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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

Identificació de la sessió 

Núm.: 16/2013 
Caràcter: ordinària 
Data: 14 de novembre de 2013 
Hora: de 10.10 h a 15.30 h 
Lloc: sala de plens 

HI ASSISTEIXEN: 

Maria Salom Coll, presidenta 

Catalina Cirer Adrover (PP) 
Bernardí 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 Cànaves (MÉS PER MALLORCA). 
 

També hi assisteix l’Hble. Sr. conseller executiu Mauricio Rovira de Alós. 

Ha excusat l’assistència l’Hble. Sr. conseller executiu Jaume Juan Garcia. 
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Secretari general: Sr. Jeroni M. Mas Rigo. 
Interventora general:  Sra. Elena Montejo Fuentes. 

 

El senyor Garau (PSOE), s’incorpora a la sessió en el punt 24, i la senyora Campomar 
(Més per Mallorca) en el punt 27.   En el punt 27 surt la Sra. Garrido (PSOE) que 
torna en el punt 29. En el punt 29 surt el Sr. Dalmau (PSOE) que torna en el punt 34. 
En el punt 30 surt la Sra. Cano (PSOE) que torna en el punt 34. En el punt 38 surt la 
Sra. Sánchez (PSOE) que torna en el punt 39. En el punt 40 surt la Sra. Palou (Més 
per Mallorca) que torna en el punt 41. En el punt 42 surt el Sr. Vidal (PP) que torna en 
el punt 43. En el punt del despatx extraordinari surten el Sr. Jeroni Salom (PP), el Sr. 
Ferrà i el Sr. Dalmau (PSOE), que tornen en l’apartat de les interpel·lacions.   

  

ORDRE DEL DIA 
 

I) PART RESOLUTIVA 

PRESIDENCIA 

1. Proposta de correcció d’errors observats en l’acta de la sessió ordinària del Ple del 
Consell de Mallorca de dia 11 de setembre de 2013. 

2.  Aprovació actes anteriors (30-9-2013  i   10-10-2013) 

3. Declaracions institucionals. 

4. Proposta de nomenament del representants del Consell Insular de Mallorca a la 
Comissió “Tot(s) per sa Serra” 

5. Nomenament dels representants del Consell Insular de Mallorca a la Comissió 
Tècnica Mixta de seguiment del Protocol General entre la Conselleria de Turisme i 
Esports, el Consell de Mallorca i l'Agència de Turisme de les Illes Balears, per 
establir la metodologia de col·laboració que condueixi a la redacció del Pla 
d’Intervenció en Àmbits Turístics de l’illa de Mallorca (PIAT). 

 

VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

6. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de la 
Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports, import: 9.240,79 €. 

7. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de la 
Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports, import: 631,05 €. 

8. Proposta d’acord de resolució de discrepància i d’aprovació del reconeixement 
extrajudicial de crèdits de la Vicepresidència de cultura, Patrimoni i Esports, import: 
83.011,30 €. 
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9. Aprovació de la esmena de l’errada material comesa en la clàusula quarta del 
conveni signat, el 5 d’agost de 2013, entre el Consell de Mallorca i el Gremi de 
Llibreters de Mallorca. 

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA 

10. Proposta d’acord d’aprovació, autorització, disposició i reconeixement de 
l’obligació d’un reconeixement extrajudicial de crèdit del Departament de 
Presidència. Any 2013. REC 234/13.F/2013/44-F/2013/45-F/2013/46, import: 
81.668,02 €. 

11. Proposta d’acord d’aprovació, autorització, disposició i reconeixement de 
l’obligació d’un reconeixement extrajudicial de crèdit del Departament de 
Presidència. Any 2013. REC 202/13.F/2013/29, import: 21.669,86 €.  
 
12. Proposta d’acord d’aprovació, autorització, disposició i reconeixememt de 
l’obligació d’un reconeixement extrajudicial de crèdits del Departament de 
Presidència. any 2012. REC 233/13. F/2013/48, import: 150.972,04 €. 
 
13. Proposta d’acord d’aprovació, autorització, disposició i reconeixement de 
l’obligació d’un reconeixement extrajudicial de crèdits d’assessoria jurídica, adscrita 
al Departament de Presidència. any 2013. REC 181/13. F/2013/24, import: 12.172,10 
€. 
 
14. Proposta d’acord d’aprovació, autorització, disposició i reconeixement de l’obligació 
d’un reconeixement extrajudicial de crèdits de comunicació, adscrit al Departament de 
Presidència. Any 2013. REC .Gabinet de Premsa. F/2013/50 
 
15. Proposta d’acord de resolució de discrepància amb la intervenció general i 
d’aprovació autorització, disposició i reconeixememt de l’obligació d’una proposta 
d’acord de ple, per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits del 
Departament de Presidència. any 2013. REC 231.3/13. F/2013/33, F/2013/32, 
F/2013/41 i F/2013/34, import: 8.920,17 €. 
 
16. Proposta d’acord de resolució de discrepància amb la intervenció general i 
proposta d’acord d’aprovació, autorització, disposició i reconeixememt de l’obligació 
d’un reconeixement extrajudicial de crèdits del Departament de Presidència de l’any 
2013, exercici 2011. REC 255/13. F/2013/54, import: 2.950 €. 
 

17. Proposta d’acord de resolució de discrepància amb la intervenció general i 
d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de la relació valorada número 2 
i del corresponent reconeixement de l’obligació de la despesa relativa a l’encomana 
de gestió a l’empresa de Transformació Agrària, Societat Anònima (TRAGSA) de 
l’adequació de les dependències de Raixa per a la posada en funcionament del Centre 
d’Interpretació i Visitants de Raixa-Serra de Tramuntana, import: 181.646,40 €. 

 
DEPARTAMENT D'URBANISME I TERRITORI 
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18. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit del 
Departament d’Urbanisme i Territori (Direcció Insular de Carreteres), import: 
2.751,75 €. 
 
19. 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 S.A Unipersonal, import: 92.612,90  €, 
 
20. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit del 
Departament d’Urbanisme i Territori-Servei d’ITV corresponent a l’any 2013 
(F/2013/43), import: 3.238,90 €. 
 
21. 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 S.A Unipersonal, import: 75.070,90 €. 
 
22. 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 S.A Unipersonal, import: 85.374,05 €. 
 
23. Proposta d’aprovació definitiva del reglament regulador dels Serveis d’Admissió i 
Control d’Ambient Intern en les Activitats d’Espectacles Públics i Recreatives, en 
l’Àmbit de l’Illa de Mallorca. 
 
24. Modificació puntual núm. 10/2004 relativa a la modificació de zones verdes a 
l’àmbit del pla parcial de Sa Coma, 3a fase, de les Normes Subsidiàries de 
Planejament de Sant Llorenç des Cardassar. 

 

DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA 
 
25. Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits 
corresponents a l’exercici de l’any en curs 2013 del  Departament d’Hisenda i Funció 
Pública (F/2013/31), import: 90.651,27 €. 
 

26. Modificació de l’RLT del Consell Insular de Mallorca. 

27. Proposta d’acord d’aprovació del Compte General del Consell de Mallorca 
corresponent a l’exercici de 2012. 

 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 

28. Proposta de procediment de reintegrament de la subvenció per a la campanya “No 
la llancis” per import de 24.040 € concedida a la Fundació PIME Balears l’any 2009. 

29. Concessió a la Fundació Jardí  Botànic de Sóller de la subvenció de 63.000,00 € 
per a l’any 2013. 
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30. Proposta d’acord de creació del fitxer “Registre Insular de Guies de Caça Major” 

31. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits del 
Departament de Medi Ambient, import: 8.096,35 €. 

32. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits del 
Departament de Medi Ambient, import: 1.186,02 €.  

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 

33. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de 
l’Institut mallorqui d’afers socials (exp. rec 06/2013), import: 160.431,10 € 

34. Aprovació definitiva dels Estatuts del Consorci de Serveis Socials i Sociosanitaris 
de les Illes Balears. 

DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL 

35. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit del 
Departament de Cooperació Local (Direcció Insular d’Emergències) corresponent a 
les factures de la relació F/2013/42 de l’exercici 2013, per serveis i subministraments 
efectuats al 2013, import: 28.362,04 €. 

II) PART DE CONTROL 

36. Decrets i resolucions per donar-ne compte 

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

MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT  I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC  

37. Moció del Grup Socialista al Consell de Mallorca sobre Muleta II 
 
38. Moció del Grup Socialista al Consell de Mallorca amb motiu del Dia Internacional 
contra la violència de gènere. 
 
39. Moció del Grup Socialista al Consell de Mallorca de reparació de les víctimes de 
la guerra civil i dictadura. 
 
40. Moció del Grup Socialista al Consell de Mallorca en referència al projecte de 
pressupost de la Comunitat Autònoma per a l’exercici de 2014. 
 
41. Moció del Grup de Consellers del Partit Popular referida a la Fundació Teatre 
Principal d’Inca. 
 
42. Moció del Grup Polític MÉS PER MALLORCA sobre la Llei de Règim Local. 
 
43. Moció del Grup Polític MÉS PER MALLORCA en defensa de les pensiones. 
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44. Moció del Grup Polític MÉS PER MALLORCA en suport a les persones 
homosexuals a Rússia. 
 
45. Moció del Grup Polític MÉS PER MALLORCA relativa a la plana web del 
Consell de Mallorca. 
 
 
INTERPEL·LACIONS 
 
46. Interpel·lació que presenta el Sr. Jaume Garau Salas a la Sra. Catalina Cirer 
Adrover sobre  “Impacte de la Llei de Reforma Local al sistema de serveis socials de 
Mallorca, especialment als Ajuntaments i al Consell de Mallorca”. 
 
47. Interpel·lació que presenta el Grup Polític MÉS PER MALLORCA sobre 
Fundació Toni Catany. 
 
 
PREGUNTES 
 
48. Pregunta que formula el Sr. Antoni Alemany Cladera a la Sra. Margalida Roig 
Catany (Pressuposts 2014) 
 
49. Pregunta que formula el Sr. Jaume Garau Salas a la Sra. Catalina Cirer Adrover 
(Pla Estratègic de Serveis Socials per Mallorca). 
 
50. Pregunta que formula el Sr. Jaume Colom Adrover al Sr. Mauricio Rovira de Alós 
(Informes sobre proposta gratuïtat residents referents tunel Sóller). 
 
51. Pregunta que formula la Sra. Magdalena Palou Cànaves  (POS 2014) 
 
52. Pregunta que formula la Sra. Magdalena Palou Cànaves  (Convocatòria Comissió 
Artesania). 

 

INFORMACIÓ DELS CONSELLERS EXECUTIUS 

PRECS 

III) DESPATX EXTRAORDINARI 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 

I) PART RESOLUTIVA 
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PRESIDENCIA 

PUNT 1. PROPOSTA DE CORRECCIÓ D’ERRORS OBSERVATS EN 
L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA DE DIA 11 DE SETEMBRE DE 2013. 

Es dóna compte de la següent proposta de secretaria general: 

Vist que l’acta de la sessió ordinària del Ple del Consell de Mallorca de dia 11 de 
setembre de 2013 va ser aprovada en la sessió ordinària posterior de dia 10 d’octubre 
de 2013 sense que s’hagués advertit un error material de transcripció consistent en 
indicar, en la seva pàgina segona, ‹‹Secretari general per substitució: Sr. Nicolau 
Consti Fuster››, quan hauria d’haver dit ‹‹Secretari general: Sr. Jeroni Miquel Mas 
Rigo››. 

Atès que 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, permet que es 
puguin rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors 
materials, de fet o aritmètics existents en els actes emanats de les administracions 
públiques. 

Propòs al Ple l’adopció del següent 

ACORD: 

Rectificar l’error material de transcripció observat en la pàgina segona de l’acta de la 
sessió ordinària del Ple del Consell de Mallorca de dia 11 de setembre de 2013, 
consistent en:  

Allà on diu: 

‹‹Secretari general per substitució: Sr. Nicolau Consti Fuster››, 

Ha de dir: 

‹‹Secretari general: Sr. Jeroni Miquel Mas Rigo›› 

 

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

 

PUNT 2.  APROVACIÓ ACTES ANTERIORS (30-9-2013  I   10-10-2013) 

La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) manifesta que, en primer lloc, vol reconèixer el mèrit de les 
persones que transcriuen les actes, cosa que no sempre és fàcil perquè no sempre s’enregistren 
adequadament les intervencions. 

Per altra banda fa notar que després d’una lectura ràpida de les actes, ha observat que falten –o sobren– 
dues coses que tot seguit detallarà. 
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En l’acta de dia 30 de setembre, corresponent a un ple extraordinari, en la pàgina 4, penúltim paràgraf, 
allà on diu “En quant a la reivindicació que el Consell de Mallorca tengui tot el li toca...”, creu que 
hauria de dir “En quant a la reivindicació que el Consell de Mallorca tengui tot el que li toca...” 

I, en la pàgina 7 de la mateixa acta, al tercer paràgraf, allà on diu “La Sra. Roig (consellera executiva 
d’Hisenda i Funció Pública) fa notar que, com ben han dit...”, creu que hauria de “La Sra. Roig 
(consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) fa notar que, com bé han dit...” 

Fa notar que si es duen a terme aquestes correccions, es plasmarà l’esperit d’allò que s’hi volia dir i, 
per ventura, l’acta quedarà millor i tot. Puntualitza, per concloure, que aquestes són les dues errades 
que ha detectat però que és possible n’hi hagi qualcuna més i lamenta no poder-les fer constar aquí i, si 
ni no n’hi ha cap més, doncs perfecte. 

La Sra. PRESIDENTA observa que és d’agrair veure que una consellera es llegeix, fil per randa, totes 
les actes del Consell de Mallorca i que, fins i tot, hi fa les correccions adients de quals se’n pren nota. 

Sotmeses les actes a votació, s’aproven per unanimitat. 

 

PUNT 3. DECLARACIONS INSTITUCIONALS. 

No n’hi ha. 

PUNT 4. PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL REPRESENTANTS DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA A LA COMISSIÓ “TOT(S) PER SA 
SERRA” 

Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta: 

La resolució del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori de dia 29 d’agost 
de 2013 (BOIB núm. 120, de 29 d’agost de 2013) crea la comissió “Tot(s) per sa 
Serra” que té per objecte el debat, l’assessorament i la coordinació de les activitats i 
les actuacions encaminades a la restauració, recuperació i la reforestació de la zona 
afectada per l’incendi del 26 de juliol de 2013. 

L’article 4 de l’esmentada resolució estableix que, entre altres, són membres de la 
comissió “Tot(s) per sa Serra”, dos representants del Consell Insular de Mallorca, amb 
els suplents respectius, els quals hi han d’ocupar un alt càrrec o un càrrec 
representatiu. 

El conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, en ofici de dia 15 d’octubre de 
2013, ha sol·licitat que el Consell Insular de Mallorca designi els vocals que l’han de 
representar a la comissió “Tot(s) per sa Serra”. 

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

1. Nomenar representants del Consell Insular de Mallorca a la comissió “Tot(s) per sa 
Serra” les persones següents: 

Titular: Sr. Rafel Gelabert Tortella, director insular de Carreteres 

Suplent: Sra. Catalina Terrassa Crespí, secretària tècnica d’Urbanisme i 
Territori 
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Titular: Sr. Bartomeu Deyà Canals, gerent del Consorci Serra de Tramuntana 
Patrimoni Mundial 

Suplent: Sra. Margalida Pocoví Sampol, directora insular de Medi Ambient 

2. Comunicar-ho a les persones interessades i a la Conselleria d’Agricultura, Medi 
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears. 

 

La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) assenyala que aquesta proposta li dóna peu a posar damunt la 
taula una cosa que ha observat aquests dies. 

La primera pregunta que li agradaria que li responguessin és quin paper ha jugat el Consell fins ara, 
com el juga i en base a quina decisió n’érem part, perquè per la pàgina web del Govern diu que n’érem 
part. 

La segona cosa és que ha observat també a premsa anuncis de premsa que anunciaven actes per 
recaptar fons on el Consell de Mallorca no hi apareixia tot i que a la plana web del Govern sí que 
apareix. Li agradaria saber què ha passat aquí. 

No sap si l’equip de govern ho entén com una duplicació de competències però per part del seu Grup 
entenen que aquí hi ha una duplicació de competències ja que si tenen el Consorci de la serra de 
Tramuntana, qualsevol ajuda seria ben rebuda però entenen que hauria de ser via aquest consorci que es 
canalitzin els ajuts per restaurar la serra de Tramuntana i que fos a través d’aquest ens que ja existeix i 
no que el Govern en creï un altre i dupliqui, en aquest cas, tot i que la intenció és boníssima i, per tant, 
s’agraeix però, en comptes de duplicar –vostès que parlen tant de què no se dupliquin competències–, 
que es vehiculàs tot a través del Consorci de la serra de Tramuntana. 

Entenen que la bona voluntat que hi ha aquí darrere és gran però no entenen aquesta duplicitat que s’ha 
manifestat aquests dies amb aquests temps. 

La Sra. GARRIDO (PSOE) manifesta que, des del Grup Socialista, consideren que donada la 
importància de la comissió (és una comissió que té a veure amb el major incendi que ha patit Mallorca 
en tota la seva història o en la història recent) troben que hauria de formar part d’aquesta comissió 
qualque representant de l’oposició també. 

La comissió és “Tot(s) per la serra” i aquest “tots” s’ha convertit en “El PP per la serra” ja que això és 
el que hi ha en realitat per part del Govern, per part de l’Ajuntament d’Andratx i per part del Consell de 
Mallorca. 

En un primer moment es va dir que cridarien els ecologistes però no saben si els han cridat encara o no, 
però bé, una participació per part de tots els grups que estan representats donada la importància del 
tema. 

La Sra. SOLER (consellera executiva de Medi Ambient) explica, en primer lloc, que la comissió 
“Tot(s) per la serra” va ser ideada pel Govern de les Illes Balears que és qui ha determinat els membres 
que en formen part. 

Si avui duen a Ple el nomenament dels representats del Consell de Mallorca a la comissió és perquè el 
Consell de Mallorca no ho va fer de manera oficial com tocava, és dir, passant per Ple el nomenament 
dels seus membres. 

Per altra banda, la Direcció Insular de Caça i ella mateixa hi han format part fins a dia d’avui pel que fa 
al tema del control de cabres ja que el problema que es va plantejar tot d’una després de l’incendi va ser 
el control de cabres. Arran d’una telefonada a la directora general del Govern de les Illes Balears 
s’assabentaren que calia coordinar aquest tema i, per això, hi han anat. 

A més a més, la comissió s’encarrega de temes de reforestació, repoblació, etc., així com el tema de 
carreteres que també és molt important i, per tant, també hi formarà part el director insular de 
Carreteres. 
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Aquesta comissió té tota la informació publicada en la seva pàgina web i, en quant al darrer acte on no 
sortia el logo del Consell de Mallorca, informa que va ser una errada i el Consell de Mallorca no hi va 
participar però sí de la resta d’actes dels quals donen compte a la comissió. Aquest proper cap de 
setmana, per exemple, veuran que hi ha un torneig de pàdel i sí que surt el logo del Consell de 
Mallorca. 

El Partit Socialista li ha demanat les actes d’aquesta comissió i el Consell de Mallorca, una vegada que 
les ha demanat a la comissió “Tot(s) per la serra”, les hi ha donades i, fins i tot, els havien demanat el 
pla de reforestació i també els hi han fet arribar.  

Ressalta que el Consell de Mallorca forma part d’aquesta comissió com un membre més però, sobretot, 
més per fer-hi feina que no per qüestions d’organització. La comissió té un número de compte on es fan 
les aportacions i cada setmana es publica en la pàgina web un extracte de les aportacions fetes i les 
despeses realitzades. 

A partir d’ara la comissió sí que tendrà una constitució més oficial a través dels nomenaments que avui 
votaran. 

La Sra. PALOU diu que lamenta, profundament, que el departament de Medi Ambient, quan li dóna la 
gana fa les coses de manera molt ràpida. Els ha demostrat que en qüestió d’hores és capaç de preparar 
el contingut d’un Ple i en tot aquest temps que ha transcorregut durant el qual la Sra. Soler anava a les 
reunions d’aquesta comissió no n’hagi informat al Ple tot i que té un apartat a posta que és “Informació 
del consellers executius” i, per tant, la Sra. Soler ho hagués pogut fer i facilitar-los simplement una 
senzilla informació sobre les gestions fetes en el si de la comissió. 

Aprofita, per altra banda, per demanar a veure si d’ofici la Sra. Soler li passarà al seu Grup totes les 
informacions que el PSOE li ha demanat sense que, evidentment, el seu Grup les hagi de demanar. 

Fa notar, això sí, que el Sr. Rovira sí que els va informar que havia aportat un capital pel tema tant 
important de les carreteres però, en canvi, la Sra. Soler no els ha informat en absolut de tot el que acaba 
de transmetre aquí i és lamentable. 

La Sra. PRESIDENTA manifesta que, abans de votar, voldria aclarir que efectivament a l’ordre de dia 
hi ha un punt d’informació dels consellers executius però, si els consellers han d’informar de tot el que 
fan durant tot el dia, arribarien a sopar i dormir al Consell de Mallorca el dia del Ple. 

Així doncs, aquest punt es fa servir per informar de qüestions de molta transcendència que no siguin 
objecte del Ple però del dia a dia de l’actuació dels consellers no creu que sigui necessari oferir 
explicacions en aquest Ple. 

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

PUNT 5. NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DEL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA A LA COMISSIÓ TÈCNICA MIXTA DE 
SEGUIMENT DEL PROTOCOL GENERAL ENTRE LA CONSELLERIA DE 
TURISME I ESPORTS, EL CONSELL DE MALLORCA I L'AGÈNCIA DE 
TURISME DE LES ILLES BALEARS, PER ESTABLIR LA METODOLOGIA 
DE COL·LABORACIÓ QUE CONDUEIXI A LA REDACCIÓ DEL PLA 
D’INTERVENCIÓ EN ÀMBITS TURÍSTICS DE L’ILLA DE MALLORCA 
(PIAT). 

Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta: 

En data 18 de setembre de 2013, el Consell Executiu del Consell de Mallorca aprova 
el protocol general detallat en l’encapçalament, i autoritza la presidenta per a la 
signatura del mateix. 
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En data 16 d’octubre de 2013, es formalitza i signa el protocol als efectes d’ establir la 
metodologia de col·laboració que condueixi a la redacció del Pla d’Intervenció en 
Àmbits Turístics de l’illa de Mallorca. 

La clàusula segona del Protocol general entre la Conselleria de Turisme i Esports, el 
Consell de Mallorca i l'Agència de Turisme de les Illes Balears, per establir la 
metodologia de col·laboració que condueixi a la redacció del Pla d’Intervenció en 
Àmbits Turístics de l’illa de Mallorca, estableix el següent: 

«Es constitueix la Comissió Tècnica Mixta, la qual estarà integrada per dues 
persones designades per cada una de les parts signants, que tindrà les següents 
funcions: determinar el mètode més adient per dur a terme la redacció del 
PIAT de l’illa de Mallorca, inclosa la valoració de la possibilitat de licitació 
externa per part d’alguna de les parts signants, cas en que la Comissió hauria 
de determinar el preu de mercat i elaborar la documentació necessària que 
hauria de regir dita contractació, plecs de condicions inclosos». 

Vist l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, en concordança 
amb els articles 23 i 24 del reglament orgànic del Consell de Mallorca i l’article 22 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local. 

Vist l’article 48 del reglament orgànic del Consell de Mallorca que estableix que: 

«El nomenament dels representants de la corporació en tota classe d’òrgans 
col·legiats o d’entitats en els quals hagi d’estar representada serà competència 
del Ple, excepte quan la legislació corresponent assigni aquesta competència a 
un altre òrgan de la corporació». 

Per això, propòs que el Ple adopti els acords següents: 

1. Designar el Sr. Mauricio Rovira de Alós, conseller executiu del Departament 
d’Urbanisme i Territori, i la Sra. Catalina Terrassa Crespí, secretaria tècnica del 
Departament d’Urbanisme i Territori, com a representants del Consell Insular de 
Mallorca a la Comissió Tècnica Mixta de seguiment i execució del «Protocol 
General entre la Conselleria de Turisme i Esports, el Consell de Mallorca i 
l'Agència de Turisme de les Illes Balears, per establir la metodologia de 
col·laboració que condueixi a la redacció del Pla d’Intervenció en Àmbits 
Turístics de l’illa de Mallorca». 

2. Notificar aquest nomenament a les persones interessades, a la Conselleria de 
Turisme i Esports i a l’Agència de Turisme de les Illes Balears. 

La Sra. GARRIDO (PSOE) assenyala que, en aquest cas, es va acordar crear una comissió i li agradaria 
que aquesta comissió, integrada per tots els grups polítics, es reunís també. 

Fa constar que no té cap objecció en quant als nomenaments que es fan perquè són nomenaments que 
s’han de fer d’acord amb el protocol però vol que es reuneixi la comissió per tal de tenir coneixement 
del que s’hi està fent i per tal que la comissió també pugui establir una sèrie de criteris ja que, si bé ara 
són criteris tècnics, no s’han d’oblidar que són els POOT que tenien abans i, per tant, aquí hi haurà 
també molt de criteri polític i no únicament tècnic. 
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Per això, insisteix en demanar que aquesta comissió, que s’havia d’integrar per tots els grups polítics, 
es reuneixi prèviament i es constitueixi. 

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

 

VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

La Sra. PRESIDENTA proposa que, si no hi ha inconvenient, es discuteixin de manera conjunta els 
punts núm. 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 31, 32, 33 i 35. 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) observa que el seu Grup no té inconvenient en fer-ne el debat conjunt 
però sí que demana que els punts s’agrupin en dos blocs a l’hora de sotmetre’ls a votació. 

PUNT 6. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE LA VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS, IMPORT: 9.240,79 €. 

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

1. S'han presentat factures corresponents a béns i serveis prestats amb destí a la 
Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports durant l’any 2013. 

2. S'ha emès informe jurídic i informe d'Intervenció General núm. ref. REC 244.2/13 
de data 30 d’octubre de 2013, que figuren al corresponent expedient. 

3. La disposició addicional 19 del TRLCSP 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”. 

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 pel 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, el vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports proposa al Ple que adopti 
el següent 

ACORD 
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1. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits que se detallen a la relació 
adjunta, que fan un total de NOU MIL DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB 
SETANTA-NOU CÈNTIMS (9.240,79 €) IVA inclòs (Base imposable: 7.637,02 € / 
IVA 21%: 1603,77 €). 

La disposició addicional 19 del TRLCSP 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”. 

 
2. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions de les factures incloses a la relació 
adjunta, per import total de NOU MIL DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB 
SETANTA-NOU CÈNTIMS (9.240,79 €) IVA inclòs (Base imposable: 7.637,02 € / 
IVA 21%: 1603,77 €) a favor de l’empresa ENDESA ENERGIA S.A. 
UNIPERSONAL amb CIF A81948077, contretes per la Vicepresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports segons el següent detall: 

 

  
CODI 
RELACIÓ 

CENTRE/SERVEI IMPORT TERCER RC 

1 F/2013/35 EDIFICI KREKOVIC 2.158,99 € 220130020098 

2 F/2013/36 PATRIMONI HISTÒRIC  416,79 € 220130020097 

3 F/2013/38 
CENTRE 
SOCIOCULTURAL INCA 

692,80 € 220130020099 

4 F/2013/37 
CENTRE 
SOCIOCULTURAL 
MANACOR 

968,48 € 220130020100 

5 F/2013/39 
POLIESPORTIU SANT 
FERRAN 

5.003,73 € 

ENDESA 
ENERGIA 
S.A. 
UNIPERSON
AL 
 
CIF: 
A81948077 

220130020101 

 

3. Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2013, les 
despeses aprovades amb els codis de relació F/2013/35, F/2013/36, F/2013/38, 
F/2013/37 i F/2013/39, s’imputaran a les següents aplicacions pressupostàries: 
 

CODI RELACIÓ 
APLICACIONS 
PRESSUPOSTÀRIES 

F/2013/35 2012 20 33220 22100 ......... 2.158,99 € 

F/2013/36 2012 20 33620 22100 ............ 416,79 € 

F/2013/38 2013 20 33701 22100 ............ 692,80 € 

F/2013/37 2013 20 33702 22100 ............ 968,48 € 

F/2013/39 2013 20 34200 22100 ......... 5.003,73 € 
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4. Proposar a la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública l’ordenament dels 
pagaments. 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) explica que, una vegada més, en aquest Ple es troben que la majoria 
de punts de l’ordre del dia són reconeixements extrajudicials de crèdits. De fet, de 35 punts que hi duu 
l’equip de govern, 21 són reconeixements extrajudicials de crèdits per un total d’1.164.000 euros. 

És cert que aquests reconeixements inclouen les factures d’Endesa però, per molt que sigui l’import de 
les factures de subministrament elèctric i per molt que tengui una certa justificació, aquesta quantitat de 
reconeixements extrajudicials de crèdits no deixa de ser un exemple clar, segons MÉS per Mallorca, de 
mala gestió. 

Si ho miren per departaments, resulta que Cultura hi duu més 92.000 € dels quals 83.000 són amb 
discrepància d’Intervenció; Presidència n’hi duu 524.000, dels quals 193.000 són amb discrepància 
d’Intervenció; Urbanisme i Territori hi duu 259.000 €, que són els que tenen explicació pel tema del 
subministrament elèctric; Hisenda i Funció Pública hi duu 90.000 €; Medi Ambient hi duu 9.000 € que 
són dels refugis; l’IMAS hi duu 160.000 € i, finalment, Cooperació Local hi duu 28.000 € que 
corresponen a subministrament de combustible als bombers, entre d’altres coses. 

Des de MÉS per Mallorca no volen dir que tot això no s’hagi de pagar però, si analitzen per exemple 
Presidència, aquests 524.000 € de reconeixement extrajudicial de crèdit voldria veure a quina despesa 
corresponen (sense tenir en compte el personal del departament) perquè creu que la majoria de la 
despesa que està fent Presidència l’està fent via reconeixement extrajudicial de crèdit. 

Això evidencia que falla qualque cosa. Potser falla la previsió pressupostària o potser falla la gestió del 
pressupost però el que és segur és que falla qualque cosa perquè no és lògic ni de rebut que venguin a 
Ple, mensualment, amb més d’un milió d’euros de reconeixements extrajudicials de crèdits entre tots 
els departaments. 

Observa que, al respecte, li agradarà veure l’informe de la Sindicatura de Comptes en quant a aquest ús 
exagerat dels reconeixements extrajudicials de crèdits. Tots saben –i la consellera executiva d’Hisenda 
i Funció Pública és la primera que ho admet– que els reconeixements extrajudicials de crèdits haurien 
de ser els menys possibles. 

No diu que no s’estiguin fent els menys reconeixements possibles, tal i com estan les coses, però és 
evident que qualque cosa ha fallat perquè n’hagin de fer tants, és a dir, que o falla el pressupost o fallen 
les partides pressupostàries o falla la gestió i això és realment criticable. 

Assevera que no poden continuar amb aquest ritme de reconeixements extrajudicials de crèdits perquè 
entenen que la gestió del Consell de Mallorca ha de ser molt més àgil i els pressuposts, ara que deuen 
estar elaborant els de l’any que ve, han de reflectir la despesa real que fa comptes executar el Consell 
de Mallorca ja que no poden tenir els pressuposts com una eina que no s’utilitzi perquè, en cas contrari, 
no serviria de res fer-los. 

Una vegada plantejada aquesta reflexió, anuncia que el seu Grup s’abstendrà en la votació de la 
immensa majoria dels reconeixements extrajudicials de crèdit i, en el cas dels quatre que vénen amb 
discrepància d’Intervenció, votarà en contra. 

La Sra. SÁNCHEZ (PSOE) manifesta que, tot seguint la mateixa línia del grup MÉS per Mallorca, veu 
que ja van pràcticament a reconeixement extrajudicial de crèdit per Ple. 

Adverteix que varen dur reconeixements extrajudicials de crèdits en els plens de desembre de 2012, 
juny de 2013, juliol de 2013, setembre de 2013 i ara en el de novembre de 2013. Aquesta pràctica ha 
esdevengut massa habitual i, fins i tot, el Sr. Felip (portaveu de la Unió d’Associacions de Mallorca) ja 
ni hi intervé. 

Observa que el Consell de Mallorca s’està gestionat a cop de reconeixement extrajudicial de crèdit i vol 
recordar que el reconeixement extrajudicial per sistema és pervers, sense garanties administratives, on 
es pot colar qualsevol cosa i aquesta sistemàtica fa mal a la institució. El reconeixement extrajudicial 
ha de ser una via extraordinària. 

Només de 2013 ja duen gastats 4.673.000 € en reconeixements extrajudicials de crèdits amb un 
pressupost de 32M€, dels quals es varen executar 22 M€ en 2012. Si calculen el percentatge d’un 
pressupost de capítol II de quan es gestiona el reconeixement extrajudicial, és massa excessiu. 
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Tot seguit anuncia que el seu Grup, una altra vegada, no votarà a favor de cap d’aquests punts de 
reconeixements extrajudicials de crèdits i del milió dos-cents mil euros que duen avui, més de la meitat 
corresponen al contracte d’electricitat i un poc de telefonia mòbil. Una altra vegada doncs es tracta de 
subministraments habituals que no han estat capaços de gestionar amb un contracte administratiu com 
cal. 

A més a més, hi ha altres conceptes que, com deia el Sr. Font, corresponen a fets puntuals i això es tem 
que és el que passa quan el control es relaxa, quan la cultura del rigor es relaxa i cada vegada les 
irregularitats administratives són més i més grosses i això és molt perillós. 

És urgent –creu que així ho consideren tots– canviar aquesta manera de gestionar. S’ha de ser conscient 
que se’n deriven responsabilitats personals per dur reconeixements extrajudicials de crèdits d’aquesta 
manera sistemàtica que és molt mala manera de gestionar els doblers públics, que fa mal a la institució, 
que fa mal a l’Administració Pública i que fa mal a les persones que es relacionen amb el Consell de 
Mallorca. 

Com ja han repetit en moltes ocasions, totes aquestes factures que es paguen sense que s’hagi fet un 
concurs públic són un malbaratament dels fons públics atès que se’n podrien haver aconseguit uns 
preus molt més ajustats. 

Reconeix que ja no espera que li diguin que aquest seguit de reconeixements extrajudicials de crèdits 
s’acaba aquí. Ara ja el que espera és una contundència contra les persones o una cridada d’atenció als 
responsables polítics d’aquests reconeixements extrajudicials perquè no es pot continuar així. 

Assenyala que, tot i això, el seu Grup no s’oposa al dret de les persones que han prestat els serveis al 
Consell de Mallorca a cobrar les seves factures però reitera que aquesta no és la manera de gestionar 
una administració pública. 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) manifesta que certament el Sr. Felip 
avui no ha intervengut en aquest tema però cal dir que el Sr. Felip, durant la passada legislatura, es va 
cansar també d’intervenir en temes de reconeixements extrajudicials de crèdits perquè bastants 
oportunitats li varen donar. 

Altrament indica que sempre ha dit que els reconeixements extrajudicials de crèdits no són el sistema 
habitual i correcte de funcionar una administració però està previst, com així reconeixia l’oposició, per 
a casos extraordinaris per certs motius com no haver pogut treure el contracte corresponen a temps 
(d’aquests n’han duits) o per manca de crèdit pressupostari (d’aquests no n’han duit cap en aquesta 
legislatura però sí en duien anteriorment). 

Atès que l’oposició acusa l’equip de govern d’haver duit tants de reconeixements extrajudicials de 
crèdits, aprofita per donar compte d’un petit resum dels RECs que s’han duit a Ple des del mes de juliol 
de 2011 fins a data d’avui. 

En aquest sentit comenta que des de juliol de 2011 fins avui han duit més o manco la xifra d’uns 12,7 
M€, que és molt. D’aquests 12,7 M€ que han duit de reconeixement extrajudicial de crèdit, uns 6,7 M€ 
es corresponen a despeses de la passada legislatura. Els RECs que varen dur tot l’any 2011 no eren 
d’aquest equip de govern sinó de la passada legislatura. 

En aquest moment fa un incís per dir-li a la Sra. Garrido que ella ha escoltat i ha callat quan intervenia 
el Grup Socialista i, per tant, li demana que, mentre ella parli, la Sra. Garrido també calli. 

Reprèn la intervenció dient que dels 6 M€ de reconeixements extrajudicials de crèdits que ha duit 
l’actual equip de govern, només els d’Endesa pugen a 2,7 M€, que és molt i recorda que ha dit, per 
activa i per passiva, des de quan no tenen contracte amb Endesa i que fins que no tenguin el contracte 
formalitzat s’haurien de dur aquestes factures per reconeixement extrajudicial de crèdit. Aquest 
contracte amb Endesa, si no hi ha res de nou, es formalitzarà dia 19 d’aquest mes. 

Descomptant aquesta xifra queden uns 4 M€ que han duit amb RECs durant aquesta legislatura de 
factures corresponents a l’actual equip de govern. 

A continuació s’adreça al Sr. Font i li observa que ha dit que la majoria de punts de l’ordre del dia són 
RECs i és cert que l’anterior equip de govern no ho feia i ho sap perquè ha mirat com ho feien. 
L’anterior equip de govern el que feia era en un sol punt de l’ordre del dia duien moltes factures per 
reconeixements extrajudicials de crèdits però agrupades en un sol punt i els fets ho demostren. 
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Els reconeixements extrajudicials de crèdits que es duien durant la passada legislatura eren un sol punt 
de l’ordre del dia però per imports d’1,5 M€ en una ocasió, d’1,1 M€ en una altra, d’1,3 M€ en una 
altra, és a dir, tots els RECs agrupats en un sol punt i no en diversos punts. 

Una altra cosa que també vol que quedi clara és que l’any 2008 varen dur RECs a ple en 9 ocasions, 
l’any 2009 en varen dur en 5 ocasions i l’any 2010 n’hi varen dur 7 vegades, o sigui, que també devia 
ser una tònica habitual que, mes darrere mes, duguessin a ple reconeixements extrajudicials de crèdits. 

Ara, emperò, diuen que no és lògic i que no és normal però durant la passada legislatura també gairebé 
cada mes duien a ple reconeixements extrajudicials de crèdits però, això sí, agrupats en un sol punt. 

Per altra banda, acusen l’equip de govern de no ser capaç de gestionar contractes i en aquest sentit 
observa que un dels RECs que s’ha duit a ple d’aprovació de factures va ser precisament perquè durant 
els mesos de gener, febrer, març i abril de 2011 no hi havia contracte de manteniment de carreteres de 
dos eixos. 

Així doncs, demana què passava aleshores i si no era important gestionar bé els contractes o bé si el 
manteniment de les carreteres no era important. Recorda que en aquesta casa s’han duit 2,2 M€ de 
RECs perquè no hi havia contracte de manteniment de carreteres. 

Reconeix que ara tenen problemes amb un contracte, el d’Endesa, però adverteix que l’anterior equip 
de govern també tenia els mateixos problemes i tramitava reconeixements extrajudicials de crèdits 
motivats per la manca de contracte. 

Malgrat això, el més greu és que fins i tot varen dur a ple reconeixements extrajudicials de crèdits de 
nòmines. Concretament 800.000 € es varen quedar sense comptabilitzar de nòmines, durant un exercici, 
i els varen dur a ple un any després. Insisteix en recalcar que està parlant d’un REC de nòmina, que és 
sagrada, i ara pretenen donar lliçons. 

Per finalitzar, reitera que l’equip de govern farà feina perquè no hi hagi reconeixements extrajudicials 
de crèdits però no poden permetre que els diguin que l’anterior equip de govern ho feia molt bé ja que 
els fets demostren que no és així i no només duien RECs per manca de contracte sinó també perquè no 
tenien crèdit pressupostari i fins en duien per pagament de nòmines, la qual cosa és encara més greu. 

El Sr. FONT fa notar que la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública ha passat molt de temps 
revisant els RECs de la passada legislatura, cosa que no li sembla malament però li semblaria millor 
que aquest temps també el dedicàs a veure si resol d’una vegada el concurs de subministrament elèctric 
i així s’acabaria el tema dels RECs d’Endesa. 

Recorda que aquest és un tema que fa uns quants mesos que està a l’aire: des de finals de 2011 estan 
així pel que fa al subministrament elèctric. Per tant, la Sra. Roig no li pot negar que estar des de final de 
2011 sense adjudicació del subministrament elèctric no és un exemple de mala gestió.  

Això no obstant, reconeix que aquest contracte presenta una sèrie de dificultats però un contracte 
d’aquesta envergadura, que no estigui adjudicat i hagi d’anar a reconeixement extrajudicial de crèdit, és 
un exemple de mala gestió. 

Segurament si revisen la passada legislatura trobaran altres exemples de mala gestió però resulta que 
aquí, en aquest Ple i en aquest moment, estan discutint la gestió de l’actual equip de govern. Malgrat 
que la Sra. Roig es pugui remetre a la passada legislatura cada vegada que vulgui, la realitat és que ara 
discuteixen la gestió actual. 

La primera persona que reconeix que el REC no és una bona eina és la Sra. Roig i ell és el primer que li 
reconeix que evidentment la passada legislatura n’utilitzaren de RECs però fins ara no havia estat tan 
dur amb els RECs com ara perquè s’han adonat que ha esdevengut quelcom habitual. 

Potser no sigui així però és la impressió que dóna ja que el fet que, de 35 punts de l’ordre del dia, 21 
siguin RECs –siguin agrupats o no– els fa tenir aquesta impressió i a MÉS per Mallorca li preocupa 
aquesta impressió que dóna la gestió de l’equip de govern i és això el que està criticant. 

És probable que per pagar aquestes factures no hi hagi cap altra solució però ha de reiterar-li a la Sra. 
Roig que qualque cosa falla quan han de pagar tantes factures per via de reconeixement extrajudicial de 
crèdit. 
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La Sra. SÁNCHEZ assenyala que dedicar més de quatre minuts a “i tu més” és explotar la consigna de 
l’herència al màxim exponent. Tot seguit anuncia que ella també entrarà en el “i tu més” perquè s’ho 
sap ja que ha viscut els reconeixements extrajudicials en aquesta institució durant la passada 
legislatura. 

En aquest sentit explica que, si varen dur reconeixements extrajudicials de crèdits de 2011, va ser 
perquè el Partit Popular durant la passada legislatura es va negar a aprovar qualsevol reconeixement 
extrajudicial quan va tenir l’oportunitat de bloquejar els acords. 

Sobre el 2008, que la Sra. Roig diu que va ser un any que varen dur molts reconeixements 
extrajudicials de crèdits, diu que efectivament va ser així perquè el PP que governava l’IMAS durant la 
legislatura 2003-2007 va deixar un forat de 25 M€ a la institució i a posta es va haver de pagar la 
nòmina sense crèdit pressupostari i llavors es va imputar al pressupost i, per això, refusa que li digui “i 
tu més”. 

En aquests reconeixements extrajudicials de crèdits hi ha factures de la legislatura anterior i és que 
sembla que les dosifiquin. Concretament hi ha 3.000 € d’exercicis anteriors i creu que se guarden 
aquest as per poder dir que aquestes o aquelles factures pertanyen a la gestió de l’anterior equip de 
govern i ja n’hi ha prou. Després de 2 anys i mig de gestió, aquest argument ja no és vàlid i ara han 
d’assumir les seves responsabilitats. 

Destaca que dur 64.000 € del gabinet de premsa per posar anuncis, sense cobertura contractual, no és 
culpa de l’anterior govern. 180.000 € que duen avui perquè no han pogut justificar per què fan un 
conveni amb Tragsa botant-se el principi de publicitat i concurrència i quin és el benefici, en preus de 
mercat, per a la institució tampoc no és una responsabilitat de l’anterior govern. 

Tampoc no és responsabilitat d’un altre govern, que no sigui del PP, les subvencions que s’estan donant 
com si fossin contractes i que presenten discrepàncies d’Intervenció i, per això, no accepta que donin 
lliçons de bona gestió si no tenen les seves coses en ordre.  

El Partit Popular va arribar al govern del Consell de Mallorca deien que gestionarien la institució millor 
que abans perquè això era una festa però, si bé no vol dir que ara sigui una festa, sí que és un 
descontrol: un reconeixement extrajudicial a cada ple és un descontrol absolut. 

El seu Grup Socialista reitera aquests arguments perquè pensa que s’ha de canviar aquesta tendència al 
més aviat possible abans que liquidin la poca confiança que queda amb les institucions públiques i amb 
aquesta institució en particular. 

La Sra. ROIG li diu al Sr. Font que mai que no se li hagués ocorregut anar a repassar RECs de la 
passada legislatura si no hagués estat perquè contínuament el Sr. Font li deia que ho feien molt 
malament perquè tots els serveis havien d’estar contractats. 

Aleshores, quan els acusen de fer una mala gestió, d’estar destrossant la imatge d’aquesta casa i de 
moltes altres coses, és quan van a mirar què passava durant la passada legislatura per veure si realment 
abans això no passava i ara sí. 

En fer-ho, ha descobert que abans passava no ja igual que ara sinó per ventura encara més i duien RECs 
pràcticament a cada ple amb l’única diferència que els agrupaven en un sol punt. Durant els anys 2008, 
2009 i 2010 en aquesta casa es varen dur 24 M€ a reconeixement extrajudicial de crèdit. 

Reitera que aquest no és el sistema habitual i que l’equip de govern està fent feina per evitar-lo tot i que 
hi ha contractes que són molt complicats, com és el cas del d’Endesa el qual, si no hi ha res de nou, se 
formalitzarà dia 19 de novembre atès que ja està adjudicat i notificat i ara resta superar el termini de 15 
dies que estableix la llei per formalitzar el contracte. 

A continuació s’adreça a la Sra. Sánchez i li retreu que digui que els RECs darrers de la passada 
legislatura no els varen poder treure endavant per culpa del Partit Popular. 

En aquest sentit li diu que, si no recorda malament, la passada legislatura qui governa el Consell de 
Mallorca era el PSOE amb un pacte amb Unió Mallorquina, és a dir, que el PSOE va agafar les regnes 
d’aquesta casa amb un pacte amb un partit que no era el Partit Popular i governava amb ell. 

Ara bé, si durant el darrer any de legislatura varen rompre el pacte perquè tenien problemes interns, 
d’això no en té cap culpa el Partit Popular al qual, durant la resta de la legislatura, l’havien deixat de 
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banda però ara resulta que és el culpable de què no poguessin dur RECs. A més a més, els 11M€ de 
RECs que es varen dur durant l’any 2010, es varen dur amb el vot favorable del Partit Popular. 

En qualsevol cas, refusa l’argument que el Partit Popular no els deixava aprovar RECs perquè, com ha 
quedat clar, el Partit Popular estava a l’oposició i era el PSOE el que governava i, com sempre diuen, 
qui governa té la responsabilitat de la gestió i, per tant, la responsabilitat de gestió era del PSOE i no 
del Partit Popular. 

En quant al tema de la nòmina, assenyala que li preocupen dues coses que la Sra. Sánchez ha retret. La 
primera és que va ser el moment en què va entendre perquè, quan duen els pressuposts, el Grup 
Socialista demana informes i més informes sobre si el capítol I serà suficient. Evidentment passen pena 
perquè abans no els bastava aquest capítol i pensen que ara no serà suficient. 

Tot i això, el més greu del tema de la nòmina és que es va deixar de comptabilitzar en el mes de 
desembre de 2007, no la varen preveure en els pressuposts, varen haver de fer una modificació de 
crèdit i la varen dur a comptabilitzar en el mes de desembre de 2008, és a dir, un any després. 

Reconeix que se pot donar el cas que no basti la previsió per pagar la nòmina i s’hi hagi de cercar una 
solució però el més normal és que el mes següent, en gener o febrer quan tenen el pressupost en vigor, 
l’apliquin i ho arreglin però no esperar un any. 

Afirma que, així i tot, és el Grup Socialista el que pretén donar lliçons aquí i refusa que ho faci el Partit 
Popular perquè és la Sra. Sánchez qui l’acusa de ser una mala gestora que està destrossant la imatge 
d’aquesta casa i així acusació darrere acusació. 

Assegura que ella no li dóna lliçons a la Sra. Sánchez sinó que simplement ha constatat que, si bé ara 
duen molts de RECs a ple, durant la passada legislatura encara en duien més. 

Referent al tema de Tragsa, que tant li preocupa perquè ve amb discrepància, comenta que el Consell 
Executiu de dia 18 de maig de l’any 2011 –el Consell Executiu del govern del PSOE– va encomanar a 
Tragsa fer el centre d’interpretació de Raixa, és a dir, que aquesta factura és conseqüència d’un acord 
de l’anterior equip de govern i el problema que presenta aquesta factura és que, segons Intervenció, no 
s’acredita l’adequació a preus de mercat de Tragsa i, de fet, hi ha un informe que ho justifica. 

Per concloure, insisteix en dir que no creu que dur reconeixements extrajudicials de crèdits sigui el 
sistema correcte. Per això, assegura que faran feina per tal que de cada vegada n’hi hagi menys però 
deixant clar que el sistema de reconeixements extrajudicials de crèdits era una pràctica molt habitual 
durant la passada legislatura. 

El Sr. FONT intervé per sol·licitar votació separada dels punts núm. 8, 15, 16 i 17, que són 
reconeixements extrajudicials de crèdits que vénen amb discrepància d’Intervenció, és a dir, que 
Intervenció hi veu certes irregularitats –o possibles irregularitats– en les factures. 

La Sra. PRESIDENTA anuncia que, així doncs, sotmetran a votació conjunta els punts de 
reconeixements extrajudicials de crèdits agrupats en dos blocs: per un costat els punts 8, 15, 16 i 17 i 
per un altre costat la resta de punts. 

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

 
PUNT 7. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE LA VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS, IMPORT: 631,05 €. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports que diu: 

1. S'han presentat factures corresponents a serveis prestats amb destí a la 
Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports, Secció d’Artesania, durant l’any 
2012. 
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2. S'ha emès informe jurídic i memòria justificativa ambdós en data 10 de juny de 
2013. 

3.  S’ emès informe d’Intervenció General núm. ref. REC 142/13 de dia 30 d’octubre 
de 2013, que figura en el corresponent expedient. 

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 i obligar als 
particulars a haver de recórrer davant els tribunals de justícia pel 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, el Vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports proposa al Ple que 
adopti el següent 

ACORD 

1. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits que se detallen a la relació 
adjunta, que fan un total de  SIS-CENTS TRENTA-Ú AMB CINC CÈNTIMS 
(631,05 €). 

2. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions de les factures incloses a la relació 
adjunta, per import total de SIS-CENTS TRENTA-Ú AMB CINC CÈNTIMS (631,05 
€)  contretes per la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports, Secció 
d’Artesania segons el següent detall: 

 

  
CODI 
RELACIÓ 

CENTRE/SERVEI IMPORT RC 

1 F/2013/16 SECCIÓ D’ARTESANIA 631,05 € 220130008149 

 

3. Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2013, la 
despesa aprovada amb el codi de relació F/2013/16, s’imputarà a la següent aplicació 
pressupostària: 

 

CODI RELACIÓ APLICACIONS 
PRESSUPOSTÀRIES 

F/2013/16 2013204390022606............ 631,05 € 
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4. Proposar a la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública l’ordenament del 
pagament. 

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

 
PUNT 8. PROPOSTA D’ACORD DE RESOLUCIÓ DE DISCREPÀNCIA I 
D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 
DE LA VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS, 
IMPORT: 83.011,30 €. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports que diu: 

1. S'han presentat factures corresponents a béns i serveis prestats amb destí a la 
Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports durant els anys 2009, 2010, 2011 i 
2012. 

2. S'ha emès informe jurídic i informe d'Intervenció General núm. ref. REC 76.4/13 
de data 29 d’octubre de 2013, que figuren al corresponent expedient. 

3. La disposició addicional 19 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”. 

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 pel 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, el vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports proposa al Ple que adopti 
el següent 

ACORD 

1. Resoldre la discrepància, plantejada en relació al que informa la Intervenció 
General, a favor del centre gestor sobre l’aprovació del reconeixement 
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extrajudicial de crèdits corresponent als exercicis 2009, 2010, 2011 i 2012 de 
la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports. 

2. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits que se detallen a la relació 
adjunta, que fan un total de VUITANTA-TRES MIL ONZE EUROS AMB 
TRENTA CÈNTIMS (83.011,30 €). 

La disposició addicional 19 de la TRLCSP 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 la responsabilitat 
disciplinària de la qual s’exigeix de conformitat amb la normativa específica en la 
matèria. 

3. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions de les factures incloses a la 
relació adjunta, per import total de VUITANTA-TRES MIL ONZE EUROS 
AMB TRENTA CÈNTIMS (83.011,30 €) contretes per la Vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports segons el següent detall: 

 

  
CODI 
RELACIÓ 

CENTRE/SERVEI IMPORT RC 

1 F/2012/54 
CENTRE SOCIOCULTURAL 
INCA 

1.413,76 € 220130001924 

2 F/2012/55 
CENTRE SOCIOCULTURAL 
MANACOR 

2.414,91 € 220130001926 

3 F/2012/76 
SERVEIS ADMINISTRATIUS 
DE CULTURA I PATRIMONI  

145,20 € 220130001918 

4 F/2012/77 EDIFICI KREKOVIC 2.136,57 € 220130001920 

5 F/2012/78 PATRIMONI HISTÒRIC 131,09 € 220130001922 

6 F/2012/79 SERVEI DE JOVENTUT 13.086,17 € 220130001927 

7 F/2012/81 COMISSIO D’ESPORTS  131,76 € 220130001930 

8 F/2012/82 MEDICINA ESPORTIVA 800,73 € 
220130001932 
220130001933 

9 F/2012/83 
POLIESPORTIU SANT 
FERRAN 

13.440,30 € 220130001937 

10 F/2012/84 ESPORT ESCOLAR 33.691,15 € 220130001936 

11 F/2012/87 ÒRGANS DE GOVERN 801,34 € 220130001939 

12 F/2012/88 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 

10.459,97 € 220130001919 

13 F/2012/102 
PROMOCIÓ SOCIAL I 
ASSOCIACIONISME 

4.358,35 € 
220130002042 
220130001914 
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4. Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2013, 
les despeses aprovades amb els codis de relació F/2012/54, F/2012/55, 
F/2012/76, F/2012/77, F/2012/78, F/2012/79, F/2012/81, F/2012/82, 
F/2012/83, F/2012/84, F/2012/87, F/2012/88 i F/2012/102, s’imputaran a les 
següents aplicacions pressupostàries: 

CODI RELACIÓ 
APLICACIONS 
PRESSUPOSTÀRIES 

F/2012/54 

2012 20 33701 21200 .............. 30,98 € 
2012 20 33701 22100 ..........1.194,02 € 
2012 20 33701 22101 ...............16,87 € 
2012 20 33701 22609 .............. 90,00 € 
2012 20 33701 22615 .............. 81,89 € 

F/2012/55 

2012 20 33702 21300 .............. 65,30 € 
2012 20 33702 22000 .............. 29,56 € 
2012 20 33702 22001 .............. 69,08 € 
2012 20 33702 22002 ............ 542,80 € 
2012 20 33702 22100 ............ 961,73 € 
2012 20 33702 22201 ............ 321,64 € 
2012 20 33702 22609 ............ 424,80 € 

F/2012/76 2012 20 33128 22004 ............ 145,20 € 

F/2012/77 2012 20 33220 22100 ......... 2.136,57 € 

F/2012/78 2012 20 33620 22100 ............ 131,09 € 

F/2012/79 

2012 20 33790 20300 ............ 310,97 € 
2012 20 33790 22004 .............. 64,44 € 
2012 20 33790 22606 ........12.260,00 € 
2012 20 33790 22609 ............ 450,76 € 

F/2012/81 2012 20 34002 22201 .............131,76 € 

F/2012/82 
2012 20 34003 22004 ............. 630,69 € 
2012 20 34003 22101 ............. 150,44 € 
2012 20 34003 23120 ............... 19,60 € 

F/2012/83 

2012 20 34200 20300 ............. 641,97 € 
2012 20 34200 21000 .......... 2.979,50 € 
2012 20 34200 22004 ............. 184,24 € 
2012 20 34200 22100 .......... 8.882,44 € 
2012 20 34200 22101 ............. 153,24 € 
2012 20 34200 22102 ............. 598,91 € 

F/2012/84 2012 20 34101 22707 ........ 33.691,15 € 

F/2012/87 2012 20 92103 22601 ............. 801,34 € 

F/2012/88 2012 20 33200 22001 ........ 10.459,97 € 

F/2012/102 
2012 20 23200 22704 .......... 3.942,93 € 
2012 20 23200 23120 ............. 415,42 € 
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5. Proposar a la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública l’ordenament 
dels pagaments. 

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

 
PUNT 9. APROVACIÓ DE LA ESMENA DE L’ERRADA MATERIAL 
COMESA EN LA CLÀUSULA QUARTA DEL CONVENI SIGNAT, EL 5 
D’AGOST DE 2013, ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I EL GREMI DE 
LLIBRETERS DE MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports que diu: 
 
PROPOSTA 
 
ANTECEDENTS. 1. El 25 de juliol de 2013, el Ple del Consell de Mallorca va 
adoptar, entre d’altres, l’acord de concedir una subvenció  nominativa  de      
52.700,00 €, a favor del Gremi de Llibreters de Mallorca per donar suport a la 
realització de la XXXI edició de la Fira del Llibre i la realització de diverses activitats 
encaminades al foment i promoció de la lectura. 
2. El 5 d’agost de 2013, el Consell de Mallorca i el Gremi d’Editors varen signar el 
conveni pertinent pel qual es regulaven les condicions i les obligacions de la 
subvenció nominativa esmentada. 
 
3. En el primer paràgraf de la clàusula quarta (Despesa subvencionable. Pressupost 
del projecte i pressupost subvencionable) s’estableix el següent: 
 

“(...) està legalment justificada amb factures o altres documents que 
l’acreditin, la temporalització dels quals es computa en els dotze mesos 
anteriors a l’execució del projecte i fins a aquesta data com a límit. (...)” 

 
4. L’art.105.2 de la Llei 30/92 de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la 
Llei 4/99 de 13 de gener, estableix el següent:  
 

“Les administracions públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol 
moment, d'ofici oa instància dels interessats, els errors materials, de fet o 
aritmètics existents en els seus actes.” 

 
5. En el primer paràgraf de la clàusula quarta del conveni assenyalat s’ha produït una 
errada a l’hora de redactar la temporalització que han de tenir els justificants ja que, 
aquella s’ha establert, com s’ha indicat en l’apartat 3, en funció dels 12 meses 
anteriors a la data d’execució del projecte i fins a aquesta data com a límit. Les 
característiques i la naturalesa del projecte “Fira del Llibre” motiva que un gran 
nombre de justificants s’emetin amb posterioritat a la data d’execució del projecte ja 
que, despeses com per exemple, de comunicació o aquelles derivades del desmuntatge 
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d’estants, es facturen una vegada acabada l’execució del projecte; per la qual cosa és 
evident que, a l’hora d’establir la temporalització esmentada dels justificants, s’ha 
produït una errada de redacció que ha provocat la ineficàcia de la temporalització 
establerta, atès que no s’ajusta a la realitat sobre la que ha d’incidir el conveni.  
 
6. La  secretaria tècnica de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esport ha 
proposat l’esmena de l’errada material esmentada. 
 
 
7. La Intervenció General ha fiscalitzat de conformitat l’esmena assenyalada 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat i, d’acord amb l'article 31 e) del Reglament 
d'organització del Consell de Mallorca, elev al Consell Executiu, la següent proposta 
d’ 

ACORD 
 
1. Esmenar, a l'empara de l’art.105.2 de la Llei 30/92 de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
modificada per la Llei 4/99 de 13 de gener, l’errada comesa en el primer paràgraf de 
la clàusula quarta del conveni aprovat pel Ple del Consell de Mallorca, el 25 de juliol 
de 2013, relatiu a la concessió d’una subvenció nominativa de 52.700,00 € a favor del 
Gremi de Llibreters, en el sentit següent: 
 
- On hi diu:  
 

"4t. Despesa subvencionable. Pressupost del projecte i pressupost 
subvencionable. 

 
En principi, per definició i d’acord amb el que estableix l’article 31 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, és despesa 
subvencionable i, consegüentment, forma part del pressupost inicial del 
projecte cultural, la que respon a la naturalesa d’aquest, és estrictament 
necessària per planificar, preparar, coordinar, executar i difondre el projecte, 
està legalment justificada amb factures o altres documents que l’acreditin, la 
temporalització dels quals es computa en els dotze mesos anteriors a 
l’execució del projecte i fins a aquesta data com a límit. Es considera despesa 
realitzada la que s’ha abonat abans de l’acabament del termini de 
justificació; la forma d’acreditar-ne el pagament i el termini per dur-lo a 
terme es recull en la clàusula novena". 

 
- Hi ha de dir:  
 

"4t. Despesa subvencionable. Pressupost del projecte i pressupost 
subvencionable. 

 
En principi, per definició i d’acord amb el que estableix l’article 31 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, és despesa 
subvencionable i, consegüentment, forma part del pressupost inicial del 
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projecte cultural, la que respon a la naturalesa d’aquest, és estrictament 
necessària per planificar, preparar, coordinar, executar i difondre el projecte, 
està legalment justificada amb factures o altres documents que l’acreditin, la 
temporalització dels quals es computa en els dotze mesos anteriors a la data 
de presentació dels justificants de la despesa del projecte i fins a aquesta data  
com a límit. Es considera despesa realitzada la que s’ha abonat abans de 
l’acabament del termini de justificació; la forma d’acreditar-ne el pagament i 
el termini per dur-lo a terme es recull en la clàusula novena.” 
 

2. Aprovar l’addenda que s’adjunta, com annex, per tal d’esmenar l’errada comesa en 
el primer paràgraf de la clàusula quarta del conveni aprovat pel Ple del Consell de 
Mallorca, el 25 de juliol de 2013, relatiu a la concessió d’una subvenció nominativa 
de 52.700,00 € a favor del Gremi d’Editors. 
 

3. Notificar aquesta resolució a les persones interessades. 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) anuncia que el seu Grup hi votarà a favor perquè volen, sense cap 
dubte, que el Gremi de Llibreters pugui cobrar la feina feta però vol advertir que no es tracta d’una 
errada material sinó d’un despistament. 

Puntualitza que al conveni es va reflectir que l’aportació s’havia de justificar amb factures de dotze 
mesos anteriors a la data de realització de l’activitat i, evidentment, si s’hagués repassat bé el conveni 
qualcú ho hagués detectat. 

Atès que no fou així, ara han de dur aquesta modificació del conveni ja que, òbviament, no es poden 
presentar factures de les activitats subvencionades al Gremi de Llibreters anteriors a l’activitat i aquesta 
modificació ha retardat la tramitació de les factures i el possible pagament d’aquesta subvenció. 

Finalment, indica que aquest plantejament és un toc d’atenció ja que, encara que segurament tots han 
comès errors semblants, valdria la pena que fessin el cap més viu i no en cometessin més perquè això 
repercuteix directament en la rapidesa a l’hora de cobrar la subvenció per part del Gremi de Llibreters 
per l’activitat subvencionada. 

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

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA 

PUNT 10. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ, AUTORITZACIÓ, 
DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ D’UN 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT DEL DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA. ANY 2013. REC 234/13.F/2013/44-F/2013/45-F/2013/46, 
IMPORT: 81.668,02 €. 

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

1. S'han presentat factures emeses l’any 2013, corresponents a despeses corrents que 
provenen de l’any 2012 i  2013, referents a serveis prestats amb destí a la Direcció 
Insular de Projectes adscrita al Departament de Presidència, que no han seguit el 
procediment legalment establert. 
 
2. S'ha emès informes justificatius, informes jurídisc i informe d'Intervenció General, 
número de referència 234/13 de data 22 d’octubre de 2013, que figuren al 
corresponent expedient. 
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3. 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. 
 
4. 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. 
 
5. D’acord amb les bases d’execució, correspon a la consellera executiva d’Hisenda i 
Funció Pública l’ordenació dels pagaments.  
 
Per tot això, propòs al Ple adopti el següent 
 
A C O R D 
 
1r. Aprovar el reconeixement extrajudicial del crèdit que es detalla a les relacions 
adjuntes, que fa un total de VUITANTA-UN MIL SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT 
AMB DOS (81.668,02) EUROS. 
 
2n. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions de les factures incloses en les 
relacions adjuntes, per import total de VUITANTA-UN MIL SIS-CENTS 
SEIXANTA-VUIT AMB DOS (81.668,02) EUROS., contretes pel Departament de 
Presidència segons el següent detall: 
 

  
CODI 
RELACIÓ 

CENTRE   
IMPORT 
 

RC  

1 F/2013/44 Servei d’informàtica (D.I.Projectes) 7.784,50 € 220130019259 

2 F/2013/45 Servei d’informàtica (D.I.Projectes) 71.478,24€ 220130019258 

3 
F/2013/46 Servei d’informàtica (D.I.Projectes) 2.405,28€ 220130019266 

  

 TOTAL 

 
 
 
 
81.668,02 € 

  

 
 
3r. Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2013, les 
despeses aprovades amb els codis de relacions relacionats en el punt anterior 
s’imputaran a les aplicacions  pressupostàries que figuren als documents RC.   
 
4r. Proposar a la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública l’ordenament dels 
pagaments. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per denou vots a favor (PP), nou vots en 
contra (PSOE) i tres abstencions (MÉS per Mallorca). 

 

PUNT 11. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ, AUTORITZACIÓ, 
DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ D’UN 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT DEL DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA. ANY 2013. REC 202/13.F/2013/29, IMPORT: 21.669,86 €.  

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

1. S'han presentat factures emeses l’any 2013, corresponents a despeses corrents que 
provenen dels anys 2012 i 2013, referents a serveis prestats amb destí a la Direcció 
Insular de Projectes adscrita al Departament de Presidència, que no han seguit el 
procediment legalment establert. 
 
2. S'ha emès informe justificatiu, informe jurídic i informe d'Intervenció General, 
número de referència 202/13 de data 27 de setembre de 2013, que figuren al 
corresponent expedient. 
 
3. 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. 
 
4. 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. 
 
5. D’acord amb les bases d’execució, correspon a la consellera executiva d’Hisenda i 
Funció Pública l’ordenació dels pagaments.  
 
Per tot això, propòs al Ple adopti el següent 
 
A C O R D 
 
1r. Aprovar el reconeixement extrajudicial del crèdit que es detalla a la relació 
adjunta, que fa un total de VINT-I-UN MIL SIS-CENTS SEIXANTA-NOU AMB 
VUITANTA-SIS (21.669,86) EUROS. 
 
2n. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions de les factures incloses a la 
relació adjunta, per import total de VINT-I-UN MIL SIS-CENTS SEIXANTA-NOU 
AMB VUITANTA-SIS (21.669,86) EUROS, contretes pel Departament de 
Presidència segons el següent detall: 
 

  
CODI 
RELACIÓ 

CENTRE   MP
OR

RC  



 28

T 

1 F/2013/29 Servei d’informàtica (D.I.Projectes) 21.669,86 € 
220130015531 
220130015532 

  
  TOTAL 21.669,86  €   

 
3r. Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2013, les 
despeses aprovades amb el codi de relació relacionat en el punt anterior s’imputaran a 
l’aplicació pressupostària que figura al document RC.   
 
4r. Proposar a la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública l’ordenament dels 
pagaments. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per denou vots a favor (PP), nou vots en 
contra (PSOE) i tres abstencions (MÉS per Mallorca). 

 
PUNT 12. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ, AUTORITZACIÓ, 
DISPOSICIÓ I RECONEIXEMEMT DE L’OBLIGACIÓ D’UN 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DEL DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA. ANY 2012. REC 233/13. F/2013/48, IMPORT: 150.972,04 €. 

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

1. S'han presentat factures emeses l’any 2012, corresponents a despeses corrents que 
provenen de l’any 2012 , referents a serveis prestats amb destí a la Direcció Insular de 
Projectes adscrita al Departament de Presidència, que no han seguit el procediment 
legalment establert. 
 
2. S'ha emès informes justificatius, informe jurídic i informe d'Intervenció General, 
número de referència  233/13 de data 23 d’octubre de 2013, que figuren al 
corresponent expedient. 
 
3. 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. 
 
4. 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. 
 
5. D’acord amb les bases d’execució, correspon a la consellera executiva d’Hisenda i 
Funció Pública l’ordenació dels pagaments.  
 
Per tot això, propòs al Ple adopti el següent 
 
A C O R D 
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1r. Aprovar el reconeixement extrajudicial del crèdit que es detalla a les relacions 
adjuntes, que fa un total de CENT CINQUANTA MIL NOU-CENTS SETANTA-
DOS AMB QUATRE(150.972,04) EUROS. 
 
2n. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions de les factures incloses en les 
relacions adjuntes, per import total de CENT CINQUANTA MIL NOU-CENTS 
SETANTA-DOS AMB QUATRE(150.972,04) EUROS, contretes pel Departament de 
Presidència segons el següent detall: 
 

 
 
3r. Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2013, les 
despeses aprovades amb el codi de relació relacionat en el punt anterior s’imputaran a 
les aplicacions  pressupostàries que figuren als documents RC.   
 

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

 

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

 

PUNT 13. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ, AUTORITZACIÓ, 
DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ D’UN 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS D’ASSESSORIA 
JURÍDICA, ADSCRITA AL DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA. ANY 2013. 
REC 181/13. F/2013/24, IMPORT: 12.172,10 €. 
 

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

1. S'ha presentat factura-minuta emesa l’any 2013, presentades per la Sra. Maria Luisa 
Vidal Ferrer, NIF 43.075.097-F, corresponent a actuacions que provenen de l’any 
2013, referents a serveis prestats de procuradoria dels Tribunals del Consell de 
Mallorca, amb destí al Departament de Presidència, que no ha seguit el procediment 

  
CODI 

RELACIÓ 
CENTRE   IMPORT RC  

1 F/2013/48 Servei d’informàtica (D.I.Projectes) 150.972,04 € 220130019804 

  

 TOTAL 

 
 
 
 
 

150.972,04 € 
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legalment establert atès que el procés pel qual s’haurien d’adjudicar aquest tipus de 
despeses es troba en fase de tramitació. 
 
2. S'ha emès informe justificatiu, informe jurídic i informe d'Intervenció General, 
número de referència REC 181.2/13 de data 16 de setembre de 2013, que figuren al 
corresponent expedient. 
 
3. 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. 
 
4. 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. 
 
5. D’acord amb les bases d’execució, correspon a la consellera executiva d’Hisenda i 
Funció Pública l’ordenació dels pagaments.  
 
Per tot això, propòs al Ple adopti el següent 
 
A C O R D 
 
1r. Aprovar el reconeixement extrajudicial del crèdit, que es detalla a la relació 
adjunta, a favor de la Sra. Maria Luisa Vidal Ferrer, NIF 43.075.097-F, c/ Bernat 
Amer, 9, 2a, 07011 Palma de Mallorca que fa un total de DOTZE MIL CENT 
SETANTA-DOS AMB DEU (12.172,10) EUROS. 
 
2n. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de la factura inclosa a la relació 
adjunta a favor de la Sra. Maria Luisa Vidal Ferrer, NIF 43.075.097-F, c/ Bernat 
Amer, 9, 2a, 07011 Palma de Mallorca, per import total de DOTZE MIL CENT 
SETANTA-DOS AMB DEU (12.172,10) EUROS, contret pel Departament de 
Presidència segons el següent detall: 
 

  
CODI 

RELACIÓ 
CENTRE   

MP
OR
T 

RC  

1 F/2013/24 Assessoria Jurídica 12.172,10 € 220130014064 

  
  TOTAL 12.172,10 €   

 
3r. Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2013, les 
despeses aprovades amb el codi de relació relacionat en el punt anterior s’imputaran a 
l’aplicació pressupostària que figura al document RC.   
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4r. Proposar a la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública l’ordenament dels 
pagaments. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per denou vots a favor (PP), nou vots en 
contra (PSOE) i tres abstencions (MÉS per Mallorca). 

 
PUNT 14. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ, AUTORITZACIÓ, 
DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ D’UN 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE COMUNICACIÓ, 
ADSCRIT AL DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA. ANY 2013. REC .GABINET 
DE PREMSA. F/2013/50 
 

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

1. S'han presentat  factures emeses l’any 2013 amb destí a Comunicació, adscrit al 
Departament de Presidència, corresponents a serveis prestats durant l’any 2013 que no 
han seguit el procediment legalment establert. 
 
2. S'ha emès informe justificatiu, informe jurídic i informe d'Intervenció General, 
número de referència REC 245.3/13 de data 4 de novembre de 2013, que figuren al 
corresponent expedient. 
 
3. 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. 
 
4. 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. 
 
5. D’acord amb les bases d’execució, correspon a la consellera executiva d’Hisenda i 
Funció Pública l’ordenació dels pagaments.  
 
Per tot això, propòs al Ple adopti el següent 
 
A C O R D 
1r. Aprovar el reconeixement extrajudicial del crèdits que se detalla a la relació adjunta,  
d’un import de 53.073,79 € i un 21% d’IVA d’un import de 11.145,50 €, que sumen 
l’import total  de SEIXANTA QUATRE MIL DOS-CENTS DENOU EUROS AMB 
VINT-I-NOU CÈNTIMS (64.219,29 €). 
 
2n. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions de les factures incloses a la relació 
adjunta, per l’import de 53.073,79 € I UN 21% d’IVA d’un import de 11.145,50 €, que 
sumen l’import total  de SEIXANTA QUATRE MIL DOS-CENTS DENOU EUROS 
AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS (64.219,29 €), a favor dels tercers que consten a la 
relació F/2013/50. 
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CODI 

RELACIÓ CENTRE   
MP
OR
T 

RC  

1 

 
 
F2013/50 Gabinet de Premsa 

2.744,19 € 
25.889,83 € 
21.550,74 € 
3.515,16 € 

10.519,37 € 

220130020026 
 220130020027 
220130020028 
220130020029 
220130020030  

    TOTAL 64.219,29 €   
 
3r. Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2013, les 
despeses aprovades amb els codi de relació relacionades en el punt anterior s’imputaran 
a les aplicacions pressupostàries que figuren als documents RC corresponents. 
 
4r. Proposar a la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública l’ordenament dels 
pagaments. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per denou vots a favor (PP), nou vots en 
contra (PSOE) i tres abstencions (MÉS per Mallorca). 

 
PUNT 15. PROPOSTA D’ACORD DE RESOLUCIÓ DE DISCREPÀNCIA 
AMB LA INTERVENCIÓ GENERAL I D’APROVACIÓ AUTORITZACIÓ, 
DISPOSICIÓ I RECONEIXEMEMT DE L’OBLIGACIÓ D’UNA PROPOSTA 
D’ACORD DE PLE, PER A L’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DEL DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA. 
ANY 2013. REC 231.3/13. F/2013/33, F/2013/32, F/2013/41 I F/2013/34, 
IMPORT: 8.920,17 €. 
 

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

1. S'han presentat factures emeses l’any 2013, corresponents a despeses corrents que 
provenen de l’any 2010, 2011 i 2013, referents a serveis i/o subministraments prestats 
amb destí a Raixa, DI de Projectes, Assessoria Jurídica i DI de Relacions 
Institucionals, adscrits al Departament de Presidència, que, si bé hi havia 
disponibilitat pressupostària,  no s’ha seguit el procediment legalment establert. 
 
2. S'han emès informes justificatius, informes jurídics i informe d'Intervenció General, 
número de referència REC 231.3/13 de data 23 d’octubre de 2013, que figuren al 
corresponent expedient. 
 
3. 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. 
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4. El Departament de Presidència del Consell de Mallorca va iniciar l’expedient per a  
l’aprovació d’un reconeixement extrajudicial de crèdits de despeses corresponents a 
l’exercici 2010, 2012 i 2013. En aquest sentit es va sotmetre  l’expedient a la 
fiscalització preceptiva prèvia de la Intervenció General i va ser fiscalitzat de 
disconformitat, posant de manifest, entre altres, les següents deficiències essencials: 
“... que no s’acredita l’adequació de preus de mercat vigents respecte la factura per 
sortida dels gegants, ...”. 
 
5. El Departament de Presidència ha plantejat discrepància a la Intervenció General 
del Consell tal i com es preveu a la base d’execució 55 del vigent pressupost i la 
Intervenció General ha considerat que persisteixen les objeccions de l’informe de 
disconformitat emès. 
 
6. 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. 
 
7. D’acord amb les bases d’execució, correspon a la consellera executiva d’Hisenda i 
Funció Pública l’ordenació dels pagaments.  
 
Per tot això, propòs al Ple adopti el següent 
 

A C O R D 
 
1r. Resoldre la discrepància plantejada entre el Departament de Presidència i la 
Intervenció General a favor del centre gestor en relació a l’expedient d’aprovació del 
reconeixement extrajudicial de crèdits de despeses corresponents als exercicis 2010, 
2011 i 2013 (Informe de fiscalització amb número de referència REC 231/13) 
 
2n. Aprovar el reconeixement extrajudicial del crèdit que es detalla a la relació 
adjunta, que fa un total de VUIT MIL NOU-CENTS VINT AMB DISSET (8.920,17) 
EUROS. 
 
3r. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions amb els tercers que figuren a les 
relacions adjuntes i de les factures incloses a les mateixes relacions, per import total 
de VUIT MIL NOU-CENTS VINT AMB DISSET (8.920,17) EUROS, contretes pel 
Departament de Presidència segons el següent detall: 
 

  
CODI 
RELACIÓ 

CENTRE   IMPORT RC  

1 F/2013/33 Raixa 4.928,02 € 220130018532 

2 F/2013/32 DI de Projectes 612,95 € 220130016907 

3 F/2013/41 Assessoria Jurídica 2.411,20 € 220130019007 

4 F/2013/34 DI Relacions Institucionals 968,00 € 220130018309 

    TOTAL 8.920,17 €   
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3r. Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2013, les 
despeses aprovades amb els codis de relació relacionats en el punt anterior 
s’imputaran a les aplicacions pressupostàries que figuren als documents RC.   
 
4r. Proposar a la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública l’ordenament dels 
pagaments. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per denou vots a favor (PP), cap abstenció i 
dotze vots en contra (PSOE i MÉS per Mallorca). 

 
PUNT 16. PROPOSTA D’ACORD DE RESOLUCIÓ DE DISCREPÀNCIA 
AMB LA INTERVENCIÓ GENERAL I PROPOSTA D’ACORD 
D’APROVACIÓ, AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMEMT DE 
L’OBLIGACIÓ D’UN RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 
DEL DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA DE L’ANY 2013, EXERCICI 2011. 
REC 255/13. F/2013/54, IMPORT: 2.950 €. 
 

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

1. S'ha presentat factura emesa l’any 2011, corresponent a despesa corrent que 
prové de l’any 2011, relativa al patrocini de l’estrena del musical Illamor a 
l’Auditòrium de Palma el 19 de gener de 2011, la qual no es va poder tramitar 
pel procediment adient fixat per la normativa de contractació pública, amb destí 
a DI de Relacions Institucionals, adscrits al Departament de Presidència, que no 
es va poder tramitar pel procediment adient fixat per la normativa de 
contractació pública.    
2. S'han emès informe justificatiu, informe jurídic i informe d'Intervenció General, 
número de referència REC 255.2/13 de data 30 d’octubre de 2013, que figuren al 
corresponent expedient. 
 
3. 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. 
 
4. El Departament de Presidència del Consell de Mallorca va iniciar l’expedient per a  
l’aprovació d’un reconeixement extrajudicial de crèdits de despeses corresponent a 
l’exercici 2011. En aquest sentit es va sotmetre  l’expedient a la fiscalització 
preceptiva prèvia de la Intervenció General i va ser fiscalitzat de disconformitat, 
posant de manifest, entre altres, les següents deficiències essencials: “... que no s’ha 
conformat correctament la factura; que es tracta d’una subvenció, que no s’ha seguit 
la pertinent normativa de subvenció, que aquest no és un supòsit de REC i que crèdit 
resulta inadequat, ...”. 
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5. El Departament de Presidència ha plantejat discrepància a la Intervenció General 
del Consell tal i com es preveu a la base d’execució 55 del vigent pressupost i la 
Intervenció General ha considerat que persisteixen les objeccions de l’informe de 
disconformitat emès. 
 
6. 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. 
 
7. D’acord amb les bases d’execució, correspon a la consellera executiva d’Hisenda i 
Funció Pública l’ordenació dels pagaments.  
 
Per tot això, propòs al Ple adopti el següent 
 

A C O R D 
 
1r. Resoldre la discrepància plantejada entre el Departament de Presidència i la 
Intervenció General a favor del centre gestor en relació a l’expedient d’aprovació del 
reconeixement extrajudicial de crèdits de despeses corresponents a l’exercici 2011 
(Informe de fiscalització amb número de referència REC 255/13) 
 
2n. Aprovar el reconeixement extrajudicial del crèdit que es detalla a la relació 
adjunta, a favor de Illamor Produccions, SL, CIF B-57678880, c/ Oms, 26, 3r, 2a, 
07003 Palma de Mallorca, que fa un total de DOS MIL NOU-CENTS CINQUANTA 
(2.950,-) EUROS (Base imposable: 2.500,- €  més 18% IVA: 450,-). 
 
3r. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligació de la factura inclosa a la relació 
adjunta, a favor de Illamor Produccions, SL, CIF B-57678880, c/ Oms, 26, 3r, 2a, 
07003 Palma de Mallorca, per import total de DOS MIL NOU-CENTS 
CINQUANTA (2.950,-) EUROS, (Base imposable: 2.500,- € més 18% IVA: 450,-), 
contret pel Departament de Presidència segons el següent detall: 
 

  
CODI 

RELACIÓ 
CENTRE   IMPORT RC  

 1 F/2013/54 DI Relacions Institucionals 2.950,- € 220130020885 

  
  TOTAL 

2.950,- €   

 
4t. Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2013, la 
despesa aprovada amb el codi de relació, relacionat en el punt anterior, s’imputaran a 
l’aplicació pressupostària que figuren al document RC.   
 
5è. Proposar a la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública l’ordenament dels 
pagaments. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per denou vots a favor (PP), cap abstenció i 
dotze vots en contra (PSOE i MÉS per Mallorca). 
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PUNT 17. PROPOSTA D’ACORD DE RESOLUCIÓ DE DISCREPÀNCIA 
AMB LA INTERVENCIÓ GENERAL I D’APROVACIÓ DEL 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE LA RELACIÓ 
VALORADA NÚMERO 2 I DEL CORRESPONENT RECONEIXEMENT DE 
L’OBLIGACIÓ DE LA DESPESA RELATIVA A L’ENCOMANA DE GESTIÓ 
A L’EMPRESA DE TRANSFORMACIÓ AGRÀRIA, SOCIETAT ANÒNIMA 
(TRAGSA) DE L’ADEQUACIÓ DE LES DEPENDÈNCIES DE RAIXA PER A 
LA POSADA EN FUNCIONAMENT DEL CENTRE D’INTERPRETACIÓ I 
VISITANTS DE RAIXA-SERRA DE TRAMUNTANA, IMPORT: 181.646,40 €. 

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

Atès que per acord del Consell Executiu de data 18 de maig de 2011 es va aprovar la 
realització del Centre d’Interpretació i visitants de Raixa-Serra de Tramuntana i es va 
fer l’encàrrec de gestió a la societat Empresa de Transformación Agraria, 
S.A.(TRAGSA) per a la redacció del projecte i l’execució de les feines d’adequació 
de les dependències de Raixa per a la posada en funcionament del centre 
d’interpretació i visitants de Raixa-Serra de Tramuntana amb un pressupost màxim de 
999.063,52 € IVA inclòs (18%). 
 
Atès que el crèdit pel finançament d’aquest projecte s’ha incorporat a la partida 
pressupostària 00.33440.62790 Projectes Complexos Centre d’Interpretació Serra de 
Tramuntana de l’exercici 2013. 
 
Atès que s’ha emès la Relació valorada número 2 d’execució de les obres 
contemplades al projecte museogràfic de la finca pública de Raixa corresponent al 
mes de febrer de 2012 i núm. de factura F16303010202 de data 28/02/12 per import 
de 181.646,40-€ IVA inclòs amb la conformitat dels coordinadors tècnics del projecte. 
 
Atès que s’han emès informe justificatiu, informe jurídic i informe d’Intervenció 
General, número de referència REC 236.2/13 (ant. exp. fisc. 61-162/11), de data 31 
d’octubre de 2013, que figuren al corresponent expedient. 
 
Es procedent el reconeixement de la despesa per tal d’evitat 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. 
 
El Departament de Presidència del Consell de Mallorca va iniciar l’expedient per a  
l’aprovació d’un reconeixement extrajudicial de crèdits de despeses corresponent a 
l’exercici 2012. En aquest sentit es va sotmetre  l’expedient a la fiscalització 
preceptiva prèvia de la Intervenció General i va ser fiscalitzat de disconformitat, 
posant de manifest, entre altres, les següents deficiències essencials: “... que no 
s’acredita l’adequació a preus de mercat vigents/adequació a les tarifes de TRAGSA i 
que en la proposta de REC no s’aprova expressament el reconeixement extrajudicial 
de crèdits, ...”. 
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El Departament de Presidència ha plantejat discrepància a la Intervenció General del 
Consell tal i com es preveu a la base d’execució 55 del vigent pressupost i la 
Intervenció General ha considerat que persisteixen les objeccions de l’informe de 
disconformitat emès. 
 
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. 
 
D’acord amb les bases d’execució, correspon a la consellera executiva d’Hisenda i 
Funció Pública l’ordenació dels pagaments. 
 
El cap de servei de la Secretaria Tècnica del Departament de Presidència eleva al 
conseller executiu  de Presidència la següent proposta d’ 
 
A C O R D 
 
1. Resoldre la discrepància plantejada entre el Departament de Presidència i la 
Intervenció General a favor del centre gestor en relació a l’expedient d’aprovació del 
reconeixement extrajudicial de crèdits de despeses corresponents a l’exercici 2012 
(Informe de fiscalització amb número de referència REC 236/13, ant. exp. fisc. 61-
162/11). 
 
2. Aprovar el reconeixement extrajudicial del crèdit derivada de la despesa 
corresponent a la Relació valorada número 2, factura núm. F16303010202 de data 
28/02/12, a favor de la societat Empresa de Transformació Agrària, S.A. (TRAGSA), 
amb domicili al c/ Fluvià, 1-1ª planta, polígon Son Fuster, 07009 de Palma, i CIF: A-
28476208, per un import total de CENT VUITANTA-UN MIL SIS-CENTS 
QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS (181.646,40-€) IVA 
inclòs (18%), (Base imposable : 153.937,63 € IVA: 27.708,77 €) amb càrrec a la 
partida 00.33440.62790 Projectes Complexos Centre d’Interpretació Serra de 
Tramuntana (AD220110015341). 
 
3. Aprovar la Relació valorada número 2 d’execució de les obres contemplades al 
projecte museogràfic de la finca pública de  Raixa corresponent al mes de febrer de 
2012 per import de 181.646,40-€ IVA inclòs. 
 
4. Reconèixer l’obligació derivada de la despesa corresponent a la Relació valorada 
número 2, factura núm. F16303010202 de data 28/02/12, a favor de la societat 
Empresa de Transformació Agrària, S.A. (TRAGSA), amb domicili al c/ Fluvià, 1-1ª 
planta, polígon Son Fuster, 07009 de Palma, i CIF: A-28476208, per un import total 
de CENT VUITANTA-UN MIL SIS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB 
QUARANTA CENTIMS (181.646,40-€) IVA inclòs (18%), (Base imposable : 
153.937,63 € IVA: 27.708,77 €) amb càrrec a la partida 00.33440.62790 Projectes 
Complexos Centre d’Interpretació Serra de Tramuntana (AD220110015341). 
 
5.- Proposar que s’ordeni el pagament referit en el punt anterior. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per denou vots a favor (PP), cap abstenció i 
dotze vots en contra (PSOE i MÉS per Mallorca). 

 
DEPARTAMENT D'URBANISME I TERRITORI 

 
PUNT 18. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT DEL DEPARTAMENT D’URBANISME I 
TERRITORI (DIRECCIÓ INSULAR DE CARRETERES), IMPORT: 2.751,75 
€. 
 

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

Fets 
1. L’empresa Red Electrica de España SAU   ha presentat una factura  corresponents a 
un servei  prestat  al departament  d’Urbanisme i Territori (Direcció Insular  de  
Carreteres)  i no ha 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 
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   2.751.75 €, 
contret pel Departament d’Urbanisme i Territori (Direcció Insular  de  Carreteres) ,  a 
favor de Red Electrica de España SAU amb CIF A85309219  
2. Proposar a la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública  l’ordenament dels 
pagaments. 
3. Notificar aquest Acord a Intervenció General. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per denou vots a favor (PP), nou vots en 
contra (PSOE) i tres abstencions (MÉS per Mallorca). 
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PUNT 19. 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 S.A UNIPERSONAL, IMPORT: 92.612,90  €. 
 

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

1. L’empresa ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL  ha presentat factures de 
subministrament elèctric de les carreteres del Consell de Mallorca del mes de juliol i 
agost 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 
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  92.612,90  €, 
contret pel Departament d’Urbanisme i Territori (Direcció Insular  de  
Carreteres) ,  a favor de les persones físiques o jurídiques que consten a la relacions 
adjuntes. 
2. Proposar a la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública  l’ordenament dels 
pagaments. 
3. Notificar aquest Acord a Intervenció General. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per denou vots a favor (PP), nou vots en 
contra (PSOE) i tres abstencions (MÉS per Mallorca). 

 
PUNT 20. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT DEL DEPARTAMENT D’URBANISME I 
TERRITORI-SERVEI D’ITV CORRESPONENT A L’ANY 2013 (F/2013/43), 
IMPORT: 3.238,90 €. 
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Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament 
d’Urbanisme i Territori que diu: 

Ateses les factures presentades  per l’empresa Endesa Energia SA Unipersonal 
corresponents a serveis prestats amb destí al Servei d’ITV del Departament 
d’Urbanisme i Territori, que no han seguit el procediment legalment establert. 

Atès que procedeix 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. 

Atesa la memòria justificativa, i l’informe d’Intervenció General que figuren al 
corresponent expedient. 

Atesa la disposició addicional 19 del Text Refòs de la  Llei de Contractes del Sector 
Públic que regula la responsabilitat patrimonial de les autoritats i del personal al 
servei de les administracions Públiques derivada de les seves actuacions en matèria de 
contractació administrativa, tant per danys causats a  particulars com a la pròpia 
Administració, que s'exigirà d'acord amb el que disposa el títol X de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, i en el Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel qual s'aprova el 
Reglament dels procediments de les Administracions Públiques en matèria de 
responsabilitat patrimonial. Atès que el punt 2 diu que  la infracció o aplicació 
indeguda dels preceptes continguts en aquesta Llei per part del personal al  servei de 
les administracions públiques, quan hi hagi almenys negligència greu, constituirà falta 
molt greu, que s’exigirà d'acord amb la normativa específica en la matèria. 

Atès que hi ha crèdit adequat i suficient al pressupost de despeses per a l’any 2013 per 
fer front a la totalitat de les despeses. 

Atès que d’acord amb la legislació vigent, i d’acord amb la base 26 de les d’execució 
del pressupost de 2013, correspon al ple del Consell de Mallorca el reconeixement 
extrajudicial de crèdits i amb caràcter previ haurà de dictaminar la Comissió 
Informativa corresponent. 

Per tot l’exposat, es proposa que el Ple adopti el següent 

ACORD 

1. Aprovar el reconeixement extrajudicial d’un crèdit de TRES-MIL DOS-CENTS 
TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CENTIMS (3.238,90 €), a càrrec del 
pressupost de 2013 del Departament d’Urbanisme i Territori, d’acord amb el que 
disposa la base 26 de les d’execució del pressupost pel 2013. La quantitat abans 
esmentada es distribueix segons el llistat F/2013/43, que formen part de la documentació 
annexa a aquesta proposta. 
 
2. Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació de TRES-MIL DOS-CENTS 
TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CENTIMS (3.238,90 €), contret 
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pel Departament d’Urbanisme i Territori, a favor de les persona jurídica que 
consten a la relació F/2013/43 a càrrec de l’aplicació pressupostaria 
55.42200.22100, RC 220130019119 del pressupost de 2013 del Servei d’ITV 
del Departament d’Urbanisme i Territori.  
 
3. Proposar que s’ordeni el seu pagament a la conseller d’ Hisenda i Funció Pública del 
Consell de Mallorca. 

4.- Atesa la disposició addicional 19 del Text Refòs de la  Llei de Contractes del 
Sector Públic que regula la responsabilitat patrimonial de les autoritats i del personal 
al servei de les administracions Públiques derivada de les seves actuacions en matèria 
de contractació administrativa, tant per danys causats a  particulars com a la pròpia 
Administració, que s'exigirà d'acord amb el que disposa el títol X de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, i en el Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel qual s'aprova el 
Reglament dels procediments de les Administracions Públiques en matèria de 
responsabilitat patrimonial. Atès que el punt 2 diu que  la infracció o aplicació 
indeguda dels preceptes continguts en aquesta Llei per part del personal al  servei de 
les administracions públiques, quan hi hagi almenys negligència greu, constituirà falta 
molt greu, que s’exigirà d'acord amb la normativa específica en la matèria. 

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

 
PUNT 21. 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 S.A UNIPERSONAL, IMPORT: 75.070,90 €. 
 

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 d’agost 
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 
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. 
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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  75.070,90 €, 
contret pel Departament d’Urbanisme i Territori (Direcció Insular  de  Carreteres),  a 
favor de les persones físiques o jurídiques que consten a la relacions adjuntes. 
2. Proposar a la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública  l’ordenament dels 
pagaments. 
3. Notificar aquest Acord a Intervenció General. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per denou vots a favor (PP), nou vots en 
contra (PSOE) i tres abstencions (MÉS per Mallorca). 

 
PUNT 22. 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 S.A UNIPERSONAL, IMPORT: 85.374,05 €. 
 

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 
setembre 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 
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. 
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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  85.374,05 €, 
contret pel Departament d’Urbanisme i Territori (Direcció Insular  de  
Carreteres) ,  a favor de les persones físiques o jurídiques que consten a la relacions 
adjuntes. 
2. Proposar a la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública  l’ordenament dels 
pagaments. 
3. Notificar aquest Acord a Intervenció General. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per denou vots a favor (PP), nou vots en 
contra (PSOE) i tres abstencions (MÉS per Mallorca). 

 
PUNT 23. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT 
REGULADOR DELS SERVEIS D’ADMISSIÓ I CONTROL D’AMBIENT 
INTERN EN LES ACTIVITATS D’ESPECTACLES PÚBLICS I 
RECREATIVES, EN L’ÀMBIT DE L’ILLA DE MALLORCA. 
 
 

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

Antecedents 

1. El Ple del Consell de Mallorca, en sessió de dia 8 de març de 2012, va 
aprovar inicialment el Reglament de de Mallorca en desenvolupament del 
Decret 41/2011, de 29 d’abril, regulador dels serveis d’admissió i control 
d’ambient intern en les activitats d’espectacles públics i recreatives. 
2. L’expedient es va sotmetre a informació pública durant el termini de trenta dies 
perquè totes les persones que hi estiguin interessades puguessin examinar-lo i 
formular-hi les reclamacions i els suggeriments que considerassin pertinents, 
mitjançant la inserció de l’anunci corresponent en el BOIB núm.53, de dia 14 d’abril 
de 2012.  
Així mateix, es va donar audiència expressa al Govern de les Illes Balears, al Col·legi 
Oficial de Metges i a l’Associació de Porters Professionals de Balears. En una segona 
fase, també es va atorgar tràmit d’audiència a la Federació d’Entitats locals de les Illes 
Balears, a la Confederació d’Associacions Empresarials de Balears, a la Cambra de 
Comerç, Indústria i Navegació, a la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de 
Mallorca, i als sindicats CGT-IB, USO, STEI-IB, CCOO, ANPE-IB, UGT i CSI-
CSIF. 

3. Durant aquest termini s’hi varen presentar les reclamacions i suggeriments 
següents: un particular per a que s’ampliassin les titulacions que habiliten per a formar 
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part del professorat i l’Associació d’Empresaris de Sales de festa, Discoteques i 
similars de Balears per tal  que el reglament creàs una comissió de seguiment i 
interpretació. 

4. Se’n va sol·licitar l’informe als següents organismes i entitats: Junta Autonòmica 
d’Activitats de les Illes Balears, Consell de Consum de les Illes Balears, Institut 
Balear de la Dona, Consell Econòmic i Social de les Illes Balears i, finalment al 
Consell Consultiu de les Illes Balears. 
 
5. Vists els informes emesos durant la tramitació administrativa de l’expedient. 
Fonaments 
1. L’article 49 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
2. L’article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de 
les Illes Balears. 
3. L’article 31.2, apartat d) del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat 
per acord del Ple de dia 2 de juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 15 d’agost) i 
modificat per acord del Ple de dia 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16 de març), 
i dia 28 de juliol de 2008 (BOIB núm. 113, de 14 d’agost).  
4. D’acord amb el Consell Consultiu de les Illes Balears, segons el seu dictamen 
107/2013, de 16 d’octubre de 2013 i a l’empara d’allò previst a l’article 4.3 de la Llei 
5/2010, de 16 de juny, del Consell consultiu de les Illes Balears. 
 
Proposta d’acord 
 
Per tot això, propòs al Ple que adopti l’acord següent: 

1. Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. Francisco Mata Morro i la 
Asociación de Empresarios de Salas de Fiesta, discotecas y similares, sobre la base de 
l’informe jurídic de data 2/07/2012 que forma part de l’expedient.  

2. Aprovar definitivament el Reglament regulador dels serveis d’admissió i control 
d’ambient intern en les activitats d’espectacles públics i activitats recreatives, en 
l’àmbit de l’illa de Mallorca. 

3. Publicar el text íntegre del Reglament regulador dels serveis d’admissió i control 
d’ambient intern en les activitats d’espectacles públics i activitats recreatives, en 
l’àmbit de l’illa de Mallorca en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, el qual 
s’incorpora com a annex a aquest acord. 

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs 
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a 
partir de l’endemà de publicar aquest acord. Tot això, de conformitat amb la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No 
obstant l’anterior, podeu exercitar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu 
pertinent. 
 
REGLAMENT REGULADOR DELS SERVEIS D’ADMISSIÓ I CONTROL 
D’AMBIENT INTERN EN LES ACTIVITATS D’ESPECTACLES PÚBLICS I 
RECREATIVES, EN L’ÀMBIT DE L’ILLA DE MALLORCA. 
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PREÀMBUL 

 
I 
 
L’article 13 de la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de règim jurídic de les llicències 
integrades d’activitat de les Illes Balears, estableix que totes les activitats i les 
instal·lacions que hi estiguin vinculades han de ser projectades, instal·lades, 
utilitzades, mantingudes i controlades de manera que assoleixin els objectius de 
seguretat i qualitat ambiental que determina la legislació vigent i han de complir les 
condicions generals de funcionament establertes en el permís o en la llicència, com 
també la resta de normativa d’aplicació. Per tant, la seguretat i la qualitat ambiental es 
configuren com a principis predicables de qualsevol activitat d’espectacle públic o 
recreativa, sobretot en les activitats d’oci com ara discoteques, sales de ball o 
esdeveniments multitudinaris, en què, per diverses circumstàncies, es poden produir 
situacions que posen en perill la seguretat de les persones i els béns, com ha ocorregut 
malauradament en algunes ocasions. 

 

Els articles 4 i 39 de la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de règim jurídic de les 
llicències integrades d’activitat de les Illes Balears, estableixen la figura de la titulació 
i del curs bàsic per a l’exercici del servei d’admissió i control d’ambient intern de les 
activitats d’espectacles i recreatives. 

L’article 39.5 de la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de règim jurídic de les llicències 
integrades d’activitat de les Illes Balears, disposa que “Reglamentàriament, es 
regularan les condicions objectives per les quals es pot exercir el dret d’admissió i 
s’establiran els límits i les circumstàncies d’aquelles, amb la finalitat de protegir el 
dret d’accés dels consumidors i de les consumidores i dels usuaris i de les usuàries i 
evitar que pugui ser negat de manera arbitrària o improcedent. Igualment 
s’establiran les funcions, les necessitats i els requisits de titulacions que corresponen 
al personal integrant dels serveis d’admissió.” Així mateix, els successius punts 
d’aquest mateix article disposen que també han de ser objecte de desenvolupament 
reglamentari els requisits que hauran de complir els centres de formació que realitzin 
els cursos formatius per al personal del servei d’admissió. 
II 
Els espectacles públics i les activitats recreatives formen part del concepte legal 
d’activitats catalogades d’acord amb la terminologia de la Llei 16/2006, de 17 
d’octubre, de règim jurídic de les llicències integrades d’activitat de les Illes Balears. 
Des del punt de vista de la distribució estatutària de competències, aquestes activitats 
encaixen en els títols habilitants establerts en els articles 30.31, 31.17, 70.7 i 70.11 de 
l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears. Així, després de la reforma operada per la 
Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, els consells insulars tenen atribuïdes 
competències pròpies en matèria d’activitats d’espectacles públics i recreatives que 
comporten, sense necessitat d’una llei prèvia d’atribució competencial, l’exercici de la 
potestat reglamentària externa o normativa. Així ho imposa l’article 72 del text 
estatutari. 
Per altra banda, el Decret 41/2011, de 29 d’abril, regulador dels Serveis d’admissió i 
control d’ambient intern en les activitats d’espectacles públics i recreatives, en virtut 
de la potestat conferida en l’article 58.3 de l’Estatut d’Autonomia, estableix principis 
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generals normatius formalment identificats en la disposició addicional primera, que 
s’hauran d’aplicar en tot el territori de les Illes Balears i que, per tant, hauran de ser 
respectats per les administracions insulars.  
El Decret 41/2011, de 29 d’abril, regulador dels Serveis d’admissió i control 
d’ambient intern en les activitats d’espectacles públics i recreatives a les Illes Balears, 
estableix, a l’article 11.4 que “els consells insulars han d’establir el programa, els 
continguts i les condicions del curs bàsic”. 
III 

D’acord amb els criteris exposats, aquest Reglament regula l’exigència dels serveis 
d’admissió i de control d’ambient intern en les activitats d’espectacles públics i 
recreatives previstes en els articles 5, 6 i 7, si bé en queden excloses les activitats 
d’espectacles públics i recreatives que es regeixen per la seva normativa específica 
pròpia. 

 

La indústria de l’oci és una part cabdal de l’economia de les Illes Balears i la qualitat 
de la seva oferta rau, entre altres aspectes, a garantir la protecció adequada del dret 
d’accés dels consumidors i consumidores mitjançant una regulació que prevegi la 
necessitat que el personal que exerceixi el control d’admissió i d’ambient intern tingui 
una formació bàsica, la qual s’acreditarà amb la superació d’un curs bàsic i d’una 
prova avaluadora. Amb relació a les seves funcions, malgrat que el personal pugui ser 
indistintament el mateix, el servei d’admissió se centrarà a controlar l’accés de les 
persones usuàries als establiments o espais en què es desenvolupin les activitats 
d’espectacles públics i recreatives, mentre que el servei de control d’ambient intern, 
previst en l’apartat 24 de l’article 4 de la Llei 16/2006, vetllarà pel manteniment de la 
seguretat dins aquests espais mitjançant el control sobre la permanència de les 
persones usuàries. Aquests controls s’hauran de fer de conformitat amb la normativa 
reguladora del dret d’admissió, a l’efecte d’impedir situacions abusives o 
discriminatòries. 

 

D’altra banda, l’aprovació de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés 
a les activitats de serveis i el seu exercici, que trasposa la Directiva 2006/123/CE, de 
12 de desembre, del Parlament Europeu i del Consell relativa als Serveis en el Mercat 
Interior, suposa un nou marc de referència en la regulació del sector serveis. 

 

Aquest Reglament és respectuós amb la Directiva 2006/123/CE del Parlament 
Europeu i del Consell, de 12 de desembre, que obliga, entre d’altres, a prescindir de 
tots els tràmits previs i de totes les autoritzacions que es puguin controlar amb 
comprovacions o inspeccions in situ o amb l’aportació de documentació posterior i en 
atenció, també, a la Llei 12/2010, de 12 de novembre, de modificació de diverses lleis 
per a la transposició a les Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de 
desembre, del Parlament Europeu i del seu Consell, relativa als serveis en el mercat 
interior i, en particular, la seva disposició transitòria primera que conté regulació 
provisional referida a la transposició de l’esmentada Llei 16/2006. 
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D’acord amb l’anterior, el Consell de Mallorca, d’acord amb els articles 70.7, 70.11 i 
72 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i d’acord amb el Consell Consultiu, 
aprova el Reglament següent: 
 

REGLAMENT 

 

Títol I 

Disposicions generals 
 
Article 1. Objecte 
 

Aquest Reglament té per objecte el desenvolupament reglamentari, en l’àmbit de 
l’illa de Mallorca, dels serveis d’admissió i de control d’ambient intern prevists en la 
Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de règim jurídic de les llicències integrades d’activitat 
de les Illes Balears, així com la regulació dels criteris per a l’habilitació i les funcions, 
les necessitats i els requisits de titulacions que corresponen al personal integrant dels 
serveis d’admissió i control d’ambient intern, de conformitat amb els principis 
generals fixats pel Govern de les Illes Balears mitjançant el Decret 41/2011, de 29 
d’abril). 

Article 2. Àmbit d’aplicació 

1. Queden sotmeses a les determinacions d’aquest Reglament: 
 
a) Les persones titulars de les activitats d’espectacles públics i recreatives 

permanents i no permanents de l’illa de Mallorca que estiguin obligades a 
disposar dels serveis d’admissió i de control d’ambient intern, de conformitat 
amb els articles 6 i 7 d’aquest Reglament. 

b) El personal dels serveis d’admissió i de control d’ambient intern i les persones 
i empreses que duen a terme activitats de formació d’aquest personal. 

2. Les activitats d’espectacles públics i recreatives regulades per normativa 
específica pròpia queden excloses de les previsions d’aquest Reglament. 

Article 3. Dret d’admissió 

Es considera dret d’admissió, a l’efecte d’aquesta norma, la facultat que tenen les 
persones titulars o promotores de les activitats d’espectacles públics i recreatives per 
determinar les condicions d’accés i permanència de les persones usuàries dins els 
límits legals i reglamentàriament establerts. L’exercici d’aquesta facultat comporta 
l’obligació d’impedir l’accés i la permanència en les activitats esmentades quan 
estigui reglamentat així. 
 
Article 4. Exigència dels serveis d’admissió i de control d’ambient intern 
 
1. Les activitats d’espectacles públics i recreatives previstes en els articles 6 i 7 
d’aquest Reglament han de disposar dels serveis d’admissió i de control d’ambient 
intern, que han de ser prestats per personal degudament format i acreditat. 
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2. Mitjançant el servei d’admissió s’han d’exercir les funcions de control de l’accés de 
les persones usuàries als establiments o recintes, i a les dependències annexes, on es 
desenvolupin aquest tipus d’activitats. 
 
3. Mitjançant el servei de control d’ambient intern s’han d’exercir les funcions del 
control que s’ha de fer sobre la permanència de les persones usuàries a l’interior dels 
establiments o recintes esmentats en el punt anterior. 
 
4. El personal dels serveis d’admissió i de control d’ambient intern pot prestar 
indistintament ambdós serveis, en funció de la seva ubicació a l’accés o a l’interior de 
l’establiment o el recinte on es desenvolupi l’activitat, i sota les indicacions i la 
dependència de la persona titular o promotora d’aquesta. No obstant això, no es pot 
computar la mateixa persona treballadora per a dos serveis diferents al mateix temps, 
quan les activitats d’espectacles públics i recreatives estiguin obligades a disposar, 
com a mínim, d’un treballador o una treballadora per a cada servei. 
 
5. Aquest personal no podrà compatibilitzar les seves funcions amb una altra tasca en 
el mateix horari laboral. 
 
Article 5. Funcions dels serveis d’admissió i de control d’ambient intern 
 
1. Són funcions pròpies dels serveis d’admissió i de control d’ambient intern les 
següents: 
 
a) Regular l’entrada de persones a l’activitat i no permetre’n l’accés quan estigui 
establert reglamentàriament o d’acord amb les condicions particulars d’admissió. 
b) Vetllar pel compliment de la normativa de menors quant a l’accés i el consum de 
begudes alcohòliques mitjançant, si escau, l’exhibició del DNI o un altre document 
acreditatiu. 
c) Facilitar l’accés a les persones amb discapacitat. 
d) Vetllar pel funcionament correcte dels vestíbuls acústics de doble porta. 
e) Assegurar que l’espectacle o l’activitat es dugui a terme a l’interior de l’establiment 
o el recinte, i advertir de la prohibició de treure consumicions a la via pública. 
f) Auxiliar les persones que necessitin assistència i comunicar-ho, si n’és el cas, al 
telèfon d’emergències 112. 
g) Impedir l’accés a les persones que no compleixin les condicions d’admissió 
o de control d’ambient intern o convidar-les a desallotjar l’activitat, i requerir, si és 
necessari, la intervenció del personal del servei de vigilància de l’establiment, si n’hi 
ha, o si no n’hi ha, de les forces i dels cossos de seguretat amb les quals estan obligats 
a col·laborar. 
h) Vigilar que les rutes d’evacuació estiguin operatives durant l’exercici de l’activitat 
i comprovar el bon estat de funcionament dels elements de detecció, protecció i lluita 
contra incendis (detectors automàtics d’incendis, ruixadors, extintors, boques 
d’incendis equipades BIE, etc.). 
i) Controlar que no s’excedeixi la capacitat màxima d’assistents permesa. 
j) Dur un registre de totes les incidències que es produeixin en l’exercici del dret 
d’admissió i de control d’ambient intern. 
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k) Facilitar els fulls de reclamacions a les persones consumidores o possibles usuàries 
que ho sol·licitin quan considerin que l’exercici del dret d’admissió o les condicions 
d’accés a l’establiment són contràries al que estableix la legislació vigent, i expedir-ne 
una còpia a la persona interessada. 
l) Col·laborar en l’aplicació de les normes sobre mesures sanitàries contra el 
tabaquisme i l’alcoholisme, i les reguladores de la venda, el subministrament, 
el consum i la publicitat dels productes del tabac i l’alcohol. 
m) Controlar el bon funcionament dels serveis de guarda-roba i camerinos. 
n) Col·laborar en el compliment dels objectius dels plans d’autoprotecció. 
o) Col·laborar amb el personal funcionari públic que, en l’exercici de les seves 

funcions, faci inspeccions o controls per vetllar pel compliment de la normativa 

vigent. 

p) Controlar el bon funcionament de les zones reservades o VIP. 
q) No permetre el tràfic ni el consum de substàncies estupefaents i informar-ne, si és 
necessari, el personal del servei de vigilància de l’establiment, si n’hi ha, o si no n’hi 
ha, les forces i els cossos de seguretat amb els quals estan obligats a col·laborar. 
r) Dur a terme altres funcions que es regulin reglamentàriament. 
 
2. En cap cas el personal dels serveis d’admissió i de control d’ambient intern podrà 
exercir les funcions establertes per al personal de seguretat privada, regulades per la 
Llei 23/1992, de 30 de juliol, de seguretat privada, i la normativa que la desenvolupa. 
 

Article 6. Servei d’admissió 

 
1. El servei d’admissió ha de disposar com a mínim d’un treballador o d’una 
treballadora amb l’acreditació professional corresponent per a cada accés obert al 
públic, en els supòsits següents: 
 
a) Les activitats permanents recreatives musicals de sales de festa, sales de ball, 
discoteques, discoteques de joventut, cafès concert i similars, incloses en el capítol 
II.2 del títol IV de l’annex 1 de la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de règim jurídic de 
les llicències integrades d’activitat, sigui quina sigui la capacitat de públic sempre 
que, per accedir-hi, sigui necessària l’adquisició prèvia d’entrada o disposin de 
condicions particulars d’admissió; o quan tenguin una capacitat autoritzada de públic 
superior a 250 persones. 
 
b) Qualsevol altra de les activitats d’espectacles públics i recreatives en la qual, 
motivadament, per raó imperiosa d’interès general, l’òrgan competent resolgui que és 
necessari disposar d’aquest servei. 
 
2. En la resta d’activitats d’espectacles públics i recreatives no incloses en els supòsits 
anteriors, les funcions de control de l’accés de les persones usuàries als establiments o 
recintes poden ser realitzades directament per la persona titular o promotora de 
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l’activitat o per la persona que es designi expressament sense que tengui, en cap cas, 
la consideració de personal del servei d’admissió. 
 

Article 7. Servei de control d’ambient intern 

 
1. El servei de control d’ambient intern ha de disposar de personal amb l’acreditació 
professional corresponent en els termes següents: 
 
a) Les activitats permanents recreatives musicals de sales de festa, sales de ball, 
discoteques, discoteques de joventut, cafès concert i similars, incloses en el capítol 
II.2 del títol IV de l’annex 1 de la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de règim jurídic de 
les llicències integrades d’activitat, han de disposar del personal que s’indica en la 
relació següent, d’acord amb la capacitat màxima autoritzada de públic de 
l’establiment o el recinte: 
 
Capacitat màxima autoritzada   Nombre de personal del Server de públic 

de control d’ambient intern 
De 250 a 400 persones       1 
De 401 a 999 persones       2 
Igual o superior a 1.000 persones    1 més per cada 500 persones o 
fracció 
 
b) Qualsevol altra activitat d’espectacle públic o recreativa en la qual, motivadament, 
per raó imperiosa d’interès general, l’òrgan competent resolgui que és necessari 
disposar del servei de control d’ambient intern, ha de disposar del personal que 
indiqui la resolució esmentada. 
 
2. En la resta d’activitats d’espectacles públics i recreatives no incloses en els supòsits 
anteriors, les funcions de control sobre la permanència de les persones usuàries a 
l’interior dels establiments o recintes poden ser realitzades directament per la persona 
titular o promotora de l’activitat o per la persona que es designi expressament sense 
que tengui, en cap cas, la consideració de personal del servei de control d’ambient 
intern. 
 
Article 8. Relacions amb les forces i els cossos de seguretat i amb el personal de 
seguretat privada 
 
1. El personal del servei de seguretat privada que dugui a terme funcions pròpies del 
seu càrrec en el desenvolupament d’una activitat d’espectacle públic o recreativa pot 
computar com a personal dels serveis d’admissió i de control d’ambient intern. En 
aquest cas, es regirà per la seva normativa pròpia. 
 
2. En les activitats d’espectacles públics i recreatives organitzades o promogudes per 
administracions públiques, els membres de les forces i dels cossos de seguretat que 
duguin a terme funcions pròpies del seu càrrec poden computar com a personal dels 
serveis d’admissió i de control d’ambient intern. En aquest cas, es regiran per la seva 
normativa pròpia. 
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Article 9. Identificació del personal i cartell informatiu 
 
1. El personal dels serveis d’admissió i de control d’ambient intern ha d’estar 
permanentment identificat amb la targeta d’identificació que serà expedida pel 
Consell de Mallorca, les característiques de la qual venen fixades a l’article 11 i 
l’Annex 1 d’aquest Reglament. 
El personal dels serveis d’admissió i de control d’ambient intern ha de dur, de manera 
visible sobre el pit, la targeta d’identificació en vigor .  
 
2. La persona titular o promotora de l’activitat d’espectacle públic o recreativa ha de 
vetllar perquè la vestimenta d’aquest personal permeti diferenciar-lo clarament de la 
resta de personal de l’activitat, i especialment del servei de seguretat privada i de les 
forces i dels cossos de seguretat. La vestimenta tampoc no pot dur símbols que incitin 
a la violència, al racisme o a la xenofòbia en els termes que preveu el Codi penal. 
 
3. Les activitats amb obligació de disposar de personal dels serveis d’admissió i de 
control d’ambient intern han d’exhibir a l’entrada i en un lloc ben visible un cartell 
informatiu en què s’anunciï l’existència d’aquests serveis i, de forma extractada, les 
funcions que tenen encomanades. 
 
Títol II 
Personal del serveis d’admissió i control d’ambient intern: requisits, acreditació 
professional i formació del personal 
 
Capítol I 

Requisits del personal 

 
Article 10. Requisits del personal 
 
1. Només poden prestar els serveis d’admissió i de control d’ambient intern les 
persones que tenguin l’acreditació professional prevista en aquest Reglament. 
 
2. Per poder obtenir l’acreditació professional s’han de complir els requisits següents: 
 
a) Ser major d’edat. 
b) Tenir la nacionalitat espanyola, ser nacional d’algun dels estats membres de la 
Unió Europea o tenir el permís de residència i de treball corresponent. 
c) No tenir antecedents penals. 
d) Tenir les aptituds i capacitats físiques i psíquiques idònies per a l’exercici de les 
funcions corresponents, acreditades mitjançant un certificat mèdic oficial on s’indiqui 
específicament que la persona interessada reuneix les aptitus físiques i psíquiques 
idònies per al desenvolupament de les funcions dels serveis d’admissió i control 
d’ambient intern. Aquest certificat haurà d’estar vigent en el moment de presentar-lo 
al Consell de Mallorca. 
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e) Tenir uns coneixements bàsics de les llengües oficials de les Illes Balears amb la 
finalitat de poder atendre el públic que s’hi adreci en aquestes llengües. 
f) Haver superat el curs bàsic de personal dels serveis d’admissió i de control 
d’ambient intern. 
g) Haver superat la prova avaluadora. 
 
Capítol II 

Acreditació personal 

 
Article 11. Característiques de la targeta d’identificació 
 
1. La targeta d’identificació expedida pel Consell de Mallorca, és personal i 
intransferible i, de conformitat amb els principis generals fixats pel Govern de les Illes 
Balears mitjançant el Decret 41/2011, de 29 d’abril, acredita la persona titular per 
poder exercir les funcions del servei d’admissió i de control d’ambient intern de les 
activitats d’espectacles públics i recreatives a les Illes Balears. 
 
2. La targeta d’identificació té una vigència de CINC ANYS  i és renovable, per 
períodes de la mateixa durada, sempre que la persona interessada acrediti que 
continua complint els requisits establerts en els apartats b), c) i d) de l’apartat 2 de 
l’article 10 d’aquest Reglament. 
 
3. Les empreses que contractin personal dels serveis d’admissió i de control d’ambient 
intern han de vetllar perquè aquest personal mantingui actualitzada la seva formació i 
la vigència de la seva acreditació. 
 

Article 12. Expedició i renovació de la targeta d’identificació 

 
1. La targeta d’identificació serà expedida pel Consell de Mallorca, en un termini 
màxim de deu dies a partir de l’endemà de la publicació de la llista definitiva de les 
persones que han superat la prova avaluadora, prèvia identificació de l’interessat i 
presentació del justificant del pagament de la taxa corresponent.  
 
2. Per sol·licitar un duplicat o la renovació de la targeta d’identificació expedida pel 
Consell de Mallorca, la persona interessada ha de presentar una sol·licitud adreçada al 
Consell de Mallorca, acompanyada d’una declaració responsable que acrediti el 
compliment dels requisits exigits a l’article 10 d’aquest Reglament, adjuntant-hi la 
documentació oportuna, d’acord amb el model que s’especifica a l’Annex 2,  així com 
el justificant del pagament de la taxa corresponent. 
 
D’acord amb l’article 26.1 b) del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, no es realitzarà 
l’activitat administrativa ni tramitarà la sol·licitud sense que s’hagi efectuat el 
pagament corresponent de la taxa. 
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Article 13. Revocació i suspensió de l’acreditació 

 
1. L’acreditació del personal per exercir les funcions dels serveis d’admissió i control 
d’ambient intern se revocarà, amb audiència prèvia de l’interessat, quan es deixin de 
complir algun dels requisits fixats als apartats b), c) i d) del punt 2 de l’article 10 
d’aquest Reglament. 
 
2. La revocació de l’acreditació es produirà per resolució motivada del titular del 
Departament competent en matèria d’activitats del Consell de Mallorca, amb el 
procediment previ corresponent i amb audiència de la persona interessada. 
 
3. L’acreditació pot quedar en suspens per un temps determinat: 

a) Quan ho decideixi l’òrgan competent en el marc de les mesures 
provisionals o cautelars que s’adoptin de conformitat amb la legislació 
reguladora del procediment administratiu. 

b) Quan es determini provisionalment en el curs d’un procediment 
sancionador iniciat per infraccions greus o molt greus relacionades amb les 
funcions regulades en aquest Reglament i tipificades en la Llei 16/2006, de 
17 d’octubre, de règim jurídic de les llicències integrades d’activitat de les 
Illes Balears. 

c) Quan s’estableixi com a sanció administrativa, principal o accessòria, en la 
resolució que posi fi a un procediment administratiu. 

 
4. La persona afectada haurà de presentar la seva targeta d’acreditació davant el 
departament competent en matèria d’activitats del Consell de Mallorca, en el termini 
màxim de 10 dies hàbils desde la notificació de la resolució de revocació o de 
suspensió de la vigència de la targeta, o desde que concorrin qualsevol de les 
circumstàncies de revocació de la seva acreditació previstes al punt 1 d’aquest article. 
 

Article 14. Registre de personal acreditat 

 
1. D’acord amb la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal, es crearà 
un “Registre insular de personal acreditat” en què s’inscriuran les persones que 
n’obtinguin l’acreditació. A través de les fórmules de col·laboració i coordinació 
oportunes, aquest registre estarà vinculat i integrat al registre creat per 
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
 
2. Tot i que el règim de funcionament del Registre insular, es fixará posteriorment, 
aquest registre insular inclourà, com a mínim, la identitat de la persona, el sexe, el 
domicili, la data i el codi de l’acreditació i, si pertoca, la seva revocació o suspensió. 
Qualsevol canvi en les dades facilitades per a l’expedició de les acreditacions, s’haurà 
de comunicar al Consell de Mallorca.  
 
Capítol III 

Formació del personal dels serveis d’admissió i de control d’ambient intern 
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Article 15. Curs bàsic 

 
1. Per poder fer la prova avaluadora a què es refereix la lletra g de l’apartat 2 de 
l’article 10, els aspirants han d’haver superat amb aprofitament el curs bàsic de 
personal dels serveis d’admissió i de control d’ambient intern. 
 
2. El curs bàsic ha de ser organitzat i impartit per centres de formació establerts 
legalment, els quals hauran de presentar davant el Consell de Mallorca una declaració 
responsable 10 dies abans de la presentació del curs d’acord amb els models que 
s’adjunten a l’annex 3. 
 
El Consell de Mallorca tendrà 10 dies per supervisar si les declaracions responsables 
són completes. Si aquestes declaracions responsables no fossin completes ho hauran 
de notificar als centres de formació en qüestió, sense perjudici de l’indicat a l’article 
18.4. 
 
El Consell de Mallorca, amb caràcter excepcional, podrà dur a terme cursos de 
formació del personal dels serveis d’admissió i de control d’ambient intern quan els 
centres de formació esmentats no puguin cobrir les necessitats formatives existents.  
 
3. El curs bàsic ha de versar sobre matèries tècniques, jurídiques, de psicologia i 
sanitàries, com també sobre aspectes pràctics, i tendrà una durada mínima de 40 
hores, de les quals almenys 30 correspondran a les matèries troncals fixades per 
l’administració autonòmica en el Decret 41/2011, de 29 d’abril, regulador dels serveis 
d’admissió i control d’ambient intern en les activitats d’espectacles públics i 
recreatives. 
 
4. El curs bàsic vàlid, en l’àmbit de l’illa de Mallorca per a l’expedició de les 
acreditacions per part del Consell de Mallorca, es troba subjecte al següent programa i 
continguts, el qual i en funció de les matèries tractades anirà incorporant la normativa 
vigent en cada moment, normativa que podrà especificar la corresponent 
convocatòria: 
 

4.1 PROGRAMA 
 
a) Matèries jurídiques troncals, amb una duració mínima de 10 hores lectives: 

- Constitució espanyola de 1978: drets i deures fonamentals. 
- Activitas d’espectacles públics i recreatives i el dret d’admissió. 
- Nocions bàsiques sobre delictes contra les llibertats, detencions 

il·legals, homicidis, lesions, amenaces i coaccions, legítima defensa 
i omissió del deure de socors, la tinença d’armes en locals de 
concurrència pública, la salut pública, drogodependències i tràfic 
de drogues. 

- Autoritats competents. 
 
b) Matèries de psicologia troncals, amb una durada mínima de 10 hores 

lectives: 
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- Les relacions amb el públic en general i amb les forces i els cossos 
de seguretat. L’autocontrol, el pànic i els seus efectes, l’estrés i el 
comportament en situació de perill o de riscs col·lectius. 

- Les relacions humanes i la seguretat. Aprenentatge de mètodes no 
violents per resoldre conflictes. Els perfils de conductes i 
comportaments de les persones, especialment quan es troben en 
estat d’embriaguesa perquè han consumit alcohol, estupefaents, etc. 

 
c) Matèries tècniques troncals amb una durada mínima de 10 hores lectives: 

- Nocions bàsiques sobre instal·lacions de seguretat contra incendis i 
altres riscs col·lectius. Plans d’autoprotecció i d’emergències. 
Sistemes de comunicació. 

- Conceptes bàsics de primers auxilis i situacions d’assistència 
sanitària immediata. Intervencions davant el consum d’alcohol, el 
consum de tabac, el consum de drogues, les agressions sexuals i la 
violència de gènere. 

 
d) Pràctiques preceptives, amb un mínim de 10 hores lectives, dedicades a: 

- Simulacions de situacions que es puguin plantejar amb la finalitat 
de valorar l’eficàcia i el comportament dels aspirants davant 
aquestes circumstàncies (proves in basket). 

- Maneig de mitjans contra incendis i sistemes de comunicació. 
Primers auxilis. 

 
 
4.2 PROFESSORAT 
 
El professorat que hagi d’impartir el curs de formació, serà el següent: 
 

a) Matèries jurídiques: estaran impartides per llicenciats o graduats en dret. 
 

b) Matèries psicològiques: llicenciat o graduat en psicologia, tècnics superior en 
prevenció de riscos laborals en ergonomia i psicosociologia aplicada, 
sociòlogues, psiquiatres o similars. 

 
c) Matèries tècniques de seguretat: estaran impartides per enginyers, enginyers 

tècnics o tècnics superiors en prevenció de riscos laborals en seguretat o 
similars. 
 

d) Matèries tècniques sanitàries: Metges, ATS, infermers, tècnics  superiors en 
prevenció de riscos laborals i similars. 

 
e) Per les pràctiques, a més dels professionals anteriorment esmentats dins cada 

matèria, també les podran impartir el personal d’admissió i control d’ambient 
intern que hagin superat la prova avaluadora i que tinguin una experiència 
professional superior a 10 anys.  
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Article 16. Tramitació del curs bàsic 

 
1. Els centres de formació que vulguin impartir el curs bàsic de personal dels serveis 
d’admissió i control d’ambient intern han de presentar al Consell de Mallorca, per a la 
seva validació i amb una antelació mínima de deu dies abans de l’inici del curs, una 
declaració responsable, d’acord amb el model que s’adjunta a l’annex 3, així com el 
justificant del pagament de la taxa corresponent. 
 
D’acord amb l’article 26.1 b) del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, no es realitzarà 
l’activitat administrativa ni tramitarà la sol·licitud sense que s’hagi efectuat el 
pagament corresponent de la taxa. 
 
2. Una vegada finalitzat el curs, els centres de formació han d’expedir un certificat a 
cada alumne o alumna que l’hagi superat. En aquest certificat, han d’introduir un codi 
correlatiu, a més de les dades de l’alumnat, el nom del centre, la data d’inici i final del 
curs i el nombre total d’hores del curs. 
 
3. Els centres de formació han de comunicar al Consell de Mallorca, mitjançant una 
declaració responsable, d’acord amb el model que s’adjunta a l’annex 4, la relació 
d’alumnat que ha superat amb aprofitament el curs (nom i DNI), juntament amb el 
codi del certificat corresponent. 
 
4. El curs de personal dels serveis d’admissió i de control d’ambient intern que s’hagi 
iniciat sense que el centre de formació ho hagi comunicat prèviament, d’acord amb 
aquest article, no té la condició de curs bàsic i, per això, no podrà tenir-se en compte 
per a l’accés a la prova avaluadora. 
 

Article 17. Superació del curs 

 
Per superar el curs és necessària una assistència mínima obligatòria igual o superior al 
80 % del temps de la part teòrica i al 100 % del temps de la part pràctica. 
 

Article 18. Inspeccions dels centres de formació 

 
1. El Consell de Mallorca inspeccionarà i validarà els centres de formació que hagin 
comunicat l’inici del curs, d’acord amb aquest Reglament i previ abonament de la 
taxa corresponent, mitjançant les actuacions següents: 
 
a) Visita als centres de formació, sense necessitat d’avís previ, d’una persona o més, 
personal funcionari degudament acreditat, i durant el temps que sigui necessari. 
b) Requerir l’aportació de documentació o efectuar els aclariments que es considerin 
oportuns. 
c) Comprovació de dades o d’antecedents que estiguin en poder de les 
administracions públiques. A aquest efecte, es poden valorar les dades o els 
antecedents que li subministrin altres administracions públiques de la Unió Europea. 



 57

 
2. Quan, una vegada iniciada la visita d’inspecció, no en sigui possible la prossecució 
i/o l’acabament perquè la persona responsable del centre de formació inspeccionat no 
aporti els antecedents o documents sol·licitats, l’actuació pot prosseguir en virtut de 
requeriment perquè els aporti en la forma que s’indica en l’apartat anterior. Les 
comprovacions efectuades en una actuació inspectora tenen el caràcter d’antecedents 
per a les actuacions successives. 
 
3. En tot moment, els responsables dels centres de formació han de posar a disposició 
de la inspecció la documentació relativa a les dades acreditades mitjançant la 
declaració responsable. Aquesta documentació s’haurà de mantenir per un període de 
cinc anys. 
 
4. La falsedat o inexactitud del contingut de la declaració responsable a què fa 
referència l’article 16.1, pot donar lloc, amb la tramitació prèvia del procediment 
corresponent i l’audiència prèvia a la persona declarant, a l’anul·lació del curs bàsic i, 
si n’és el cas, a la devolució a l’alumnat de l’import satisfet per part de l’empresa 
responsable, sense perjudici de les indemnitzacions que escaiguin. 
 

Article 19.  Prova avaluadora 

 
1. El Consell de Mallorca realitzarà, almenys, una convocatòria anual de la prova 
avaluadora. Aquesta convocatòria es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears, amb una antelació mínima de dos mesos abans de la data de la prova. 
 
2. Aquesta convocatòria ha d’establir, com a mínim, la data, el temari, el contingut de 
la prova, la composició del tribunal, el termini i els requisits de la sol·licitud 
d’inscripció, els criteris de correcció, l’import de les taxes i el procediment de la 
tramitació que s’ha de seguir fins a la publicació definitiva de les qualificacions 
obtingudes. 
 
3. Per participar en la prova avaluadora, les persones interessades han de presentar 
una sol·licitud adreçada al Consell de Mallorca mitjançant una declaració responsable 
que acrediti el compliment dels requisits exigits en l’apartat 2 de l’article 10 d’aquest 
reglament, excepte el de l’apartat g, amb la documentació adjunta o condicions, 
d’acord amb el model que s’adjunta a l’annex 5,  així com el justificant del pagament 
de la taxa corresponent. 
 
D’acord amb l’article 26.1 b) del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, no es realitzarà 
l’activitat administrativa ni tramitarà la sol·licitud sense que s’hagi efectuat el 
pagament corresponent de la taxa. 
 

Capítol IV 

Règim sancionador 
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Article 20. Règim sancionador 

1. L’incompliment dels deures establerts en aquest reglament, pot ser sancionat 
de conformitat amb la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de règim jurídic de les 
llicències integrades d’activitat de les Illes Balears. 

2. Així mateix, es farà, d’acord amb la normativa esmentada, la inspecció dels 
establiments d’activitats d’espectacles públics i recreatives que estiguin 
obligades a disposar d’aquest tipus de personal. 

 

Disposició transitòria única 

Personal actual 

El personal actual que, a l’entrada en vigor del Decret 41/2011 de 29 d’abril, 
regulador dels serveis d’admissió i control d’ambient intern en les activitats 
d’espectacles públics i recreatives, ja fes les funcions pròpies dels serveis d’admissió i 
de control d’ambient intern en les activitats d’espectacles públics i recreatives, ha de 
computar a l’efecte de complir amb les determinacions mínimes previstesen els 
articles 6 i 7 del decret esmentat, i recollides també als articles 6 i 7 d’aquest 
reglament, i pot exercir les seves funcions fins el 31 de maig de 2014, sense necessitat 
de tenir l’acreditació professional que preveu el capítol II d’aquest Reglament. 

 
Disposició final 
 
 Aquest Reglament entrarà en vigor, als vint dies des de la publicació al Butlletí 
Oficial de les Illes Balears del seu texte aprovat definitivament. 
 
 
ANNEX 1 
 
TARGETA D’IDENTIFICACIÓ DE PERSONAL D’ADMISSIÓ I CONTROL 
D’AMBIENT INTERN DE LES ACTIVITATS D’ESPECTACLES PÚBLICS I 
RECREATIVES. 
 
L’acreditació professional del personal d’admissió i control d’ambient intern de les 
activitats d’espectacles públics i recreatives, es durà a terme mitjançant la targeta 
d’identificació, expedida pel Consell de Mallorca i que tendrà les següents 
característiques: 
 

• Tamany: 54 x 85.5 mm 
• Part frontal: 

- Escut del Consell de Mallorca 
- Consell de Mallorca, Servei d’Activitats Classificades 
- Fotografia de la persona acreditada 
- Número d’Acreditació, començant per les sigles Ma i format per quatre 

dígits. 
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- CONTROL d’admissió i ambient intern  
- Data d’expedició, amb el format ddmmaa, Data de caducitat, amb el 

format ddmmaa 
 

 

 

• Dorsal:  
- Nom i llinatges de la persona acreditada 
- DNI /NIE / Passaport  
- Text : Aquesta targeta és propietat del Consell de Mallorca. És 

personal i intransferible, i acredita al titular per poder exercir les 
funcions del servei de personal d’admissió i control d’ambient intern 
de les activitats d’espectacles públics i recreatives a les Illes Balears,  

 

 
 
 
ANNEX 2 
 

Declaració responsable per a la renovació o el duplicat de la targeta 
d’identificació 
 
Declarant 
Nom i llinatges: .................................................................. 
DNI o passaport: ........................................................ 
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País de naixement:................................. 
Nacionalitat:......................................... 
Sexe...................................................... 
 
Adreça de notificació 
Carrer/Av./Pl. ...................................................................... 
Localitat: ................................... Codi postal: ........... 
Municipi: ......................... 
Província: ....................................... 
País: ........................................................... 
Telèfon: ..................... Fax: .................. 
Adreça electrònica:................................ 
 
Totes aquestes dades queden protegides en aplicació de la Llei orgànica 15/1999, de 
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, especialment de l’article 
10 (‘El responsable del fitxer i els qui intervinguin en qualsevol fase del tractament de 
les dades de caràcter personal estan obligats al secret professional pel que fa a les 
dades i al deure de guardar-les’). 
 
De conformitat amb la reglamentació vigent del Consell de Mallorca i el Decret 
41/2011, de 29 d’abril, regulador dels serveis d’admissió i de control d’ambient intern 
en les activitats d’espectacles públics i recreatives, 
 
Sol·licit: 
L’expedició de: 
( ) Duplicat de la targeta d’identificació 
( ) Renovació de la targeta d’identificació 
 
Documents adjunts: 
a) Una fotografia digital o convencional model DNI. 
b) Fotocòpia del DNI o passaport o permís de residència i de treball corresponent o 
documents equivalents. 
a) Certificat mèdic oficial en vigor i favorable d’aptitud psicològica i de salut mèdica, 
on s’indica expressament que reuneix les aptitus físiques i psíquiques idònies per al 
desenvolupament de les funcions dels serveis d’admissió i control d’ambient intern. 
Aquest certificat haurà d’estar vigent en el moment de presentar-lo al Consell de 
Mallorca. 
b) Certificat oficial en què consti que la persona aspirant no té antecedents penals a 
Espanya ni, si pertoca, en el seu país d’origen. 
c) Justificant del pagament de la taxa corresponent. 
 
DECLAR: 
1. Que complesc els requisits que estipula l’article 10.2 del Reglament XX del Consell 
de Mallorca, de data xxx xxxx, regulador dels serveis d’admissió i control d’ambient 
intern en les activitat d’espectacles públics i recreatives, en l’àmbit de l’illa de 
Mallorca. 
2. Que tenc la documentació que ho acredita. 



 61

3. Que me compromet a mantenir-ne el compliment durant el temps de vigència de 
l’acreditació i que, en cas contrari, ho comunicaré immediatament, de conformitat 
amb allò previst a l’article 13 del Reglament XX del Consell de Mallorca. 
 ........ d .................................. de 20........... 
(signatura) 
DESTINACIÓ: Consell de Mallorca 
ANNEX 3 

Declaració responsable del titular del centre de formació sobre el curs bàsic de 
personal dels serveis d’admissió i de control d’ambient intern 
 

Declarant 

Nom i llinatges: ..........................., amb NIF.................................., 
com a titular i/o representant legal de................................, 
amb NIF/CIF............................. 
 

Adreça de notificació 

Carrer/Av./Pl. ................................................................. 
Localitat: ................................... Codi postal: ........... 
Municipi: ......................... 
Província: ....................................... 
País: ........................................................... 
Telèfon: ..................... Fax: ................... 
Adreça electrònica:................................ 
 
Totes aquestes dades queden protegides en aplicació de la Llei orgànica 15/1999, de 
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, especialment de l’article 
10 (‘El responsable del fitxer i els qui intervinguin en qualsevol fase del tractament de 
les dades de caràcter personal estan obligats al secret professional pel que fa a les 
dades i al deure de guardar-les’). 
 
a) Dades de l’empresa de formació legalment establerta 
Nom:........................................................................................... 
DNI o CIF: ................................................................................. 
Adreça:........................................................................................ 
Localitat: .................................. Codi postal: ........... 
Municipi: .......................... 
Província: ....................................... 
País: ........................................................... 
Telèfon:.....................Fax:...................Adreça electrònica:................................... 
b) Ubicació del local legalment establert on es farà la formació 
Adreça:....................................................................................... 
Localitat: ................................... 
Codi postal: ..........Municipi:............................ 
Telèfon:.....................Fax:...................Adreça electrònica:.................................. 
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c) Dades i qualificació del personal docent per àrea formativa 
Nom i llinatges:.......................................................................... 
DNI: .............................................. Tel.:............................ 
Titulació: .....................................................................Codi:......... 
d) Relació de l’alumnat matriculat 
Nom Llinatges DNI Sexe 
............ ................... ................. ................ 
............ ................... ................. ................ 
............ ................... ................. ................ 
.../... 
e) Planificació del contingut del curs (temes, dies i horari), d’acord amb el temari 
fixat pel Consell de Mallorca 
.../... 
De conformitat amb la reglamentació vigent del Consell de Mallorca i el Decret 
41/2011, de 29 d’abril, regulador dels serveis d’admissió i de control d’ambient intern 
en les activitats d’espectacles públics i recreatives, 
 
DECLAR: 
1. Que les dades contingudes en aquest document són certes. 
2. Que l’establiment compleix tots el requisits exigibles i que aquest compromís es 
mantindrà durant l’exercici de l’activitat. 
3. Que he comunicat per escrit a cada alumne/a, abans de matricular-se, les 
conseqüències de la manca de compliment dels requisits de l’article 10 i del que 
disposa l’apartat 4 de l’article 18 d’aquest Reglament. 
4. Que tenc la documentació que ho acredita. 
5. Que em compromet a mantenir el compliment dels requisits. 
..................................., ........ de .................................. de 201... 
(signatura) 
 
 
 

DESTINACIÓ:Consell de Mallorca 

 
 

ANNEX 4 

 
Declaració responsable del titular del centre de formació sobre la relació 
d’alumnes que han superat el curs bàsic de personal dels serveis d’admissió i de 
control d’ambient intern  
 
Declarant 
Nom i llinatges: ..........................., amb NIF.................................., 
com a titular i/o representant legal de................................, 
amb NIF/CIF............................. 
Adreça de notificació 
Carrer/Av./Pl. ............................................................................. 



 63

Localitat: ................................... Codi postal: ........... 
Municipi: ......................... 
Província: ....................................... 
País: ........................................................... 
Telèfon: ..................... Fax: ................... 
Adreça electrònica:................................ 
 
Totes aquestes dades queden protegides en aplicació de la Llei orgànica 15/1999, de 
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, especialment de l’article 
10 (‘El responsable del fitxer i els qui intervinguin en qualsevol fase del tractament de 
les dades de caràcter personal estan obligats al secret professional pel que fa a les 
dades i al deure de guardar-les’). 
 
Relació d’alumnes que han superat amb aprofitament el curs bàsic juntament 
amb el codi del certificat corresponent 
Nom Llinatges DNI Codi del certificat Sexe 
....... ................ ............. ..................... ............ 
....... ................ ............. ..................... ............ 
....... ................ ............. ..................... ............ 
De conformitat amb la reglamentació vigent del Consell de Mallorca i el Decret 
41/2011, de 29 d’abril, regulador dels serveis d’admissió i de control d’ambient intern 
en les activitats d’espectacles públics i recreatives, 
 
DECLAR: 
1. Que les dades contingudes en aquest document són certes. 
2. Que tenc la documentació que ho acredita. 
3. Que em compromet a mantenir el compliment dels requisits. 
..................................., ........ d .................................. de 201... 
(signatura) 
 
DESTINACIÓ: Consell de Mallorca 

ANNEX 5 

Declaració responsable per a la inscripció a la prova avaluadora 

 
Declarant 
Nom i llinatges: .................................................................... 
DNI o passaport: ........................................................ 
País de naixement:................................. 
Nacionalitat:......................................... 
Sexe...................................................... 
 
Adreça de notificació 
Carrer/Av./Pl. .................................................................... 
Localitat: ................................... Codi postal: ........... 
Municipi: ......................... 
Província: ....................................... 
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País: ........................................................... 
Telèfon: ..................... Fax: ................... 
Adreça electrònica:................................ 
 
Totes aquestes dades queden protegides en aplicació de la Llei orgànica 15/1999, de 
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, especialment de l’article 
10 (‘El responsable del fitxer i els qui intervinguin en qualsevol fase del tractament de 
les dades de caràcter personal estan obligats al secret professional pel que fa a les 
dades i al deure de guardar-les’). 
 
De conformitat amb la reglamentació vigent del Consell de Mallorca i el Decret 
41/2011, de 29 d’abril, regulador dels serveis d’admissió i de control d’ambient intern 
en les activitats d’espectacles públics i recreatives, 
 
Sol·licit: 
Ser admès/esa per participar a la prova avaluadora per obtenir l’acreditació 
professional com a personal del servei d’admissió i de control d’ambient intern 
d’activitats d’espectacles públics i recreatives. 
Documents adjunts 
a) Fotocòpia del DNI o passaport o permís de residència i de treball corresponent o 
documents equivalents. 
b) Una fotografia digital o convencional model DNI. 
c) Certificat mèdic oficial en vigor i favorable d’aptitud psicològica i de salut mèdica 
on s’indica expressament que reunesc les aptituds físiques i psíquiques idònies per al 
desenvolupament de les funcions dels serveis d’admissió i control d’ambient intern. 
Aquest certificat haurà d’estar vigent en el moment de presentar-lo al Consell de 
Mallorca. 
 
d) Certificat oficial en què consti que la persona aspirant no té antecedents penals a 
Espanya ni, si pertoca, en el seu país d’origen. En aquest darrer cas, s’haurà de 
presentar el certificat de penals original amb una traducció oficial. 
e) Justificant del pagament de la taxa corresponent. 
 
DECLAR: 
1. Que complesc els requisits que estipula l’article 10.2, excepte el de l’apartat g, del 
Reglament XX del Consell de Mallorca, de data xxx xxxx, regulador dels serveis 
d’admissió i control d’ambient intern en les activitat d’espectacles públics i 
recreatives, en l’àmbit de l’illa de Mallorca. 
2. Que tenc la documentació que ho acredita. 
3. Que em compromet a mantenir-ne el compliment durant el temps de vigència de 
l’acreditació i que, en cas contrari, ho comunicaré immediatament, de conformitat 
amb allò previst a l’article 13 del Reglament del Consell de Mallorca. 
..................................., ........ d ............................... de 20........... 
(signatura) 
 
DESTINACIÓ: Consell de Mallorca 
 
El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) inicia la seva intervenció. 
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Observa que els consells insulars tenen competències pròpies pel que fa a l’exercici de la potestat 
reglamentària en matèria d’activitats recreatives i espectacles públics.  

D’altra banda, el Decret 41/2011 regulador dels serveis d’admissió i de control d’àmbit intern de les 
activitats d’espectacles públics i recreatius estableix els principis generals normatius i indica que 
pertoca als consells insulars establir el programa, els continguts i les condicions dels cursos bàsics per 
controlar l’accés a aquesta possible activitat de control d’activitats d’oci.  

Indica que l’esmentat reglament regula l’exigència dels serveis d’admissió i de control d’àmbit intern 
en les activitats recreatives i d’espectacles públics i fa notar que la indústria de l’oci és molt important, 
a Mallorca i a les Illes Balears en general.  

Adverteix que aquest reglament pretén garantir la protecció adequada del dret d’accés del públic 
consumidor per mitjà d’una regulació que faci una previsió de la necessitat que aquest personal que 
exerceix el control d’admissió i d’àmbit intern estigui format adequadament, que tengui una formació 
bàsica acreditada amb la superació d’un curs i amb una prova d’avaluació que se fa posteriorment.  

Recorda que el dia 8/03/2012 ja se va fer l’aprovació inicial d’aquest reglament i d’aleshores ençà ha 
estat sotmès a tots els tràmits pertinents, com ara el termini de 30 dies d’informació pública i 
l’audiència expressa al Govern de les Illes Balears, al Col·legi Oficial de Metges i a l’Associació de 
Porters professionals de les Illes Balears. A més a més, en un segon tràmit d’audiència, a la Federació 
d’Entitats Locals, a la Confederació d’Associacions Empresarials de les Illes Balears, a la Cambra de 
Comerç, a la Federació de la Petita i Mitjana Empresa i als sindicats laborals. 

Assenyala que posteriorment només s’han rebut dues reclamacions, al·legacions o suggeriments: una és 
d’un particular que demanava l’ampliació de les titulacions que s’habilitaven per a donar la formació, 
per al professorat i la segona era de l’Associació Empresarial de Sales de Festa, que demanava la 
creació d’una comissió de seguiment. 

Explica que basant-se en els informes i en els criteris tècnics s’ha considerat que no s’havien d’acceptar 
aquestes al·legacions. Posteriorment, s’ha enviat aquesta documentació a la Junta Econòmica 
d’Activitats del Consell de Consum de les Illes Balears, de l’Institut Balear de la Dona, del Consell 
Econòmic i Social de les Illes Balears i finalment s’ha fet l’últim tràmit, que és preceptiu i exigeix un 
informe vinculant al Consell Consultiu.  

Reitera que després d’aquesta llarguíssima tramitació, i dins el termini establert per a posar en 
funcionament aquest sistema de control que regula l’esmentat reglament, se presenta avui aquesta 
proposta d’acord de desestimar les al·legacions, d’aprovar definitivament el reglament, de publicar el 
text íntegre i de donar-ne compte al Consell Consultiu.  

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

 
PUNT 24. MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 10/2004 RELATIVA A LA 
MODIFICACIÓ DE ZONES VERDES A L’ÀMBIT DEL PLA PARCIAL DE 
SA COMA, 3A FASE, DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE 
PLANEJAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR. 
 

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

Atès l’expedient relatiu a la Modificació puntual número 10/2004 de les Normes 
subsidiàries de planejament del municipi de Sant Llorenç des Cardassar relativa a la 
modificació de les zones verdes a l’àmbit del Pla parcial de Sa Coma 3ª fase,  
 
I vist l’informe favorable de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i 
Urbanisme, així com el dictamen favorable del Consell Consultiu de les Illes Balears, 
s’eleva al Ple del Consell Insular de Mallorca la següent proposta d’ACORD 
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1r.- Atès l’expedient relatiu a la Modificació puntual número 10/2004 de les Normes 
subsidiàries de planejament del municipi de Sant Llorenç des Cardassar relativa a la 
modificació de les zones verdes a l’àmbit del Pla parcial de Sa Coma 3ª fase, i d’acord 
amb el dictamen de la Ponència Tècnica i la proposta de la Comissió Insular 
d’Ordenació del Territori i Urbanisme, en el tràmit previst a l’article 132.3 del Reial 
decret 2159/1978, de 23 de juny, Reglament de Planejament Urbanístic, i d’acord amb 
el dictamen del Consell Consultiu de les Illes Balears número 98, de data 24 de 
setembre de 2013, el Ple del Consell Insular de Mallorca acorda aprovar 
definitivament l’esmentada modificació puntual. 
 
2n.- Comunicar el present acord al Consell Consultiu de les Illes Balears, en aplicació 
del disposat a la Llei 5/1993, de 28 març. 
 
El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) inicia la seva intervenció. 

Explica que la modificació puntual prové de la Comissió Insular d’Urbanisme i se presenta l’aprovació 
definitiva d’aquesta modificació puntual, que ha obtingut el vot favorable de tots els seus membres. 

Afirma que ha passat tots els tràmits pertinents. Observa que aquesta documentació ha estat aturada 
molts d’anys i que finalment, quan aquest darrer any l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar li va 
donar l’impuls definitiu, s’ha pogut dur endavant. Atès que afectava zones verdes, ha estat necessari fer 
un pla parcial i informar-ne el Consell Consultiu, el qual ha de fer un informe preceptiu i vinculant 
sobre tot allò que modifiqui o pugui modificar o afectar zones verdes.  

En aquest cas, l’ajuntament plantejava mantenir les zones verdes existents i simplement reorganitzar-
les d’una altra forma, per tal que siguin més ordenades i més útils dins l’àmbit de l’esmentat pla 
parcial.  

Per aquest motiu, i atès que aquest pla ha rebut el vistiplau general i té tots els informes favorables, 
inclòs també el del Consell Consultiu, se presenta al Ple per a la seva aprovació definitiva.  

La Sra. GARRIDO (PSOE) intervé tot seguit. 

Anuncia que el seu Grup donarà suport a aquesta proposta, però no vol deixar de manifestar que aquest 
nou agrupament de zones verdes dóna lloc a que a Sant Llorenç des Cardassar s’acabi construint un 
hospital privat.  

Fa notar que a Portocristo ja hi ha un hospital privat i que, segons el parer del seu Grup polític, la 
comarca de Llevant aposta per la medicina privada, per hospitals privats. Observa que el Govern balear 
va suprimir l’ampliació de l’Hospital de Manacor, per la qual cosa aquest no pot donar suport a tota la 
comarca de Llevant i aquest àmbit d’actuació l’estan agafant les clíniques privades.  

El Sr. ROVIRA intervé a continuació.  

Diu que discrepa de les interpretacions que fa la Sra. Garrido d’un projecte que prové de l’any 2004. 
Tot i que admet que tothom té capacitat per vestir els sants amb les robes pròpies, reitera el seu rebuig a 
aquests comentaris.   

Considera que és positiva l’existència d’aquests projectes per a la iniciativa privada, sobretot en les 
zones turístiques, en les quals aquests equipaments sanitaris van adreçats bàsicament a turistes, a gent 
d’altres indrets en la seva majoria.  

Per aquestes raons, és del tot clar que no té res a veure aquesta realitat amb allò que ha indicat la Sra. 
Garrido.  

La Sra. GARRIDO fa una breu intervenció tot seguit. 

Reconeix que el projecte prové de l’any 2004, però també fa avinent que quan s’ha reprès ha estat 
justament en el moment en què és sabut que l’Hospital de Manacor ja no s’ampliarà.  

El Sr. ROVIRA intervé per tancar el debat.  
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Assenyala que, entre d’altres raons, s’ha reprès aquest projecte quan una llei del Govern balear ha 
permès que els ajuntaments puguin realitzar modificacions puntuals, no per cap altre motiu. 

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

 

DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA 
 
PUNT 25. PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DEL 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS CORRESPONENTS A 
L’EXERCICI DE L’ANY EN CURS 2013 DEL  DEPARTAMENT D’HISENDA 
I FUNCIÓ PÚBLICA (F/2013/31), IMPORT: 90.651,27 €. 
 

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

Atès que l’empresa ENDESA ENERGIA SAU ha presentat factures de despeses 
d’electricitat i gas que corresponen a subministrament de l’exercici 2013, amb destí al 
departament Hisenda i Funció Pública les quals s’han d’imputar al pressupost de 
l’exercici corrent, com a conseqüència de no haver-se seguit el procediment legalment 
establert. 

Atès l’informe del Secretari tècnic d’Hisenda i Funció Pública de data 7 d’octubre de 
2013. 

Atès que s’ha remes la documentació pertinent a Intervenció General per a la seva 
fiscalització i vist l’informe de 30 d’octubre de 2013 (núm. fisc. 243.2/13).   

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 d’enguany en relació a 
la competència del reconeixement extrajudicial de crèdits, la Consellera executiva 
d’Hisenda i Funció Pública  proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent : 

ACORD 

1er.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de les factures que s’adjunten 
corresponent a la  relació: 

DEPARTAMENT 
PARTIDA 
PRESSUPOSTÀRIA 

CODI 
RELACI
Ó 

IMPO
RT 

SERVEIS GENERALS I 
PATRIMONI 

10.92020.22100 17.04
9,93 

SERVEIS GENERALS CC LA 
MISERICÒRDIA 

10.92021.22100 
10.92021.22102 

23.41
8,69 
975,8
4 

SV.GRAL.S. LLAR JOVENTUT I 
INFÀNCIA 

10.92022.22100 
10.92023.22100 
10.92023.22102 

F/2013/3
1 

24.48
8,37 
24.48
8,38 
230,0
6 

  TOTAL 90.65

1,27 
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per un import màxim de 90.651,27  € (NORANTA MIL SIS-CENTS CINQUANTA-
UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS), que es corresponen amb 74.918,40 € 
(SETANTA-QUATRE MIL NOU-CENTS DEVUIT EUROS AMB QUARANTA 
CÈNTIMS) de base imposable més 15.732,87 € (QUINZE-MIL SET-CENTS 
TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS) en concepte d’IVA 
(21%). 

La disposició addicional 19 de la TRLCSP 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 la responsabilitat disciplinària de la qual 
s’exigeix de conformitat amb la normativa específica en la matèria. 

2on.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació a favor de ENDESA ENERGIA 
SAU que consta a la relació adjunta amb càrrec a les operacions RC  núm.  
220130015790, 220130015941 i 220130020016. 

3er.- Proposar que s’ordeni el pagament a favor de ENDESA ENERGIA SAU que 
consta a la relació adjunta. 

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

 

PUNT 26. MODIFICACIÓ DE L’RLT DEL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA. 

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

PROPOSTA D’ACORD 

 
El Ple del Consell Insular de Mallorca, d’acord amb allò que s’estableix a l’article 
90,2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i a 
l’article 16 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció 
pública, va aprovar, en sessió realitzada dia 28 de juliol de 2000, la Relació de Llocs 
de Treball del Consell Insular de Mallorca, la qual, des de la seva aprovació, ha estat 
objecte de modificació per distints acords del Ple, el darrer dels quals va tenir lloc dia 
11 de setembre de 2013. 
 
En l’actualitat, cal modificar la Relació de Llocs de Treball per tal que a l’esmentat 

instrument d’ordenació dels llocs de treball es recullin les següents qüestions:  

• Configuració dels llocs de treball de la Direcció Insular de Carreteres de 
caràcter operatiu com a de plena dedicació, amb la finalitat que els seus 
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ocupants es puguin adherir al servei d’emergències de carreteres, segons els 
darrers acords sobre jornada i horari d’aquest col·lectiu. 

 
• Ampliació de les titulacions a totes les enginyeries i enginyeries tècniques en 

els llocs de treball identificats amb els codis 00244 i 01065 
 

• Reserva a persones amb la nacionalitat espanyola per a l’accés als llocs de 
treball als quals s’adscriu la categoria de sergent, d’acord amb l’establert a 
l’article 56.1.a) i 57 de l’EBEP. 

  
A la sessió de la Mesa general de negociació conjunta de personal funcionari i de 
personal laboral del Consell de Mallorca, realitzada dia 25 de setembre de 2013, s’ha 
tractat, com a punt de l’Ordre del dia, la Modificació puntual de l’RLT del Consell de 
Mallorca.  
 
La negociació ha finalitzat sense acord amb la part social, motiu pel qual correspon 
als òrgans de govern  de l’Administració establir les condicions de treball conforme 
preveu l’article 38.7 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat 
públic. 
 
Atès que, d’acord amb allò que s’estableix a l’article 8,1,p) de la Llei 8/2000, de 27 
d’octubre, de consells insulars, correspon al Ple del Consell l’aprovació de la relació 
de llocs de treball. 
 
La consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública, en virtut de les atribucions 
conferides pel Decret de 15 de juliol de 2011, d’organització del Consell de Mallorca, 
eleva al Ple de la Corporació, per a la seva aprovació, el següent acord: 
 
Primer.- Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball del Consell de 
Mallorca que s’adjunta com a document annex a la present proposta i autoritzar la 
consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública per dur a terme l’aplicació 
individualitzada de les determinacions contingudes a la modificació aprovada.  
 
Segon.- La data d’efectes del present acord serà a partir del dia següent a la 
seva publicació al BOIB. 
  
Tercer.- Ordenar la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears. 
 

 
ANNEX 
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CODI 
LLOC 

COLUMNA ON DIU HA DE DIR 

00857 PD N S 
00639 PD N S 
00628 PD N S 
00632 PD N S 
00912 PD N S 
00676 PD N S 
01116 PD N S 
00935 PD N S 
00854 PD N S 
00678 PD N S 
00927 PD N S 
00244 Titulació/Altres 

Requisits 

Curs d'un mínim 600h. (RD 39/1997) 
en Seguretat en el Treball 
Enginyeria tècnica industrial 
Arquitectura tècnica 
Llicenciatura en químiques 
Arquitectura superior 
Enginyeria industrial 
Enginyeria de camins, canals i ports 
Tres anys complets de la llicenciatura 
en químiques 
Carnet de conduir B 

Curs d'un mínim 600h. (RD 39/1997) 
en Seguretat en el Treball 
Llicenciatura en químiques 
Totes les enginyeries  
Totes les enginyeries tècniques  
Tres anys complets de la llicenciatura 
en químiques 
Carnet de conduir B 

01065 Titulació/Altres 
Requisits 

Enginyeria tècnica industrial 
Arquitectura tècnica 
Arquitectura superior 
Enginyeria industrial 
Enginyeria de camins, canals i ports 
Carnets de conduir B i BTP 

Totes les enginyeries  
Totes les enginyeries tècniques 
Carnets de conduir B i BTP 

00142 RN N S 
00149 RN N S 
00964 RN N S 
00157 RN N S 
00965 RN N S 
00162 RN N S 
00966 RN N S 
00967 RN N S  

 

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

PUNT 27. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 
DEL CONSELL DE MALLORCA CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2012. 

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

Vist que la Comissió informativa General i especial de Comptes d'aquesta Corporació 
en compliment del que disposa l'article 212.2 del Text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals, aprovat pel RD Leg. 2/2004, de 5 de març, va dictaminar, en 
sessió celebrada el dia 3 d’octubre d’enguany, el Compte general del Consell de 
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Mallorca corresponent a l'exercici de 2012 elaborat pels serveis d' Intervenció i 
informat per la Interventora general dia 24 de setembre de 2013. 

Vist, d'altra banda, que el Compte General esmentat es va sotmetre a informació 
pública en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears núm. 139 
de data 10 d’octubre de 2013,  pel seu examen i formulació, per escrit, de les 
objeccions i les observacions pertinents, durant un termini de quinze dies hàbils i vuit 
més,  sense que s'hagi presentat cap reclamació dins aquest termini. 

Vist el que estableix  l'article 212.4 del citat Text Refós , se sotmet al Ple d'aquesta 
Corporació l'adopció del següent   

ACORD: 

“Aprovar el Compte General del Consell de Mallorca i els seus organismes autònoms 
corresponent a l'exercici de 2012, elaborat pels serveis d'intervenció i dictaminat per la 
Comissió de Serveis Generals i Especial de Comptes en data 3 d’octubre de 2013 , el 
qual està integrat pel de la pròpia Entitat, els dels Organismes Autònoms Institut de 
l’Esport Hípic de Mallorca (IEHM), Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) i 
“Agència de Protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca” (ADU) i els 
comptes anuals de la Societat Mercantil Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU, 
comprenent els comptes i estats a què es refereixen  els punts 2 i 3 de l'article 209 del 
Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel RD legislatiu 
2/2004 de 5 de març, i les Regles 97 a 104 de la OEHA 4041/2004, de 23 de 
novembre, que aprova la Instrucció del model normal de Comptabilitat Local. 

 
La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) inicia la seva intervenció. 

Informa que se presenta, per a la seva aprovació, el Compte General del Consell de Mallorca de 
l’exercici de 2012. 

Indica que fa uns mesos varen presentar la liquidació d’aquest mateix exercici i tot seguit en recorda els 
resultats.  

Assenyala que el Consell de Mallorca va tancar l’exercici amb un resultat pressupostari de 49,6 M€ i 
amb un romanent de Tresoreria de 54,6 M€ i un superàvit pressupostari de 36,4 M€.  

També informa que l’IMAS va tancar amb un resultat pressupostari de 363.000 €, un romanent d’1,7 
M€ i un superàvit pressupostari negatiu de 3,6 M€. 

Pel que fa a l’Institut de l’Esport Hípic va tancar amb un resultat positiu, per primera vegada en la seva 
història, de 636.000 € i un romanent de Tresoreria, també positiu, de 445.000 €.   

Quant a l’Agència de Disciplina Urbanística (ADU) va tancar amb un resultat de 4 M € i un romanent 
de Tresoreria de 5,5 M€.  

Tot i que aquestes dades referides a la liquidació del pressupost eren del tot positives, hi havia una dada 
d’estalvi net negatiu, de –20 M€, i un percentatge del volum d’endeutament del 88,11%, per la qual 
cosa se superava el 75% dels recursos ordinaris. En conseqüència, d’acord a aquests resultats, és obvi 
que el Consell de Mallorca no podia endeutar-se més.  

Recorda que ja se va explicar, en el debat corresponent, que s’havia concertat una operació de préstec 
per pagar els proveïdors, per un import de 28 M€. Aquesta operació de préstec va afectar tant al resultat 
com al romanent de Tresoreria del Consell de Mallorca.  

També observa que en el mateix debat ja se va reconèixer el fet que el principal problema que té 
aquesta institució és la manca de pagament d’altres institucions. Tot i això, també se reconeix l’esforç 
continu que fa la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per aconseguir minvar el deute que té amb 
el Consell de Mallorca. 
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Pel que fa a dades generals, indica que la gestió mitjana de la despesa corrent va ser del 92,4%, tot i 
que se varen donar de baixa 2,2 M€ del capítol 1 pel fet d’haver de donar de baixa les pagues extra. A 
més a més, tampoc no se va executar en la seva totalitat el capítol 3, perquè no se va poder concertar un 
préstec que s’havia pressupostat inicialment.  

Quant a la gestió mitjana de la despesa de capitals, diu que també se va explicar que aquesta és molt 
més baixa, i que ho és per dos motius que reitera tot seguit.  

A continuació explica els motius pels quals se va tancar amb uns resultats tan positius.  

En primer lloc, perquè al llarg de l’exercici se fan moltes incorporacions d’ingressos que van afectats a 
despeses, les que corresponen a convenis o a préstecs, però bàsicament al conveni signat amb el 
Ministeri de Foment, raó per la qual cada any s’han d’incorporar al capítol 6 i és difícil executar-lo en 
la seva totalitat.  

En segon lloc, perquè no va ser possible dur endavant un Pla d’obres i serveis.  

Per acabar, reitera que tant els drets reconeguts com la despesa corrent donaven un resultat 
pressupostari positiu. 

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

En primer lloc, dóna l’enhorabona a l’equip de govern perquè, per primera vegada d’ençà que governa, 
ha presentat aquest Compte General en unes dates molt properes al termini legal, la qual cosa permet 
que el debat corresponent no se faci fora de temps i que la informació que dóna avui la Sra. Roig sigui 
útil.  

També valora de forma positiva, tal i com s’explica en aquest Compte General, que se dediqui una part 
del dipòsit a termini que tenien del conveni de Carreteres a operacions de Tresoreria pròpia. Mostra la 
seva satisfacció pel fet que ja no tenguin aquests recursos ociosos i els posin en circulació, de forma 
que no estiguin aturats mentre queden factures per pagar.  

Aprofita per fer un incís, atès que la Sra. Roig destaca el fet que sigui tan positiu, perquè se va 
concertar un préstec de 28 M€ per pagar proveïdors. Fa notar que en el càlcul dels 36 M€ de superàvit 
pressupostari que se destinaran a amortitzar deute de forma anticipada no hi entren aquests 28 M€. 
Aquests 36 M€ que s’han deixat de gastar són això: despesa que no s’ha fet, serveis que no s’han donat 
i que amortitzaran deute anticipadament.  

Comenta que els 36 M€ de superàvit pressupostari són la conseqüència de la baixa execució del 
pressupost de 2012. En termes globals, l’any 2011, que era un any de canvi de legislatura en el qual se 
varen “aturar les màquines” d’aquesta institució, se va executar el pressupost en un 55%, segons dades 
d’indicadors pressupostaris del Compte General. 

L’any 2012, amb un pressupost de 345 M€ que va aprovar l’actual equip de govern, ja molt minvat, se 
n’ha executat un 49%. Destaca que la despesa per càpita, segons els indicadors pressupostaris que ha 
esmentat abans, passa de 378 €/habitant l’any 2011 a 315 €/habitant l’any 2012.   

Quant a la inversió de 2011, era de 79 €/habitant i passa a 54,6 €/habitant l’any 2012. Fa avinent que 
l’any 2010 aquesta inversió era de 128 €/habitant. Observa que ningú no s’ha d’enganyar: això és 
activitat econòmica que no se produeix, són serveis que deixen de donar-se i tasques que se deixen de 
fer.  

Reitera que són oportunitats d’acció pública perdudes, de les quals s’aprofitaran els bancs; aquest 
sacrifici continu serveix per incrementar el deute financer viu. Fa notar que tenen 213 M€ de deute 
financer viu, segons l’informe de Tresoreria, mentre que aquesta quantitat, l’any 2010, era de 128 M€. 

Fa avinent que el Consell de Mallorca no havia estat mai tan endeutat i mai no havia tengut un estalvi 
net tan negatiu (-20 M€). Demana a la Sra. Roig de què serveix, tant de sacrifici i si serveix perquè el 
Sr. Marí, conseller d’Hisenda del Govern balear digui que són molt responsables, perquè aguanten un 
deute de 280 M€.  

Fa notar que es troben en la situació més precària de la història del Consell de Mallorca, institució que 
és incompetent actualment per exercir les competències que li són pròpies, amb les conseqüències que 
aquest fet implica per a tothom que s’hi relaciona: proveïdors, treballadors, usuaris de carreteres, 
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usuaris de les biblioteques, de les activitats socioculturals, dels serveis de Menors, dels programes 
esportius... 

Anuncia que el seu Grup s’abstendrà de votar aquesta proposta, perquè considera que el sacrifici del 
Consell de Mallorca no té per objectiu els interessos generals. Diu que ignora quins són, exactament, 
aquests interessos. Assegura que no té cap sentit.  

Observa que aquest Compte General inclou també el Compte General de la Ràdio i Televisió de 
Mallorca (RTVM), una empresa finançada amb fons públics tot i que ningú no va explicar el seu 
compte general. Fa avinent que aquesta empresa s’està liquidant en la foscor més absoluta, amb la 
complicitat de l’actual equip de govern del Consell de Mallorca.  

La Sra. ROIG intervé a continuació. 

Agraeix a la Sra. Sánchez que li doni l’enhorabona per haver presentat la documentació dins el termini 
correcte. 

Puntualitza que, tot i que la Sra. Sánchez vol suposar que s’ha fet de forma incorrecta en moltes 
ocasions, en realitat només han presentat aquesta documentació en dues ocasions: la de 2011, que no se 
va presentar dins el termini oportú i la de 2012, que s’ha presentat correctament.  

D’altra banda, afirma que ja se varen donar totes les explicacions que justificaven el retard quan 
pertocava fer-ho i fa notar que va ser precisament a causa de la RTVM, atès que els seus comptes 
anuals van informats per una auditoria externa, que n’acredita la correcció.  

Aprofita l’ocasió per desmentir rotundament el titular de premsa d’avui en un mitjà de comunicació 
segons el qual el Consell de Mallorca ha desviat fons del Servei de Carreteres per a despesa corrent. 
Reitera que ho desmenteix, amb contundència.  

Comenta que l’any 2011 el Consell de Mallorca va rebre 63 M€ del Ministeri de Foment, per raó del 
conveni signat, per fer carreteres. Recorda a la Sra. Sánchez que el seu Grup, en els Plens que ha 
celebrat aquesta institució, ha criticat contínuament la gestió de l’equip de govern en aquest àmbit, 
afirmant que tenia els doblers en un compte bancari però no els utilitzaven i concertaven préstecs.  

Assegura que encara resten aproximadament 30 M€ però quan acabin les obres l’equip de govern 
justificarà els 63 M€ que ha rebut amb factures de carreteres, despeses referides al conveni del 
Ministeri de Foment. Torna a dir que s’ha desviat cap doblers d’aquesta partida per fer coses diferents.  

Reitera el compromís que acaba d’expressar i el desmentit de les informacions de premsa a què s’ha 
referit a l’inici de la seva intervenció.  

Quant a l’anàlisi de l’estat d’execució que ha fet la Sra. Sánchez, li recorda que ella ja ha dit que pel 
que fa a despesa corrent era correcte, però que l’import del capítol 6 era molt baix, que és allò que 
determina un estat d’execució del 49%.  

Recorda també que n’ha explicat els motius, i els reitera. Diu que durant l’any 2012 se varen 
incorporar, de cop, més de 200 M€ per fer inversions. Observa que és sabut, i ella ho ha reconegut 
sempre que, atès que cada any s’ha d’incorporar més, baixa el percentatge d’execució.  

Tot i això, el Grup Socialista retreu que no se faci cap tipus d’activitat, per la qual cosa demana a la 
Sra. Sánchez per quin motiu si el seu Grup durant l’anterior legislatura tenia tants de doblers per fer 
inversions no els gastava, vol saber quines són les activitats que fomentaven. Fa avinent que el 
problema actual és que no estan fetes les inversions i les han d’incorporar al pressupost.  

Tot seguit diu a la Sra. Sánchez que li pot indicar el motiu, que es reprodueix textualment: “Hi ha molts 
de doblers que gestionar, el conseller s’ha posat en marxa treguent tres grans projectes en aquests 
moments, durant aquest exercici miraran si se poden fer i a final de legislatura dur aquestes obres 
endavant i mirar de passar comptes en el tema del conveni.” 

Sobre l’endeutament, recorda a la Sra. Sánchez que també li ha reconegut i li explica que el Consell de 
Mallorca va arribar al màxim nivell d’endeutament a causa d’una sèrie de deutes de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears que no s’havien abonat a aquesta institució. Observa que no pagava 
perquè no tenia doblers, però no per manca de voluntat.  
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Demana a la Sra. Sánchez perquè, durant l’anterior legislatura, la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears no pagava el deute si tenia doblers, i perquè el seu deute era de 160 M€ quan se va incorporar 
l’actual equip de govern al Consell de Mallorca.  

Afirma que ella fa gestions per cobrar el deute, tot i reconèixer les dificultats que té la comunitat 
autònoma i creu que pot dir que el dia 31 de desembre de 2013 passaran comptes per tal de poder 
informar quina és la quantitat del deute que s’ha pagat durant aquest exercici comptable.  

Per acabar diu que té bones perspectives i que creu que la comunitat autònoma farà un esforç important 
per resoldre el problema d’endeutament que té amb el Consell de Mallorca.  

La Sra. SÁNCHEZ intervé tot seguit. 

Comenta que ella no ha dit que s’hagin desviat doblers del Servei de Carreteres per a un altre tema, 
l’únic que ha esmentat és l’informe de Tresoreria que té a la mà, segons el qual dels 44 M€ que haurien 
de quedar del dipòsit a termini en queden 34 M€, perquè se n’han destinat 10 M€ a operacions de 
Tresoreria pròpia.  

Fa notar que això significa que si no se té líquid se paga amb aquests doblers, a l’espera que arribi el 
líquid. Diu que al seu Grup li sembla perfecte, només ha fet un comentari absolutament positiu.  

Quant a les explicacions sobre l’execució del pressupost comenta que no se refereix a percentatges 
d’execució, perquè quan se passa d’un pressupost de 430 M€ a un pressupost de 345 € no té sentit 
parlar de percentatges d’execució, si la diferència és de 100 M€. Per aquesta raó, diu que parlarà de 
termes absoluts, de la inversió pública del Consell de Mallorca a l’illa de Mallorca i tot seguit dóna les 
dades de les quantitats per càpita dels darrers anys.  

Assenyala que l’any 2010 va ser de 148 €, 79 € per a 2011 i 54 € per a 2012. Demana a la Sra. Roig 
quina serà aquesta mateixa dada referida a l’any 2013.  

Davant aquestes informacions, expressa la seva preocupació perquè demostren un fracàs en la gestió 
pública de l’economia de les Illes Balears.  

Sobre el deute de la comunitat autònoma que ja existia quan va començar a governar l’actual equip de 
govern del Consell de Mallorca fa avinent a la Sra. Roig que ara el deute ha augmentat més del doble, 
tot i tenir el pressupost reduït en més de 100 M€; el deute suposa més d’un pressupost sencer.  

El mínim que necessita el Consell de Mallorca per poder funcionar, per exercir les seves competències, 
són dues coses: cobrar el deute pendent i un sistema de finançament suficient. És obvi que en aquest 
sentit se va cap enrere, pressupost rera pressupost, la qual cosa fa impossible desenvolupar els projectes 
de la institució.  

Retreu que l’actual govern de la institució hagi passat dos anys i mig fent malabarismes amb la misèria, 
intentant treure el cap per no enfonsar-se, i tot i això està enfonsat, atès que no pot destinar ni un sol 
euro més per endeutament públic. Els indicadors pressupostaris posen de manifest que tenen 20 M€ 
d’estalvi net negatiu i no poden ni tornar els seus propis préstecs. 

Afirma que el motiu d’aquesta situació és que el Sr. Bauzá, president del Govern balear no accepta el 
fet de la descentralització, ni el dels consells insulars, raó per la qual els vol reduir a la mínima 
expressió administrativa, pressupostària i política. En conseqüència, retreu a l’equip de govern del 
Consell de Mallorca que ho aguantin i que s’hi resignin.  

Per acabar, reitera que el seu Grup opina que aquesta no és la forma adequada de gestionar aquesta 
institució. 

La Sra. ROIG intervé per tancar el debat. 

Reitera que desmenteix rotundament el titular que apareix avui en un mitjà de comunicació, el qual 
afirma que s’han desviat fons del Servei de Carreteres per a despesa corrent.  

Diu que desconeix d’on ha sortit aquest titular i quines interpretacions s’han fet del que ha dit la Sra. 
Sánchez, però reitera que els 63 M€ que varen arribar l’any 2011 se destinaran exclusivament a pagar 
factures d’obres de carreteres i manté, una vegada més, que serà així. 
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Quant al pressupost de 2010 (l’any 2011 no n’hi va haver) recorda que el seu import era de 420 M€ i fa 
notar que era extraordinari i que hi havia milions d’euros per a inversions estatutàries, però no se varen 
executar les obres corresponents i s’han d’incorporar.  

Observa que, certament, el pressupost era atractiu: conveni amb l’IBATUR per import de 3 M€, que no 
han arribat mai. Quedava molt bé, sobre el pressupost, que constàs l’ingrés d’aquest conveni i les 
despeses i referències a convenis diversos de Turisme, però observa que ni arribaven els doblers ni sap 
si realment feien la despesa. 

Torna a dir que aquest pressupost tan atractiu en matèria d’inversions, que no se va executar, és el que 
ara s’arrossega i que s’ha d’incorporar. Assenyala que aquelles inversions anaven finançades o bé amb 
convenis o bé amb préstecs, raó per la qual ara s’han d’incorporar.  

Diu a la Sra. Sánchez que el PP parteix d’un pressupost molt petit, de 300 M€, però el dia que s’aprova 
aquest pressupost se converteix en 500 M€ perquè se n’incorporen 200 M€ de forma directa, 
d’inversions a fer, i és això, justament, el que li vol fer entendre.  

Li fa notar que és això precisament el que no varen fer els responsables de la legislatura anterior, i per 
aquesta raó ara en paguen les conseqüències. Li diu que és aquesta, la realitat, i és clar que han de 
treballar tots conjuntament per millorar-la.   

Lamenta les acusacions de fracàs en la gestió pública que li ha atribuït la Sra. Sánchez. Reconeix que és 
cert que el PP posa menys inversions, però fa notar que és que n’ha de fer moltes.  

Tot i això, vol deixar clar que aquesta no és una situació nova, sinó que ja prové de molt temps enrere, 
és un problema antic.  

Quant a l’endeutament admet que la preocupa i que hi fan feina constantment per reclamar a la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears que pagui allò que deu al Consell de Mallorca. En aquest 
sentit, reitera que creu que el 31 de desembre de 2013 estarà en condicions de donar la bona notícia que 
efectivament la CAIB ha fet grans esforços per pagar el deute que té amb el Consell de Mallorca.  

Refusa que afirmi que el Sr. Bauzá, president del Govern balear, no “aguanta” el Consell de Mallorca, 
perquè allò que s’ha de valorar és el que se va trobar quan va arribar, que va ser un enorme 
endeutament. Diu que és obvi que el motiu de no pagar el deute no és perquè el Consell de Mallorca li 
cau malament, com tampoc ho és que pretengui ofegar-lo. 

En aquest sentit, demana a la Sra. Sánchez que li expliqui perquè els doblers no arribaven durant la 
passada legislatura, quan tot anava tan bé, si tots eren tan amics i mantenien tan bones relacions que els 
permetien fer grans pressuposts i els prometien que els enviarien molts de doblers.  

Reconeix que actualment la situació és complicada, pel que fa a l’endeutament, i reitera la seva 
esperança de que puguin ser millors el 31 de desembre de 2013. 

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

 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 

PUNT 28. PROPOSTA DE PROCEDIMENT DE REINTEGRAMENT DE LA 
SUBVENCIÓ PER A LA CAMPANYA “NO LA LLANCIS” PER IMPORT DE 
24.040 € CONCEDIDA A LA FUNDACIÓ PIME BALEARS L’ANY 2009. 

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

En data 11 de maig de 2009, la Consellera Executiva de Medi Ambient del Consell de 
Mallorca adjudicà a la FUNDACIÓ PIME BALEARS, una subvenció de 24.040 € per 
dur a terme la CAMPANYA “NO LES LLANCIS”. 
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En data 5 de juny de 2009, l’enginyer tècnic de la Direcció Insular de Gestió de 
Residus informa favorablement la proposta de pagament de la subvenció.  
 
En data 30 de setembre de 2009, la Interventora General del Consell de Mallorca 
fiscalitza de conformitat la proposta de reconeixement de l’obligació a favor de la 
Fundació PIME BALEARS per import total de 24.040 €.  
 
En data 6 d’octubre de 2009, la Presidència del Consell de Mallorca va resoldre 
reconèixer l’obligació a favor de la Fundació PIME BALEARS per un import de 
24.040 €, concedida per a la Campanya “NO LES LLANCIS”. 
 
En data 14 de desembre de 2012, a la vista de la fiscalització duta a terme per la 
Sindicatura de Comptes, la Interventora General del Consell de Mallorca proposa que, 
analitzades les incidències descrites a l’informe de la Sindicatura de Comptes pel 
centre gestor, s’inicií el corresponent procediment de reintegrament.  
 
En data 15 de febrer de 2013, la Consellera Executiva de Medi Ambient resol iniciar 
el procediment de reintegrament.  
 
En data 12 d’abril de 2013, la “FUNDACIÓ PER A LA PETITA I MITJANA 
EMPRESA DE LES ILLES BALEARS”, presenta sol·licitud per la qual formula 
al·legacions (registre d’entrada de 15 d’abril de 2013, núm. 10529).                                
 
En data 15 de maig de 2013, el cal del servei jurídic de la Direcció Insular de Residus, 
emet informe jurídic relatiu a les al·legacions abans esmentades.  
 
En data 15 de maig de 2013, la Consellera Executiva de Medi Ambient acorda atorgar 
un termini de 15 dies com a tràmit d’audiència abans de formular la proposta de 
resolució. 
 
En data 28 de maig de 2013 (registre d’entrada 16218 de 29 de maig) i 31 de maig de 
2013 (registre d’entrada 16701), la “FUNDACIÓ PER A LA PETITA I MITJANA 
EMPRESA DE LES ILLES BALEARS” formula al·legacions en el tràmit 
d’audiència. 
 
Atesos els informes del cap del Servei Jurídic de Residus de 3 de juliol de 2013 i de 
26 d’agost de 2013. 
 
Atès l’informe d’Intervenció General de conformitat d’octubre de 2013. 
 
Per tot el que s'ha exposat i atès l’article 7.i. del Decret de dia 15 de juliol pel qual es 
determina l’organització del Consell de Mallorca, modificat pel decret de dia 10 
d’octubre de 2011, la consellera executiva del Departament de Medi Ambient eleva al 
Ple del Consell de Mallorca la següent proposta d' 
 

ACORD 
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1. Estimar les al·legacions formulades per la “FUNDACIÓ PER A LA PETITA I 
MITJANA EMPRESA DE LES ILLES BALEARS” a), b), c), d), e), altra 
vegada e) en data 28 de maig de 2013 (registre d’entrada 16218). 

 
2. Desestimar al·legació f) formulada per la “FUNDACIÓ PER A LA PETITA I 

MITJANA EMPRESA DE LES ILLES BALEARS” en data 28 de maig de 
2013 (registre d’entrada 16218) per infracció de l’article 29.2 en relació al 
37.1.c) de la Llei 38/2003, General de Subvencions. 

 
3. Exigir  a la “FUNDACIÓ PER A LA PETITA I MITJANA EMPRESA DE 

LES ILLES BALEARS el reintegrament de la quantitat de 6.917,23€ de la 
subvenció per a la Campanya “No la Llancis, 2009” i la liquidació del 
interessos de demora des del moment del pagament (9 de novembre de 2009) 
fins a la data en què s’acordi la procedència del reintegrament. 

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

PUNT 29. CONCESSIÓ A LA FUNDACIÓ JARDÍ  BOTÀNIC DE SÓLLER 
DE LA SUBVENCIÓ DE 63.000,00 € PER A L’ANY 2013. 

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

ANTECEDENTS 
 

Atès que el Ple del Consell de Mallorca, en sessió de dia 29 de juliol de 1996, adoptà, 
entre d’altres, els acords de constituir la Fundació Jardí Botànic de Sóller, aprovar-ne 
els seus estatuts i integrar-se com a membre fundador. 
 
Atès l’escrit de la Fundació Jardí Botànic de Sóller  presentat davant el Consell de 
Mallorca el 29 d’agost de 2013, i mitjançant el qual sol·licita una subvenció de 
63.000,00 euros per fer front a les despeses de personal del període comprès entre l’1 
de gener i el 30 de setembre de 2013.  
 
Atès que el Pla estratègic de subvencions del Departament de Medi Ambient per l’any 
2013 recull una subvenció nominativa a la Fundació Jardí Botànic de Sóller a la 
partida 50.17230.48904 dotada amb 63.000,00 euros. 
 

Atès l’informe del secretari tècnic del departament de Medi Ambient de data 14 
d’octubre de 2013. 

Atès l’informe de la cap del Servei de secretaria tècnica de Medi Ambient de data 15 
d’octubre de 2013. 

Atès que Intervenció General ha certificat l’existència de crèdit adequat i suficient per 
fer front a aquesta subvenció per un import de 63.000,00 € amb càrrec a la partida 
pressupostària nominativa 50.17230.48904, amb número de reserva de crèdit 
220130019201. 
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Per tot això, la consellera executiva de Medi Ambient proposa al Ple del Consell de 
Mallorca el següent: 
 
ACORD 

1.- Autoritzar i disposar la despesa a favor de la Fundació Jardí Botànic de Sóller, 
amb CIF G07829377 i domiciliada  a la Ctra. de Palma al Port de Sóller Km. 30,5, CP 
07100 de Sóller per un import de 63.000,00 € en concepte de subvenció per a l’any 
2013 per fer front a les despeses de personal del període comprès entre l’1 de gener i 
el 30 de setembre de 2013, amb càrrec a l’aplicació pressupostària nominativa 
50.17230.48904. (RC 220130019201) 

2. Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos que pugui rebre el beneficiari per al mateix projecte subvencionat, 
procedents de qualsevol Administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió 
Europea o d’Organismes internacionals, sempre que el còmput total de les 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos rebuts no superi el cost del projecte.  
 

3.- L’entitat beneficiària ha de complir les obligacions establertes en les disposicions 
normatives que hi són aplicables: les de l’article 14 de la Llei 38/2003 General de 
subvencions; les de l’article 11 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, que 
aprova el Text refós de la Llei de subvencions; les de l’article 10 del Reglament de 
subvencions i ajudes econòmiques del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del 
Consell de Mallorca de 26 de juliol de 2001 (BOIB núm. 132 de 3/11/01); les 
recollides en aquestes bases i la resta que hi siguin d’aplicació. Concretament: 
 

a) Dur a terme el projecte objecte de la subvenció, en les mateixes condicions i 
amb les mateixes característiques que es va presentar o, si n’és el cas, amb les 
modificacions comunicades. 

b) Comunicar a l’òrgan que ha concedit la subvenció, en qualsevol moment o, en 
tot cas, a l’hora de justificar la subvenció, la sol·licitud o l’obtenció d’altres 
subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, distintes de les que figuren en 
la presentació de la sol·licitud. 

c) Constituir les garanties que siguin exigibles, si n’és el cas. 
d) Sotmetre’s a les actuacions posteriors de comprovació i control financer que 

dugui a terme el Consell de Mallorca i la resta d’òrgans competents, i aportar 
la informació que li sigui requerida en l’exercici d’aquestes actuacions. 

e) Deixar constància de la percepció i l’aplicació de la subvenció en la seva 
comptabilitat o en els llibres de registre que hagi de dur l’entitat beneficiària 
d’acord amb la normativa vigent, i, en el cas de no tenir obligació de dur-la, en 
la documentació que la substitueixi. 

f) Acreditar que està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat 
Social i de les obligacions tributàries amb el Consell de Mallorca. 

g) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons percebuts, 
inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte d’actuacions de 
comprovació i control. 

h) Dur a terme les mesures de difusió adients per fer públic el suport econòmic 
del Consell de Mallorca en el projecte  subvencionat. En el cas que es 
realitzin, fulletons, cartells, i qualsevol altre material imprès, la difusió s’ha de 
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dur a terme mitjançant la inclusió de la imatge corporativa del departament de 
Medi Ambient del Consell de Mallorca.  

i) Reintegrar els fons percebuts en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, i en l’article 44 del 
Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de subvencions. 

 

4.- La subvenció s’ha de pagar després de justificar la realització del projecte 
subvencionat i l’execució del seu pressupost. En aquest sentit, el grau d’execució del 
pressupost presentat serveix de base per determinar el import definitiu de la subvenció 
que s’ha de pagar, per la qual cosa, si aquell no s’executa íntegrament s’ha de reduir 
l’import de la subvenció per tal de mantenir la proporció que representava envers el 
pressupost presentat.  

 

6.- D’acord amb la base 35.3 de les Bases d’execució del pressupost de 2013 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. 

b) Els justificants (factures, certificacions, minutes, etc.), hauran de ser originals 
o còpies compulsades, expedits a nom del beneficiari de la subvenció i 
degudament conformats pel responsable administratiu del Centre Gestor o 
servei que l’hagi concedida. 

c) La conformitat dels justificants pel responsable administratiu del Centre 
Gestor o servei que l’hagi concedida, podrà ser substituïda per la seva 
signatura a l’informe del centre gestor que es relaciona a l’apartat d). 

d) Informe del centre gestor, en què es relacionin totes les factures i/o documents 
justificatius a què es refereix, acreditatiu que s’han complit els objectius i 
finalitat per la qual es va concedir la subvenció així com les condicions 
establertes en l’acord de concessió, incloent les de publicitat del finançament 
rebut. L’esmentat informe ha d’anar signat pel Secretari Tècnic del 
departament afectat i pel responsable administratiu del Centre gestor. 

e) Declaració responsable del beneficiari de la subvenció, mitjançant el qual 
s’acrediti que les despeses relacionades ( hi ha de constar una relació de totes 
les factures i/o documents justificatius a què es refereix) corresponen sense 
cap dubte a l’activitat subvencionada. 

f) Memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades 
a la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels 
resultats obtinguts. 

g) Relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb 
identificació del creditor i del document, el seu import, data d’emissió i, si 
escau, data de pagament. En cas que la subvenció s’atorgui d’acord amb un 
pressupost, s’han d’indicar les desviacions esdevingudes. 
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h) El detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat 
subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència. 

 
La revisió de les factures o documents de valor probatori anàleg que, si s’escau, 
formin part del compte justificatiu, seran objecte de comprovació en els quatre anys 
següents sobre la base d’una mostra representativa. 

 
6.- La justificació es pot presentar pel beneficiari el més aviat possible, i, en tot cas, el 
darrer dia per lliurar-la és l ‘1 de desembre de 2013. 
 
7.- L’incompliment total o parcial, per part del beneficiari, de les seves obligacions o 
el fet d’incórrer en alguna de les causes establertes en l’article 37 de la Llei 38/2003 
de 17 de novembre, General de subvencions, o en els casos previstos en l’article 44.1 
del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, que aprova el Text refós de la Llei de 
subvencions, provoca la revocació de la concessió de la subvenció per part dels 
òrgans competents del Consell de Mallorca i, consegüentment, la pèrdua del dret a 
cobrar la subvenció o, si n’és el cas, el reintegrament total o parcial de les quantitats 
rebudes, d’acord amb el que estableixen els articles 44.2 i següents i 45 del decret 
esmentat. 
De la mateixa manera, l’obtenció d’ajudes, subvencions o altres recursos que no hagin 
estat comunicats pel beneficiar o l’alteració, per la seva part, de les condicions o dels 
aspectes rellevants del projecte que s’haguessin tingut en compte per concedir la 
subvenció, ha de donar lloc a la revocació de la subvenció amb la pèrdua total o 
parcial del dret a cobrar o, si n’és el cas, amb el reintegrament total o parcial, d’acord 
amb allò establert a la normativa  esmentada en el paràgraf anterior. 
 
8.- L’incompliment de les condicions d’adjudicació de la subvenció i de la resta de la 
normativa vigent en matèria de subvencions està sotmès al règim d’infraccions i 
sancions del títol V del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, que aprova el 
Text refós de la Llei de subvencions, així com al règim d’infraccions i sancions del 
Títol IV de la Llei 38/2003, General de Subvencions, com legislació bàsica estatal i a 
la resta de la normativa que hi sigui d’aplicació. 
 
El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) fa notar que ja estam en el mes de novembre i ara duen un conveni 
per enguany, un conveni que s’ha d’executar dins aquest any. 

Entén que la partida que tenien pressupostada per a aquest conveni en el pressupost de 2013 la varen 
haver d’utilitzar per pagar a la Fundació Jardí Botànic de Sóller la subvenció de 2012 atès que, en el 
seu moment, no degueren entrar les justificacions dins termini i això feu que exhaurissin la partida 
d’enguany.  

Llavors feren una modificació de crèdit per dotar pressupostàriament la partida i ara duen el conveni a 
aprovació i és evident que aquest conveni no es podrà pagar amb càrrec a aquest exercici pressupostari 
i s’ha hagut de fer una modificació de crèdit per dotar la partida. 

Per tant, sol·licita que l’any que ve es doti de doble quantitat la partida si és que volen atorgar la 
mateixa subvenció a la Fundació Jardí Botànic de Sóller perquè, en cas contrari, es tornaran a trobar 
amb la mateixa situació. Fent aquesta previsió es podria avançar en el sentit de poder pagar les 
subvencions amb càrrec al mateix exercici pressupostari. 

Tot seguit manifesta que el seu Grup votarà a favor d’aquest conveni perquè entenen que és bo que se 
subvencioni el jardí botànic de Sóller i, per tant, és important que s’atorgui aquesta subvenció però 
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reitera que li agradaria que els convenis es poguessin aprovar dins els tres o quatre primers mesos de 
l’any, que es pogués realitzar l’activitat amb total normalitat i justificar-la dins termini. 

Si miren l’informe d’Intervenció d’aquest conveni, resulta que Intervenció es queixa quan veu que el 
termini de justificació dia 30 o 31 de desembre, la qual cosa fa palès que la justificació està fora de tots 
els terminis marcats internament per la casa. Imagina que no haurà quedat més remei que fer-ho 
d’aquesta manera i fa notar que aquest torna a ser un exemple de gestió d’aquesta casa que cal millorar 
molt. 

La Sra. SOLER (consellera executiva de Medi Ambient) intervé per assenyalar que creu que el Grup 
MÉS per Mallorca no sap què s’està votant al Ple i els serveix qualsevol excusa per queixar-se del 
departament de Medi Ambient. 

A continuació li remarca al Sr. Font que avui voten pagar la subvenció, és a dir, que demà o passat 
demà, un cop hagi passat l’expedient per Ple, ja se’n podrà fer efectiu el pagament. 

El retard que hi ha hagut ja el va justificar en el seu moment quan varen fer la corresponent modificació 
de crèdits ja que hi va haver un problema amb la secretària tècnica que va aprovar aquesta partida per a 
una altra cosa. 

A més a més, l’any que ve veuran en el pressupost “Fundació Jardí Botànic de Sóller, 63.000 €” i així, 
si dins el primer trimestre duen les justificacions, els hi podran pagar de manera automàtica. 

Recalca que aquesta qüestió ve avui a Ple perquè ja hi ha hagut la modificació de crèdit pertinent i 
simplement sotmeten a aprovació el fet de poder pagar, o sigui, que si la consellera executiva 
d’Hisenda i Funció Pública disposa de líquid, la setmana que ve pugui pagar. 

Per concloure, assevera que això és tot i que li sap greu que MÉS per Mallorca no hagi entès el sentit 
de vot d’avui en aquest punt. 

El Sr. FONT li fa notar a la Sra. Soler que hi ha qualque cosa que no li quadra de tot el que li ha 
explicat. No li quadra que, si ja tenen la justificació de la subvenció, donin un termini fins a 31 de 
desembre per justificar amb un informe d’Intervenció que li dóna bufetades.  

Reitera que no entén perquè posen a un conveni que la subvenció es pot justificar fins a data 31 de 
desembre i, en canvi, la Sra. Soler ara diu que té la subvenció justificada i que només fent aquesta 
modificació demà mateix pot pagar. 

Insisteix en fer constar que no ho entén de cap manera i que li agradaria que li ho expliquin però 
clarament, de manera que ho pugui entendre ja que reconeix que no té una capacitat molt elevada ni 
molta intel·ligència i, per això, li agradaria que fos una explicació que li permetés entendre-ho i també 
que ho pogués entendre tothom. 

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

 

PUNT 30. PROPOSTA D’ACORD DE CREACIÓ DEL FITXER “REGISTRE 
INSULAR DE GUIES DE CAÇA MAJOR” 

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

FETS: 

 

1. En data 9 de febrer de 2012 es va aprovar el Reglament 1/2012 pel qual es va 
aprovar el Reglament 1/2012 pel qual es regulen les vedes  i els recursos cinegètics 
(BOIB núm. 30  del 25-02-2012). 
 

En aquest reglament es regula la figura dels guies de caça major en el capítol 
IV. 
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L’article 36 de l’esmentat Reglament recull “Registre de Guies de Caça Major i 
renovacions. 

 

2. Atesa aquesta regulació la Direcció Insular de Caça del Consell de Mallorca ha 
dut a terme proves per obtenir l’acreditació com a guia de caça major, publicant en el 
BOIB núm. 115 de 17 d’agost de 2013, els resultats de les mateixes. 

 
1. Es preveu la creació del fitxer amb les següents característiques: 

 
a. Nom del fitxer: “REGISTRE INSULAR DE GUIES DE CAÇA 

MAJOR” 
b. Finalitat i usos: Tenir una base de dades dels guies de caça major que 

exerceixen funcions a l’illa de Mallorca per poder fer actuacions 
conjuntes  

c. Òrgan Responsable: Departament de Medi Ambient del Consell de 
Mallorca 

d. Col·lectiu de persones: Guies de caça major 
e. Procediment de recollida de dades: El propi interessat o la pròpia 

Administració. 
f. Estructura bàsica del fitxer:  

i. Dades identificatives de l’interessat (Nom i llinatges, NIF, 
Telèfon de contacte, Domicili de contacte, Dades acadèmiques 
(certificat de guia de caça major, curs de suport vital bàsic...), 
Llicència d’armes, Llicència de caça..) 

ii. Tipus de guia de caça major: guia amb caràcter general o guia 
de caça major amb cans i llaç. 

iii. Terrenys cinegètics d’àmbit d’actuació. 
g. No es preveuen cessions de dades. 
h. Unitat per exercir els drets reconeguts per la LO 15/1999: Servei de 

Caça del Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca 
i. Nivell mesures seguretat: Baix 
j. Suport: Paper, informàtic. 

 
2. Tot el tràmit de creació del fitxer es fa d’acord amb allò previst a la Llei 

Orgànica de protecció de dades de caràcter personal i el Reglament que la 
desenvolupa 
 

3. El tràmit de creació del fitxer  es farà d’acord  amb el previst a l’informe de 
data 14 de novembre de 2013 de la tècnica jurídica del Servei de Caça. 

 
FONAMENTS JURÍDICS 

 
1. Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, article 70 competències del Consell 
de Mallorca. (BOE núm. 52, d’1 de març del 2007) 
2. El Decret 106/2010, de 24 de setembre, (BOIB núm. 142 de 30/09/10) sobre el 
traspàs als consells insulars de les funcions i els serveis inherents a les competències 
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pròpies d'aquestes institucions insulars que actualment exerceix l'Administració de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de caça i de regulació, vigilància 
i aprofitament dels recursos cinegètics, com també de pesca fluvial. 
3. Llei 6/2006, de 12 d’abril,  Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 61 de 
27/04/2006), modificada per la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries 
i econòmic- administratives, y la Llei 3/2013, de 17 de juliol, de modificació de la 
Llei 6/2006, de 12 d’abril, balear de caça i pesca fluvial(BOIB núm. 106 de 30de 
juliol de 2013). 
4. Reglament 1/2012, del Consell Insular de Mallorca pel qual es regulen les 
vedes i els recursos cinegètics, aprovat definitivament en data 9 de febrer de 2012. 
(BOIB núm.  30 25-02-2012) 
5. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre, i suplement en català núm. 17, de 30 de 
desembre) 
6. Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal 
 
Vists els fets i fonaments jurídics esmentats, la consellera executiva de Medi Ambient 
proposa al Ple del Consell de Mallorca el següent: 

ACORD  

 
Primer.- Aprovar la creació del fitxer denominat “REGISTRE INSULAR DE GUIES 
DE CAÇA MAJOR”, seguint el tràmit establert al reglament que desenvolupa la Llei 
Orgànica de Protecció de dades. 
 
Segon.- Deixar constància que el fitxer tindrà les següents característiques: 
 

a. Nom del fitxer: “REGISTRE INSULAR DE GUIES DE CAÇA 
MAJOR” 

b. Finalitat i usos: Tenir una base de dades dels guies de caça major que 
exerceixen funcions a l’illa de Mallorca per poder fer actuacions 
conjuntes  

c. Òrgan Responsable: Departament de Medi Ambient del Consell de 
Mallorca 

d. Col·lectiu de persones: Guies de caça major 
e. Procediment de recollida de dades: El propi interessat o la pròpia 

Administració. 
f. Estructura bàsica del fitxer:  

i. Dades identificatives de l’interessat (Nom i llinatges, NIF, 
Telèfon de contacte, Domicili de contacte, Dades acadèmiques 
(certificat de guia de caça major, curs de suport vital bàsic...), 
Llicència d’armes, Llicència de caça..) 

ii. Tipus de guia de caça major: guia amb caràcter general o guia 
de caça major amb cans i llaç 

iii. Terrenys cinegètics d’àmbit d’actuació. 
g. No es preveuen cessió de dades. 
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h. Unitat per exercir els drets reconeguts per la LO 15/1999: Servei de 
Caça del Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca 

i. Nivell mesures seguretat: Baix 
j. Suport: Paper, informàtic. 

 
Tercer.- Acordar la publicació de l’acord en el Butlletí de la Comunitat Autònoma de 
les Illes Balears. 
 
Quart.- Acordar la comunicar a l’Agencia de Protecció de Dades la creació del nou 
fitxer. 
 
La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) sol·licita que s’expliqui el contingut del punt per respecte i 
deferència al personal que està dins la sala com a públic. 

La Sra. SOLER (consellera executiva de Medi Ambient) comenta que s’ha creat un Registre Insular de 
Guies de Caça Major. 

El Consell de Mallorca ha fet un concurs per treure’s el títol de guia de caça major, la qual cosa és una 
promesa electoral que anava dins el programa electoral del Partit Popular –i no d’altres partits polítics– 
i, per tant, donen compliment a una promesa electoral. 

Els guies de caça major han fet un examen i han passat prèviament per una formació teòrica i una 
pràctica.  

Ara, per crear aquest fitxer, l’han de dur a Ple perquè és un registre oficial on figuraran totes les dades. 
El nom d’aquest registre serà “Registre Insular de Guies de Caça Major” i és perquè puguin ajudar als 
vedats de caça major i, quan ve qualque estranger de fora a caçar un boc, ajudar-lo, acompanyar-lo al 
vedat, senyalitzar-li quin tipus de vedat o de boc és, etc. 

Finalment indica que, si bé des de MÉS per Mallorca no se’n sentiran orgullosos, ella sí que se n’hi 
sent perquè és una promesa electoral del Partit Popular que, com no podia ser d’altra manera, tornen a 
executar i tornen a dur a terme i reitera que se’n sent molt orgullosa. 

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

PUNT 31. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DEL DEPARTAMENT DE MEDI 
AMBIENT, IMPORT: 8.096,35 €. 

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. 246.2/13    de 
data 28 d’octubre  del 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 
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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. 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 vuit mil noranta-sis euros amb trenta-cinc cèntims dels 
quals  sis mil sis-cents noranta-un euros amb vint cèntims corresponen a la base 
imposable i  mil quatre-cents cinc euros amb quinze cèntims a la quota d’I.V.A. 
deduïble (8.096,35 € dels quals 6.691,20 € corresponen a la base imposable i 1.405,15 
€ 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 vuit mil noranta-sis euros amb trenta-cinc 
cèntims dels quals  sis mil sis-cents noranta-un euros amb vint cèntims corresponen a 
la base imposable i  mil quatre-cents cinc euros amb quinze cèntims a la quota 
d’I.V.A. deduïble (8.096,35 € dels quals 6.691,20 € corresponen a la base imposable i 
1.405,15 € 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/2013/1553 Refugi de Son Amer    3.599,96 € 220130020105 

2 

 

Q/2013/1555 

 

Refugi de Tossals Verds 

 
   1.165,41€ 220130020103 

 Q/2013/1556     1.925,83 € 220130020104 
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3 

 

 Refugi de Muleta 

 

  TOTAL    6.691,20 €  

3. Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2013, les 
despeses aprovades amb codi de relacions Q/2013/1553, Q/2013/1555 i Q/2013/1556   
s’imputaran a les aplicacions pressupostàries següents: 

– 50.15103.22100 

– 50.15102.22102 

– 50.15105.22102 

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

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

PUNT 32. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DEL DEPARTAMENT DE MEDI 
AMBIENT, IMPORT: 1.186,02 €.  

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 2012. 
 
2. S'ha emès informe jurídic i informe d'Intervenció General núm. ref. 254/13                
de data 29 d’octubre del 2013 , que figuren al corresponent expedient. 
 
3. La disposició addicional vint-i-dues 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”. 
 
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. 
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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 

1r. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits que se detallen a la relació 
adjunta, per import de mil cent vuitanta-sis euros amb dos cèntims dels quals mil cinc 
euros amb deu cèntims corresponen a la base imposable i cent vuitanta euros amb 
noranta-dos cèntims a la quota d’IVA (import total de 1.186.02 € , dels quals 1.005,10 
€ corresponen a la base imposable i 180,92 € a la quota d’I.V.A. deduïble). 

3er. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions de les factures incloses a la 
relació adjunta, per import de mil cent vuitanta-sis euros amb dos cèntims dels quals 
mil cinc euros amb deu cèntims corresponen a la base imposable i cent vuitanta euros 
amb noranta-dos cèntims a la quota d’IVA (import total de 1.186.02 € , dels quals 
1.005,10 € corresponen a la base imposable i 180,92 € a la quota d’I.V.A. deduïble). 
contretes pel departament de Medi Ambient segons el següent detall: 

      

4t. Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2013, les 
despeses aprovades amb codi de relació esmentats al punt anterior s’imputaran a les 
aplicacions pressupostàries següents: 

50.15103.22100 

50.15101.22100 

50.15104.22100 

  
CODI 
RELACIÓ 

CENTRE   IMPORT RC  

1 F/2013/51 
REFUGI DE SON 
AMER 

      633,11 € 220130020657 

2 F/2013/52 REFUGI DE CAN BOI         82,99 € 220130020652 

3 F/2013/53 
REFUGI DEL PONT 
ROMÀ 

      289,00 € 220130020655 

  TOTAL    1.005,10 €  
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5è. Proposar a la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública l’ordenament dels 
pagaments. 

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

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 

PUNT 33. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE L’INSTITUT MALLORQUI D’AFERS 
SOCIALS (EXP. REC 06/2013), IMPORT: 160.431,10 € 

Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials que diu: 

1. S'han presentat factures corresponents a béns i serveis prestats amb destí a l’Institut 
Mallorquí d’Afers Socials durant els anys 2010, 2011, 2012 i 2013  i que no han seguit 
el procediment legalment establert, no tenen crèdit suficient o es inadequat pel tipus de 
despesa. 

2. La disposició addicional denou de la TRLCSP 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”. 

 
3. 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. 
 
4. 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. 
 
5. S'ha emès informe jurídic i s’ha sotmès a fiscalització les factures que conformen 
l’expedient.  
 
6. D’acord amb les bases d’execució i els Estatuts de l’Institut Mallorquí d’afers 
Socials, correspon al director gerent l’ordenació del pagament  
Per tot això, propòs al Ple adopti el següent 
 
ACORD 

1r. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits que se detallen a la relació 
adjunta, que fan un total de CENT SEIXANTA MIL QUATRE-CENTS TRENTA-
UN AMB DEU CÈNTIMS (160.431,10€) 
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2n. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions a favor dels tercers que s’inclouen 
a la relació adjunta,  amb càrrec a les aplicacions de l’exercici 2013 que s’hi indiquen,  
per  import total de CENT SEIXANTA MIL QUATRE-CENTS TRENTA-UN AMB 
DEU CÈNTIMS (160.431,10€) 

3r. Proposar al director gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials l’ordenament del 
pagament. 

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

PUNT 34. APROVACIÓ DEFINITIVA DELS ESTATUTS DEL CONSORCI 
DE SERVEIS SOCIALS I SOCIOSANITARIS DE LES ILLES BALEARS. 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) sol·licita a la Sra. presidenta si seria possible 
retirar, en aquest precís moment, aquest punt de l’ordre del dia per unes qüestions tècniques i si fos 
possible ajornar-ne el debat o bé fins al ple de desembre o bé fins a la celebració d’un ple extraordinari 
amb aquesta finalitat si es considera més oportú. 

El Sr. GARAU (PSOE) fa notar que, atès que fa molt de temps que van darrere aquest tema i ara el 
retiren, si seria possible rebre una explicació un poc més detallada sobre aquestes qüestions tècniques a 
què feia referència la Sra. Cirer ja que la documentació de l’expedient està molt elaborada i no s’entén 
avui aquesta suspensió. 

La Sra. PRESIDENTA li diu al Sr. Garau que, si li sembla bé, es retira aquest punt de l’ordre del dia i 
més tard en podrà parlar amb la Sra. Cirer juntament amb el grup MÉS per Mallorca. 

El Sr. ENSENYAT (MÉS per Mallorca) observa que la proposta reflecteix que s’han desestimat totes 
les al·legacions presentades i, fins i tot, algunes que fan referència a qüestions de forma com, per 
exemple, parlar d’articles que no existeixen o articles que no diuen allò que haurien de dir. 

Per això i amb vista que un futur debat d’aquest punt en un proper ple, demana que mirin de corregir 
aquestes errades que ha esmentat tenint en compte l’al·legació presentada al respecte. 

El Sr. MAS (secretari general) adverteix a la Sra. presidenta que s’hauria d’aclarir si el retiren o el 
deixen damunt la taula fins a un proper ple. 

La Sra. PRESIDENTA confirma que tothom hi està d’acord i que ella retira aquest punt de l’ordre del 
dia a l’espera de convocar un altre ple per debatre’l. 

Es retira. 

DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL 

PUNT 35. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT DEL DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ 
LOCAL (DIRECCIÓ INSULAR D’EMERGÈNCIES) CORRESPONENT A 
LES FACTURES DE LA RELACIÓ F/2013/42 DE L’EXERCICI 2013, PER 
SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS EFECTUATS AL 2013, IMPORT: 
28.362,04 €. 

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

Ateses les factures presentades per diverses empreses durant l’exercici 2013, 
corresponents a subministraments i serveis prestats durant el 2013 per al Servei de 
Bombers de Mallorca, que no han seguit el procediment jurídic- administratiu 
legalment establert. 
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Atès que procedeix 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 pel cobrament dels seus 
crèdits. 
 
Atesa la memòria justificativa de data 14 d’octubre de 2013, l’informe jurídic de data 
15 d’octubre de 2013, i l’informe de fiscalització de la Intervenció General que 
figuren al corresponent expedient. 
Atesa la disposició addicional 19 del Text Refós de la Llei de contractes del Sector 
Públic que regula la responsabilitat patrimonial de les autoritats i del personal al 
servei de les administracions Públiques derivada de les seves actuacions en matèria de 
contractació administrativa, tant per danys causats a  particulars com a la pròpia 
Administració, que s'exigirà d'acord amb el que disposa el títol X de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, i en el Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel qual s'aprova el 
Reglament dels procediments de les Administracions Públiques en matèria de 
responsabilitat patrimonial. Atès que el punt 2 diu que  la infracció o aplicació 
indeguda dels preceptes continguts en aquesta Llei per part del personal al  servei de 
les administracions públiques, quan hi hagi almenys negligència greu, constituirà falta 
molt greu, que s’exigirà d'acord amb la normativa específica en la matèria. 
 
Atès que hi ha crèdit adequat i suficient al pressupost de despeses per a l’any 2013 per 
fer front a la totalitat de les despeses. 
Atès que d’acord amb la legislació vigent, correspon al ple del Consell de Mallorca el 
reconeixement extrajudicial de crèdits i amb caràcter previ haurà de dictaminar la  
 
Comissió Informativa corresponent. 
 
Per tot l’exposat, es proposa al Ple que adopti el següent  
 
ACORD 
 
Aprovar el reconeixement extrajudicial d’un crèdit de VINT-I-VUIT MIL TRES-
CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS (28.362,04€)  a 
càrrec del pressupost de 2013 del Departament de Cooperació Local, d’acord amb el 
que disposa la base 26 de les d’execució del pressupost 2013 i tenint en compte 
l’exigència de responsabilitats de caràcter patrimonial que ve recollida a la disposició 
addicional 19 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per el qual 
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. . La quantitat abans 
esmentada es distribueix segons el llistats que formen part de la documentació annexa 
a aquesta proposta, i més concretament: 
 

PROGRAMA RC NÚM 
PARTIDA 
PRESSUPOSTÀR
IA 

IMPORT 

220130019012 65.13000.20300 762,30 € BOMBERS DE MALLORCA 
220130019013 65.13000.22100  7.558,46 € 
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220130019014 65.13000.22103 

   20.041,28 
€ 

 
 
Autoritzar disposar i reconèixer una obligació de VINT-I-VUIT MIL TRES-CENTS 
SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS (28.362,04€)   a càrrec del 
pressupost de 2013 del Departament de Cooperació Local, a favor dels tercers 
detallats a la relació F/2013/42, a càrrec del pressupost de 2013 del Departament de 
Cooperació Local. S’adjunten les reserves de crèdit adients per procedir al seu 
pagament. 
 
Proposar a la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública que ordeni el pagament 
de les factures corresponents a la relació adjunta F/2013/42 a favor dels tercers que hi 
figuren a dita relació, per un import total de VINT-I-VUIT MIL TRES-CENTS 
SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS (28.362,04€) a càrrec del 
pressupost 2013 del Departament de Cooperació Local. 
 
Notificar aquest acord al Departament de Cooperació Local.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per denou vots a favor (PP), nou vots en 
contra (PSOE) i tres abstencions (MÉS per Mallorca). 

II) PART DE CONTROL 

PUNT 36. DECRETS I RESOLUCIONS PER DONAR-NE COMPTE 

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

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

MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT  I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC  

PUNT 37. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
SOBRE MULETA II 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 

Per mor de la llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents par a un 
desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears, i d’acord amb el que 
estableix l’article 9.1.g)  es modifica l’annex I, cartografia, de la llei 1/1991, de 30 de 
gener, d’espais naturals i règim urbanístic de les àrees d’especial protecció de les Illes 
Balears, Número 47. àrees naturals de la Serra de Tramuntana (Muleta II). Per tant, a 
partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, els terrenys esmentats, passaren a tenir la 
classificació de sòl rústic amb el règim de protecció d’ARIP, d’acord amb el plànol 
que s’adjunta com a Annex A. 
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La llei 7/2012, de 13 de juny, de mesures urgents per a l’ordenació urbanística 
sostenible, estableix a la seva disposició addicional primera, que: “sense perjudici del 
que disposa l’article 1 d’aquesta llei, constitueixen també sòl urbà els terrenys que, a 
l’entrada en vigor d’aquesta llei i amb independència de la seva classificació 
urbanística prèvia, estan integrats o conformen trama urbana i compleixen algun dels 
següents requisits: ... a) Estar transformats per la urbanització i contar en el seu àmbit 
amb la totalitat dels serveis urbanístics que, en el seu cas, exigia el planejament sobre 
el que es varen executar, i en absència d’aquests, amb els bàsics, plenament 
funcionals i suficients per als usos a que donen serveis”. 

L’entitat propietària dels terrenys esmentats de Muleta II va interposar demanda de 
responsabilitat patrimonial de l’administració per la desclassificació dels terrenys, 
sol·licitant una indemnització de  319.351,50 €, donat origen als Autos PO 440/2010 
seguits davant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears. 

Al procediment judicial, es va practicar pericial en el sentit de determinar si els 
terrenys constituïen sòl urbà d’acord amb la disposició addicional primera de la llei 
7/2012, que va acabar concloent que: 

“Por todo lo analizado e indicado anteriormente, los peritos informantes consideran 
que los terrenos comprendidos en la urbanización MULETA II, constituyen suelo 
urbano a los efectos de la Disposición Adicional Primera de la Ley 7/2012, de 13 de 
julio, de medidas urgentes par la ordenación urbanística sostenible ya que cumplen 
con todos, los requisitos requeridos por la misma. 

Para ello y tal como se indican en los apartados 2, 3 i 4 de la Disposición Adicional 
Primera, el Planeamiento General de Sóller deberá de ser modificado e incorporarlo al 
mismo, y no se podrán llevar a cabo las obras de construcción ni de reparación de las 
infraestructuras existentes afectadas por el vandalismo sin que no se hayan 
incorporado al planeamiento por alguno de los sistemas urbanísticos indicados en los 
anteriormente citados apartados.” 

A la vista de l’informe pericial, el Govern Balear, demandat als Autos esmentats, va 
arribar a un acord transaccional amb la entitat demandant, en el sentit de reconèixer 
els terrenys com urbans; reconeixement que entenem no s’ajusta a dret. 

Aquest acord transaccional va ser aprovat per l’Auto emès pel Tribunal Superior de 
Justícia de les Illes Balears en data 23 de juliol de 2013, Autos PO 440/2010, Auto 
que també donava per finalitzat el procediment judicial. 

Així les coses, entenem que l’Auto judicial esmentat no s’ajusta a dret, ja que tal i 
com estableix clarament la disposició addicional primera de la llei 7/2012, els 
terrenys, a més d’estar integrats o conformar trama urbana, han d’estar transformats 
per la urbanització i comptar en el seu àmbit amb la totalitat dels serveis urbanístics 
que exigia el planejament sobre el què es varen executar, a més de que aquests serveis 
han de ser plenament funcionals i suficients per als usos a que donen serveis, per 
quant el propi informe pericial obrant als Autos estableix que la xarxa d’aigua, la de 
sanejament i la de subministrament d’energia elèctrica estan deteriorades, és a dir, que 
no compleixen amb els requisits establerts legalment. 
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Al mateix temps, els fets relatats han posat de manifest la manca de control per part de 
les administracions actuants dels requisits necessaris per tal de que un sòl adquireixi 
de nou o no la condició d’urbà, fet que fa palesa la necessitat de reglamentació de la 
legislació aplicable, establint un control exhaustiu de l’òrgan competent en ordenació 
del territori en aquests supòsits. 

A la vista de l’exposat, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
proposa al Ple del Consell de Mallorca l’adopció dels següents ACORDS: 

1.- Que el Consell de Mallorca, mitjançant els seus serveis jurídics, insti Incident de 
nul·litat de l’Auto emès pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en data 
23 de juliol de 2013, Autos PO 440/2010. 

2.- Que el Consell de Mallorca, en exercici de la potestat reglamentària, dicti 
Reglament sobre la necessitat d’acreditar la plena funcionalitat i suficiència dels 
serveis exigits per la Disposició Addicional Primera de la llei 7/2012, de 13 de juny, 
de mesures urgents per a l’ordenació urbanística sostenible. 

 
La Sra. GARRIDO (PSOE) comença la seva intervenció indicant que la Comissió d’Urbanisme, en la 
seva darrera reunió, va parlar d’aquest tema i la proposta que hi va fer el Grup Socialista anava en el 
mateix sentit d’aquesta moció. 

La gran diferència entre la darrera reunió de la Comissió d’Urbanisme i allò que avui es troben damunt 
la taula és que hi ha hagut tot un seguit d’esdeveniments i el coneixement, per part dels distints grups, 
d’una sèrie d’informes que posen de relleu, bàsicament, alguns aspectes. 

El primer d’aquests aspectes és que hi ha un informe pericial, elaborat dins el plet que hi ha entre la 
comunitat autònoma i el propietari dels terrenys de Muleta II, allà on –suposa que per error– no s’entra 
a analitzar la part més fonamental de la disposició addicional primera de la Llei 7/2012, és a dir, 
analitzar si els serveis de la urbanització són suficients i funcionals, la qual cosa és condició sine qua 
non perquè aquests terrenys, en aplicació de la llei, siguin urbans. 

L’informe pericial que consta en el plet diu que els serveis no existeixen però no entra a analitzar si són 
funcionals i suficients, cosa que suposa que no s’ha fet per error, i acaba amb la conclusió que aquests 
terrenys són terrenys urbans d’acord amb la disposició addicional primera de la Llei 7/2012. 

Tot i això, el fet més important que s’hi troben és que l’Ajuntament de Sóller, a finals del mes 
d’octubre, posa en coneixement tant del Consell de Mallorca com del Govern de les Illes Balears que 
els serveis dels terrenys de Muleta II ni són funcionals ni són suficients i, per tant, que no acompleixen 
amb els requisits de la disposició addicional primera de la Llei 7/2012 i, en conseqüència, no són 
terrenys urbans. 

Remarca que aquesta zona, d’acord amb el que diu la llei, no és urbana per molt que tenguin l’informe 
pericial que diu que sí ho és i per molt que tenguin un acte judicial que ho digui. 

De fet, l’Ajuntament de Sóller, en la conclusió, acaba dient: “Respecte dels serveis urbanístics definits 
al projecte d’urbanització de Muleta II fase aprovat per l’Ajuntament de Sóller en el mes de juliol de 
1990, que seria el document tècnic de referència, a excepció de la xarxa viària, els altres serveis (xarxa 
d’aigua potable, xarxa de clavegueram, xarxa de telefonia, xarxa d’enllumenat públic, xarxa elèctrica 
de baixa tensió, xarxa elèctrica d’alta tensió i estació transformadora), tal i com s’ha detallat en el punt 
2 del present informe, no són complets ni es troben operatius. Els serveis existents al sector Muleta II 
actualment no són plenament funcionals.” 

Així doncs, considera que l’informe de l’Ajuntament de Sóller és concloent en aquest sentit. A partir 
d’aquí i tenint en compte tots aquests antecedents, el que el seu Grup demana al Ple és que el Consell 
de Mallorca es personi en aquest procediment, demani la notificació de l’acte allà on s’acceptava la 
transacció entre el Govern de les Illes Balears i el Sr. Matthias Kühn, el propietari dels terrenys de 
Muleta II, per tal de fer aquests terrenys urbans. A més a més, aquesta era una transacció que obligava 
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el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Sóller a incloure dins el planejament de Sóller aquests 
terrenys com urbans quan en realitat no reuneixen els requisits. 

Per tant, el seu Grup demana que el Consell de Mallorca es personi en aquest procediment, demani la 
notificació d’aquest acte i al mateix temps que s’insti la incoació d’un incident de nul·litat d’aquestes 
actuacions judicials tot entenent que hi ha informes pericials totalment contradictoris i la credibilitat 
que el Grup Socialista li dóna als informes emesos per l’Ajuntament de Sóller que s’han aportat al 
procediment i que són concloents en aquest sentit. 

El Grup Socialista entén que s’ha de demanar l’inici del procediment de revisió d’aquesta sentència (el 
procediment de nul·litat d’aquest acte) perquè el que li correspon al Consell de Mallorca és defensar 
l’interès general i s’ha d’exhaurir la via judicial.  

Remarca que en aquest cas s’ha d’aplicar el mateix que va aplicar aquest Ple en relació a l’edifici de 
GESA i la seva declaració com a BIC cosa que, per molt que no li anàs bé al Partit Popular, sí que va 
interposar el recurs de cassació davant el Tribunal Suprem, o el mateix que ha aplicat aquest Ple en 
quant al tema de la correcció d’errades del Pla Territorial que, per molt que al Grup Socialista no li 
anàs bé, sí s’ha interposat el recurs de cassació i això és el mateix que s’hauria de fer ara: esgotar la via 
judicial. 

Insta, per concloure la seva intervenció, a defensar els interessos generals i a defensar que el Port de 
Sóller no es converteixi en un altre Port d’Andratx. 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) assenyala que aquesta és una de les primeres constatacions que la 
Llei 7/2012 (anomenada també Llei Company) és una barbaritat i un despropòsit total. Des de MÉS per 
Mallorca ja ho varen dir quan la llei va anar a aprovació al Parlament i ara, el que està passant amb 
Muleta II, és la constatació d’aquest despropòsit. 

Per MÉS per Mallorca és molt evident que Muleta II no té serveis, no està contemplada en el 
planejament de l’Ajuntament de Sóller el qual és el primer en dir que aquesta “urbanització” no té 
serveis i també és evident que, segons el seu criteri, incompleix la disposició addicional primera de la 
Llei Company. 

El seu Grup sempre ha estat contrari a aquesta llei i ja preveien que aquesta clàusula addicional 
comportaria moltes confusions i generaria encara més inseguretat jurídica tot i que cal tenir en compte 
que una de les argumentacions a favor d’aquesta llei era la seguretat jurídica. 

Ara, doncs, es troben amb una situació allà on realment tots, amb l’Ajuntament de Sóller al capdavant, 
tenen clar que aquella urbanització no té els serveis i, per tant, no es pot considerar com a tal i un pacte 
que s’ha fet entre el Govern de les Illes Balears i el promotors, pacte transcrit en una sentència judicial, 
els duu a que això sigui així. 

Tot en conjunt és un despropòsit començant pel peritatge que diu que té els serveis; és un despropòsit el 
pacte que s’ha fet amb la promotora; és un despropòsit la sentència i, per tant, MÉS per Mallorca està 
totalment d’acord que el Consell de Mallorca demani la nul·litat d’aquesta sentència. 

A continuació li demana al Grup Socialista la possibilitat de fer votació separada dels punts de la moció 
atès que el segon apartat, que parla de la reglamentació de la Llei i atès que el seu Grup està totalment 
en contra d’aquesta Llei, el votarien en contra ja que no té sentit votar un reglament relatiu a una llei 
amb la qual estan totalment en contra. 

El Sr. LLAMAS (PP) manifesta que haurien d’estar d’acord amb moltes de les asseveracions que s’han 
comentat i, sobretot, amb el Sr. Font quan parla d’inseguretat jurídica però aquest no és un tema d’ara 
ja que vivim en una constant inseguretat jurídica des de fa dues dècades des del primer Pacte de 
Progrés. 

La primera normativa amb certa seguretat jurídica varen ser les directrius d’ordenació territori però 
posteriorment ja es varen fer algunes desclassificacions del sòl i llavors varen venir les normes 
territorials cautelars –tant les del Govern de les Illes Balears com les del Consell de Mallorca– que 
varen ser anul·lades pels jutjats. 

Finalment amb la Llei 4/2008 directament des del Govern de les Illes Balears, sense la intervenció del 
Consell de Mallorca i a través del mecanisme de la llei, es declassificaren determinats sòls que estaven 
prevists com urbans o com urbanitzables. 
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Podrien dir, per tant, que totes aquestes problemàtiques es generen ara i creu que, amb independència 
de les opinions que puguin tenir els partits polítics, és la primera vegada que es demana des del poder 
polític que s’anul·li una sentència del poder judicial, la qual cosa li preocupa perquè creu que és anar 
una passa més enllà. 

Recapitula per fer notar que no s’han fet les coses bé des del principi, no s’ha donat audiència ni als 
propietaris ni als promotors, molts d’aquests decrets i decrets llei de segons quina època passen molt 
per damunt del que eren les seves competències o més ben dit, certament sí que el Govern de les Illes 
Balears tenia aquestes competències però en va abusar. 

A dia d’avui l’urbanisme, des de fa un temps, l’estan fent els jutges. No l’estan fent els tècnics ni el 
Consell de Mallorca ni el Govern de les Illes Balears ni el Parlament sinó que l’estan fent els jutges. 

Ara l’oposició està d’acord, davant la inseguretat jurídica que hi ha, en decidir a través d’una votació 
política declarar la nul·litat d’una sentència des del Consell de Mallorca la qual no és, de cap manera, 
acceptable. 

Per més inri, ha de reconèixer que la condició de sòl urbà, com a tècnic que és, s’ha modificat en dues 
dècades unes 13 o 14 vegades, és a dir, que gairebé van a dues definicions de sòl urbà per legislatura. 

Ja no parla de la Llei estatal del sòl sinó de la llei autonòmica, dels diferents esborranys que hi ha hagut 
i, fins i tot, una norma territorial cautelar va arribar a definir el concepte de sòl urbà, un concepte que 
està regulat des de l’any 1956. 

Adverteix que li crida l’atenció que s’acabi carregant contra uns pèrits judicials –arquitectes o 
arquitectes tècnics– que han elaborat el seu informe pericial d’una manera que suposa independent. 
Recalca que són pèrits judicials, és a dir, que són del jutjat i no de part, segon té entès, i ells han fet la 
seva interpretació de la normativa. 

Que MÉS per Mallorca (literalment diu “el PSM”) digui, com a partit, que la urbanització no té serveis 
respon al fet que un partit polític i una persona particular pot pensar el que vulgui però la interpretació 
de la llei és diferent. La disposició transitòria a què s’ha fet referència no parla exactament dels serveis 
bàsics sinó dels serveis pràctics i, fins i tot, parla en passat, és a dir, dels serveis que pogué tenir en un 
moment donat la urbanització quan se’n va redactar el pla parcial o el projecte d’urbanització. 

Tal i com ha dit, el concepte de sòl urbà va canviant constantment i cada vegada se n’ha de fer una 
interpretació bastant més complicada. De fet, creu que molts dels contenciosos que hi ha en aquests 
moments són per saber si uns terrenys tenen o no la condició de sòl urbà. 

En resum comenta que no està d’acord en absolut amb seguir aquest procediment de votació de la part 
política per d’alguna manera desprestigiar o anul·lar –com s’ha dit gairebé textualment– una sentència 
judicial i, per tant, entén que el Partit Popular hauria de votar en contra d’aquesta moció. 

La Sra. GARRIDO anuncia que iniciarà la seva intervenció responent als darrers arguments exposats 
pel Sr. Llamas i, en aquest sentit, diu que no és ella, no és el PSOE ni és MÉS per Mallorca els que 
diuen que aquests terrenys no acompleixen els requisits i que els serveis ni són suficients ni són 
funcionals.  

Tot això ho diu el Sr. Simarro, batle de Sóller del Partit Popular, que no és gens sospitós de ser roig, i 
remarca que no és el Grup Socialista qui ho diu sinó l’informe dels serveis jurídics de l’Ajuntament de 
Sóller que diuen, explícitament i ben clarament en relació la xarxa d’aigua potable, que en la inspecció 
realitzada no es va detectar cap xarxa d’aigua potable completa i en funcionament dins el sector. 

En quant a la xarxa de clavegueram, l’informe diu que de la inspecció realitzada es pot concloure que 
hi ha una xarxa de clavegueram que no és completa i que no està en funcionament. 

Sobre la xarxa de telefonia, l’informe diu que no hi ha una xarxa de telefonia completa. 

Pel que fa a la xarxa d’enllumenat públic, s’hi diu que la instal·lació elèctrica d’enllumenat és 
inexistent en la seva totalitat. 

De la xarxa elèctrica de baixa tensió diu que hi ha una xarxa elèctrica de baixa tensió soterrada però 
que aquesta no és completa, no és operativa i no ha estat mai en funcionament. 
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De la xarxa elèctrica d’alta tensió i estació transformadora diu que hi va haver una xarxa elèctrica 
d’alta tensió soterrada que no es va posar en servei en cap moment i que aquesta, a dia d’avui, no és 
completa ni és operativa. 

Totes aquestes afirmacions les fa el Sr. Simarro i no el PSOE ni MÉS per Mallorca. 

El Sr. Llamas ha començat parlant de la inseguretat jurídica i en poden parlar, si vol, ja que ha estat 
dient que es troben en aquesta situació per mor que la Llei 4/2008 va desclassificar una sèrie d’espais 
però no és així. El Sr. Llamas s’equivoca i molt. 

Es troben en aquest punt perquè una llei (la Llei Company, la 7/2012) va decidir modificar, en aquest 
cas, la concepció i el concepte d’urbà perquè aquella mateixa llei dóna en els seus primers apartats la 
definició d’urbà però si se’n van a la disposició addicional primera veuen que parla d’un altre tipus 
d’urbà que hi varen incloure per mirar de botar-se, de qualque manera, la definició d’urbà i això és 
inseguretat jurídica. 

Aquesta llei és la que provoca que en aquest plet i amb molts d’espais hi hagi una gran inseguretat 
jurídica perquè igual passa amb Cala Blanca (Andratx) on hi ha també una gran inseguretat jurídica ja 
que és una llei desprotectora i destructora i aquesta llei desprotectora i destructora condueix a aquesta 
inseguretat jurídica. 

Li puntualitza al Sr. Llamas que amb la votació d’aquesta moció no s’estaria declarant la nul·litat d’una 
sentència judicial. Aquest país té separació de poders. Recalca que no declaren la nul·litat de la 
sentència i basta amb llegir la moció per comprovar-ho ja que el que s’hi demana és que el Consell de 
Mallorca, com a garant de la legalitat (perquè al final serà el que rebrà el planejament i l’haurà 
d’aprovar) i en compliment de les seves funcions, es personi davant el Tribunal Superior de Justícia i 
sol·liciti la notificació de l’acte i, a partir d’aquí, insti l’inici d’un incident de nul·litat, que és nom 
tècnic que té aquesta figura jurídica, ja que contra les sentències es poden iniciar incidents de nul·litat 
com també contra els actes ja que així ho determina la legislació jurisdiccional vigent –la civil i la 
contenciosa– i, en aquest cas, la civil que s’aplica a la contenciosa. 

Reitera que el seu Grup demana que el Consell de Mallorca sigui garant d’allò que ha de garantir –
l’interès general– i demana que el Consell de Mallorca faci exactament el mateix que ha fet en altres 
supòsits com els casos de l’edifici de GESA i del Pla Territorial, és a dir, que esgoti la via judicial que 
és el camí a seguir ja que, si deixen que això es consolidi, s’hauran convertit uns terrenys que no tenen 
ni els requisits laxos. 

Recalca que eren uns requisits summament laxos els necessaris per considerar que aquests terrenys eren 
urbans però ni tan sols no tenen aquests requisits laxos. Els terrenys no tenen res llevat de quatre 
carrers asfaltats a finals dels anys 80. 

Sense ser tècnic és bo de fer comprovar que allà només hi ha carrers però si, a més a més, llegeixen els 
informes tècnics es veu que són totalment contradictoris. L’informe pericial que es fa dins els actes per 
error –suposa– no transcriu la part més important de l’article de la disposició addicional primera ja que 
no parla de la funcionalitat i la suficiència dels serveis, la qual cosa és un error important que els ha 
conduït a la situació actual. 

L’Ajuntament de Sóller ja ha comunicat al Tribunal Superior de Justícia, al Consell de Mallorca i al 
Govern de les Illes Balears que aquí hi ha un error perquè aquests terrenys no compleixen amb els 
requisits per considerar-los sòl urbà i que, per tant, no s’hi poden considerar. 

Per acabar, adverteix que un acte o una sentència no ho aguanten tot i, precisament per això, hi ha els 
incidents de nul·litat i l’obligació del Consell de Mallorca és fer front a la situació i ser responsable i a 
ella no li agradaria, en aquest moment, ser responsable de votar en contra d’aquesta moció. 

El Sr. FONT assegura que en cap moment no ha tengut cap pretensió de discutir la qualitat dels tècnics 
que han fet el peritatge, com imagina que el Sr. Llamas tampoc no deu discutir la qualitat dels tècnics 
de l’Ajuntament de Sóller que també han fet el seu pertinent informe. Per això, creu que no és adient 
entrar en aquesta qüestió ja que els tècnics fan la seva feina el millor que saben: de vegades 
s’equivoquen i de vegades no. 

Per altra banda manifesta el seu total acord amb la intervenció de la Sra. Garrido en quant a què qui 
més sap com està o deixar d’estar la urbanització és, evidentment, l’Ajuntament de Sóller i és 
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l’Ajuntament de Sóller el que diu tot el que ha comentat la Sra. Garrido en relació als serveis de Muleta 
II. 

Matisa que no s’està demanant que l’Administració vagi contra una sentència judicial sinó que entenen 
que aquesta sentència està basada en informes que són contradictoris o erronis i que, per tant, es 
demana la nul·litat d’aquesta sentència però això no és res de l’altre món perquè tots tenen dret d’anar a 
la justícia quan consideren que hi ha coses que no estan així com toca i just exercirien el dret que té el 
Consell de Mallorca d’acudir a la justícia. 

Insisteix en aclarir que el seu Grup donarà suport al primer punt de la moció i s’abstendrà al segon 
punt, relatiu a la reglamentació, perquè si la Llei Company no estigués aprovada avui no estarien 
discutint aquesta pel·lícula de Muleta II. 

Finalment li demana una rectificació al Sr. Llamas més que res perquè, si hi insisteix, doncs persistirà 
en l’error. En aquest sentit comenta que ja fa temps que el seu Grup es denomina MÉS per Mallorca i 
no PSM.  

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) fa constar que avui estan parlant d’un 
acord transaccional entre dues parts en un plet del qual no n’és part el Consell de Mallorca i allà on se 
li reclamaven al Govern de les Illes Balears devers 100 M€. 

Aquest acord transaccional s’ha resolt perquè una prova pericial de tres arquitectes independents 
designats pel Tribunal Superior elaboraren un informe pericial que confirmava que s’estava acomplint 
una llei. 

En aquest acte dos magistrats diuen que “se salvaguarda l’interès públic i que l’acord és ajustat a dret”. 
Per tant, considera que per començar han de deixar constància del més absolut respecte a la resolució 
judicial com sempre fan, tant si els afecta a favor com si els afecta en contra. 

Per altra banda, també manifesta la sorpresa perquè una decisió judicial creï inseguretat jurídica, cosa 
que no havia sentit argumentar mai però que avui, per primera vegada, ha escoltat i textualment diu: 
“supòs que crearà inseguretat jurídica quan a qualcú no li agradi la decisió judicial; quan sí li agrada, la 
decisió judicial no crea inseguretat jurídica sinó que, evidentment, no dóna suport a les nostres 
postures.” 

En qualsevol cas, ha de dir que el desenvolupament urbanístic de Muleta II queda evidentment en 
suspens fins que el planejament urbanístic l’incorpori, l’ordeni i en fixi l’execució. 

A més a més, l’Ajuntament de Sóller –com bé ha dit la Sra. Garrido– ha plantejat una sèrie de temes al 
Tribunal Superior i, entre d’altres coses, demana com i en quines condicions s’ha d’acomplir aquesta 
transacció judicial (aquesta transacció al jutjat avalada pels jutges). 

Tot i això, ell s’apunta –li diu a la Sra. Garrido– i posarà en marbre la frase que ha dit “perquè ho diu 
un batle ja va bé”, és a dir, que com ho dit el Sr. Simarro –a qui té un gran respecte– i, evidentment, si 
els seus tècnics s’ho diuen, tendrà raó.  

Reitera que “perquè un batle ho diu” ho posarà en marbre a la sala on es reuneix la Ponència Tècnica 
d’Urbanisme i cada vegada que els tècnics diguin que els ajuntaments s’equivoquen, els recordarà que 
la Sra. Garrido en la Comissió votarà en contra dels informes tècnics perquè els batles han presentat 
una documentació i uns papers que, com que els han signat ells, són certs. 

Si el batle de Sóller, Sr. Simarro, diu això en relació a aquest tema i a la Sra. Garrido li sembla bé, 
suposa que li anirà bé sempre simplement perquè ho hagi dit un batle. 

Deixant de banda aquest argument tan poc seriós, li fa notar a la Sra. Garrido que qui té la 
responsabilitat d’executar aquest acte és Sóller. Sóller s’hi ha pronunciat i s’ho ha manifestat al 
Tribunal i el Consell de Mallorca esperarà a veure què en diu el Tribunal i, en funció del que decideixi, 
el Consell de Mallorca haurà d’actuar. 

En tot cas està clar, en quant al punt segon de la moció, que la norma objecte de discussió –la llei i la 
disposició en concret– és plenament aplicable sense reglament. 

Afegeix que per poder desenvolupar reglamentàriament quelcom cal estar-hi habilitat; que aquesta llei 
–la Llei 7/2012– és autoexecutiva i, a més de mesures urgents, és plenament aplicable al 100% sense 
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necessitat de cap reglament i, fins i tot, no habilita perquè se’n desenvolupi res ni tampoc no hi ha res a 
haver de desenvolupar en aquesta llei. 

Una altra cosa molt distinta serà el projecte de llei del sòl que, quan sigui llei, evidentment tendran la 
potestat reglamentària per desenvolupar-la. 

A més d’això, li preocupa si no pretendrà l’oposició, quan demana que el Consell de Mallorca faci un 
reglament, que facin quelcom que limiti la llei o que hi vagi en contra perquè és això el que sembla que 
estan demanant. 

Aquí, la llei és molt clara i, s’hagin equivocat o no els pèrits o s’hagin equivocat o no els tècnics de 
Sóller, hi ha una transacció avalada per un jutge que diu que aquesta urbanització té els requisits per ser 
tramitada com sòl urbà i ja veuran que en diu ara el Tribunal i si, durant el tràmit urbanístic que faci 
l’Ajuntament de Sóller, aquest tema va cap endavant o no hi va. 

El que queda clar és que el Consell de Mallorca no assumirà unes competències de desenvolupament 
reglamentari quan no pot en un cas concret d’una llei que és clarament autoexecutiva. 

Per concloure i com ja ha dit el Sr. Llamas, anuncia que el Partit Popular votarà en contra d’aquesta 
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 la proposta a votació, es rebutja per deu vots a favor (PSOE), denou 
vots en contra (PP) i quatre abstencions (MÉS per Mallorca). 

 
PUNT 38. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE 
GÈNERE. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
En el que portam d’any 42 dones han estat assassinades a mans de les seves parelles o 
ex parelles, 42 dones víctimes del terrorisme masclista. 
 
La violència de gènere és enfocada per la Llei Integral sobre la violència de gènere, 
Llei 1/2004, de 28 de Desembre, d'una manera integral i multidisciplinària, la finalitat 
de la qual és prevenir, sancionar i eradicar aquesta violència i prestar assistència a la 
víctima.  
 
L’avantprojecte de reforma del Codi Penal, denunciat per les organitzacions de 
juristes, i fins i tot pel CGPJ, és un torpede a la Llei integral que anul·la els anys 
d'avanços pels drets de les dones i l'eliminació de la violència de gènere en la nostra 
societat. 
 
Totes les institucions tenen l’obligació legal de promoure la igualtat d’oportunitats 
entre dones i homes i de transversalitzar la igualtat de gènere a les seves polítiques 
públiques. Totes les institucions, des de les locals, passant per les insulars i 
autonòmiques, s’han d’implicar i coordinar els seus recursos per tal de socialitzar 
envers la igualtat, lluitant de manera efectiva contra el sexisme en totes les seves 
manifestacions i actituds.  
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La reforma de l’administració local és un atac als serveis públics de qualitat, la 
cohesió social i la igualtat d’oportunitats que tancarà la porta a polítiques de 
proximitat cap a la promoció de les dones, de la igualtat de gènere i contra la violència 
de gènere. Si ja tenim dèficit a Mallorca, amb aquesta reforma, encara més.  
 
Si volem protegir les dones víctimes de la violència de gènere, hem de menester 
mesures i recursos suficients i incidir de manera molt rotunda envers la població 
adolescent. Els casos de violència de gènere protagonitzats per menors han crescut un 
33 per cent en un any, segons la Memòria de la Fiscalia General de l'Estat 2012, que 
assenyala que al 2011 les diligències incoades per aquesta classe de fets van ser 473, 
mentre que al 2012 s'han registrat 632 assumptes, una pujada considerable. 
 
L’austeritat posa en perill la seguretat de moltes dones. Vivim amb preocupació la 
desaparició de 1.539 milions d’euros al projecte de PGE 2014 adreçats a l’Estratègia 
Nacional 2013-2016 contra la Violència de Gènere. 
 
Al Consell de Mallorca hem de lamentar la desaparició de la D.I. d’Igualtat, 
transformada en una petita secció, sense personal suficient ni lideratge polític per 
implementar els Plans Estratègics d’Igualtat i les línies específiques contra la 
violència de gènere.  
 
Per tot l’anteriorment exposat, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE 
MALLORCA presenta pel seu debat i aprovació al proper Ple del Consell de Mallorca 
la següent MOCIÓ:  
 

1. El Consell de Mallorca incrementarà la partida pressupostària de 2014 
adreçada a igualtat i prevenció de la violència de gènere.  

 
2. El Consell de Mallorca impulsarà una convocatòria de cooperació municipal 

per ajudar al desenvolupament dels seus plans d’igualtat, sufragant 
prioritàriament mesures de prevenció i atenció a les dones víctimes de 
violència de gènere. 

 
3. El Consell de Mallorca restablirà programes als instituts de promoció activa de 

la igualtat d’oportunitats, prevenció de micro-masclismes i sexisme.  
 

4. El Consell de Mallorca afirma el dret de les dones a una vida sense violència, 
a la seva llibertat, autonomia i reconeix els seus drets sexuals i reproductius. 

 

 

La Sra. CANO (PSOE) comença la intervenció observant que aquest és un tema que han debatut en 
moltes ocasions, que està emmarcat en el fet que el proper dia 25 és el Dia Internacional Contra la 
Violència de Gènere i malauradament, lluny d’anar pel camí de resoldre aquest problema, sembla que 
es viu un dels pitjors moments i ho saben perquè s’està silenciant aquest problema i s’està fent 
invisible. Les dones víctimes estan escollint el camí del silenci en lloc del de la denúncia. 

Les xifres estadístiques d’enguany són molt preocupants. Mai, fins l’aprovació de la Llei integral 
contra la violència de gènere, les dones no havien telefonat tan poc al 016 i havien alertat d’aquesta 
situació tot i que saben que les denúncies salven vides. 
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Durant aquests anys de govern del Partit Popular s’estan vivint molts retrocessos a nivell estatal, 
gairebé mitja legislatura perduda a nivell autonòmic i la Direcció Insular d’Igualtat s’ha descafeïnat 
fins al punt d’esdevenir una petita secció. 

El que li preocupa al seu Grup és la reforma del Codi Penal que és un torpede a la línia de flotació del 
concepte de la mateixa Llei de la violència de gènere per la prevenció perquè pot eliminar del Codi 
Penal aquest concepte de violència de gènere, afavoreix la mediació quan està totalment contraindicada 
i baixa les penes per violència de gènere i, fins i tot, el fet que sigui en presència de menors no es 
considera un agreujant, qüestions que per al PSOE són riscos i amenaces molt serioses. 

La reforma de l’Administració Local no hi ajuda gaire perquè li lleva competència als ajuntaments, 
malgrat a Mallorca n’hi hagi pocs que facin feina en polítiques d’igualtat i prevenció de la violència de 
gènere, a la resta d’Espanya hi ha moltes comunitats on sí s’està fent aquesta feina i aquesta reforma de 
l’Administració Local elimina serveis públics i la proximitat en aquestes polítiques i, en definitiva, 
totes les polítiques d’austeritat estan creant no només malestar social sinó que, a més a més, agreugen 
la situació de les persones més vulnerables com són, en aquest cas, les dones víctimes de violència de 
gènere. 

Per aquest motiu, el Grup Socialista planteja quatre propostes d’acord al marge del que puguin fer a 
nivell d’aquesta institució. 

Sobre la primera d’elles assenyala que seria important, abans de començar a fer el debat pressupostari, 
explicitar un compromís per part d’aquesta institució per tal d’incrementar la dotació a les polítiques 
d’igualtat perquè la millor lluita contra de la violència de gènere és apostar per la prevenció i per 
polítiques d’igualtat i, per tant, proposen incrementar aquesta partida per a l’any que ve.  

La segona proposta consisteix en impulsar una convocatòria de cooperació municipal dirigida, sobretot, 
a aquells ajuntaments que ja tenen aprovats plans d’igualtat amb una línia molt concreta per violència 
de gènere i que cadascú l’administri llavors com consideri més convenient (prevenció, atenció o 
inserció sociolaboral), és a dir, deixant un marge de maniobra als ajuntaments.  

En qualsevol cas, seria molt important recuperar les convocatòries adreçades als ajuntaments i recorda 
que no s’ha fet cap convocatòria d’aquest tipus d’ençà que governa el Partit Popular mentre que abans 
s’hi destinaven molts de recursos. Concretament, en una de les darreres convocatòries que s’hi varen 
destinar més de 100.000 €. 

La tercera proposta seria restablir programes als instituts per promoure activament la igualtat 
d’oportunitats i, sobretot, prevenir els micromasclismes. Han lamentat moltes vegades la desaparició 
d’un programa d’iniciatives als instituts i sembla que l’equip de govern ara té pensat posar en marxa el 
programa IRENE de l’Institut de la Dona, que estaria bé però també estaria bé destinar-hi recursos 
propis i no estirar tant aquest programa el qual donarà de si fins a un cert punt. 

Finalment, la quarta proposta consisteix en afirmar el dret de les dones, és a dir, que el Consell de 
Mallorca faci una proclamació dels drets de les dones a una vida sense violència, a la llibertat, a 
l’autonomia i reconèixer els drets sexuals i reproductius. 

Puntualitza que fa referència als drets sexuals i reproductius en una moció contra la violència de gènere 
perquè pensa que una vida plena, autònoma i amb llibertat per a les dones, o sigui, una vida sense 
violència de cap tipus implica que l’Estat no pot impedir el lliure exercici de la maternitat i que, si un 
estat coarta aquesta llibertat, exerceix un tipus de violència institucional i un tipus de violència de 
gènere. 

La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) manifesta que la intervenció de MÉS per Mallorca es limita a 
afirmar i confirmar el seu suport a aquesta moció i aprofita per agrair-li a la Sra. Cano la feina feta i, 
sobretot, fer palesa la feina que resta per fer-se en aquesta matèria. 

Observa que moltes coses estan tornant enrere a nivell social, que semblava que ja estaven superades i 
matisa que el tema de joventut és molt preocupant perquè s’estan recuperant rols entre el jovent que ni 
tan sols no es veien en la sèrie “Cuéntame cómo pasó”. 

Amb això vol dir que s’està anant molt més enrere en qüestions que són importants pel que fa a la 
societat en la qual viurem ja que cal tenir present que els joves d’avui seran els adults de demà i els 
retalls en els camps de la joventut i de la prevenció poden aportar un cost superior en temps futurs i, per 
tant, des de MÉS per Mallorca els agradaria fer incidència en aquest punt. 
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Igualment vol fer palès que avui en dia quan es dóna un cas de violència –que ella mateixa va tenir 
l’oportunitat de viure en gairebé primera línia–, el desplegament policial és espectacular. Les forces 
d’ordre hi intervenen d’una forma molt ràpida i contundent, lloable i molt d’agrair per les persones que 
es troben en aquestes circumstàncies lamentables, tant la víctima com els espectadors que l’envolten.  

Tot això no seria possible si no s’hi haguessin destinat tots els recursos que s’han destinat a aquesta 
lacra social que tenim, perquè poder reduir al màxim els fets que se’n deriven de la violència masclista 
depèn de què s’hi pugui respondre dins termini i en la forma escaient, depèn de què hi hagi mitjans a 
darrere, depèn de què hi hagi polítiques a darrere i depèn de què hi hagi preocupació social a darrere. Si 
qualcun d’aquests aspectes es retalla, fallen els mecanismes que donen els resultats positius que a dia 
d’avui s’agraeixen. 

Per concloure, reitera que el seu Grup donarà suport a la moció que ha presentat el Grup Socialista. 

La Sra. GARCIA (PP) fa notar que es troben a pocs dies de la celebració del Dia Internacional de 
l’Eliminació de la Violència contra les Dones i, per segon any consecutiu, el Consell de Mallorca no és 
capaç de fer una declaració institucional sobre aquest assumpte tan cabdal, tan important i tan rellevant. 

És un dia que el va declarar l’ONU ja fa 14 anys i va dirigit a sensibilitzar l’opinió pública respecte del 
problema de la violència de gènere contra la dona i que aquí, al Consell de Mallorca, continuen un any 
més sense ser capaços els tres grups polítics de posar-s’hi d’acord. Són tres grups d’ideologies distintes 
però vol pensar que d’objectius comuns en parlar de lluitar contra la xacra que afecta encara totes les 
dones, per desgràcia, en el segle XXI. 

Des del Grup Popular pensen que aquest és un tema prou important i n’han parlat tant amb el Grup 
Socialista com amb el Grup MÉS per Mallorca per tal de mirar d’aparcar, almanco un dia a l’any, les 
diferències polítiques i ideològiques i estar tots units amb independència dels partits i de les ideologies 
perquè creuen que els dones ho mereixen. 

Assenyala que respecten les diferents maneres de fer política dels diferents grups d’aquesta casa però 
no entenen la postura de no voler fer política en aquesta casa en quant a les declaracions institucionals i 
puntualitza que s’està referint a la postura del Grup MÉS per Mallorca pel que fa a les declaracions 
institucionals i a no voler fer feina amb el Partit Popular.  

La Sra. Palou acaba de dir que en aquest camp encara queda molta de feina per fer i amb això està 
totalment d’acord però MÉS per Mallorca tria amb qui vol fer la feina i, en aquest cas, ha triat amb qui 
no vol fer la feina: MÉS per Mallorca no vol fer feina amb el Partit Popular. 

Tampoc no pot entendre que vulguin fer excepcions amb declaracions institucionals com, per exemple, 
en el cas de la commemoració del 40è aniversari de la creació del Front Polisario però, en canvi, no 
puguin fer excepcions amb motiu de les celebracions dels dies internacionals l’eliminació de la 
violència de gènere o de la infància. 

Per tant, vol manifestar en nom del Grup Popular la seva decepció total i absoluta en aquest sentit 
perquè creuen que estan fent passes enrere i, desgraciadament, cada vegada es volen centrar més en les 
coses que els separen i no en les que els uneixen, la qual cosa és una llàstima perquè es limiten a 
defensar petits territori i així no s’avança. 

Li agradaria, abans de passar a proposar una sèrie de transaccions, agrair-li a la Sra. Cano l’oportunitat 
que els ha brindat de poder dialogar i aprofita per recordar-li que el Consell de Mallorca, com 
institució, està representat en l’Institut Balear de la Dona. 

En aquest sentit explica que ahir mateix va tenir oportunitat, com a representant del Consell de 
Mallorca a l’IBD, d’assistir al Consell Rector allà on es va aprovar el pressupost de l’any 2014 que, per 
primera vegada en sis anys, s’ha incrementat un 2,7%. 

A més d’això, també vol destacar que la Sra. Francesca Mas, representant del Lobby de Dones, va dir 
ahir que de vegades s’ha de separar la gestió del pensament i literalment digué: “Jo ho faig avui en 
benefici de les dones”. 

Fa notar que li hagués agradat que altres dones agafassin el seu exemple i ho fessin també un dia com 
avui per allò que la unió fa la força però li sap molt de greu que no hagi estat possible. 

En quant a la moció defensada per la Sra. Cano assenyala que, tal i com han pogut parlar abans, el 
Grup Popular està disposat a votar a favor del punt 1 ja que en els propers pressuposts hi ha un 
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compromís d’incrementar la partida pressupostària relativa a igualtat i prevenció de la violència. 
També estan en condicions de votar a favor de punt núm. 3 i, per tant, demana si és possible fer una 
votació separada dels punts. 

Referent al punt núm. 2, comenta que li ha proposat una transacció a la Sra. Cano però no hi han pogut 
arribar a un acord. El Partit Popular concretament demanava que la redacció fos que “el Consell de 
Mallorca mantendrà una convocatòria de cooperació municipal...” però no ha estat possible assolir un 
acord amb la Sra. Cano. 

Per acabar, explica que també li ha plantejat una transacció a la Sra. Cano en relació al punt núm. 4 i li 
agradaria que en la seva propera intervenció la Sra. Cano li digués si està d’acord o no amb la 
transacció proposada. 

La Sra. CANO manifesta, en primer lloc, el seu agraïment a la Sra. Palou pel suport a la moció i indica 
que comparteix al 100% les reflexions que ha fetes i, sobretot, en el cas dels menors. 

Tot seguit comenta que la darrera memòria de la Fiscalia General de l’Estat diu que els casos de 
violència de gènere protagonitzats per menors en el darrer any han crescut un 33% i això ha de ser 
objecte de planificació i de decepció política. 

A la Sra. Garcia li diu que entén que ha aprofitat la moció del Grup Socialista per fer una crítica més 
generalitzada i, en aquest cas, a MÉS per Mallorca. 

Afirma, per altra banda, que clar que fan política. Política en fan amb la prevenció de la violència de 
gènere perquè pensen que des de la política es poden fer molt bones coses per les dones víctimes. 

Detalla que, en aquest sentit, varen fer una llei d’igualtat, varen fer una llei integral, s’hi poden destinar 
molts de recursos, etc. En tot cas, és clar que s’ha de fer política en matèria de violència de gènere però 
el que passa és que és cert que tots en comparteixen els objectius però tots procedirien de manera 
diferent i sembla que el PP té una idea autoreguladora de la igualtat molt semblant a la del mercat, és a 
dir, deixar fer. 

Considera que el Consell de Mallorca, com institució pública, ha de posar recursos i mitjans i legislar 
per intentar canviar les dinàmiques. 

En quant a les transaccions proposades, diu que no té cap inconvenient en fer votació separada dels 
punts i que li agraeix el suport al primer punt perquè creu que és bo, en l’entorn de la celebració del Dia 
contra la Violència de Gènere, que aquesta institució es comprometi que l’any que ve hi hagi més 
doblers per dedicar a la igualtat. 

Matisa que ella quan es refereix, en el punt 2, a una convocatòria de cooperació municipal no fa 
referència a una convocatòria del conseller executiu de Cooperació Local sinó a una convocatòria que 
serveixi als ajuntaments des de l’esperit de la cooperació municipal, o sigui, que el Consell de 
Mallorca, com institució supramunicipal, impulsi una convocatòria d’igualtat per als municipis que 
tenen ja un pla d’igualtat aprovat i també, en certa manera, premiar-los i animar-los a continuar fent 
una feina que ja està en marxa. 

Sobre el punt tercer de la moció diu que li sembla fantàstic que hi votin a favor i, en quant al quart 
punt, indica que no té cap problema en incorporar el terme “dignitat” però fent èmfasi en el fet que el 
PP vol llevar el concepte de “drets sexuals i reproductius” i això és un greuge per a l’autonomia i la 
llibertat de les dones. 

El fet que el Sr. Gallardón modifiqui la legislació per fer-nos tornar 40 anys enrere no deixa de ser una 
forma de violència de gènere però, ara bé, per tal d’afavorir el consens accepta la transacció proposada.  

La Sra. PALOU s’adreça a la Sra. Garcia i li diu que potser tenen objectius comuns però no tenen 
formes comunes. Una mostra del que és la política del PP és la reforma de la Llei de l’avortament del 
Sr. Gallardón que els duu més enllà de 40 anys enrere –discrepa amb la Sra. Cano– sinó a 60 anys 
enrere, com a mínim. 

Per tant, el Partit Popular no els pot proposar una cosa que tanmateix acabarà sent paper banyat i ho 
acabarà sent perquè, tal com diu la moció, han desaparegut dels pressuposts generals de l’Estat 1.539 
M€ que es destinaven a l’estratègia nacional 2013-2016 (3 anys futurs) contra la violència de gènere. 
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Tots els recursos que s’hi han destinat fins a dia d’avui, donen el seu fruit ara. De tots els que es retirin 
d’ara endavant, en veuran els fruits d’ara endavant. 

Si bé el PP els pot proposar paper banyat i fum amb declaracions institucionals que no acaben en res i 
que no condueixen a res, o bé sí, que es transformen i es tradueixen en actuacions que van molt lluny 
del que diuen les seves paraules damunt un paper blanc. 

Conseqüentment, el Grup MÉS per Mallorca no vol entrar en aquest joc i aquest és el motiu pel qual no 
ha proposat la declaració institucional conjunta però en el moment que poden tenir el debat a porta 
oberta –ara amb la moció– presenten cara i diuen que aquesta moció té llur suport. 

La Sra. GARCIA intervé per al·lusions i li diu a la Sra. Palou que pot estar totalment d’acord que 
vulgui discutir o no una declaració institucional amb el Partit Popular però vol deixar clar que ni tan 
sols no va voler que li passassin un text per poder-lo discutir.  

Certament una cosa pot arribar a ser paper banyat una vegada que han discutida, parlada i debatuda 
però la Sra. Palou d’entrada ja va dir que no hi hauria acord abans d’haver-li passat qualsevol tipus de 
proposta. 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) comenta que, tot i que sap que el més 
important quan hi ha una moció com la d’avui és anar al fons, no pot menys que expressar un sentiment 
que ja tengueren l’any passat i enguany una altra vegada. 

Recorda que ella no formava part d’aquest Ple durant la passada legislatura però els que hi eren li 
conten que en la sessió plenària més propera al 25 de novembre –el Dia contra la Violència de Gènere– 
sempre era factible i era possible fer una declaració institucional. 

Se suposa que si aleshores no governava el Partit Popular, la iniciativa partia de la coalició de partits 
que governava o de la directora insular d’Igualtat. Això li fa pensar que els seus companys de partit 
tenien a bé fer un esforç de consens per arribar a un acord de declaració institucional. 

En aquest Ple proper al 25 de novembre a ella, que ara sí que forma part de l’equip de govern del 
Consell de Mallorca i se sent responsable dels seus acords i de la capacitat de diàleg i de consens, li sap 
molt de greu que en aquest tema –com a responsable institucional de la seva àrea i, sobretot, com a 
dona– no siguin capaços de fer una declaració institucional. 

Reflexiona que aquest assumpte s’ho haurien de fer mirar perquè cal fer-hi més esforços o s’hi de posar 
abans o, potser, ara ja s’han de posar a fer feina per la possible declaració institucional de dia 25 de 
novembre de 2014. 

En tot cas, s’ha de pensar una fórmula que permeti fer-ho ja que és un poc la seva responsabilitat 
institucional i el seu deure de cara a aquest dia i a aquest tema que és prou important i del qual la Sra. 
Cano ha aportat xifres i fa una radiografia de la situació cada vegada que presenta una moció en aquest 
sentit. 

En quant a la moció, assenyala que la temptació d’un grup que governa, amb el suport d’un partit amb 
majoria, podria haver estat presentar una moció alternativa però considera que amb aquest tema no toca 
que el PP utilitzi la seva majoria per treure endavant una moció i rebutjar la del Grup Socialista. 

Opina que ja que el Partit Socialista ha presentat una moció sobre aquesta qüestió, doncs calia mirar 
d’arribar a punts de trobada amb aquesta moció per intentar que prosperi i, en aquest sentit, agraeix 
l’actitud de la Sra. Cano. 

Per altra banda, indica que encara no s’han elaborat els pressuposts de l’any que ve per assegurar que el 
punt 1 pugui ser una realitat. Pel que fa al punt 2, fa notar que no s’hi pot comprometre però sí que 
cercarà fórmules, dins l’entramat de cooperació municipal de l’IMAS, per trobar una via que ho faci 
possible. Amb el punt 3 estan d’acord i, respecte del punt 4, diu que sap que per a la Sra. Cano és tema 
important i li agraeix que s’avengui a acceptar la transacció en benefici de l’acord. 

Sobre aquest punt 4 matisa que no vol dir ni que hi estigui a favor ni que hi estigui en contra però, com 
que hi ha gent que representa el PP que se’n pot sentir ferida en la seva sensibilitat, han consensuat 
eliminar dues paraules concretes i més endavant ja tendran temps en altres plens, que no siguin propers 
al 25 de novembre, de parlar sobre el Sr. Gallardón i la seva reforma. 
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Per acabar, reitera el seu agraïment a la Sra. Cano per la seva disposició així com l’esforç de la Sra. 
Garcia per tal d’arribar a punts d’acord. A la Sra. Palou li fa saber que des de l’endemà mateix 
començaran a fer feina per cercar una via que permeti una declaració institucional amb vista al dia 25 
de novembre de 2014. 

La Sra. PRESIDENTA adverteix que s’hauria d’aclarir la redacció definitiva del punt 4 abans de 
sotmetre la moció a votació i li sol·licita a la Sra. Garcia que llegeixi com quedaria aquest punt. 

La Sra. GARCIA informa que, segons s’ha acordat amb el Grup Socialista, la redacció del punt 4 seria 
la següent: “El Consell de Mallorca afirma el dret de les dones a una vida sense violència en el si d’una 
societat basada en la igualtat, la llibertat i la dignitat humana”. 

 
Sotmesos els punts 1, 3 i 4 de la proposta a votació, s’aproven per unanimitat. 

Sotmès el punt 2 de la proposta a votació, es rebutja per tretze vots a favor (PSOE i 
MÉS per Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 

Conseqüentment la moció resta aprovada amb aquests termess: 

1. El Consell de Mallorca incrementarà la partida pressupostària de 2014 adreçada 
a igualtat i prevenció de la violència de gènere.  
 
2. El Consell de Mallorca restablirà programes als instituts de promoció activa de 
la igualtat d’oportunitats, prevenció de micro-masclismes i sexisme.  

 
3. El Consell de Mallorca afirma el dret de les dones a una vida sense violència en 
el si d’una societat basada en la igualtat, la llibertat i la dignitat humana 

 

 
PUNT 39. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
DE REPARACIÓ DE LES VÍCTIMES DE LA GUERRA CIVIL I 
DICTADURA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
La crisis econòmica està servint com a pretext per deixar sense partides econòmiques 
el desplegament de la llei 52/2007, de 26 de desembre, “por la que se reconocen y 
amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución 
o violencia durante la guerra civil y la dictadura”, més coneguda com  “llei de la 
memòria històrica”. 
 
El desenvolupament d’aquesta llei per part de les administracions és cabdal per 
reparar moralment les víctimes del franquisme, fomentar els valors constitucionals i 
promoure el coneixement i reflexió envers el nostre passat per evitar que es tornin a 
repetir situacions d’intolerància. 
 
Actes violents protagonitzats per elements d’ideologia feixista com  els esdevinguts el 
passat 11 de setembre al Centre Cultural Blanquerna de la Generalitat de Catalunya a 
Madrid, expressions de suport al franquisme com les del batle de Baralla o de la 
batlesa del municipi de Quijorna, qui va permetre l’exposició a indrets municipals on 
s’exposaren esvàstiques a més de banderes pre-constitucionals i nazis, no són casos 
aïllats.  
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Els darrers mesos hem vist com joves dirigents de partits polítics encara defensen la 
legitimitat del cop d’estat de 1936. I això és molt perillós, i més en un context de 
crisis econòmica on grups d’ideologies ultradretanes prediquen polítiques racistes, 
intolerants i de foment de l’odi i la violència de conseqüències greus, com ha succeït a 
països de la Unió Europea com Grècia o Hongria, i especialment la massacre de 
Utoya de fa dos anys. 
 
Les societats democràtiques tenim un deute moral amb les víctimes. Segons l’Oficina 
de Drets Humans de la ONU, Espanya no està complint amb el dret a la reparació de 
les víctimes del franquisme i ens proposa derogar la llei d’amnistia, donat que no és 
conforme a les lleis internacionals de drets humans. Els crims de lesa humanitat no 
prescriuen i s’han de jutjar. Amnistia no pot suposar impunitat. 
 
Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA presenta el 
seu debat i aprovació al proper Ple del Consell de Mallorca la següent MOCIÓ: 
 

1. El Consell de Mallorca insta el Govern d’Espanya a prendre en consideració la 
recomanació de les Nacions Unides per tal de que es garanteixi el principi de 
justícia, veritat i reparació de les víctimes i familiars de les víctimes del 
franquisme. 

 
2. El Consell de Mallorca insta el Govern d’Espanya a incloure en el Codi Penal 

l’apologia del feixisme, franquisme i nazisme. 
 

3. El Consell de Mallorca insta el Govern d’Espanya a dotar econòmicament la 
partida per desenvolupar la llei de la memòria històrica. 

 
4. El Consell de Mallorca condemna l’agressió patida per les persones que 

assistiren a l’acte de la llibreria Blanquerna a Madrid, així com altres 
declaracions per part de polítics i responsables públics. 

 
5. El Consell de Mallorca acorda la creació d’una comissió de la veritat a nivell 

insular, que elaborarà un catàleg insular de vestigis enaltidors de la guerra civil 
i dictadura per procedir a la seva eliminació o re-significació. 

 
6. El Consell de Mallorca acorda col·laborar amb les entitats de memòria 

històrica per senyalitzar, dignificar i exhumar les fosses que presentin 
viabilitat tècnica, lliurant els cossos a les seves famílies i recuperant la 
història. 

 
7. El Consell de Mallorca, per reforçar l’esperit de tolerància i democràcia, retrà 

actes d’homenatge a les víctimes de la guerra civil i el franquisme.  
 

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

Observa que és sabut que en èpoques de grans crisis proliferen els pitjors sentiments i les ideologies de 
l’odi, les quals ens han conduït al nazisme, o fins i tot les més recents ideologies extremes, com ara 
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l’anomenada Amanecer Dorado a Grècia. Fins i tot també massacres com la d’Utoya, de fa dos anys, 
on un extremista va matar 77 joves laboristes.  

El Grup Socialista presenta aquesta moció perquè està molt preocupat per la banalització del feixisme 
que estam patint darrerament, que es reflecteix en moltes manifestacions ciutadanes però també 
públiques i de joves líders.  

Esmenta casos com el del batle de Baralla donant suport al franquisme, o el de la batlessa de Quijorna, 
etc.  

Fa notar que al nostre país s’ha pogut comprovar que la memòria democràtica és encara a dia d’avui 
una assignatura pendent, 77 anys després d’un cruent aixecament militar en contra de l’ordre 
constitucional republicà, que va donar lloc després a una guerra civil i a una dictadura. 

Comenta que les societats democràtiques tenen un deute moral amb les víctimes, i ho fan amb 
qualsevol tipus de víctima: reparació moral, reparació jurídica; qualsevol tipus de reparació amb les 
víctimes d’ETA, amb les víctimes del terrorisme masclista, però en canvi no feim el mateix amb les 
víctimes de la dictadura i de la Guerra Civil.  

Segons l’ONU, Espanya no compleix el dret de reparació que tenen les víctimes del franquisme i ens 
insta a revisar la nostra legislació com ho han fet altres països amb les seves lleis de punt i final.  

Fa avinent que amnistia no pot suposar impunitat, els crims de lesa humanitat s’han de jutjar perquè 
sense memòria col·lectiva no hi ha memòria democràtica ni identitat democràtica. Les víctimes no són 
víctimes del passat, això no és un tema del passat: que els ho diguin a les filles o les nétes, a les 
persones que encara tenen éssers estimats a les cunetes o a les fosses comunes i que han de passar la 
festa de Tots Sants amb la incertesa de no saber encara ni on estan ni poder honorar els seus familiars 
com pertoca. És obvi que s’ha restituir, com a societat democràtica.  

Recorda que varen ser víctimes del feixisme, d’un extermini planificat, d’un genocidi, i també víctimes 
d’un oblit sistematitzat, d’un extermini social de la memòria, d’un extermini dels valors republicans.  

Diu que, com a Consell de Mallorca, s’ha de contribuir a la memòria democràtica i a la restitució de les 
víctimes, raó per la qual el seu Grup presenta aquesta moció, amb una sèrie d’acords que llegeix 
textualment tot seguit. 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) intervé a continuació. 

Recorda que durant la passada legislatura el govern de l’Estat espanyol va aprovar la Llei de memòria 
històrica (Llei 52/2007). Observa que per a desenvolupar qualsevol llei és necessari que tengui altres 
reglaments que ho facin possible i òbviament, el necessari suport econòmic.  

Segons el parer del seu Grup, la crisi econòmica ha servit d’excusa al Partit Popular per no 
desenvolupar aquesta llei, perquè és clar que no li agrada.  

Diu que tant el Partit Popular com la dreta espanyola no són ni més ni menys que els hereus d’aquest 
franquisme que es critica en aquesta moció. Ho reitera i diu que per comprovar-ho n’hi ha prou de 
saber qui va crear aquest partit polític: el Sr. Manuel Fraga Iribarne, una persona que durant gran part 
de la seva vida va fer una feina implicada en el règim franquista. Diu que aquesta és una realitat que 
segurament no agrada als consellers i conselleres del PP, però els fa notar que no la canviaran, atès que 
el Sr. Fraga va estar implicat en nombrosos governs del franquisme i és també qui va fundar el PP. 

Reitera que el PP és l’hereu del Sr. Fraga i, com a tal, és hereu del franquisme.  

Observa que darrerament molts de joves de les Noves Generacions del Partit Popular han fet 
manifestacions bastant desafortunades referides a la ideologia feixista, i alguns dirigents del PP també 
ho han fet. Considera que aquests fets corroboren la direcció que segueix el PP, la dreta i l’extrema 
dreta espanyola.  

Diu als consellers i conselleres de la Corporació que, els agradi o no, el PP també empara dins la seva 
ideologia aquesta extrema dreta espanyola.  

Anuncia que el seu Grup votarà a favor de la moció que presenta el PSOE, perquè considera que ja ha 
arribat el moment de deixar de diferenciar d’una vegada les víctimes d’un i de l’altre costat. Fa avinent 
que les víctimes d’un conflicte són, totes elles, víctimes d’aquest conflicte, per la qual cosa ja és ben 
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hora de que se deixin de dividir les víctimes del conflicte entre bones i dolentes: les bones, les del partit 
guanyador i les dolentes les del partit vençut.  

Diu que és ben necessari que totes les víctimes, gent espanyola que va patir les conseqüències de la 
dictadura i del franquisme, estiguin en el mateix nivell i afirma que a dia d’avui encara no hi estan.  

Fa notar que potser a dins la sala de Plens hi ha avui persones que tenen alguns padrins degudament 
enterrats i fins i tot amb algun carrer dedicat al seu nom, però també n’hi pot haver que no sàpiguen tan 
sols on estan enterrats els seus.  

Per les raons que ha explicat, insisteix a demanar que se desenvolupi d’una vegada la llei esmentada i 
que s’arribi fins a l’enfront.  

Fa notar que ja ha sentit moltes vegades l’argument que indica que no és moment per obrir ferides, però 
considera que és una afirmació falsa, perquè les ferides estan obertes i no se tancaran mentre tot això 
no estigui ben aclarit. En aquest sentit, reitera el comentari de la Sra. Cano sobre l’advertiment que ha 
fet l’Oficina de l’Alt Comissariat de les Nacions Unides per als Drets Humans sobre aquesta qüestió.  

És clar que no podem dur aclucalls, davant aquests fets, i s’ha d’actuar així com pertoca. Adverteix que 
si es fa correctament s’avançarà molt i demana al PP que faci aquesta reflexió. 

Fa avinent que no li ha agradat que mentre ell intervenia hagin sortit de la sala de Plens sis consellers 
del PP, que en cap altre moment del Ple no ho havien fet.  

Per acabar, torna a demanar al PP que voti a favor d’aquesta moció que presenta el PSOE i agraeix a 
aquest partit que l’hagi presentada. 

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

Recorda que enguany se celebren molts d’actes per commemorar el 300 aniversari del naixement de 
Fra Juníper Serra. Diu al Sr. Font que, atès que aquest era veí del seu benvolgut poble de Petra, deu 
saber que tenia un lema: “Sempre endavant” però tot i això, observa que el Sr. Font i el seu Grup polític 
sempre miren enrere.  

Puntualitza que ell no vol dir que s’hagi d’oblidar el passat, però li fa notar que també s’ha de mirar 
endavant.  

Li diu que s’ha sentit molt insultat i ferit en la seva dignitat personal i que pot dir el mateix referit a tota 
la resta dels seus companys de partit polític. Fa notar que, només per aquest fet, ja no s’hauria de 
discutir més sobre aquesta moció.  

Reitera que el fet de dir-li que ell és hereu del franquisme atempta contra el codi ètic que va aprovar el 
Ple del Consell de Mallorca fa un parell de mesos i també ho fa contra la seva dignitat. Diu al Sr. Font 
que no ho accepta de cap manera, ni en nom propi ni en el dels seus companys.  

Fa avinent que aquesta moció no tracta sobre condemnar o no condemnar el franquisme, sinó que el 
debat és per sol·licitar el compliment d’una norma, raó per la qual el Sr. Font ha fet un discurs 
totalment fora de lloc, amb insults i rompent relacions amb el Partit Popular perquè no està d’acord 
amb un tema d’un decret de tractament integrat de llengües.  

Tot seguit li demana què se suposa que ha de fer ell, en sortir del Ple, si l’ha de saludar o no, si ha 
d’oblidar les seves paraules o no ho ha de fer, si ha de fer de beneit o no, o si resulta que no té 
importància, s’ha dit i punt. Li fa notar que les coses no se fan així, que s’ha de ser seriós, i que en 
aquest punt se parla d’aplicar una llei, acceptada pel PP, i l’oportunitat o no de demanar una aplicació 
econòmica d’aquesta normativa, de si el Consell de Mallorca ha de crear o no una comissió i 
col·laborar econòmicament pel que fa a les despeses d’exhumació de les persones que varen ser 
assassinades en un conflicte bèl·lic o víctimes de la repressió.  

Assegura que el debat sobre tots aquests aspectes s’accepta, però torna a dir que no pot acceptar de cap 
manera tota la resta d’afirmacions que ha fet el Sr. Font. Diu que no esperava d’ell aquesta intervenció.  

Demana al Sr. Font quina és la finalitat de la moció: el PP està d’acord a assignar una determinada 
quantitat d’euros, o no està d’acord a fer exhumacions o que el PP és un partit franquista. Li torna a 
demanar quina és, la pretensió de la moció.  
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Tot seguit li recorda que la Llei de memòria històrica és de l’any 2007, per la qual cosa és obvi que 
d’aleshores ençà han governat els partits polítics de la bancada de l’oposició, tant en el Consell de 
Mallorca com en el Govern de l’Estat espanyol. En conseqüència, li demana si l’actual oposició l’ha 
aplicada, en el Consell de Mallorca, perquè ell no en té notícies.  

Assenyala que aquesta moció s’ha proposat també arreu del territori espanyol i s’ha tractat en 
comissions, en els municipis i a les Corts Espanyoles. Considera que avui el PSOE la proposa en el lloc 
adequat per fer-ne el debat corresponent.   

Fa notar que pràcticament tots els consellers i conselleres del PP del Consell de Mallorca han exercit el 
seu dret de vot en democràcia, i que alguns d’ells són fills de la democràcia.  

Afirma que el PP és un partit que defensa la Constitució Espanyola, la qual cosa suposa defensar els 
principis de tolerància, de pluralisme polític i de respecte a la dignitat de la persona humana. 
Evidentment, la memòria forma part de la persona, i s’ha de restituir la dignitat de les persones. Reitera 
que el PP hi està totalment d’acord.  

A continuació sol·licita que se pugui votar el punt 4 independentment dels altres. És el punt en el qual 
el Consell de Mallorca condemna l’agressió patida per les persones que assistiren a l’acte de la 
Llibreria Blanquerna, a Madrid, així com altres declaracions per part de polítics i responsables públics. 
Anuncia que el seu Grup votaria a favor d’aquest punt.  

Pel que fa a la resta dels punts, considera que correspon a les Corts Espanyoles desenvolupar la llei en 
els termes establerts. 

Quant a la creació de la comissió esmentada, d’àmbit insular, fa saber que no tenen peticions pendents i 
posa l’exemple de Manacor, que recentment ha retirat o substituït elements enaltidors de la Guerra 
Civil. Considera que, almenys pel que fa al patrimoni propi del Consell de Mallorca, no queda cap tipus 
de vestigi d’aquest tipus i demana que si tenen constància que no sigui cert, ho facin saber per poder 
prendre les mesures oportunes.  

La Sra. CANO intervé a continuació. 

Lamenta que les mocions que presenta el PSOE siguin objecte de brega entre els Grups polítics MÉS 
per Mallorca i el Partit Popular. També lamenta que es capfiquin en una altra discussió, fet que 
ocasiona que deixin només 30 segons per discutir sobre l’objecte dels termes en què planteja el PSOE 
la moció, que són els que li interessen, i que no s’han pogut debatre amb el rigor necessari.  

Agraeix el suport del Grup MÉS per Mallorca a la moció. 

Quant als punts concrets d’aquesta moció, recorda que en moltes ocasions el PSOE ja ha instat el 
Parlament de les Illes Balears, el Govern de l’Estat espanyol o el Govern balear a prendre’ls en 
consideració.  

Considera que és positiu, no només fer una condemna pública de qualsevol acte de violència com el 
que va ocórrer a la Llibreria Blanquerna, sinó que també ho seria conèixer què en pensen, els consellers 
i conselleres del PP del Consell de Mallorca, sobre l’apologia del feixisme. Observa que si 
efectivament són constitucionalistes –és clar que molts són fills de la democràcia– i si tenen certament 
aquest esperit de concòrdia i de respecte a la memòria de les víctimes, és obvi que el fet de tractar de 
forma banal el feixisme hauria d’estar penat.  

Fa avinent que els membres de la Corporació del Consell de Mallorca, en aquest sentit, no s’han 
pronunciat i només han dit que és objecte de debat parlamentari. Assenyala que, des d’aquesta 
institució, podrien fer palesa una postura més clara en aquest sentit.  

Adverteix que el PSOE presenta aquesta moció precisament perquè el Servei de Patrimoni del Consell 
de Mallorca no té previst fer aquesta feina. Indica que, en aquest sentit, ja hi ha una feina feta, 
precisament en virtut del compliment de la Llei estatal de la memòria històrica. Explica que durant la 
passada legislatura se varen iniciar dos estudis molt complets sobre localització de les fosses comunes a 
Mallorca, estudis que impressionen molt per la seva seriositat i rigor, elaborats en dues fases per 
l’entitat Memòria de Mallorca. 

Recorda que el Consell de Mallorca va col·laborar, durant la passada legislatura, i que el Govern balear 
va fer un conveni, que ara ha quedat enlaire perquè se va liquidar aquesta fundació que treballava per la 
memòria democràtica.  
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Fa notar al Sr. Rotger que no es tracta d’haver d’advertir-lo sobre casos concrets d’enaltiment del 
feixisme, com ell ha demanat, sinó que és del tot necessari fer una feina més rigorosa i que la faci la 
gent que en sap, aplicant criteris tècnics i professionals.  

Sobre la resta dels punts, opina que el Consell de Mallorca els pot acceptar i pot actuar dins l’àmbit de 
les seves competències. Si s’omplen la boca assegurant que són tan demòcrates, no entén determinades 
reticències ni que finalment votin en contra d’aquest tipus de mocions.  

Fa notar que si s’ha de restituir precisament la dignitat i si creuen en els principis de veritat, justícia i 
reparació, considerant que des de Strasbourg ja s’ha fet un advertiment seriós al Govern espanyol en el 
sentit de revisar la seva legislació des d’aquest criteri, no estaria bé rebre’l també de l’ONU.  

És obvi que, per raó d’aquest esperit democràtic, s’ha de reforçar aquesta qualitat democràtica i el 
record i la justícia amb les víctimes.  

El Sr. FONT intervé tot seguit. 

Fa referència a la dita “no ofèn que vol, sinó qui pot” i assegura que en cap moment no ha pretès 
ofendre ningú, només ha constatat una realitat: l’origen del Partit Popular. Cosa diferent és que, a partir 
d’aquesta afirmació, els membres del PP se sentin ofesos, però reitera que no ha estat aquesta la seva 
intenció, per la qual cosa retira les seves paraules si és que algú s’ha sentit ofès. 

Torna a dir que la seva única intenció era constatar una realitat i qüestionar-se quins són els motius pels 
quals ni el Govern de l’Estat espanyol, ni el Govern de les Illes Balears ni el Consell de Mallorca, dins 
l’àmbit de les seves competències, no hagin fet absolutament res per complir allò que determina la Llei 
de la memòria històrica, aprovada l’any 2007.  

Consegüentment, si el seu Grup no rep les explicacions oportunes sobre aquesta qüestió, pot fer les 
interpretacions que li sembli oportú fer, i ho reitera amb insistència.  

Fa avinent que tot i que l’equip de govern de la institució pugui donar explicacions plenes de bones 
paraules i que el PSOE se les cregui, el Grup MÉS per Mallorca no té cap motiu ni un per creure-les, 
perquè és evident que no s’ha fet cap actuació concreta. Demana que si no és així, els ho facin saber, 
per si és que no en tenen coneixement.  

Torna a insistir sobre el motiu de la seva intervenció, demanar a l’equip de govern de la institució que 
demostri el seu caràcter demòcrata, que concedeixi la mateixa consideració a totes les víctimes del 
conflicte de la Guerra Civil i de la dictadura, que ho demostri amb valentia fent actuacions concretes en 
aquest sentit.  

Per acabar adverteix que, amb la llei a la mà, se’n poden fer una gran quantitat, però cap ni un dels 
governs del Partit Popular ha fet absolutament res.  

El Sr. ROTGER intervé a continuació. 

Fa notar que durant la seva anterior intervenció ja ha quedat prou clar que el Partit Popular s’ha creat 
durant la democràcia. Ho reitera i recorda al Sr. Font que, històricament, és així.  

Quant a les paraules del Sr. Font durant la seva primera intervenció expressen exactament allò que ha 
volgut dir, tot i haver-les rectificat durant la seva segona intervenció.  

Diu que no desitja perllongar més aquest debat, perquè no es tracta de demostrar qui és més o menys 
demòcrata. Considera que en el Partit Popular tothom exerceix la democràcia, i que és justament el que 
pretén aquest partit, respectar els valors constitucionals de tolerància, pluralitat i democràcia que el text 
de la Constitució Espanyola garanteix.  

Per les raons que ha explicat, demana poder votar separadament la proposta núm. 4 de la moció. 

La Sra. CANO respon negativament, el seu Grup no ho accepta.  

El Sr. ROTGER demana que consti en acta que el Partit Socialista no accepta que el Partit Popular 
condemni l’agressió patida per les persones que assistiren a l’acte de la Llibreria Blanquerna, a Madrid, 
així com altres declaracions fetes per polítics i per responsables públics.  

La Sra. CANO intervé per fer un aclariment. Diu que no és que el seu Grup no accepti que el Partit 
Popular digui això, sinó que només el fet de voler votar un punt per separat, precisament aquest, dels 



 110

set punts que presenta el PSOE, i que la resta caiguin i se votin en contra demostra les seves intencions. 
Opina que suposa “descafeïnar” del tot aquesta moció.  

Observa que quan s’ha tractat el punt sobre la violència de gènere s’ha arribat a acords i s’ha fet 
votació separada sense cap problema. Ara, en aquest cas, opina que només faltaria que el PP no 
condemni un acte violent com el que va ocórrer a la Llibreria Blanquerna. Adverteix que, evidentment, 
allà el PP amb la seva consciència, però precisament per aquest motiu el PSOE no accepta la votació 
separada.  

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 40. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
EN REFERÈNCIA AL PROJECTE DE PRESSUPOST DE LA COMUNITAT 
AUTÒNOMA PER A L’EXERCICI DE 2014. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
El 30 d'octubre va tenir entrada al Parlament de les Illes Balears el projecte de 
pressupost de la Comunitat Autònoma per a l'exercici de 2014.  

 
El Consell de Mallorca rep d'aquest pressupost els recursos necessaris per a l'exercici 
de les competències que li són pròpies i han estat transferides des de la Comunitat 
Autònoma que, a la mateixa vegada, mitjançant el sistema de finançament vigent, rep 
l'assignació corresponent des del Govern central per a l'exercici de unes competències 
de les quals, una part, executen els Consells Insulars de manera descentralitzada. 

 
Vist que aquest projecte de llei suspèn per quart any consecutiu l’actualització de les 
quantitats a favor dels consells insulars que, per a l’any 2014, resultin de l’aplicació 
de la Llei 2/2002, de 3 d’abril, del sistema de finançament definitiu dels consells 
insulars, en les lleis d’atribució o de delegació de competències, o en els decrets de 
traspassos de funcions i de serveis als consells insulars, amb la conseqüent pèrdua 
acumulada de finançament. 
 
Vist també que la consignació pressupostària pels convenis de carreteres de la 
Comunitat Autònoma amb els consells insulars es manté disminuïda en un 45% de 
l'import aprovat inicialment. 
 
Vist que, a més, complint el mandat de l'Estatut d'Autonomia de 2007, es preveu un 
any més l'aprovació del nou sistema de finançament dels consells insulars i s'elimina 
el sistema de bestretes a compte, consignant a canvi un crèdit pressupostari de 35,6 
milions per tots els consells insulars, un import semblant al que se venia concedint els 
darrers dos exercicis mitjançant el sistema de bestretes a compte del nou sistema. 
 
Vist que el projecte de llei diu taxativament que “En el cas que no s’aprovi la nova llei 
reguladora del sistema de finançament definitiu dels consells insulars a què es refereix 
l’apartat anterior, el finançament dels consells insulars corresponent a l’any 2014 s’ha 
de regir per la normativa vigent aplicable, sense que es pugui executar el crèdit referit 
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en el segon paràgraf de l’apartat esmentat (els 35,6 milions), i sense que el Govern de 
les Illes Balears pugui acordar el reconeixement pressupostari o extrapressupostari de 
cap quantitat addicional a compte del futur sistema de finançament “. 
 
Considerant aquesta darrera part una amenaça inadmissible i una ingerència en 
l'autogovern de les institucions insulars, a més d'una violació del principi de lleialtat 
institucional.  
 
Per tots aquest motius, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
presenta pel seu debat i aprovació al proper Ple del Consell de Mallorca la següent 
MOCIÓ:  
 
1. El Consell de Mallorca reprova l'actitud prepot ent del Govern de les Illes Balears 
envers dels Consells Insulars en la redacció del projecte de Llei de Pressupost de 
2014.  

2. El Consell de Mallorca presentarà esmenes al projecte de pressupost de la 
Comunitat Autònoma per a 2014  per tal de: 
 
- Incrementar l'import consignat en els pressupost a efectes de l'aprovació del nou 
sistema de finançament dels Consells Insulars fins als 45,5 milions d'euros, que és 
l'import bestret inicialment als consells insulars a compte del sistema de finançament, 
tal com figura en la Llei de Pressupost de 2010. 
 
- Recuperar l'anualitat del conveni de carreteres amb la Comunitat Autònoma fins als 
25 milions d'euros contemplats al conveni original.  

 
3. El Consell de Mallorca reclamarà, durant la tramitació del pressupost de 2014, 
l'aplicació de les regles de revisió de les quantitats previstes  a la Llei 2/2002, de 3 
d’abril, del sistema de finançament definitiu dels consells insulars, en les lleis 
d’atribució o de delegació de competències, o en els decrets de traspassos de funcions 
i de serveis als consells insulars, des del 2011, que és quan es varen suspendre.  
 
4. El Consell de Mallorca esmenarà  la disposició addicional tercera del projecte de 
llei de  pressupost 2014 perquè quedi redactat de manera que:  

 
- L'import consignat en el projecte de pressupost 2014 a efectes d'aprovació de la nova 
Llei de Finançament dels Consells Insulars no sigui limitatiu del finançament anual 
que finalment se deriva del sistema que ha de respectar els principis  d’autonomia 
financera, suficiència de recursos, equitat i responsabilitat fiscal establerts a l'estatut 
d'Autonomia de 2007. 
 

- En cas de que no s’aprovi la nova llei reguladora del sistema de finançament 
definitiu dels consells insulars durant l'exercici 2014, l'esmentat import consignat en 
el pressupost s'ha de bestreure a compte de l'aprovació del nou sistema per tal de no 
comprometre la viabilitat financera dels consells insulars. 

 



 112

- S'estableixi l’obligatorietat del pagament del deute pendent del Govern de les 
Illes Balears amb els Consells Insulars abans de final de la legislatura.  
 
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: 

Al nostre parer, l’actitud prepotent, d’ultradreta, del Govern de les Illes Balears, en la redacció del 
projecte de Llei de pressuposts de 2014, és una punyalada política de pinyol vermell cap al nostre 
estimat Consell de Mallorca. 

El Govern balear, presidit pel Molt Honorable Sr. José Ramón Bauzá, cada dia és més qüestionat i 
desgastat, de forma incomprensible i fora de tota lògica, sembla que està cada dia més capficat en 
donar només rossegons i miquetes a un Consell de Mallorca que té les seves arques buides i plenes a 
vessar de teranyines i de deutes en quantitats industrials. Increïble, però cert! 

És necessari, imprescindible, que l’equip de govern del Consell de Mallorca del Partit Popular exigeixi 
al Govern de les Illes Balears amb fermesa, coratge, protestant enèrgicament i fent potades de cavall 
rabiós, un increment, en un percentatge elevat, de l’import consignat per al pressupost de 2014, tot i ser 
del seu mateix color polític.  

És aberrant, desgavellat i impresentable, el projecte de Llei de pressuposts de 2014 del Govern balear, 
és el mateix que fer-li el harakiri econòmic al Consell de Mallorca. 

Sí, la nostra opinió és que són uns pressuposts producte d’una postura totalitària, dictatorial, 
inquisitorial, de cacic, procedent d’un Consolat de Mar que ha convertit el Consell de Mallorca, segons 
la nostra opinió, en una institució morta, inservible, marginada, col·lapsada, vista per a sentència i que 
no té raó de ser ni d’existir.  

I no culparem, de cap manera, l’Honorable Sra. presidenta del Consell de Mallorca, Maria Salom, que 
el Consell de Mallorca sigui, en el moment present, una institució que va camí de Son Tril·lo. No, 
perquè seríem injusts, atès que segons els nostres informes la Sra. Salom desitjaria que la institució que 
presideix anàs “vent en popa i a tota vela”, però el que sí li demanam, en el Ple d’avui, és que es posi al 
seu lloc i que enviï al Sr. Bauzá un ultimàtum enèrgic i un torcebràs perquè aquest rectifiqui la seva 
improcedent postura de fer la traveta de forma escandalosa al Consell de Mallorca.  

La nostra entitat, per descomptat, es posa de forma incondicional al costat del Consell de Mallorca, és a 
dir, del seu equip de govern i de l’oposició: PSIB-PSOE i MÉS per Mallorca, per reivindicar 
conjuntament un finançament pressupostari més just. I, si fos necessari, fins i tot estam disposats a 
presentar, des del punt de vista social i democràticament, la mare de totes les batalles en contra del 
Consolat de Mar, amb la finalitat que es doni al Consell de Mallorca el baló d’oxigen econòmic que 
necessita per a la seva supervivència.  

I, el que és més greu per damunt de tot, gravíssim al nostre parer, és la nefasta, funesta, infausta postura 
del Govern de les Illes Balears per tal d’esquivar el pagament al Consell de Mallorca del deute pendent 
d’uns 320 M€ que li deu. Aquest fet inadmissible podria definir-se com de “jutjat de guàrdia”, 
humorísticament parlant.  

Ja n’hi ha prou, de fer-li la massa i el cullerot al Consell de Mallorca! 

Honorable Sra. presidenta del Consell de Mallorca, amolli ja d’una vegada la traca a l’apocalíptic 
llogater del Consolat de Mar, el Sr. José Ramón Bauzá. Sort, Sra. Salom, i a veure si vostè és capaç 
d’acabar amb la prepotència i amb la incoherència del seu cap de files!” 

La Sra. SÁNCHEZ (PSOE) comenta que, després de l’apassionada intervenció del Sr. Felip, creu que 
gairebé podrien passar la moció a votació perquè no la podrà defensar millor encara que, tot i això, 
aportarà un parell de dades. 
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Cada vegada que el Govern de les Illes Balears presenta el seu pressupost, el Grup Socialista presenta 
una moció per tal que el Consell de Mallorca se posicioni en defensa d’aquesta institució, de les 
competències que exerceix i de les persones que estan darrere del Consell de Mallorca. 

Any rere any, cada pressupost està perjudicant el Consell de Mallorca i ara, per tercer any consecutiu, 
el Govern de les Illes Balears continua intentat sotmetre els consells insulars i, com ja ha dit abans, està 
obsessionat amb reduir el Consell de Mallorca a la mínima expressió administrativa, pressupostària i 
política. 

Un any més manté la reducció del conveni de carreteres en un 45%. Dels 25 M€ que hi havia del 
conveni de carreteres, ara en tenen 13,7 i ja duen 2 anys amb aquesta pèrdua d’11 M€ i es tracta d’un 
conveni que s’emprava per al manteniment de les carreteres que es van deteriorant amb el perill que 
això comporta. 

Per tercer any consecutiu, la revisió per IPC se suspèn. El Consell de Mallorca ja ha perdut 16 M€ de 
poder adquisitiu per la manca de revisió de l’IPC i a tot això li hauran de sumar la pèrdua de poder 
adquisitiu de 2014. 

Per enguany el Govern de les Illes Balears ha decidit matxucar... un cop de gràcia i tancar. Ha fet un 
cop d’autoritarisme i de menyspreu envers aquesta institució. Per començar s’eliminen les bestretes, 
bestretes que en 2010 estaven en 37,5 M€ passaren en 2012 a 25 M€ i enguany no hi ha bestretes.  

No obstant això, surt el Govern de les Illes Balears en roda de premsa i diu que augmenta el 
finançament dels consells insulars i ho diu perquè fa passar aquestes bestretes al pressupost i el truc 
està en què bloqueja aquestes bestretes. Ha posat al pressupost 35,6 M€ però diu que queden bloquejat 
fins que s’aprovi la llei de finançament. 

Així doncs, si els quatre consells insulars no es posen d’acord en com s’han de repartir aquesta misèria, 
no hi haurà bestreta ni tampoc no hi haurà cap increment de finançament. 

Per deixar-ne constància, comenta que el Govern de les Illes Balears diu textualment: “En cas que no 
s’aprovi la llei reguladora del sistema de finançament definitiu dels consells insulars, no es podrà 
executar aquest crèdit i el Govern de les Illes Balears no podrà acordar el reconeixement pressupostari 
o extrapressupostari de cap quantitat addicional a compte del seu futur sistema de finançament.” 

La traducció d’això és que el Consell de Mallorca, si no acota el cap, perdrà 25 M€ en relació a l’any 
2013 –que ja era poc– i aquí s’acaben les possibilitats de negociació. 

Aquest projecte de llei de pressuposts de la comunitat autònoma situa el Consell de Mallorca per sota 
del mínim per gestionar i creu que l’equip de govern sap que amb el pressupost de comunitat autònoma 
no podran aprovar un pressupost al Consell de Mallorca. 

La moció del Grup Socialista proposa que s’arribi als acords següents: 

1r. Que reprovin l’actitud prepotent del Govern de les Illes Balears envers els consells insulars. 

2n. Que acordin esmenar el projecte de pressupost per, en primer lloc, incrementar el conveni de 
carreteres fins als 25 M€ i, en segon lloc, perquè els 35,6 M€ que han posat al pressupost arribin, com a 
mínim, a l’import que hi havia en les antigues bestretes i que eren 46,6 M€. 

3r. Reclamar, durant la tramitació del pressupost de 2014, que se revisi l’IPC però l’IPC des de 2011 
que es va suspendre en el pressupost de 2012 per tal de recuperar els 16 M€ de finançament. 

4t. Primerament, que es modifiqui la disposició addicional tercera de la llei de manera que l’import 
consignat en el pressupost de 2014 per increment de finançament dels consells i, en el cas que no 
s’aprovi la llei de finançament dels consells insulars, es pugui bestreure en concepte de “a compte” 
d’aquest sistema de finançament; en segon lloc, que aquest import no sigui limitatiu perquè el 
finançament anual que finalment es derivi del sistema de finançament segueixi els principis que dicta 
l’Estatut d’Autonomia: d’autonomia financera, suficiència de recursos, equitat i responsabilitat fiscal i, 
en tercer lloc i atès que el Govern balear fa moltes declaracions dient que pagarà però no s’hi 
compromet, s’estableixi l’obligatorietat per llei de pagar el deute pendent abans que s’acabi la 
legislatura. 

La Sra. CAMPOMAR (MÉS per Mallorca) anuncia que el Grup MÉS per Mallorca donarà suport a 
aquesta moció i comenta que hi ha poques coses a haver d’afegir a les dues intervencions ja fetes. 
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El seu Grup creu que aquests pressuposts del Govern de les Illes Balears són una humiliació per tots els 
mallorquins i per aquest Consell de Mallorca. 

Al final, cada vegada que s’ha parlat del deute de la comunitat autònoma amb aquesta institució, la Sra. 
Roig els relata que mantenen moltes reunions i que fan tot el possible per cobrar i, tot i que la creu, els 
resultats són nefasts. 

L’any passat, finalment, varen aconseguir que s’incrementàs en 25 M€ i espera que, com a mínim, 
tenguin tanta sort enguany perquè la veritat és que en aquests moments els pressuposts que estan al 
Parlament encara no són així. 

De totes maneres voldria que –potser és quelcom que no ha entès– que la Sra. Roig li pugui explicar 
una qüestió: allà diu que el Consell de Mallorca es podrà endeutar en 36 M€ (en lloc de concepte de 
bestreta, ho fa en concepte de crèdit) i entén que això obliga el Consell de Mallorca a pagar uns 
interessos per uns drets que són seus i això ja és una gran injustícia. 

A més d’això, tal i com ha dit la Sra. Sánchez, si no hi ha aquesta llei de finançament, aquest crèdit no 
es podrà executar i en aquest sentit li demana a l’equip de govern si fan comptes esperar fins dia 31 de 
desembre de 2014 per decidir si executen aquest crèdit ja que suposa que la nova llei té temps de sortir 
fins dia 31 de desembre. Segur que durant tot aquest temps esperaran sense poder fer res amb aquesta 
bestreta. 

No obstant això, observa que potser el que passa és que no entén l’enginyeria financera del Govern de 
les Illes Balears, una enginyeria financera que li sembla letal per al Consell de Mallorca. 

Reitera que voldria que la Sra. Roig li expliqui com ho pensen fer, si esperaran fins el darrer dia de 
l’any per veure si s’ha aconseguit qualque cosa i si després tendrà temps d’executar el crèdit. 
Segurament la Sra. Roig en tendrà una explicació i li agrairia que l’hi donàs. 

Finalment assenyala que el seu deure és demanar a la presidenta, com a diputada, que voti en contra 
d’aquests pressuposts. 

La Sra. ROIG (PP) comença la seva intervenció dient que no sap què votarà la presidenta al Parlament 
però aquí ja anuncia que el Partit Popular votarà en contra de tots els punts de la moció i n’explicarà els 
motius. 

Com bé han dit, any rere any –fins i tot, mes rere mes– presenten aquí mocions en contra del govern de 
la comunitat autònoma i avui ja queda patent quin és l’objectiu d’aquestes mocions.  

L’objectiu d’aquestes mocions podria ser mirar pels interessos d’aquest consell però, en canvi, els 
objectius han quedat clars i patents no ja només pel que diu la moció sinó per les declaracions que han 
anat fent. 

El primer punt de moció diu “reprovar l’actitud prepotent del Govern de les Illes Balears” i remarca 
que aquí no reprovaran cap actitud prepotent perquè el Govern de les Illes Balears no ha mantingut una 
actitud prepotent amb el Consell de Mallorca. 

El que el Grup Socialista pretén aquí, mes darrere mes presentant mocions, és que públicament l’equip 
de govern del Consell de Mallorca s’enfronti al govern del Sr. Bauzá i ja els anuncia que no s’hi 
enfrontaran perquè el Sr. Bauzá i la Sra. Salom fan feina perseguint un mateix objectiu, és a dir, fan 
feina pels ciutadans d’aquesta terra. 

Tal vegada, no passava el mateix durant la passada legislatura i d’aquí la raó que el Grup Socialista 
segueixi amb el mateix criteri ja que el Sr. Antich anava cap a una banda i la Sra. Armengol cap a 
l’altra i, com que cadascú procurava per si mateix, doncs pensen que avui passa el mateix però pot 
confirmar que no és així atès que tots fan feina per un mateix objectiu. 

Aclareix que ha explicat això ja que creu que el Grup Socialista pensa així ja que durant la passada 
legislatura varen muntar un Consell de Mallorca que era un clon del Govern de les Illes Balears. 

Aquí tenien Conselleria de Turisme i, per exemple, ara que hi ha la Fira de Londres, aleshores la 
consellera i el seu equip hi anaven. Hi havia un conseller de Turisme aquí i un a la comunitat; un 
conseller d’Economia a la comunitat i un conseller d’Economia al Consell de Mallorca; un conseller de 
Joventut a la comunitat i un conseller de Joventut al Consell de Mallorca... és a dir, que ho duplicaven 
tot i cadascú tirava per la seva banda i això avui, aquí, no passa. 
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Insisteix que queda clar que l’objectiu del Grup Socialista és que s’arribi a un enfrontament, cosa que 
no passarà i assegura que l’equip de govern fa feina per aquest Consell de Mallorca però, durant la 
passada legislatura, al Grup Socialista el Consell de Mallorca no li preocupava el més mínim. 

Ara presenten una proposició dient que s’han de presentar esmenes perquè els preocupa el Consell de 
Mallorca i, si és així, demana per què l’any 2007 no varen aprovar la llei de finançament si és que tant 
els preocupava aquest consell insular. Si tant els preocupava el Consell de Mallorca per què consentien, 
any rere any, lliuraments a compte de la futura llei de finançament. 

Tot seguit es dirigeix a la Sra. Campomar i li diu que els lliuraments a compte de la futura llei de 
finançament ni tan sols no figuraven en els pressuposts –anaven fora dels pressuposts– i s’aprovaven 
quan es reunia el Consell Financer Interinsular a finals del mes de desembre. 

Així doncs, a finals de desembre es reconeixia, via Consell Financer Interinsular, un dret de cobrament 
d’una cosa que no estava ni tan sols en els pressuposts però durant tot l’any sí que es gastaven aquests 
doblers i, si a final d’any no s’hagués aprovat aquesta quantia pel Consell Financer Interinsular, els 
doblers no haguessin arribat. Allò sí que era una inseguretat absoluta i total. 

A més a més, aquestes bestretes que provocaven una total inseguretat no es comunicaven a la 
Intervenció General de l’Estat, anaven totalment fora de pressupost. Aquest consell insular, durant 
aquests anys, s’ha quedat sense gens d’autonomia financera perquè únicament tenia convenis (en 
matèria de carreteres, discapacitats, etc.) i quan s’envien doblers per convenis al final d’any, a damunt, 
s’ha de justificar en què s’han gastar els doblers mitjançant certificats i més certificats. 

Aquesta era la manera que tenia l’oposició de preocupar-se pel Consell de Mallorca durant la passada 
legislatura i no entén que puguin dir que s’hi preocupaven ja que no varen aprovar la llei de 
finançament i no diuen per què no ho feren. 

En canvi, ella sí que ha explicat en aquest Ple les dificultats que existeixen avui per tal d’aprovar la llei 
de finançament per mor de la manca de recursos que tenen les administracions. 

Fa notar que estan d’acord amb els principis generals però l’oposició no és capaç d’explicar per què 
l’any 2007 no aprovaren la llei de finançament si tot anava tant bé i el Consell de Mallorca 
pressupostava molts d’ingressos que al final no venien perquè la realitat era que tancaven els exercicis 
amb bestretes que ni a dia d’avui encara no han estat ingressades a caixa. 

Reitera que la realitat és que no se pagaven les bestretes i se signaven convenis però els doblers no 
arribaven com, per exemple, el conveni d’Ibatur de 2010 que no ha arribat mai i ara pretenen que 
l’actual equip de govern aprovi una moció per actuar contra la comunitat autònoma. 

En aquest sentit, li planteja al Grup Socialista què hi varen fer durant la passada legislatura i li recorda 
que ella sí que ha explicat les dificultats que té avui però el Grup Socialista no diu per què no ho varen 
fer si tot anava tant bé, es duien tant bé i eren tant amics. 

Certament hi ha una quantia de 35,6 M€ per aquest concepte en els pressuposts i espera i desitja que se 
li faci una esmena a aquest concepte però que l’esmena sigui en el sentit que es desglossi quina quantia 
d’aquests 35,6 M€ correspon a cada consell insular. 

Recalca que l’esmena ha d’anar en aquest sentit per tal que aquests doblers quedin definits per a cada 
consell i que cada consell els pugui destinar a allò que més li interessi o que consideri més oportú i no 
condicionats a factures i a justificacions. 

La Sra. SÁNCHEZ indica, en primer lloc, que no ha tengut un canvi d’actitud avui però no sap si li sap 
greu a l’equip de govern haver votat tantes vegades juntament amb el Grup Socialista a favor del 
Consell de Mallorca i ara canvien d’opinió i consideren que s’ha de reduir el Consell de Mallorca el 
màxim possible. 

Per altra banda, assenyala que creu que des de Madrid i des de la comunitat autònoma tenen un mateix 
objectiu. El Sr. Rajoy no aguanta el sistema autonòmic –no el suporta– i des de Madrid pensen que 
Espanya ha de ser un estat centralitzat i així ho diu el Sr. Rajoy en les seves declaracions, ho diuen tots 
els plans de pagaments a proveïdors que s’han fet, ho diu l’informe CORA i ho diu el Sr. Montoro cada 
vegada que obre la boca. 

A més a més, sap que el Sr. Bauzá comparteix aquest criteri i pensava que en aquest consell insular 
encara es mantenia una certa visió descentralitzada de l’Estat, dels ajuntaments, de les comunitat 
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autònomes i dels consells insulars però veu que sí que comparteixen el mateix objectiu que és clar: amb 
l’excusa de la crisi, reduir i centralitzar-ho tot en un únic Estat que governi tot el territori, però creu que 
no ha de ser així. 

Aquest xantatge que fa el Govern de les Illes Balears des del seu pressupost va directament cap al 
Consell de Mallorca. El Govern de les Illes Balears no té por del Consell Insular d’Eivissa, no té por 
del Consell Insular de Menorca ni del Consell Insular de Formentera. El Govern de les Illes Balears té 
por del Consell Insular de Mallorca perquè sap perfectament que rep pràcticament la meitat del 
finançament per càpita que reben els altres consells insulars. 

Concretament, el Consell de Mallorca hauria de rebre el 80% dels recursos del sistema de finançament 
i en rep el 60%. El Govern de les Illes Balears sap que si ha de llevar aquesta injustícia –que si el 
Consell de Mallorca planta cara i no vol seguir amb aquesta injustícia– i ha de mantenir el finançament 
dels altres consells insulars, amb 35 M€ no li basta ni per començar i, per això, el Govern de les Illes 
Balears vol fer aquest xantatge i per això li diu al Consell de Mallorca que, si no accepta les regles que 
posarà, doncs ni 25 M€ ni res; que si no accepta les regles que posarà el Govern de les Illes Balears, el 
Consell de Mallorca serà inviable econòmicament. 

Mostra, per altra banda, la seva estranyesa per aquesta actitud de no plantar-li cara al Govern de les 
Illes Balears perquè durant el període comprès entre l’aprovació de la primera llei de finançament fins a 
2008 (això ho sap el Govern de les Illes Balears perfectament) es varen incrementar els ingressos de la 
comunitat autònoma un 88% i, pel que fa als consells insulars, la competència de serveis socials es va 
incrementar un 23%, un 60% les altres competències i un 40% els doblers que es rebien per les 
carreteres. 

Saben que per ser justos i per respectar el principi de suficiència financera, s’han de posar damunt la 
taula bastant més que 35 M€ i saben que l’únic que li pot plantar cara i que té arguments sòlids per 
aconseguir una llei de finançament justa és el Consell de Mallorca.  

Per això fan aquest xantatge i els membres de l’equip de govern acoten el cap i així els diuen que són 
molt responsables –així ho diuen en premsa– però la seva responsabilitat no és obtenir el beneplàcit del 
Sr. Bauzá sinó que la seva responsabilitat són les carreteres de Mallorca, són les llistes d’espera de 
l’IMAS, són els infants tutelats, són els serveis que presta el Consell de Mallorca.  

Recalca que aquesta és la seva responsabilitat i afegeix que apel·lant a la seva responsabilitat, li demana 
al Grup Popular que canviï de criteri i voti a favor d’aquesta moció del Grup Socialista. 

La Sra. CAMPOMAR lamenta la submissió d’aquest govern del Consell de Mallorca als dictats que 
vénen del Govern de les Illes Balears i, sobretot, perquè veu que ho tenen molt assumit i ni tan sols no 
fan comptes millorar per res aquest projecte ni intentar-ho. 

També lamenta que la Sra. Roig no li hagi donat l’explicació que li havia demanat en la primera 
intervenció i, per tant, li agrairia que ara ho fes. 

La Sra. ROIG li diu a la Sra. Sánchez que, d’entrada, ja li anuncia que el Grup Popular hi votarà en 
contra i aprofita per demanar-li, atès que li reclamen que faci tot això, per què quan ella va arribar no es 
va trobar amb la situació resolta. Observa que ja ha formulat abans la pregunta però no li contesten ni 
mai no li han contestat per què l’any 2007 no es va aprovar una llei de finançament i, en canvi, ara ve el 
Grup Socialista a donar lliçons sobre quin ha de ser el finançament del Consell de Mallorca. 

Aclareix que, si la comunitat autònoma ha tengut millores del seu finançament durant aquests 4 anys i 
el Consell de Mallorca no n’ha participat, no és culpa del Partit Popular sinó del Partit Socialista per no 
haver aprovat la llei que així ho establís i insisteix en demanar per què no aprovaren la llei on s’hagués 
pogut recollir que el Consell de Mallorca participaria de les millores de finançament de la comunitat. 

L’única cosa que va saber fer el Grup Socialista va ser inventar un concepte “bestreta” i era un 
lliurament a compte de la futura de llei de finançament i, a més a més, fora del pressupost i sense 
comunicar-ho a la Intervenció General de l’Estat. 

Ara la pregunta que se li planteja és com poden arreglar el tema dels 150 M€ de lliuraments a compte 
de la futura llei i si han de tornar els doblers rebuts a compte d’una futura llei. 

Refusa, per tant, que li donin lliçons sobre com s’ha d’arreglar el finançament del Consell de Mallorca 
atès que ho haguessin pogut fer durant la passada legislatura quan els corresponia i, si ho haguessin fet 
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aleshores, ara no discutirien una llei de finançament sinó la revisió de la llei de finançament ja que, en 
teoria, ara ja haurien de revisar-la però la realitat és que encara s’han d’asseure per aprovar-ne una 
partint de zero. 

Igualment li retreu al Partit Socialista que no va fer res durant 4 anys a excepció de deixar l’exercici 
2011 sense pressupost, sense bestreta i sense conveni. Això és el que els deixaren i ara vénen a donar 
lliçons de com han de fer la llei o de com han de millorar el finançament del Consell de Mallorca i 
assegura –li diu a la Sra. Sánchez– que dedica hores a fer feina per mirar d’aconseguir que s’aprovi la 
llei de finançament dels consells insulars. 

Per acabar, fa constar que el Grup Socialista provoca constantment, fa servir la paraula “xantatge” que 
és una paraula molt lletja i que és una acció que està qualificada com a delicte i demana si és que la 
passada legislatura funcionaven amb xantatges, és a dir, si la Sra. Armengol se n’anava al Consolat de 
Mar i demanava tant de doblers o sinó bloquejaria les votacions. En tot cas, això avui no passa. 

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 41. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR 
REFERIDA A LA FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL D’INCA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atès que la Fundació Teatre Principal d’Inca es va constituir l’any 1998 per 
l’Ajuntament d’Inca, el Consell de Mallorca i la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears amb l’objectiu d’adquirir l’immoble urbà i la indústria del cinema i teatre, i 
fer del Teatre Principal  d’Inca un centre promotor i difusor de la cultura. 
 
Considerant que el Consell de Mallorca es va constituir com a institució fundadora 
amb els objectius assenyalats, manifestant la conformitat amb el conveni de 
col·laboració signat amb la resta de fundadors. 
Així mateix el Ple del Consell de Mallorca, en sessió de dia 6 de juliol de 1998, atesa 
la proposta oportuna de la Comissió de Cultura i Patrimoni Històric, acordà constituir 
la Fundació Teatre Principal d’Inca. Amb aquests objectius el Consell destinà 
15.000.000 pesetes com a dotació inicial. 
 
Considerant que llavors ençà la Fundació ha dut a terme gestions per poder fer realitat 
la rehabilitació del Teatre Principal i complir els objectius fundacionals. 
 
Atès que així s’han adquirit els immobles colindants havent-se procedit a la seva 
demolició per poder executar el projecte de rehabilitació. 
 
Considerant que el l’Ajuntament d’inca, el Govern de les illes Balears i el Consell de 
Mallorca han manifestat la voluntat de dur a terme les aportacions necessàries, així 
com accedir a programes i subvencions europees. 
 
El Consell de Mallorca, fundador de la Fundació Teatre Principal d’Inca manifesta la 
seva voluntat i interès de què es duguin a terme els objectius fundacionals. 
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Per tot això, 
 

PROPOSTA D’ACORD: 
 

1. El Consell de Mallorca es ratifica en els objectius fundacionals de la Fundació 
Teatre Principal d’Inca, per fer-ne del Teatre Principal d’Inca un centre 
promotor i difusor de la cultura. 

 
2. El Consell de Mallorca com a fundador patró de la Fundació es compromet a 

consignar i aportar a la Fundació la quantitat de 800.000 euros en deu 
aplaçaments de 80.000 euros anuals, començant al pressupost de l’any 2014 
amb la finalitat de contribuir a les obres de reforma i ampliació del Teatre 
Principal d’Inca. 

 
3. Comunicar aquest Acord a la Fundació del Teatre Principal d’Inca, a 

l’Ajuntament d’Inca i al Govern de les Illes Balears. 
 
El Sr. VIDAL (PP) inicia la seva intervenció. 

Ho fa amb la glosa mallorquina que és el lema del Dijous Bo que se celebra avui a Inca: 

“De Mallorca n’és un dia 

Inca la capital 

ciutadans, no ho prengueu a mal 

que només és per un dia” 

Considera que per a la gent d’Inca la millor manera de rebre el Dijous Bo és amb una moció com 
aquesta, ja que no poden comptar amb la presència de l’equip de govern del Consell de Mallorca tot i 
que tots els seus membres hi voldrien ser presents. 

Es mostra convençut que rebrà el vot favorable de tota la Corporació del Ple, i que la Sra. Salom, com a 
inquera i com a presidenta del Consell de Mallorca, n’estarà ben contenta.   

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) intervé a continuació.  

Retreu al Sr. Vidal que hagi fet una intervenció tan curta, perquè esperava que fes una explicació de la 
moció. Li fa notar que a la sala de Plens hi ha un públic que té tot el dret de saber què és el que 
s’aprova o no s’aprova.  

La Sra. PRESIDENTA li diu que ella mateixa li pot explicar, i ho fa tot seguit.  

Expressa el compromís del Consell de Mallorca de col·laborar perquè es puguin fer les obres de 
rehabilitació del Teatre Principal d’Inca. Considera que és bo i que és necessari que hi pugui haver una 
infraestructura com aquesta a Inca i a la seva comarca. 

Diu que el Consell de Mallorca forma part de la Fundació Teatre Principal d’Inca i que cada any amb el 
pressupost d’aquesta institució se va aportant una partida d’aproximadament 80.000 €, com a membres 
d’aquest patronat.  

Assenyala que la proposta que se presenta avui al Ple estableix que durant els propers deu anys el 
Consell de Mallorca se compromet a abonar 80.000 € cada any a la Fundació Teatre Principal d’Inca.  

Reitera que el compromís consisteix a aportar 800.000 € durant els propers deu anys a la Fundació 
Teatre Principal d’Inca perquè se pugui fer aquesta infraestructura. 

Diu que per aquesta raó se presenta al Ple d’avui i comenta que als membres del PP del govern 
d’aquesta institució els agradaria que s’aprovi per unanimitat perquè saben que és la voluntat de la gent 
d’Inca i de tots els seus partits polítics, com ho és també de tota la gent de Mallorca: poder col·laborar i 
ajudar a fer una infraestructura cultural per al poble d’Inca.  
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Aprofita per dir que ella, com a inquera, és avui aquí presidint el Ple, i afirma que hi ha moltes maneres 
d’estimar el poble i de fer feina per ell. És obvi que, en un dia com avui, tot i ser el Dijous Bo, també és 
possible fer feina des de Palma per aconseguir una cosa que és bona per a la gent d’Inca.  

Assegura que aquest és el sentit de la moció que s’ha presentat al Ple d’avui. Reitera que desitjarien 
que tots els Grups polítics els facin costat.  

El Sr. FONT reprèn la seva intervenció. 

Agraeix l’explicació que acaba de fer la presidenta, perquè considera evident que s’ha d’explicar 
qualsevol moció que se presenta al Ple.  

Fa avinent que tant el PSM com la resta de coalicions que han anat conformat el seu partit polític MÉS 
per Mallorca, tant a Inca com a qualsevol altra administració de les Illes Balears, han manifestat sempre 
el seu suport a aquest objectiu de la Fundació Teatre Principal d’Inca, que es va crear l’any 1998. 

Recorda que ja fa molts d’anys que hi fan feina, en aquesta direcció, per tal que sigui una realitat la 
construcció d’aquest teatre. Diu que si alguna cosa lamenten, els membres de MÉS per Mallorca, és 
que durant els darrers quinze anys no s’hagi fet res.  

Opina que tots els governs anteriors, de qualsevol color polític, en són culpables o que almenys s’han 
de sentir responsables pel fet que no s’hi hagi fet res.  

Afirma que amb la moció d’avui, que el seu Grup considera encertada, s’obre una possibilitat per fer 
realitat aquest projecte. Tot i això, desitja aprofundir sobre el compromís del Consell de Mallorca pel 
que fa a la part que pertoca aportar per a la realització de les obres.  

Per aquest motiu, el seu Grup proposa una transacció, perquè s’afegeixi un punt o dos a la moció. Tot 
seguit, ho explica detalladament.  

Diu que canviarien el punt 2 de la moció per la redacció següent: 

“El Consell de Mallorca, com a fundador–patró de la Fundació Teatre Principal d’Inca, es compromet a 
consignar i a aportar a aquesta una tercera part del cost total de les obres de reforma i ampliació del 
Teatre Principal d’Inca, d’acord amb el projecte i amb el pressupost que aprovi el patronat de la 
fundació, repartit en deu aplaçaments, sense perjudici de que puguin arribar aportacions d’altres 
organismes externs a la fundació.  

Amb aquesta finalitat, es crearà una partida al pressupost del Consell de Mallorca per a l’any 2014 i es 
dotarà de crèdit suficient per complir aquest acord.” 

A més a més, proposa que abans del darrer punt de la moció, s’hi afegeixin dos punts més. Diu que el 
primer d’aquests punts vendria a ser el punt 3 de la moció que se presenta, i la redacció que proposa és 
la següent: 

“El Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament d’Inca a prendre un acord 
exactament igual a aquest, com a patrons de la fundació, i en els mateixos termes.” 

Pel que fa al punt 4, que seria un punt nou, la redacció proposada és aquesta:  

“Que aquests compromisos es reflecteixin, via addenda, al conveni de col·laboració signat entre les tres 
administracions”.  

Reitera que aquesta és la proposta del seu Grup i destaca que, al seu parer, aconsegueix fermar de 
forma molt més rotunda aquest compromís del Consell de Mallorca d’aportar una tercera part de les 
inversions sempre i quan no hi hagi una aportació d’entitats externes que faci que se pugui minvar 
aquesta quantitat econòmica.  

Tot seguit torna a llegir textualment la redacció dels dos punts que proposa el seu Grup. 

El Sr. DALMAU (PSOE) intervé a continuació. 

Agraeix a la Presidenta l’explicació que ha fet de la moció, atès que amb la intervenció del Sr. Vidal no 
havia quedat res clar.  

Tot i això li fa avinent que ella ja fa dos anys que governa el Consell de Mallorca, per la qual cosa sap 
que si l’equip de govern té previst executar aquesta rehabilitació ho podria haver presentat com un punt 
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de gestió de govern, no com una moció de bona voluntat política del seu Grup parlamentari, que li dona 
suport dins la institució.  

Mostra la seva sorpresa per aquesta decisió, que el Grup del PSOE no entén.  

D’altra banda, fa notar que crida l’atenció la coincidència d’aquesta bona voluntat de la Presidenta del 
Consell de Mallorca amb la data d’avui, de celebració del Dijous Bo a Inca. En aquest sentit, recorda 
que així com al Sr. Alemany (PSOE) li agrada més un bon debat que un bon dinar, té la sensació que a 
la Presidenta del Consell de Mallorca li agrada més una bona fira que un bon Ple.  

Torna a retreure la coincidència d’aquesta decisió de l’equip de govern precisament amb el dia en què a 
Inca se celebra el Dijous Bo.  

Anuncia que el seu Grup s’abstendrà de votar aquesta moció i n’explica els motius tot seguit.  

Reconeix que és cert que el nou Teatre Principal d’Inca ja hauria de ser una realitat des de fa anys, però 
opina que hi ha moltes formes de fer-ho, des del punt de vista de la realitat econòmica del moment 
actual. 

Retreu que la proposta d’acord que se presenta avui no vagi acompanyada d’un projecte de 
rehabilitació del Teatre Principal d’Inca, que no hi és, i amb un pla de viabilitat de l’execució 
d’aquestes obres, que tampoc no hi és.  

Tot seguit adverteix que la decisió d’executar aquest projecte hipotecarà la gestió de tres equips de 
govern: l’actual, el següent –que haurà de liderar el PSOE l’any 2015– i també el de la legislatura 
posterior.  

Per aquesta raó, tot i que entén que hi han de prendre part tots els partits que conformen la Corporació 
del Ple del Consell de Mallorca perquè no se sap com aniran les coses, vol fer notar que les 
conseqüències amb vista al futur són les que acaba d’advertir.  

Recorda que la situació econòmica és complicada i també fa avinent que el Consell de Mallorca tenia 
un compromís amb la Xarxa dels teatres públics i auditoris de Mallorca però no els dona el suport que 
necessiten. Aquest era el suport que rebien abans per poder tenir una programació garantida i viable.  

Afirma que tenen constància que és així, que el Consell de Mallorca no ho promou i que a Mallorca no 
existeix una programació cultural amb un criteri unificat, per atendre les demandes de la població. 
Observa que a vegades hi ha fins i tot més oferta que demanda. 

Discrepa de la decisió d’afegir, en un moment tan complex com és l’actual, un teatre més a la xarxa 
esmentada quan existeixen les mancances que ha assenyalat, que afecten la xarxa ja existent. 
Puntualitza que això no vol dir que no sigui important, i així ho ha defensat el seu Grup polític, però 
discrepa de que es faci d’aquesta manera.  

Per acabar, reitera que el seu Grup s’abstendrà a la votació d’aquesta moció. 

La Sra. PRESIDENTA intervé per fer un aclariment. 

Explica que l’equip de govern hauria preferit presentar aquest punt com una declaració institucional i 
no com una moció del Partit Popular però la causa de no haver-ho fet així és que hi ha un Grup polític 
que ha romput les relacions amb l’equip de govern a causa d’un tema que no té res a veure amb el 
Consell de Mallorca i els seus membres no volen dur al Ple cap declaració institucional i diuen que s’ha 
de dur com a moció.  

Diu que, tot i això, l’equip de govern va tenir la deferència de telefonar a tots els membres de la 
Corporació del Ple per informar que se presentaria aquesta moció, per demanar què en pensaven i si els 
semblava bé.  

Considera que se fa un mal favor a Inca si avui aquesta moció no s’aprova per unanimitat. Creu que és 
bo que existeixi un compromís de tots els partits polítics de la institució sobre aquesta qüestió. 
Adverteix que la política dóna moltes voltes i que aquest és un compromís de voluntat política per a 
deu anys.  

Reitera que si avui no s’aprova per unanimitat se fa un mal favor a la ciutat d’Inca i al seu teatre. 
Precisament és el compromís esmentat, allò que necessitava Inca.  
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El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) intervé tot seguit. 

Com a continuació a les explicacions que acaba de donar la Presidenta, reitera que varen informar 
convenientment tots els Grups polítics del Consell de Mallorca, raó per la qual entenien que existia el 
consens oportú en el sentit que explica la moció. 

Explica que se presenta en forma de moció perquè és la que és possible dur endavant en aquests 
moments, atès que es tracta d’una inversió pluriennal, i és també una declaració de voluntat política del 
Grups que conformen aquesta Corporació.  

Fa avinent que tots els Grups polítics de l’Ajuntament d’Inca, que coincideixen amb els d’aquesta 
Corporació, varen manifestar la seva voluntat de dur endavant la construcció del Teatre Principal 
d’Inca.  

Assenyala que se proposa l’aportació de la quantitat de 800.000 €, que suposa una part important del 
projecte, i se demana als Grups de l’oposició si hi estan d’acord o no a aportar 80.000 € anuals per 
aconseguir la construcció d’aquest teatre.  

Fa avinent que si avui el PSOE decideix abstenir-se de votar sobre aquesta qüestió s’haurà de veure què 
opinen els representants d’aquest mateix partit i els dels altres partits polítics en la propera reunió de la 
Junta de Patrons de la Fundació Teatre Principal d’Inca.  

Assegura que l’equip de govern d’aquesta institució reafirma la voluntat d’aprovar aquesta moció, 
perquè considera que Inca ho necessita i que, abans de parlar d’una programació s’ha de parlar de les 
infraestructures necessàries.  

Atès que ja s’ha explicat de forma ben detallada el sentit d’aquest moció, s’interpretarà que qui no vota 
a favor està en contra de la rehabilitació del Teatre Principal d’Inca i si no és així, caldrà que ho 
expliquin.  

Torna a dir que si no se vota a favor d’aquesta moció el Grup del Partit Popular interpretarà i 
manifestarà que la resta de Grups polítics d’aquesta institució no estan a favor de la rehabilitació del 
Teatre Principal d’Inca. 

El Sr. FONT intervé a continuació. 

Demana que li comuniquin si accepten, com a mínim, les seves interpel·lacions, abans de fer la seva 
segona intervenció. 

El Sr. ROTGER respon tot seguit. 

Quant a la quantitat econòmica, 800.000 €, li fa notar que és la quantitat que se necessita com a 
aportació del Consell de Mallorca i que ha estat pactada en el sí de la Junta de Patrons de la Fundació 
Teatre Principal d’Inca. Actualment, aquesta és la quantitat establerta i no hi ha cap motiu per assumir 
el compromís d’aportar una quantitat superior.  

Pel que fa a l’addenda, opina que és una garantia més i en conseqüència considera que estan en 
condicions d’acceptar-la.  

Reitera: la quantitat és de 800.000 € i l’addenda, sí, l’accepten en el conveni de la Fundació Teatre 
Principal d’Inca. 

El Sr. FONT intervé tot seguit.  

Puntualitza que el plantejament que ha fet MÉS per Mallorca era el de millorar el compromís, que 
anava en funció del pressupost i en funció de si hi havia aportacions externes. Entén que ho millora, tot 
i que el seu Grup no en farà bandera si el PP considera que no s’ha de canviar.  

Reitera que per al seu Grup millorava el compromís del Consell de Mallorca en el sentit de poder fer 
front a un terç real del cost que suposa a les administracions que en són patrons (Ajuntament d’Inca, 
Consell de Mallorca i Govern de les Illes Balears). Tot i això, torna a dir que no en faran bandera 
perquè allò que desitgen és que el projecte vagi endavant.  

Pel que fa a les addendes, les reitera tot seguit. 

La primera és: “Instar el Govern balear i l’Ajuntament d’Inca a prendre un acord amb el mateix 
compromís.” 
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La segona és aquesta: “Que se reflecteixi en el conveni.”  

El Sr. DALMAU intervé a continuació. 

Demana a l’equip de govern que no vengui al Ple a fer exercicis de purisme, perquè ell com a conseller 
del PSOE ha hagut d’aguantar en un Ple anterior una intervenció del vicepresident del Consell de 
Mallorca assegurant que tenia una actitud positiva però que votava en contra d’una moció que 
presentava el PSOE.   

Considera que ara augmenten encara més aquesta actitud rocambolesca amb la situació que acaba de 
crear el Sr. Rotger amb l’argument que si els representants del PSOE s’abstenen de votar l’equip de 
govern del Consell de Mallorca dirà que estan en contra de la rehabilitació del Teatre Principal d’Inca.  

Diu al Sr. Rotger que facin les interpretacions que els convengui i que vulguin fer, perquè els membres 
del PSOE també interpretaran i diran clarament a la ciutadania d’Inca allò que els representants del PP 
podrien haver fet i no han volgut fer.  

També li fa avinent que l’únic acord que obliga el Consell de Mallorca a fer un acte executiu és el que 
passa per la Intervenció d’aquesta institució, i és obvi que tenien l’oportunitat i la majoria absoluta per 
fer un acte executiu en el moment que correspongui, amb el vistiplau de la Intervenció del Consell de 
Mallorca.  

En conseqüència, el que avui fa l’equip de govern és un paripé, no és res més, l’únic que pretén és que 
la presidenta del Consell de Mallorca se posi la medalla el dia del Dijous Bo. 

Demana al Sr. Rotger que imposin serietat sobre aquesta qüestió i no pretenguin fer davant el PSOE 
cap tipus d’exercici de bones pràctiques en matèria política justament avui i en aquest punt.  

També li retreu els seus comentaris anteriors interpretant que el PSOE vota en contra de la rehabilitació 
del teatre i li recorda que l’equip de govern vota constantment en contra dels interessos del Consell de 
Mallorca.  

Recorda que la Sra. Roig ho ha expressat així quan s’ha referit al problema dels pressuposts de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Opina que és obvi que s’ha votat en contra dels interessos del 
Consell de Mallorca.  

Diu que l’únic que defensa la institució és l’Ajuntament d’Inca, però el Consell de Mallorca no defensa 
la seva institució. És aquesta, la realitat, i és això el que avui s’ha sentit al Ple i s’ha pogut constatar.  

Refusa les afirmacions del Sr. Rotger i assegura que aquesta moció no estava pactada.  

Reitera que no ha estat pactada en cap moment. Per aquesta raó considera que no s’ha de fer demagògia 
en aquest sentit sobre una qüestió que, si hagués existit voluntat política, s’hagués pogut executar 
correctament i la rehabilitació de l’edifici aviat seria una realitat.  

El Sr. ROTGER intervé a continuació. 

Diu al Sr. Dalmau que no vol pensar que el portaveu del seu partit polític a l’Ajuntament d’Inca hagi 
donat instruccions al seu Grup polític perquè facin aquest tipus de defensa, perquè si és així és obvi el 
deixen en molt mal lloc.  

Manté que se va parlar d’aquesta moció i que la resta dels Grups polítics no s’hi varen pronunciar en 
contra. Fa avinent que aquesta moció suposa un posicionament polític. 

A continuació s’adreça a la Sra. Garrido (PSOE), que manifestava el seu desacord, per indicar-li que 
ella sap perfectament fins on es pot arribar en aquests moments. Li reitera que és així, perquè ambdós 
n’han parlat. Tot seguit li diu que, si ella no respecta la conversa, ho poden deixar estar, en prenen nota 
i punt, n’han parlat.  

Reitera que es tracta d’un posicionament polític que comporta la possibilitat de l’adjudicació de les 
obres per part de la Fundació Teatre Principal d’Inca. 

Tot seguit diu al Sr. Font, en relació a les addendes que ha proposat, que precisament és l’Ajuntament 
d’Inca qui demana al Consell de Mallorca que se pronunciï, per la qual cosa el Consell de Mallorca no 
pot instar l’Ajuntament d’Inca perquè aquest ja ha adoptat el compromís. 
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Pel que fa al Govern de les Illes Balears, tampoc no cal fer-ho, atès que ja ha manifestat que farà una 
aportació perquè es facin aquestes obres.  

Reitera que refusen les addendes; són innecessàries, per les raons que acaba d’explicar.  

Quant a la sol·licitud de posar una addenda en el conveni existent, diu que no hi ha cap problema per 
fer-ho, es pot acceptar.  

El Sr. FONT demana que li confirmi si accepten que l’addenda es posi al conveni, per acabar-ho 
d’entendre bé. 

El Sr. ROTGER respon afirmativament. 

El Sr. FONT reprèn la intervenció i diu que encara vol fer una reflexió positiva, si la Presidenta li ho 
permet.  

La Sra. PRESIDENTA li ho accepta.  

El Sr. FONT assenyala que potser l’Ajuntament d’Inca ho ha fet, però el Govern balear encara no ha 
pres cap acord formal i és ben probable que la primera institució que pren un acord formal sobre 
aquesta qüestió sigui el Consell de Mallorca. 

Per aquesta raó, i en benefici del futur Teatre Principal d’Inca i de tota la població d’aquesta ciutat, 
considera important incloure la clàusula que ha proposat.  

Insisteix a demanar a l’equip de govern que ho prengui en consideració. Fa notar que no ferma el 
Consell de Mallorca i facilita que d’una vegada per totes puguin tirar endavant les obres de 
rehabilitació del teatre. 

Observa que, d’aquesta forma, no ofenen ningú.  

La PRESIDENTA indica que tot seguit se farà la votació i recorda que als tres punts de la redacció 
inicial s’hi afegeix un quart punt, el que ha proposat el Sr. Font. 

A continuació demana al Sr. Font que llegeixi textualment el contingut d’aquest punt del conveni que 
s’incorpora a la moció. 

El Sr. FONT indica que la redacció és la següent: 

“Que aquests compromisos se reflecteixin, via addenda, al conveni de col·laboració signat entre les tres 
institucions.” 

La PRESIDENTA diu que se farà tot seguit la votació, en aquests termes. 

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

 
Conseqünetment, la moció aprovada resta amb el següents termes: 
 

1. El Consell de Mallorca es ratifica en els objectius fundacionals de la Fundació 
Teatre Principal d’Inca, per fer-ne del Teatre Principal d’Inca un centre promotor i 
difusor de la cultura. 

 
2. El Consell de Mallorca com a fundador patró de la Fundació es compromet a 
consignar i aportar a la Fundació la quantitat de 800.000 euros en deu aplaçaments 
de 80.000 euros anuals, començant al pressupost de l’any 2014 amb la finalitat de 
contribuir a les obres de reforma i ampliació del Teatre Principal d’Inca. 

 
3.Comunicar aquest Acord a la Fundació del Teatre Principal d’Inca, a 
l’Ajuntament d’Inca i al Govern de les Illes Balears. 
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4.Que aquests compromisos es reflecteixin, via addenda, en el conveni de 
col·laboració signat entre les tres institucions. 
 
 

PUNT 42. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA SOBRE LA 
LLEI DE RÈGIM LOCAL. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Al ple ordinari del mes de setembre, MÉS per Mallorca va presentar una moció 
referent al projecte de llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, 
proposant que s’instés al Consell de Ministres a retirar-la i procedís a consensuar un 
nou text amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) vist el rebuig 
que ha provocat aquest projecte de llei dins l’àmbit del municipalisme i també dins la 
pròpia federació, on cal recordar que hi estan representats tots els batles i batleses de 
l’Estat Espanyol. Aquesta moció fou rebutjada pel PP i, per tant, no va ser aprovada 
pel ple del Consell de Mallorca. 
 
Ara, el projecte de llei segueix la seva tramitació parlamentària i es troba en fase de 
presentació d’esmenes. 
 
No podem obviar la transcendència que pot tenir l’aprovació d’aquesta llei, tal i com 
està redactada, pel propi Consell de Mallorca pel que fa a l’assumpció de noves 
competències i les possibles repercussions econòmiques que això pot provocar dins 
els pressuposts de 2014 d’aquesta administració. 
 
 
Per tot això exposat, el grup de consellers de MÉS per Mallorca insta al plenari de 
Consell Insular de Mallorca a que prengui el següents 
 
 

ACORDS 
 
 
1. El Ple del Consell de Mallorca acorda encarregar un informe tècnic als 
especialistes d’aquesta administració per tal d’analitzar les repercussions 
econòmiques que l’aprovació d’aquesta llei provocarà dins el propi Consell. 
 
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. Francisco Fernández. 

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

“Honorable Sra. presidenta, senyores i senyors consellers: 

Parlar de Llei de règim local és sinònim de responsabilitat, de competències, de dotació pressupostària 
suficient per poder dur endavant una feina pública. Senzillament, quan les competències assolides en 
temps de crisi no vénen acompanyades d’aquesta dotació pressupostària pública és millor no assumir-
les. 
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En lloc d’assumir competències que ja saben d’entrada que estaran buides en poc temps i que no 
podran ésser acomplides, és millor dir que no. No assumir responsabilitats que no es poden dur 
endavant. 

Quan sabent que aquesta és la realitat i que, tot i això, el Consell de Mallorca tira endavant i vol fer 
front a una reforma que li dóna més competència en matèria local que fins ara pertanyien als municipis 
i han de començar a pensar que a darrere hi ha qualque cosa sospitosa i fan les coses d’aquesta forma. 

I sí, hi ha una qüestió que no està clara i que no li passa gens desapercebuda a la ciutadania perquè la 
propaganda política que es fa, la campanya de marquèting polític per dir que sortim de la crisi, ha estat 
la proposta de privatització de molts de serveis socials que presenten avui amb aquesta llei i que abans 
pertanyien als ajuntaments i que ara es volen traspassar competencialment al Consell de Mallorca per 
aquesta via de la modificació de lleis de règim local. De bases, hem de recordar. 

Així doncs, si assolir competències socials ens ha de dur a la privatització dels serveis perquè no poden 
ésser realment pagats pel Consell de Mallorca, tendrem una sortida a la crisi sí, maquillant la despesa, 
però una pèrdua de credibilitat de la institució que ja està prou enfonsada per aquestes pràctiques i hem 
de dir, després del que hem escoltat avui aquí, que aquestes pràctiques són molt paregudes a la màgia 
que empren els trileros a la Platja de Palma. 

La institució del Govern de les Illes Balears i la del Consell de Mallorca s’ha de posar d’acord, han de 
tenir un enteniment perquè els que parlam aquí som representants de la ciutadania i voler saber la 
solució que donen aquestes situacions a dia d’avui. No volem saber què ha fet abans l’oposició.  

Si a vostès els deuen 320 M€, què passarà amb els serveis socials d’escoleta?, què passarà amb l’escola 
municipal de música?, què passarà amb la gestió pública dels serveis socials essencials?, de quina 
manera faran les coses i com supliran aquest coneixement que li pertanyia, fins ara, a l’ajuntament de 
com s’havien de prestar aquests serveis? 

Per tant, és just també dir que moltes vegades hem d’anar a un ple l’Ajuntament de Palma, com el 
d’avui, perquè ens diguin que s’aprova el pressupost però aquest pressupost de 2014, encara pitjor que 
el de 2013, està dient-nos que difícilment ni l’Ajuntament ni el Consell de Mallorca d’aquesta manera 
podran fer front a aquestes competències. 

Per tant, se li està donant pas a aquesta privatització per molt que ens diguin avui que l’Hospital de 
Manacor, per exemple, està amb menys competències gràcies a aquesta privatització. 

Saben el que ens diuen els treballadors de l’Hospital de Manacor quan els demanam per aquestes 
funcions? Ens diuen que la privatització no ajuda en res, ni tan sols la temporada turística, perquè 
primer s’hi va a l’hospital privat i, com que no li poden donar servei, han de tornar a anar al públic. 
Aquesta és la realitat, aquest és el finançament que volem escoltar els ciutadans que està resolt del 
Consell de Mallorca perquè volem la defensa d’aquesta institució com a mallorquins. 

Sentim molt haver d’ésser crítics però la lectura de l’ordre del dia del Consell de Mallorca, més rere 
més d’aquesta legislatura, és bona prova que allò que deim és cert. Avui hem estat una altra vegada 
amb el tema del reconeixement extraordinari de crèdit, com un bon exemple d’això. Per aquesta via 
anam a un terrible fracàs que només ajudarà a fer que les dades econòmiques de les institucions 
millorin però empobrint i deixant d’acomplir el seu servei públic que és el que realment i finalment ens 
importa. 

El poble de Mallorca ho ha de saber i si com a conseqüència d’aquesta descapitalització pública, 
d’aquesta falta de recursos, vostès no compleixen i apliquen polítiques que desfavoreixen els 
desemparats, la formació dels joves, l’ajuda als pares que fan feina, els joves amb inquietuds culturals 
volen aprendre música, a les persones majors, estarem davant una perversió de la finalitat darrera de la 
política que és estar al servei real de la ciutadania de Mallorca. 

I el que és pitjor, la privatització total fa insostenible el sistema públic. On són els criteris de 
racionalització i sostenibilitat administratius si ja partim de la base d’assolir competències minvades 
pressupostàriament deficitàries. 

El Consell de Mallorca té davant un repte import, ésser creatiu, reivindicar realment la seva 
importància institucional davant d’altres ens locals. Els municipis tenen participació en els imposts de 
l’Estat, el Govern negocia les partides pressupostàries amb Madrid, i vostès, vostès essent una 
institució emblemàtica, que ha de donar exemple, depenen d’uns i d’altres i, encara que serveixen com 
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un calaix de sastre per deixar morir les competències bàsiques, encara assumeixen aquestes retallades 
dels municipis com si fossin pròpies, vostès són una estora de la incompetència municipal, dels 
municipis que per llei tenen l’obligació de complir amb els serveis bàsics i que els arriben a vostès amb 
dèficit, delegant per llei les competències no dotades pressupostàriament. Vet aquí que feta la llei, feta 
la trampa. 

Moltes gràcies.” 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) comenta que avui parlaran d’aquesta moció sobre la Llei de règim 
local i imagina que continuaran parlant per molt de temps d’aquesta “fantàstica” Llei de règim local. 

A continuació recorda que en el Ple de setembre, MÉS per Mallorca ja va presentar una proposta 
d’acord perquè s’acordàs demanar al govern central la retirada de la llei i la consensuàs entre els 
ajuntaments de tot l’Estat mitjançant la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. 

Aquell acord no va ser possible ja que el Partit Popular va trobar que no era oportú i, per tant, no es va 
aprovar aquell acord i mentrestant la llei va fent passes i va continuant la seva tramitació al Parlament 
de l’Estat espanyol. 

No cal dir que, des de MÉS per Mallorca, sempre han trobat que aquesta llei té moltíssimes 
deficiències, per no dir paraules més contundents. 

Creuen que el concepte que tenen, de segons quines paraules, el Partit Popular i MÉS per Mallorca no 
és el mateix, és molt diferent. Paraules com “racionalització” i “sostenibilitat”, que són la bandera 
d’aquesta llei i la bandera del Partit Popular pel que fa a la necessitat d’aquesta llei, són paraules molt 
maques, que sonen molt i que avui estan de moda perquè la crisi econòmica fa tenguin un cert ressò 
però la veritat és que el concepte que té MÉS per Mallorca no és igual. 

El seu Grup pensa que les conseqüències d’aquesta llei duran a la destrucció de llocs de treball, a la 
disminució de la qualitat de molts de serveis i duran a l’encariment d’aquests serveis per als mateixos 
ciutadans. En aquestes conseqüències, MÉS per Mallorca no hi veu ni racionalitat ni sostenibilitat sinó 
més aviat tot el contrari. 

Aquesta llei també suposa un atac frontal a les autonomies donat que lleva competències definides en 
els estatuts i aquí, el mateix govern autonòmic del Partit Popular, també ho considera perquè, de fet, hi 
va presentar esmenes en aquest sentit per devers el mes de març. 

La llei no resol una deficiència històrica de la democràcia que és el finançament de les entitats locals. 
La pretensió que té aquesta llei de dèficit zero per als ajuntaments és aberrant tenint en compte que la 
part de dèficit que se rep a l’Estat espanyol és el 3,7%. O tots moros, o tots cristians: si han de reduir 
dèficit, l’han de reduir tots per igual i no fer parts i quarts amb les administracions que són les més 
properes als ciutadans i que són les que pateixen les conseqüències de les penúries que passen els 
nostres ciutadans. 

Aquesta llei també implica una retirada molt important de competències als ajuntaments de més de 
20.000 habitants –competències pròpies– i d’impròpies o serveis que siguin deficitaris. Aquí hi ha el 
bessó de la qüestió i és el motiu pel qual han presentat aquesta moció ja que aquí entren els serveis 
socials, les escoletes i tota una sèrie de competències que estan prestant actualment els ajuntaments 
com a administracions més properes als ciutadans. 

S’imaginen, però sense tenir-ne constància i que vist que aquestes competències poden caure ja en 
2014 en la responsabilitat del Consell de Mallorca en quant a la coordinació de serveis o d’haver 
d’assumir com a pròpies segons quines competències, que el Consell de Mallorca haurà fet qualque 
cosa ja o haurà encarregat qualque estudi per saber com li afectarà o li deixarà d’afectar la llei. 

Reitera que, atès que no en tenen cap constància, és la raó per la qual presenten aquesta moció avui 
davant el Ple perquè acordi que –si ja està fet, els ho diguin i cap problema– el Consell de Mallorca 
encarregui als tècnics propis de casa, competents en cada matèria, un estudi sobre quines competències 
li poden caure a la institució en 2014 i anys successius i, sobretot, el tema del cost econòmic que 
puguin tenir per veure, ara que l’equip de govern deu estar fent feina amb els pressuposts de 2014, 
quina influència poden tenir en els pressuposts de 2014. 

El Sr. FERRÀ (PSOE) comença la intervenció dient que el Grup Socialista ja va fer una interpel·lació 
bastant extensa dia 11 de juliol de 2013 sobre aquesta llei allà on ja varen plantejar els seus dubtes i les 
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emperons que trobaven que eren molt greu i, si bé no era una moció, tampoc no es va aprovar la moció 
de MÉS per Mallorca relativa a fer qualque cosa en relació a aquest projecte de llei. 

Opina que ara ja fan tard perquè li sembla que està previst que dia 1 de gener entri a vigir aquesta llei i, 
per tant, dia 1 de gener ja notaran en pròpies carns, especialment alguns batles, els seus efectes i, en 
conseqüència, no sap si ja valdrà de res aquest estudi o no però creu que sí perquè, quant més es puguin 
anticipar als efectes perversos de la llei, potser més els podran torejar. 

Per això, creu que és important manifestar que l’administració local no és la culpable de tota la situació 
econòmica de dèficit i de deute de l’administració espanyola sinó tot el contrari com ja varen poder 
demostrar, amb la interpel·lació a què ha fet referència abans, l’administració local era la que més 
esforços havia fet, la que més transparència aportava a la gestió, la que més comptes retia i la que era 
més propera a la ciutadania. 

Adverteix de la importància que els informin sobre com afectarà aquesta llei en 5 punts primordials, 
sota el seu punt de vista: 

Com afectarà aquesta llei els serveis socials i especialment a l’atenció primària, és a dir, les 
treballadores familiars que van a ajudar els malalts o les persones dependents cada dia i que ara 
depenen directament dels treballadors socials dels ajuntaments. Aleshores de qui dependran? Com ho 
faran? S’externalitzarà el servei o es privatitzarà? És a dir, com quedarà aquesta proximitat tan 
important que és l’atenció primaria? 

De la mateixa manera està el servei de recollida de residus. Ja hi ha municipis que l’han externalitzat o 
l’han cedit a mancomunitats però n’hi ha que no i que els va molt bé i, per tant, demana com quedarà 
això? Què hi farà el Consell de Mallorca quan es faci càrrec de tants de municipis? Un exemple molt 
il·lustratiu el troben a l’Ajuntament de Madrid sobre l’externalització en segons quins termes es faci. 

Igual passa amb el servei d’aigua potable i, sobretot, com afectarà la llei a l’autonomia local. Qui fixarà 
el cost estàndard dels serveis per dir si els han de dur els ajuntaments o no? Sota el punt de vista del 
Grup Socialista, la llei representa una minva molt important de l’autonomia local. 

Assenyala que, si dia 1 de gener entra en vigor la llei, els batles dels pobles de menys de 5.000 
habitants no podran cobrar i planteja com ho faran aquests batles que fins ara s’hi poden dedicar perquè 
tenen un sou que els dóna el Govern de les Illes Balears i, a partir d’aquest moment, què passarà? 

Igualment demana per què en la resta d’administracions els càrrecs que s’han de veure afectats per 
aquesta mesura no se’ls aplica fins l’estiu de 2015 mentre que als batles del municipis de menys de 
5.000 habitants se’ls aplica dia 1 de gener de 2014? Per què aquest greuge comparatiu? 

Li agradaria que totes aquestes qüestions plantejades obtinguessin resposta i estar informats als 
respectes però, especialment, perquè els que les han de patir es puguin curar en salut. 

El Sr. COLL MARTORELL (conseller executiu de Cooperació Local) observa que ara podrien entrar a 
debatre tot el que, segons l’oposició, ataca aquesta nova llei perquè està clar que la consideren 
totalment negativa però, en canvi, el Grup Popular pensa que la llei inclou els principis bàsics que han 
regir la bona gestió dels ajuntaments: la racionalització de les despeses, la supressió de duplicitats, etc. 

En quant a la moció que presenta MÉS per Mallorca, explica que el Consell de Mallorca ha fet totes les 
gestions que s’havien de fer i que corresponien al seu departament com, per exemple, informar els 
diferents ajuntaments (els seus batles i també els seus secretaris) amb gent especialista que va participar 
en l’elaboració de la llei. 

Per concloure indica que, segons el seu parer, la creació d’una comissió, com proposen ara i quan totes 
les al·legacions presentades encara no han estat resoltes, no és profitosa. 

El Sr. FONT fa notar que ell ha parlat dels aspectes que creu que són molt negatius de la llei ja que dels 
aspectes positius li toca parlar al Sr. Coll Martorell, que suposa que els hi veu tots. 

Insisteix que el seu paper és parlar de la realitat sobre com afectarà la part negativa de la llei als 
ajuntaments i la part negativa que MÉS per Mallorca entén que afectarà de mala manera els 
ajuntaments i perjudicarà els ciutadans són les que ha comentat i de la forma en què ho ha fet. 

Considera molt important que, ja sigui avui, demà o passat demà, quan la llei estigui definitivament 
aprovada, que el Consell de Mallorca faci aquest estudi perquè sinó els trobarà amb “els calçons 
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baixos” i es trobaran que els ajuntaments, per llei, no podran donar les competències i el Consell de 
Mallorca, per una manca de previsió, tampoc. 

Per això, reitera que creu que des de MÉS per Mallorca pensen que des del Consell de Mallorca s’ha de 
fer aquest estudi de com pot afectar la Llei de règim local les competències que tenen actualment els 
ajuntaments de Mallorca tenint en compte que la immensa majoria són municipis de menys de 5.000 
habitants i, per tant, els pot afectar molt així com també estudiar com afectarà tota aquesta assumpció 
de competències per part del Consell de Mallorca. 

Remarca que, en benefici de la pròpia gestió del Consell de Mallorca, és important poder comptar amb 
aquest informe amb independència que surti endavant la proposta de MÉS per Mallorca –o de qui 
sigui– i, ja que consideren que és bona per a la institució, mantenen la proposta per tal de tirar-la 
endavant i que es faci aquest estudi.  

El Sr. FERRÀ li diu al Sr. Coll Martorell a veure si ha pensat, a partir de dia 1 de gener, què faran 
aquests batles que queden afectats per la llei i si hi tenen pensada alguna solució a part de tot el que han 
exposat el Sr. Font i ell mateix. 

El Sr. COLL MARTORELL comenta que no han de passar ànsies perquè, en el seu moment quan 
estigui aprovada la llei, des del seu departament intentaran cobrir totes les sol·licituds i peticions que 
els diferents ajuntaments puguin fer al respecte. 

En quant al sou dels batles, diu que ell no n’estaria tan preocupat perquè no havien cobrat mai i ara no 
és que no puguin cobrar sinó que es regula el sou dels batles en funció de la població dels municipis. 

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

 
 
PUNT 43. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA EN 
DEFENSA DE LES PENSIONES. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Les pensions publiques són un dels pilars claus de l’Estat del Benestar que tants anys i 
lluites socials i democràtiques ha costat consolidar a les societats europees. Es podria 
dir que els sistemes públics de pensions han estat, fins ara, una de les senyes 
d’identitat del projecte europeu. Una senya d’identitat que les polítiques d’austeritat a 
ultrança amenacen en aquests moments. 
 
En aquest context, el Govern Espanyol ha presentat una reforma de les pensions que         
-defugint consensos polítics, socials i econòmics assolits en anteriors ocasions- 
implica una regressió gravíssima pel que fa a la situació dels actuals i futurs 
pensionistes.  
 
Els principals trets d’aquesta proposta del Govern central són: 
 

a) Pèrdues importants de poder adquisitiu de les pensions per la desvinculació de 
l’actualització anual de les pensions de l’increment del cost de vida (IPC). 

 
b)Vinculació de la pensió inicial a l’esperança de vida de la persona en el moment 
d’abandonar el mercat laboral. 
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c)Posa en perill la possibilitat que els Fixos Discontinus tinguin una pensió de 
jubilació digne.  

 
d)No contempla cap millora per augmentar els ingressos de la Seguretat Social i 
fer més justes i equitatives les aportacions, tan dels treballadors com dels 
empresaris. 

 
En l’actualitat les pensions tenen tres crisis: 
 
1.- Són, per la majoria de la població, molt baixes. 
 
2.-  Són excessivament desiguals entre les màximes i les mínimes. 
 
3.- Tenen problemes d’ingressos per la nul·la aportació d’impostos, l’atur massiu i la 
baixada de salaris nominals, conseqüència en part de la reforma laboral aprovada des 
del govern central. 
 
Aquests problemes generals de les pensions s’agreugen en el cas de Mallorca –cal 
recordar que el valor de les Pensions de Balears són de mitjana de les més baixes de 
l’Estat- per les singularitats del nostre mercat laboral (estacionalitat i precarietat 
laboral) i per la súper especialització econòmica en el sector serveis amb poc valor 
afegit. Val a dir que, amb dades mitjanes de 2012, les 173.784 
persones beneficiàries de pensions de la Seguretat Social a Balears tenien una pensió 
mitjana de 764,88 euros, i de 872,46 euros les 105.798 persones jubilades. 
 
Cal tenir en compte que el propi govern admet que la reforma implicarà una reducció 
de les pensions com a mínim fins el 2020. 
 
Hi ha solucions que no passen per les retallades de les economies modestes, com son 
la de la majoria dels nostres pensionistes. Hi ha alternatives associades a una reforma 
fiscal que capgiri l’actual injustícia fiscal i incorpori a una autèntica creuada contra al 
frau fiscal. 
 
 
Per tot això exposat, el grup de consellers de MÉS per Mallorca insta al plenari de 
Consell de Mallorca a que prengui el següents 
 
ACORDS 
 
1. El Ple del Consell de Mallorca rebutja el projecte de reforma de les pensions 
proposat pel Govern central  i demana al Govern de l’Estat que el retiri. 
 
2. El Ple del Consell de Mallorca sol·licita al Govern de l’Estat que estableixi un 
procediment consensuat amb tots els actors socials, econòmics, polítics  i acadèmics, 
d’anàlisi de l’actual sistema de pensions i de recerca d’actuacions que permetin 
millorar-ho i garantir la seva suficiència i viabilitat en el temps, partint especialment 
de l’establiment de polítiques actives d’ocupació i d’incentius a l’activitat econòmica,   
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que permetin augmentar el treball digne, el nombre de cotitzants, i de la lluita 
decidida contra el frau fiscal 
 
El Sr. ENSENYAT (MÉS per Mallorca) inicia la seva intervenció dient que la majoria de consellers es 
demanaran què fan aquí discutint el tema de les pensions quan el Consell de Mallorca no és competent 
en aquesta matèria. 

Per això, creu que és bo recordar que una de les competències principals que té el Consell de Mallorca 
ha de ser la de la representativitat dels ciutadans d’aquesta illa, de tots els mallorquins i mallorquines. 

Entenen que, així doncs, en un tema que afecta tothom de manera tan directa com podran comprovar 
després que aquesta reforma s’hagi duit a terme. Aleshores és important que els que venguin darrere no 
puguin dir mai que el Consell de Mallorca no en va parlar mai o que no s’hi va manifestar a favor o en 
contra. 

Del tema de les pensions s’està dient públicament una sèrie de coses que, o bé no són del tot certes, o 
bé són directament mentida i, per tant, és important parlar-ne. 

S’està dient, per exemple, que el sistema actual de pensions és totalment insostenible. De fet, l’any 
1993 la Fundación Banco Bilbao Vizcaya ja va elaborar un informe que deia que l’any 2000 entraria en 
fallida el sistema de pensions. Quan va arribar l’any 2000, el sistema precisament va tancar amb un 
superàvit del 0,4%. 

Des de llavors ençà hi ha com un mantra que segueix dient que no cobrarem prestació quan siguem 
grans, és a dir, quan ens arribi l’hora de cobrar les pensions i aquest, curiosament, és un missatge que 
les entitats financeres ben bé que s’encarreguen de repetir. 

També s’ha dit que s’ha trencat la guardiola de les pensions, que estan en perill, quan això tampoc no 
és cert. Des de 2007 a 2011 no s’han tocat els fons de reserva que havia de l’Estat al respecte i no s’ha 
fet fins el 2012 amb un quantitat concreta de 59.200 M€ que permet que, encara que persisteixi la 
situació de crisi, seria possible aguantar la situació durant un període de 5 anys. 

Igualment s’ha dit que és urgentíssim reformar el sistema de pensions quan s’ha de tenir en compte que 
l’any 2011, és a dir, amb l’anterior govern de l’Estat ja es va dur a terme una reforma de les pensions 
que situava, entre d’altres, l’edat de jubilació entre els 63 i els 67 anys i que s’havia d’aplicar 
progressivament des de l’any 2013 fins a l’any 2027. 

Si aquesta reforma tot just acaba de ser posada en marxa i encara no se n’han vists els resultats, no veu 
on és la urgència per una altra reforma ni per què s’ha d’anar amb tantes presses. 

Llavors s’ha dit que aquesta reforma farà el sistema sostenible, és a dir, que s’hi introdueix un factor de 
sostenibilitat que no és més que eufemisme per no dir que retallaran les pensions o que les pensions 
quedaran retallades en la pràctica. 

La prestació es calcula mitjançant una fórmula complexíssima que contempla, entre d’altres, l’evolució 
de l’esperança de vida. Els mateixos experts ja han dit que aquest factor serà un element automàtic de 
rebaixa ja que sempre serà negatiu. Els càlculs més optimistes asseguren que les pensions podrien 
perdre entre un 20% i un 28% de poder adquisitiu. Els pensionistes s’ha dit que guanyaran poder 
adquisitiu quan resulta que és tot el contrari atès que ja han vist que perdran poder adquisitiu.  

També s’ha dit que el govern està obert al diàleg però precisament, en aquesta i en moltes altres 
qüestions, es prenen acords que són gairebé unilaterals. Així com hi havia antecedents que s’havien 
pactat amb sindicats, amb agents socials i amb el Consell Econòmic i Social, aquest cas no és així allà 
on gairebé no hi ha més que una sèrie d’informes curiosament fets per entitats, com la FEDEA, que són 
fundacions finançades pel mateix sistema bancari. 

Els han dit que, precisament, la reforma de les pensions ajudarà a sortir de la crisi, cosa que també és 
falsa perquè si els nostres pensionistes, que són un puntal important dins l’economia d’aquest país, 
perden poder adquisitiu, doncs evidentment el resultat serà de tot menys incentivar el consum. 

Per altra banda també s’ha dit que el govern no vol afavorir els sistemes privats però creu que aquesta 
reforma va encaminada a una privatització de les pensions, és a dir, que l’objectiu del govern, agenollat 
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davant els interessos dels mercats i del sector financer, és generar entre la ciutadania la sensació 
d’incertesa, desconfiança i alarma social per impulsar la contractació de plans de pensions privats. 

Adverteix, en aquest sentit, que s’han hagut de rescatar els bancs amb doblers públics i ara, a damunt, 
encara els empenyen a recapitalitzar aquest mateix sistema financer mitjançant les aportacions que 
s’hagin de fer als plans de pensions. 

La reforma va en línia, segons s’ha dit, del que dicta la Unió Europea i, si bé alguns països de la Unió 
Europea han introduït factors demogràfics en els sistemes de pensions, cap d’ells no ha gosat aplicar-hi 
dos factors de sostenibilitat en paral·lel com pretén el govern del Partit Popular, és a dir, una retallada 
anual que és l’índex de revalorització i una retallada a l’entrada al sistema que és el factor de 
sostenibilitat. Aquesta doble agressió provocarà que generacions successives siguin cap cop més 
pobres. 

Una altra cosa que s’ha dit és que tenim unes prestacions que són un luxe quant la mitjana se situa en 
915 € i el 49% de pensionistes cobren 700 € o menys. Per tant, en referència a aquesta informació s’ha 
dit que ja està bé de sentir dir que drets, que ha costat dècades poder-los aconseguir, són luxes quan en 
realitat són drets. 

Per tot això, el seu Grup proposa al Ple que adopti l’acord de demanar a l’Estat la retirada d’aquest 
projecte i que s’obri una via allà on el govern, amb els diferents agents socials, pugui realitzar una 
proposta que sigui consensuada i no unilateral així com darrerament s’estan fent les coses. 

El Sr. COLL CANYELLES (PSOE) indica, en primer lloc, que està encantat de mantenir qualsevol 
debat que afecti la ciutadania de Mallorca a més d’anunciar el vot favorable del seu Grup als dos punts 
d’aquesta moció i mirar d’aportar una sèrie de reflexions al debat. 

Les senyes d’identitat de qualsevol sistema de protecció social és el seu paper equilibrador de les 
desigualtats i això ho va tenir molt clar tot Europa des de 1945 perquè Europa, després de la II Guerra 
Mundial, va fer una aposta per la despesa social en uns moments que, com poden imaginar, no eren de 
bonança econòmica sinó de màximes dificultats, de depressió econòmica i de reconstrucció de tot un 
continent. 

Des d’aquell moment fins fa pocs anys, han vist créixer la despesa social, han vist créixer els drets i les 
llibertats, han vist com la ciutadania accedia al sistema educatiu, a la sanitat, a la prestació per atur i a 
les pensions en condicions d’igualtat. 

Certament l’Estat espanyol es va incorporar posteriorment a aquest moviment atès que venia de 40 
anys de dictadura i que va ser un procés complicat però, en qualsevol cas, es va fer amb el màxim 
consens amb els agents econòmics i socials i consens amb els sindicats que són els que la Constitució 
Espanyola situa com a defensors dels treballadors i dels drets laborals. 

Tot això culmina amb el Pacte de Toledo de 1995 i avui, en veritat, s’ha de lamentar la ruptura d’aquell 
pacte per primera vegada durant tota la democràcia, pacte que es romp degut a una reforma que 
persegueix la sostenibilitat de sistema a llarg termini en base a xifres de depressió econòmica. 

En aquest sentit explica que la reforma parteix de la base de crear un nou sistema basat en una situació 
permanent de crisi. És una idea que es construeix pensant en una societat que continuarà destruint llocs 
de feina o no en crearà o que, almanco, la gent perdrà tant de poder adquisitiu que els sous de les 
persones no bastaran per cobrir aquest desfasament, cosa que és incomprensible. 

El Sr. Ensenyat feia referència al fons de reserva i just l’hi vol puntualitzar una dada al respecte. 
Segons les seves dades són 53.000 M€ de dotacions més 16.000 M€ de rendiments nets i, per tant, el 
fons de reserva està dotat amb 70.000 M€ que és, ni més ni manco, el 7% del PIB. 

Aquest fons està destinat a fer front a les necessitats d’una conjuntura cíclica i, per tant, planteja que si 
la màxima responsabilitat de qualsevol institució pública és incrementar la protecció social, si ni la 
Comissió Europea ni l’OCDE qüestionen la sostenibilitat de les pensions de l’Estat espanyol i si hi ha 
70.000 M€ reservats en aquest fons per situacions d’emergència, doncs no té cap sentit hipotecar el 
sistema de pensions fent un reforma que no compta amb els agents socials ni amb ningú, cosa que 
passa per primera vegada en tota la democràcia. 

Per tant, una altra vegada tornen a parlar de l’obsessió pel dèficit zero i de l’austeritat extrema, coses 
que al final les paguen les persones –tal com deia el Sr. Ensenyat– amb una possibilitat de pèrdua de 
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poder adquisitiu en 15 anys de fins a un 28%. És clar que la gent no se’n donarà compte demà mateix 
però, a llarg termini, un 28% de poder adquisitiu és molt mal d’assumir. 

La veritat és que el cost de l’austeritat en temes socials és permanent per al Partit Popular i basta 
analitzar quin era el nivell de protecció social l’any 2009 que era del 79% de la mitjana de la Unió 
Europea però l’any 2000, quan diuen que era època d’extrema bonança econòmica, era del 64% de la 
mitjana de la Unió Europea. 

Així doncs, si s’ha de fer cas a l’argument del PP que només en època de bonança econòmica és quan 
s’han d’augmentar les dotacions socials, la veritat és que les dades contradiuen aquest argument i, ja 
per concloure, reitera que el seu Grup votarà a favor dels dos punts de la moció.  

La Sra. ROCA (PP) inicia la seva intervenció manifestant que a Espanya s’està produint una evolució 
demogràfica amb un increment previst de l’esperança de vida. 

L’any 1900 l’esperança de vida d’una persona de 65 anys era d’uns 10 anys mentre que en l’actualitat 
és de 19 anys i està previst que continuï augmentant en el futur la qual cosa, sense dubtes, és un fet 
favorable i tant de bo que augmenti molts d’anys més. 

Aquesta realitat els fa estar davant un nou marc social que no es pot deixar de banda i seria 
d’irresponsables no ser previsors. Així no es pot deixar de tenir en compte que es preveu que el nombre 
de pensions l’any 2052 passi dels 9 milions actuals als 15 milions. A més a més, saben que des de l’any 
2000 la despesa de pensions ha crescut un 108%. 

Davant aquesta nova realitat s’han de cercar noves fórmules perquè el sistema no funciona tan bé com 
l’oposició vol fer veure. 

El factor de sostenibilitat ajusta la pensió inicial de jubilació de manera que l’import total que rep 
durant la seva vida un pensionista, que accedeix al sistema de pensions durant un cert nombre d’anys i 
que, previsible i agraïdament, tendrà una major esperança de vida, sigui equivalent al que rebi aquell 
que s’ha jubilat anteriorment.  

Així es manté la proporcionalitat entre les contribucions al sistema i les prestacions esperades garantint 
a les generacions presents però també a les generacions futures la percepció de pensions adequades i 
suficients com diu l’article 50 de la Constitució Espanyola. 

Amb aquests factors s’assegura el risc associat a l’increment de la longevitat i ajusta la igualtat 
intergeneracional garantint un tracte equitatiu i un sistema més just. 

Paral·lelament, per assegurar que totes les generacions puguin accedir a una pensió justa, s’acaba –com 
s’ha comentat– amb la pràctica de lligar automàticament l’actualització de les pensions amb l’IPC cosa 
que la majoria de països de la Unió Europea ja no ho fa, llevat del Regne Unit i França, països que 
estan immersos en una reforma dels seus sistemes de pensions. 

En les recomanacions de l’informe d’evolució i reforma del Pacte de Toledo, aprovat en Ple del 
Congrés dels Diputats per tots els partits –inclòs el Partit Socialista– en el mes de gener de 2011, es 
plantejava la possibilitat d’utilitzar altres índexs de revalorització i s’hi introdueix així un indicador 
objectiu i previsible que és l’índex de revalorització de les pensions. Aquest nou índex permet 
actualitzar les pensions de manera objectiva i fiable tenint en compte el dèficit estructural, permetent la 
seva correcció i donant continuïtat al sistema. 

Amb aquest nou mecanisme per actualitzar les pensions, la congelació queda totalment descartada. La 
congelació de les pensions que va dur a terme el Sr. Rodríguez Zapatero no es podria tornar a dur a 
terme perquè, passi el que passi i hagi el cicle econòmic que hi hagi, hi haurà una actualització mínima 
del 0,25% la qual cosa evitarà adoptar mesures dràstiques durant els cicles baixos i no hi haurà pèrdua 
de poder adquisitiu si Espanya creix amb normalitat i, fins i tot, les pensions podran arribar a estar per 
damunt de l’IPC. En tot cas, la major pèrdua de poder adquisitiu és no poder pagar les pensions o 
congelar-les, com va fer el Partit Socialista. 

A continuació anuncia que el Grup Popular no donarà suport a la moció perquè consideren que en cap 
moment no s’ha perdut la capacitat de diàleg ni la voluntat d’arribar a acord amb sectors socials, 
polítics, sindicals, etc. i perquè defensaran una reforma que preveu, amb temps, un sistema públic de la 
Seguretat Social que garanteixi la viabilitat i la sostenibilitat en moments de recessió; un model de 



 133

repartiment de prestació definitiva, contributiu i de solidaritat generacional que garanteixi pagar les 
pensions d’avui però també les de demà. 

El Sr. ENSENYAT fa notar que realment esperava, fil per randa, tot que ha dit la Sra. Roca perquè, 
evidentment, és el discurs que surt des de Madrid i és el que s’està dient per tot. 

No obstant això, adverteix que si tot fos tan idíl·lic, hi hauria acord amb els diferents sectors, sindicats, 
Consell Econòmic i Social, etc. i, per tant, s’han de plantejar per quin motiu no existeix aquest acord i 
per què amb aquesta qüestió només està d’acord el Partit Popular amb el suport d’una sèrie de 
fundacions però totes elles precisament relacionades amb l’àmbit del sistema financer. 

Abans la Sra. Roig, en parlar d’un altre assumpte, deia que la presidenta del Consell de Mallorca i el 
president del Govern de les Illes Balears estan fent feina a favor de tots els ciutadans d’aquestes illes i, 
per tant, vol pensar que per extensió també ho deu fer el Sr. Rajoy així com tots els ministres. 

Aquest tema és quelcom que es pot calcular (de fet, per internet es poden trobar fórmules per fer-ne els 
càlculs) i, en conseqüència, es podria estudiar quin efecte tendrà, a llarg termini, sobre les pensions i 
esbrinar qui és que hi perd i qui és que hi guanya. 

En aquest sentit assegura que, en la pràctica, hi perden els que cobren les pensions i hi torna a guanyar 
la banca, és a dir, el sistema financer. De fet, anant pel carrer fa uns dies es va fixar en un anunci d’una 
entitat bancària (Bankia, abans Caja Madrid) que sortia l’abella Maya i deia: “Si te’n saps la cançó, 
necessites un pla” i això li va fer cagar-se en tot perquè precisament se sabia la cançó però encara se 
considera un poc jove com per haver de pensar en plans de pensions. 

Malgrat això, l’anunci li va fer pensar que tot aquest sistema està muntant una sèrie de plans de 
pensions i precisament és l’Estat el que reforça aquesta idea i aquesta inseguretat en quant a les 
pensions i reitera que qui hi guanya és la banca i que qui hi perd són els pensionistes. 

Si després d’haver-se aprovat aquesta reforma de les pensions, el Partit Popular segueix dient 
públicament que ho han fet per salut i pel bé dels pensionistes, doncs els hauran de dir que no és veritat 
i que han pensat més en els interessos privats del sistema financer que no en els interessos de tots els 
ciutadans i ciutadanes. 

El Sr. COLL CANYELLES manifesta que intervé per aclarir dos termes simplement. 

Tot seguit li diu a la Sra. Roca que l’any 2011 ja hi va haver una reforma de pensions que derivava del 
Pacte de Toledo, al qual feia referència. Certament s’hi va introduir el concepte de factor de 
sostenibilitat que contemplaven els sistemes de pensions de molts de països d’Europa i això implicava 
que hi havia un compromís el 2027 de revisar les pensions. 

Aquest era el factor de sostenibilitat en base a dos criteris: un perquè era l’època de jubilació de la 
generació del baby boom i l’altre criteri per la baixa natalitat de la població que, lògicament, provoca 
un envelliment de la població i una evident inversió de la piràmide de població.  

A partir d’aquí, hi ha un compromís de revisar-la cada 5 anys, és a dir, que la primera revisió toca fer-
se l’any 2032 però, això sí, sense haver fixat en què havia de consistir el factor de sostenibilitat ja que 
no és aconsellable utilitzar automatismes que puguin lligar a aquell que està gestionant en un moment 
determinat com, per exemple, podria ser revisant les cotitzacions socials. 

La reforma del Partit Popular agafa el factor de sostenibilitat i el tergiversa perquè el deixa 
completament lligat i hi afegeix l’índex de regularització de les pensions que la Sra. Roca comentava, 
és a dir, que lliguen directament el factor de sostenibilitat amb l’esperança de vida a curt termini: com 
més alta és l’esperança de vida, més baixa és la pensió a percebre. 

A més a més, hi introdueixen un nou concepte per la revalorització de les pensions que és l’ajustament 
a la inflació i a la situació econòmica de les arques en el mateix moment, és dir, a la situació 
d’ingressos i despeses cosa que, com poden imaginar, és totalment perjudicial. 

Fa notar que a continuació aportarà una sèrie de dades. És cert que les pensions es varen congelar un 
any però no sap si la Sra. Roca té les dades de la pensió mitjana total del sistema de 2004: era de 581 €. 
En 2011 era de 811 €. La pensió mínima de jubilació amb cònjuge a càrrec en 2004 era de 492 € i en 
2011 era de 756 €. Les pensions mínimes en el període 2004-2011 es varen revaloritzar un 26,4% i en 
2012 un 1,9% negatiu, és a dir, que s’ha perdut un 1,9% de poder adquisitiu. 
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Per acabar, comenta que el pitjor de tot no són les retallades que està aplicant el govern del Partit 
Popular especialment a Espanya sinó el canvi de model social que volen aplicar i observa que, segons 
el seu parer, el PP està equivocat perquè la intenció és crear una societat de dues velocitats allà on 
potser se’n podrà beneficiar qualcú (com el Sr. Rato que ingressa 5 M€ en un termini global) però que a 
la immensa majoria societat li afecta molt negativament.  

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) inicia la intervenció dirigint-se al Sr. 
Ensenyat a qui li diu que no pot compartir que l’objectiu de fer una reforma del sistema de pensions 
sigui per perjudicar els pensionistes i per beneficiar la banca. 

Reitera que aquest argument no és cert i assenyala que, per més dades i xifres que pugui oferir el Sr. 
Ensenyat, el Partit Popular també pot donar dades i xifres però el que és evident és que el sistema de 
pensions, així com estava estructurat, necessitava d’una reforma i d’una reforma de calat perquè, com 
bé ha explicat la Sra. Roca, el nombre de pensionistes s’incrementa més cada dia. 

Utilitzar el fons de reserva per aquesta finalitat, com pretenia el Partit Socialista, i llavors ja veurien, no 
era la solució i s’ha enfocat una reforma del sistema de pensions partint d’una cosa que creu que tots 
comparteixen que és que s’ha de tenir cura dels pensionistes, és a dir, que aquella persona que tota la 
seva vida ha fet feina i ha lluitat es mereix poder tenir un descans digne. 

Puntualitza que és una bogeria pensar que un partit que governa inicia una reforma del sistema de 
pensions amb la intenció de fer mal als pensionistes. El que es pretén amb la reforma de les pensions és 
no només garantir-ne les d’avui sinó també garantir-ne les del futur, és a dir, garantir que el sistema de 
pensions sigui sostenible i la reforma també pretén evitar una cosa que ja ha passat i és que en un 
moment determinat les pensions es puguin congelar perquè quan es congelen les pensions sí que és el 
moment quan es perd poder adquisitiu. 

Remarca que l’objectiu de la reforma no és, en cap moment, anar a perjudicar els pensionistes i 
beneficiar la banca. Això no és cert però sí que és veritat que quan s’enfoca una reforma d’aquest calat 
és desitjable que hi hagi un acord però, ara bé, si segons qui no es coresponsabilitza de la situació que 
ha deixat i bloqueja els acords, difícilment aquests es poden dur endavant. 

Fa constar que no hi té res més a haver d’afegir atès que la Sra. Roca ho ha explicat molt bé però 
insisteix en recordar que el Grup Popular hi votarà en contra perquè mantenen que la reforma del 
sistema de pensions era necessària per aquest país. 

Observa que no és cert el que s’ha dit sobre el fons de pensions ja que aquest fons de pensions per l’any 
2014 s’incrementa al voltant de 130.000 M€ i, per tant, no és cert que es retallaran les pensions i 
recalca que l’únic objectiu de cara al futur és garantir les pensions d’avui, les del futur i que aquestes 
sempre, com a mínim, s’incrementin en un 0,25%. 

Per concloure, matisa que en època de bonança es podran incrementar l’equivalent a l’IPC més 0,25% i 
en època de no tanta bonança, és a dir, quan s’ingressi menys del que es cotitza a la Seguretat Social, 
doncs que com a mínim hi hagi garantit un increment del 0,25%. 

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 44. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA EN 
SUPORT A LES PERSONES HOMOSEXUALS A RÚSSIA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Mitjançant una llei a Rússia s’ha aprovat la prohibició de la “propaganda” a favor de 
la difusió de les “relacions sexuals no tradicionals”. Això a la pràctica es tradueix en 
una prohibició de qualsevol manifestació a favor de la llibertat afectivo-sexual, de 
l’expressió pública de defensa dels drets de les persones LGTB, i a considerar les 
relacions sexuals com a negatives i objecte de persecució. 
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L’anunci de l’aprovació d’aquesta llei a Rússia ha facilitat, com era fàcil de preveure, 
un clima homòfob dins el mateix país. Són molts els episodis de persecució a les 
persones homosexuals, especialment els gais. Grups antidemocràtics es dediquen a 
torturar a adolescents i joves homosexuals i a penjar els seus actes violents a les 
xarxes socials. 
 
Les ONG denuncien que, tot i que les persones agressores són clarament 
identificables, no s’ha iniciat cap procediment policial per a la seva detenció i 
posterior judici per agressió. Agressions que en alguns casos han provocat la mort de 
la víctima. 
 
 
Per tot això exposat, el grup de consellers de MÉS per Mallorca insta al plenari de 
Consell Insular de Mallorca a que prengui el següents 
 
 
ACORDS 
 
 
1. El Ple del Consell de Mallorca rebutja la persecució de les persones 
homosexuals a Rússia i a qualsevol altre lloc. 
 
2. El Ple del Consell de Mallorca insta el Govern de l’Estat Espanyol que a totes les 
relacions internacionals que mantingui amb el Govern de Rússia condemni aquests 
fets i es manifesti de manera clara i contundent en aquest sentit expressant que anar 
contra les persones homosexuals és clarament una violació dels drets humans. Per 
tant, instam que així ho manifesti a l’Ambaixada Russa. 
 
3.El Ple del Consell de Mallorca insta el Govern de l’Estat Espanyol a liderar una 
proposta amb la resta de països democràtics, especialment els de la Unió Europea, 
perquè es valori la possibilitat d’un boicot a la participació als Jocs d’Hivern. 
 
4.El Ple del Consell de Mallorca insta el Govern de l’estat Espanyol que faciliti 
qualsevol petició d’asil de persones perseguides per la seva condició sexual. 
 
 
5. El Ple del Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears que en properes 
fires de promoció turística a Rússia quedi molt clar que les persones LGTB són 
benvingudes a les nostres Illes. 
 
 
El Sr. ENSENYAT (MÉS per Mallorca) inicia la seva intervenció. 

Comenta que desitjaria que aquesta moció rebés el vot unànime de tots els partits polítics d’aquesta 
institució, atès que se refereix a una situació extrema que pateixen les persones homosexuals, 
especialment a Rússia. Assenyala que de manera constant, diàriament, són sotmeses a tot tipus 
d’agressions, tortures, etc per part de grups d’extrema dreta i en una situació de total impunitat per part 
del govern del Kremlin. 
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A més a més, aquest govern s’ha dedicat a impulsar una sèrie de lleis i de mesures que segueixen 
fomentant aquest sentiment homofòbic, i en conseqüència aquest tipus de pràctiques. 

Fa notar que massa sovint, en les relacions dels països entre sí, mereixen prioritat les qüestions 
referides a interessos econòmics, per damunt de les qüestions d’interessos referits als drets de les 
persones.  

Adverteix que la moció pretén aconseguir un posicionament del Consell de Mallorca, com a 
representant de la societat mallorquina, davant aquests fets.  

Observa que s’hauria d’aprofitar l’avinentesa de tenir a Mallorca actualment tants de turistes russos, 
alguns dels quals fins i tot ja fan inversions econòmiques a l’illa. Una prova de la importància que té 
aquest turisme a Mallorca és la quantitat de cartells informatius escrits en rus, raó per la qual suposaria 
un missatge important per a la societat russa, i especialment al govern rus, el fet de defensar el respecte 
a les persones, independentment de la seva opció sexual o de les seves idees polítiques i religioses, tal i 
com estableix la Declaració Universal dels Drets de les persones i també la Constitució Espanyola. En 
relació a aquesta, fa notar que dissortadament només la recorden quan han de parlar de la 
independència de Catalunya.  

Per acabar, llegeix textualment els cinc punts de la moció.  

La Sra. CANO (PSOE) intervé a continuació. 

Anuncia que el seu Grup dóna suport a la moció, perquè és intolerable que se vulnerin els drets humans 
a qualsevol indret del món.  

El seu Grup espera que s’aprovi per unanimitat i que se faci arribar la notificació oportuna d’aquest 
acord tant al cònsol honorari rus a Mallorca com a l’ambaixada russa a Espanya.  

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

Agraeix al Sr. Ensenyat l’exposició que ha fet sobre aquest tema. 

Diu que el seu Grup rebutja, evidentment, qualsevol tipus de violència contra les persones que 
exerceixen un dret que és propi de la persona humana.  

Manifesta que no tenen cap inconvenient a donar suport al primer punt de la moció, però entenen que la 
resta dels punts pertanyen a l’àmbit de les relacions internacionals. Per aquesta raó, el Grup del PP 
agrairia  que el Grup MÉS per Mallorca accepti que se voti per separat el punt núm. 1 de la resta dels 
punts de la moció.  

A més a més, hi vol afegir una lectura més positiva, i l’explica tot seguit. 

Entén que el fet de dir que “El Ple del Consell de Mallorca rebutja la persecució de les persones 
homosexuals a Rússia i a qualsevol altre lloc” és una conseqüència de que el Ple del Consell de 
Mallorca també pensi o reconegui que la llibertat de l’opció sexual és un dret de l’individu que té 
atribuïda la facultat de la persona per autodeterminar-se en l’àmbit de la seva sexualitat, sense més 
limitacions que el respecte a la llibertat aliena. 

El Grup del PP considera que si el Ple aprova aquest apartat per unanimitat, si el Grup MÉS per 
Mallorca li  ho permet, també es pot donar a conèixer als representants de Rússia a l’ambaixada i a les 
diverses institucions que pertoqui.  

Opina que, amb aquesta declaració, hi quedaran inclosos la resta dels punts de la moció.  

El Sr. ENSENYAT intervé tot seguit. 

Adverteix que no ha entès del tot què és el que proposa el PP. 

El Sr. ROTGER torna a llegir, textualment, la redacció de la transacció d’ampliació del punt núm. 1 
que ha proposat durant la seva anterior intervenció. 

Observa que, abans del punt núm. 1, s’indicaria el següent:  

“El Ple del Consell de Mallorca reconeix que la llibertat de l’opció sexual és un dret de l’individu, que 
té atribuïda la facultat de la persona per autodeterminar-se en l’àmbit de la seva sexualitat sense més 
limitacions que el respecte a la llibertat aliena. 
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El Ple del Consell de Mallorca rebutja la persecució de les persones homosexuals a Rússia i a qualsevol 
altre lloc.” 

Considera que aquesta és una bona declaració i que tota la resta són conseqüències d’aquest mateix 
posicionament.  

El Sr. ENSENYAT intervé tot seguit. 

Fa avinent que allò que preocupa el seu Grup polític és que tot quedi en una declaració del Consell de 
Mallorca que no tengui cap altra transcendència fora d’aquesta institució.  

Per aquesta raó demana que el Grup del PP inclogui, en la redacció que proposa, el següent text: “Que 
se comuniqui aquest acord tant al cònsol honorari de Rússia a les Illes Balears com a la mateixa 
ambaixada de Rússia.”   

Si ho fan així, el Grup MÉS per Mallorca eliminaria la resta dels punts de la moció, per tal que quedi 
aprovada per unanimitat de tots els grups polítics en els termes que s’han indicat.  

La Sra. PRESIDENTA manifesta el seu acord i afirma que així se farà. 

La Sra. CANO demana com queda, definitivament, la redacció d’aquesta moció. 

La PRESIDENTA explica que s’inclou la transacció que ha proposat el Sr. Rotger i, a la vegada, 
l’aportació que han fet els altres Grups en el sentit que la resolució que s’aprovarà en el Ple se farà 
saber al cònsol i a l’ambaixador.  

La Sra. CANO diu que, tot i que el Grup que presenta la moció és el que decideix si s’accepta o no 
s’accepta, vol  fer avinent que ella observa, en la redacció final que s’ha proposat, una connotació que 
li sembla bastant greu.  

Observa que, al cap i a la fi, si s’envia aquest acord talment, a l’ambaixada “faran mambelletes amb les 
orelles” i tot seguit ho explica.  

Diu, textualment: “lo que estam dient és que si no volem interferir en la voluntat aliena, lo que deim és: 
bé, se fa un reconeixement a la individualitat de les persones per decidir sobre la seva sexualitat, però 
quan tu dius de no interferir en la voluntat aliena estàs legitimant una acció com la que està fent el 
Govern de Rússia, que és a totes totes contrària als drets humans, per tal que ells, des d’aquest punt de 
vista, puguin dir: no, és que si una llibertat no ha d’interferir sobre una altra això suposi una justificació 
d’evitar lo que ells consideren que és un perill per a la seva normalitat heterosexual i prohibir la 
homosexualitat.” 

Diu al Sr. Rotger que no sap si són conscients de les implicacions que té deixar aquesta redacció tal 
com s’ha indicat finalment. 

La PRESIDENTA comenta que ella creu que el sentit no és aquest que indica la Sra. Cano.  

Proposa que se voti la transacció que ha explicat el Sr. Rotger, amb la incorporació de comunicar 
l’acord que se prengui a qui pertoqui.  

Atès que el Grup polític que proposa la moció hi està d’acord, diu que si els sembla bé ja es pot fer la 
votació.   

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

Conseqüentment, la moció resta aprovada amb el termes següents: 
 

1. El  Ple del Consell de Mallorca reconeix que la llibertat de l’opció sexual és un 
dret de l’individu, que té atribuïda la facultat de la persona per autodeterminar-
se en l’àmbit de la seva sexualitat sense més limitacions que el respecte a la 
llibertat aliena. 

2. El Ple del Consell de Mallorca rebutja la persecució de les persones 
homosexuals a Rússia  i a qualsevol altre lloc. 

3. Comunicar aquests acords a l’embaixador de Rússia i i al cònsol honorari de 
Rússia a les Illes Balears. 
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PUNT 45. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA RELATIVA 
A LA PLANA WEB DEL CONSELL DE MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, 
proposa una passa important en la apertura de les administracions cap al públic en 
general en el camp telemàtic.  
 
En ple segle XXI aquesta llei estableix la necessitat que les administracions facin 
servir les noves tecnologies per establir la necessària comunicació entre administrat i 
administració. 
 
La mateixa llei estableix noves vies de comunicació i marca la necessitat que 
l’administració es mantengui oberta a la ciutadania en general i que ho faci, en la 
mesura de les seves possibilitats, per la via telemàtica, on hi juga un important paper 
el canal que suposa Internet. 

 
Ja sigui gracies a aquesta llei o bé a la necessitat de donar difusió de les 
administracions per la via telemàtica, ja fa anys que les mateixes mostren a webs 
específiques les seves competències i característiques.  
 
La web del Consell de Mallorca ajuda a difondre informació relativa a aquesta 
administració, tal com licitacions de contractes (amb poder vinculant) o concursos 
públics de llocs de feina, o disponibilitat dels refugis de la ruta de pedra en sec, estat 
de les carreteres de Mallorca, o programació de fires i festes de la nostra illa, i a la 
vegada, també dóna informació relativa a les persones que conformam el Consell de 
Mallorca: càrrecs electes i alts càrrecs al front dels diferents departaments del Consell. 
 
La informació que es posa a l’abast del públic en general ha de ser el més acurada 
possible i per tant ha de mantenir-se la web el més actualitzada possible. 
 
El Consell de Mallorca disposa de tècnics ben preparats per això i d’altres que es van 
formant per poder treballar en l’actualització de la web. Tot i això no sempre trobam 
la informació actualitzada a la web del Consell. 
 
 
Per tot això exposat, el grup de consellers de MÉS per Mallorca insta al plenari de 
Consell Insular de Mallorca a que prengui el següent 
 
ACORD 
 
1. El Ple del Consell de Mallorca insta al Departament de Presidència a revisar 
els continguts la plana web d’aquesta institució, invertint els mitjans humans i 
econòmics necessaris per a que la informació es mantengui actualitzada en tot 
moment. 
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La Sra. PRESIDENTA anuncia que el punt 45 es retira atès que versa sobre un tema que li correspon al 
conseller executiu de Presidència, Sr. Juan, qui avui ha excusat la seva assistència i, per això, se li ha 
demanat al Grup MÉS per Mallorca si accedia a deixar la moció per a un altre Ple i hi ha estat d’acord. 

La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) confirma que, efectivament, el seu Grup deixa damunt la taula 
aquesta moció per debatre-la en el proper Ple però abans vol fer saber perquè es va redactar aquesta 
moció, quina va ser la gota que els va conduir a aquesta moció d’avui i matisa que ho vol explicar 
perquè probablement en el pròxim Ple ja no tengui sentit. 

La gota que els va conduir a aquesta moció és que, segons un document que mostra a la sala, el Sr. 
Miquel Rosselló del Rosal és el vicepresident d’aquesta administració. Específica que aquesta és una 
informació que apareixia en la plana web fins dia 8 de novembre i que després de presentar la moció, 
no sap ben bé per què, després de dia 8 de novembre ja no és accessible via la casa però sí que és una 
pàgina que ha quedat òrfena a internet. 

És evident que segur que hi posaran remei a aquesta “pifiada de novato” perquè en el curs de 
publicadors a la pàgina web els varen dir que la primera cosa que queda malament són les planes 
òrfenes que queden per allà perdudes quan se fa un esborrat parcial i fora tenir els coneixements tècnics 
adients però sí que agrairien que s’hi posi remei, així com cal, amb totes les passes tècniques i seguiran 
debatent aquesta moció en el proper Ple. 

Es deixa damunt la taula. 

La PRESIDENTA comenta a continuació que li han demanat si se podria discutir ara el punt de 
Despatx Extraordinari, una moció del Grup MÉS per Mallorca sobre el pressupost de l’any 2014. Diu 
que ha parlat amb el portaveu del Grup MÉS per Mallorca i amb el portaveu del Grup del Partit 
Socialista i no tenen cap inconvenient per fer-ho així. 

III) DESPATX EXTRAORDINARI 

 
PRIMER PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. MOCIÓ DEL GRUP 
POLÍTIC MES 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. 
 



 140

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 
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. 

Fa una breu referència a les dades que consten en els antecedents d’aquesta moció i tot seguit destaca 
que la inversió prevista per l’Estat espanyol per a les Illes Balears és de 74 M€, que representa una 
disminució del 5,7% respecte a l’any passat i que cada ciutadà illenc només rebrà 66 € de l’Estat 
espanyol, front a la mitjana estatal de 268 € i molt lluny, a una vergonyosa distància, dels 547 € que 
rebrà, per exemple, la ciutadania de Castella–Lleó.  

Saben que el Grup Popular ha introduït una esmena d’uns 70 M€ per a depuració, però adverteix que 
són compromisos que hauria d’haver inclòs de “motu propio” el Govern estatal perquè  estan signats 
des de la legislatura passada.  

Diu que aquest fet incrementaria un poc la quantitat d’euros que percep cada habitant però tot i això 
sempre quedaria per davall del 40% de la mitjana estatal, la qual cosa sembla humiliant i demostra una 
manca de respecte a la ciutadania de les Illes Balears.  

Fa notar que la inversió estatal ha anat baixant any rera any i durant els darrers anys ha rebut cada 
vegada menys inversió. Diu que des de 2004 fins a 2014 la mitjana estatal és de 4.628 € i en el cas de 
les Illes Balears és de 1.786 €; en canvi, comunitats autònomes com ara Castella–Lleó han arribat a 
tenir una mitjana de 7.614 €/habitant.  

En conseqüència, el que ocorre enguany amb els pressuposts generals de l’Estat no és una situació 
nova, però sí que empitjora una situació que ja era nefasta durant els anys anteriors.  
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Si, a més a més, s’hi afegeix que l’execució del pressupost de l’Estat espanyol a les Illes Balears 
sempre ha estat per davall del 80% i se trasllada a les xifres pressupostades per a 2014 significaria que 
les Illes Balears rebrien molt menys del 66 €/habitant.  

Torna a retreure l’escassa execució que té per costum aplicar l’Estat espanyol respecte a les Illes 
Balears.  

Assenyala que el sistema de finançament agreuja aquesta situació; de les dades publicades l’any 2008 
se suposa que més d’un 14% del PIB de les Illes Balears, més de 3.600 se’n van cap a l’Estat espanyol i 
se reparteixen amb altres comunitats autònomes però no tornen a la nostra comunitat autònoma, raó per 
la qual s’ha de recordar que quasi significa que la mateixa quantitat que el pressupost del Govern balear 
de 3.570 €. És a dir, més d’un 50% dels doblers se’n van i no tornen.  

Retreu especialment que l’Estat espanyol ja no va complir l’any passat i adverteix que tampoc no 
complirà enguany les seves obligacions estatutàries. Recorda l’Estatut que se va aprovar l’any 2007, 
amb el consens del PSOE i del PP, per tal que durant set anys se rebessin 400 M€ anuals per compensar 
aquest dèficit històric respecte a les altres regions.  

Assenyala que aquest mateix estatut preveia l’aprovació d’un règim especial balear, com el que tenen 
les Illes Canàries, per permetre el reconeixement d’un dret específic i amb garanties per a la insularitat, 
les dificultats en matèria de transport, energia, telecomunicacions, infraestructures, etc. 

Reitera els inconvenients derivats d’aquesta insularitat que obliguen la ciutadania de les Illes Balears a 
assumir un cost molt superior al que té per a la gent d’altres indrets d’Espanya, tot i no ser reconegut.  

Fa notar que aquest incompliment suposa una mancança molt important, i aquest és el motiu de la 
moció que presenta el seu Grup polític. Tot seguit, llegeix textualment tots els punts de la moció. 

La Sra. SÁNCHEZ (PSOE) intervé a continuació. 

Recorda que ja se va fer un debat semblant en el darrer Ple d’aquesta institució. 

Anuncia que el seu Grup donarà suport a la moció. 

Suposa que ja s’arriba tard, almenys sí que s’arriba tard al Congrés dels Diputats, atès que ja s’hi ha 
debatut aquesta qüestió, i els representants del PSOE hi varen presentar esmenes en aquest sentit per 
recuperar les inversions estatutàries i per apropar-nos a la mitjana d’inversió per habitant, que és allò 
que pretenen les inversions estatutàries i el motiu pel qual se va regular però el PP no ha respectat.   

Observa que les esmenes del PSOE no varen progressar perquè el PP va votar en contra. En canvi, sí 
que va progressar l’esmena del PP referida a les depuradores, amb el vot socialista, atès que el PSOE 
dóna suport a les esmenes que afavoreixen les Illes Balears. Retreu que el PP no faci el mateix i que 
governi només per a sí mateix. 

Per acabar, diu que tant de bo quan entri la proposta al Senat el PP canviï d’estratègia.  

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) inicia la seva intervenció. 

En primer lloc diu a la Sra. Campomar que, si no ho recorda malament, en el passat Ple ja se va 
presentar una moció referida als pressuposts generals de l’Estat espanyol per via d’urgència i avui se 
torna a presentar una moció en contra d’aquests pressuposts, per via d’urgència.  

Consegüentment li diu que considera, amb tot el respecte degut a la seva intervenció, que no s’ha afegit 
res de nou en relació a la intervenció que se va fer en el passat Ple de la institució.  

Opina que, en aquest sentit, les postures estan molt clares i per aquest motiu reitera els arguments que 
ja va explicar en el passat Ple. Afirma que, com a membres del Partit Popular, estudiaran la forma de 
millorar la redacció d’aquests pressuposts i també que saben que la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears necessita urgentment una reforma del sistema financer. Sobre la resta d’aspectes, assegura que 
no hi té res més a dir.  

La Sra. CAMPOMAR intervé tot seguit. 

Observa que aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat a diversos ajuntaments (Inca, Mancor, Llubí i 
Binissalem).  
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Fa notar que el batle de l’Ajuntament de Binissalem forma part del Grup Popular, en el Ple del Consell 
de Mallorca, tot i que ara hagi sortit. Diu que ignora si ha sortit intencionadament, per no votar aquesta 
moció i que espera que torni, perquè seria bo veure si vota el mateix en el seu ajuntament que en el Ple 
del Consell de Mallorca.  

També diu que el seu Grup agrairia a la presidenta que els digui si ha sortit intencionadament, si votarà 
de forma diferent a la resta de consellers de la institució, si té una cara diferent segons voti en el seu 
ajuntament o en el Consell de Mallorca.  

Torna a demanar a la presidenta que informi sobre el sentit del vot del batle de l’Ajuntament de 
Binissalem i conseller del Grup Popular del govern del Consell de Mallorca.  

La Sra. SÁNCHEZ intervé tot seguit. 

Demana un aclariment, concretament que li expliquin què significa l’expressió “lo possible” que indica 
el Partit Popular quan parla de corregir la redacció dels pressupostos esmentats.  

Reitera que ja s’ha fet un tràmit, que és el seu debat en el Congrés dels Diputats i recorda que en aquest 
debat l’única esmena que ha presentat el Partit Popular és la referida a la qüestió de les depuradores. 

Retreu que, tot i que el PP té cinc diputats en el Congrés dels Diputats, cap d’ells no ha votat a favor de 
les esmenes que afavorien les Illes Balears; aquestes són les raons per les quals demana aquest 
aclariment.  

La Sra. ROIG intervé tot seguit per tancar el debat. 

Reitera que ha dit que se millorarien els pressupostos, que se presentarien esmenes i que se faria feina 
per aconseguir aquesta millora i que també s’intentaria fer feina referida a la millora del finançament de 
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

Puntualitza que quan la Sra. Sánchez ha afirmat que el PSOE sí que aprova les esmenes que 
afavoreixen les Illes Balears no li ha contestat, intencionadament, perquè pensa que deu ser ara que ho 
fa, atès que durant la passada legislatura, tot i governar el PSOE, els diputats del PSOE de les Illes 
Balears varen tenir problemes més d’una vegada a l’hora de votar. Afirma que ho sap personalment, 
per la qual cosa refusa aquesta afirmació que ha fet la Sra. Sánchez. 

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 46. INTERPEL·LACIÓ QUE PRESENTA EL SR. JAUME GARAU 
SALAS A LA SRA. CATALINA CIRER ADROVER SOBRE  “IMPACTE DE 
LA LLEI DE REFORMA LOCAL AL SISTEMA DE SERVEIS SOCIALS DE 
MALLORCA, ESPECIALMENT ALS AJUNTAMENTS I AL CONSELL DE 
MALLORCA”. 
 
Es dóna compte de la següent interpel·lació: 
 
JAUME GARAU SALAS, com a conseller del GRUP SOCIALISTA AL CONSELL 
DE MALLORCA, d’acord amb el que preveu l’art. 75 del Reglament Orgànic, 
formula, per al proper Ple ordinari, a la Consellera Executiva del Departament de 
Benestar Social, la Sra. Catalina Cirer Adrover, la següent interpel·lació. 
 
TEMA: IMPACTE DE LA LLEI DE REFORMA LOCAL AL SISTEMA DE 
SERVEIS SOCIALS DE MALLORCA, ESPECIALMENT ALS AJUNTAMENTS I 
AL CONSELL DE MALLORCA.  
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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 l’IMPACTE DE LA LLEI DE REFORMA LOCAL AL SISTEMA 
DE SERVEIS SOCIALS DE MALLORCA, ESPECIALMENT ALS 
AJUNTAMENTS I AL CONSELL DE MALLORCA.  
 
El Sr. GARAU (PSOE) relata que tothom sap que una de les qüestions que toca molt la proposta de 
reforma local són els serveis socials i, per tant, agradaria que la consellera executiva de Benestar Social 
del Consell de Mallorca els explicàs quina n’és la seva visió, quines mesures hi està prenent i quines 
perspectives té respecte a l’aplicació futura d’aquesta llei. 

En principi, el que està clar és que les competències de serveis socials que tenien els ajuntaments fins 
ara les deixaran de tenir. Unes de les competències pròpies dels ajuntaments són l’avaluació de 
necessitats socials i l’atenció immediata a persones en situació de risc i, en conseqüència, els 
ajuntaments perden tot tipus d’activitat que no siguin aquestes. 

Fins i tot, just el text obligaria, de qualque manera, que fossin els ajuntaments de més de 20.000 
habitants que haguessin de prestar obligatòriament, encara que tenguessin les mateixes competències 
que els petits, aquesta sèrie de serveis. 

Pel que fa al Consell de Mallorca, assenyala que el text, en els diferents articulats, diu que les 
prestacions de serveis socials pròpiament dites seran competència de les comunitats autònomes. Tot i 
que, en principi, això s’havia d’aplicar en 2014 amb un any de termini, les darreres setmanes s’ha 
ajornat fins l’any 2015. 

Destaca que la reforma és essencialment així, és a dir, que els ajuntaments perden la competència de 
serveis socials la qual cosa significa remuntar-se a la situació de l’any 1985 quan els ajuntaments tenien 
la competència del padró de beneficència municipal.  

En aquest moment recorda que ell entrà a fer feina a un ajuntament on hi havia aquest padró municipal 
i el govern socialista el va eliminar i va començar a desenvolupar uns serveis socials que són els que 
avui tenim. 

Així doncs, el seu Grup no entén perquè es torna a una situació de l’any 1985 que farà que els 
ajuntaments tengui l’obligació i la competència de prestar un serveis d’auxili social als pobres dels 
pobles, com s’anomenaven abans, i que ara es denominen persones en situació de risc d’exclusió. 

Li agradaria saber què pensa la consellera al respecte d’aquest canvi legal que trastoca completament 
tot el que s’hi ha fet durant els darrers 30 anys i, per altra banda, també li agradaria saber com 
interpreta la llei, és a dir, si el Consell de Mallorca serà competent en la matèria de prestació de serveis 
socials ja que el text de la reforma diu que ho seran les comunitats autònomes. 

Finalment reitera que voldria conèixer què pensa la consellera respecte d’això, quina visió de futur té 
atès que això s’ha d’aplicar en un any o dos i què està fent perquè això sigui una realitat. 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) manifesta que, tant en una moció com ara en 
aquesta interpel·lació, ja s’ha comentat que es tracta d’una llei que pareix que neix, segons les 
informacions, a petició dels mateixos ajuntaments que durant anys i anys anaven fent i assumir allò que 
s’anomenaven “competències impròpies”. 

Afegeix que, en aquest moment, el projecte de llei es troba al Senat en fase de presentació d’esmenes, 
termini que finalitza dia 20 de novembre. Una vegada acabat aquest termini al Senat, s’haurà de 
convocar una sessió per al seu debat i, si se n’accepta qualcuna, es modificaria el text aprovat pel 
Congrés i el projecte hauria de tornar al Congrés per a la seva aprovació definitiva. Amb tot això vol 
dir que ara s’està encara en un procés de debat. 

Certament les previsions eren que entraria en vigor dia 1 de gener de 2014 però, com bé ha dit el Sr. 
Garau, el butlletí del Congrés de dia 7 de novembre de 2013 va publicar l’acceptació d’una esmena 
relativa a una disposició, que és la que més afecta el Consell de Mallorca. Es tracta de la disposició 
transitòria segona que fa referència a l’assumpció, per part de les comunitats autònomes, de les 
competències relatives a serveis socials. 
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Aquesta disposició estableix la data de 31.12.2015 com a data límit a partir de la qual la titularitat de 
les competències que es preveien pròpies dels municipis relatives a la prestació de serveis socials i de 
promoció i reinserció social passarien a les comunitats autònomes. Per tant, l’escenari temporal en 
matèria de serveis socials és diferent al de la resta de matèries.  

Com també ha posat de manifest el Sr. Garau, hi ha una qüestió fonamental a les Illes Balears que és 
definir a quina administració de la comunitat autònoma (Govern de les Illes Balears o consells insulars) 
fa referència la llei quan parla, en general, de comunitats autònomes o d’administracions de la 
comunitat autònoma. 

En aquest sentit, diu que el punt de vista que considera més lògic i que defensa l’equip de govern és 
que s’han de remetre sempre al règim de distribució de competències que estableix l’Estatut 
d’Autonomia i tenir present que les competències en matèria de serveis socials són competències 
pròpies del Consell de Mallorca. 

Fent aquesta interpretació, no ho tendran tot clar si atenen també informes jurídics i diverses converses 
que han mantengut amb els serveis jurídics de la casa perquè aquí poden trobar també, tot i que el 
Consell de Mallorca consideri que ha de prevaler l’Estatut d’Autonomia, que pot haver-hi una altra 
consideració a tenir en compte i és que hi ha competències de les quals no s’han traspassat íntegrament 
els serveis de la forma prevista i, per tant, els queden uns passos a complimentar. 

Així doncs, es podria interpretar que no són competències completament transferides tot i que sí són 
atribuïdes per l’Estatut d’Autonomia i exercides per part del Consell de Mallorca. 

El punt actual en què es troben és que no només s’ha de tenir clar el punt de vist polític i jurídic del 
Consell de Mallorca (el que defensen aquí i que consisteix en fer prevaler l’Estatut d’Autonomia) sinó 
que també s’ha de tenir clar quina lectura en fa d’aquesta interpretació el Govern de les Illes Balears 
així com quina lectura fan els ajuntaments d’aquest projecte de llei i tot això convé fer-ho abans de la 
seva aprovació. 

Igualment indica que, vista la complexitat del tema, demà fan una jornada al respecte allà on a les 11 h 
intervendrà el secretari de la corporació. És una jornada inaugurada per l’Institut d’Estudis Autonòmics 
on es tractaran diferents qüestions relatives a aquest projecte de modificació de la llei. 

Aleshores, considera que és important que continuïn amb la feina i assenyala que la previsions del 
Consell de Mallorca, en aquests moments, són la interpretació d’aquest text legal que pareix que està 
perfectament interpretat, la coordinació amb els distints serveis jurídics (els de la casa amb els d’altres 
institucions) per la participació en aquesta jornada i, en quant a la relació entre administracions, diu que 
la consellera del Govern de les Illes Balears té prevista la constitució d’una comissió de feina formada 
per representants de municipis (fent diferència entre els de més i els de menys de 20.000 habitants), de 
cada consell insular i també del Govern de les Illes Balears. 

L’esmentada comissió es constituirà, primerament, a nivell de membres polítics i més endavant a nivell 
de tècnics per fer, sobretot, una fotografia de la situació real de les competències i –com deia– la 
interpretació del text des del punt de vista tant polític com jurídic. 

En relació al tema dels ajuntaments, anuncia que li agradaria llegir una part de la intervenció de la 
consellera al Parlament el passat dimarts i que diu textualment: “La voluntad de la Consejería es que, 
independientemente de quien tenga atribuida la competencia o la financiación por un determinado 
servicio, la pueda prestar la administración que se considere que pueda resultar más beneficiosa para 
el ciudadano. Hay que tener presente que la ley contempla fórmulas, como los convenios entre 
comunidad y entidades locales, con la finalidad de que la prestación continue en manos del municipio 
si es lo que resulta más práctico para el ciudadano o se preste de otra manera siempre pensando en lo 
que resulte más positivo para la gente.”  

Per això, observa que no s’ha de tancar la porta al fet que en determinats casos es considerin que és 
més positiu mantenir aquest servei de proximitat que tots valoren que ha estat una bona situació en 
molts de casos i, en altres moments, també s’ha de reconèixer que ha estat perjudicial en determinats 
municipis o situacions. 

El Sr. GARAU comenta que, si ha entès l’explicació de la Sra. Cirer, sembla que en principi estaria 
d’acord que les competències de serveis socials serien del Consell de Mallorca, com diu l’article 70 de 
l’Estatut d’Autonomia malgrat que sempre hi ha una mena de nebulosa sobre si és així o ho és. 
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Per altra banda observa que la Sra. Cirer no ha contestat una qüestió fonamental i és si està d’acord que 
els ajuntaments perdin la competència de prestació de serveis socials, cosa que significa que els 
ajuntaments tornen a allò que l’any 1985 eren els padrons de beneficència. 

Si els ajuntaments només estan obligats a prestar l’avaluació de les necessitats i atenció immediata a les 
persones en greu risc d’exclusió social, és tornar a la “llista de pobres”, és a dir, que els ajuntaments 
atendran els beneficiaris de renda mínima d’inserció i les persones que estiguin en una situació molt 
greu però no faran centres de dia, no faran centres d’atenció comunitària ni prestaran ajuda a domicili 
perquè no hi estaran obligats. 

Qui ho farà doncs? Potser ho farà el Consell de Mallorca, el consorci que estan muntant o crearan unes 
figures noves de no sap què. El que està clar és que, amb aquesta llei, se perd l’obligació municipal de 
prestar serveis socials i passa a ser d’un organisme superior i, per això, li demana a la Sra. Cirer si està 
d’acord amb aquesta reforma. 

La Sra. CIRER li respon al Sr. Garau dient que se suma a la voluntat de la Conselleria, expressada per 
la consellera, que independentment de qui tengui atribuïda la competència (és a dir, del que determini 
la llei), la pugui prestar l’administració que se consideri que pugui resultar més beneficiosa pel ciutadà. 

Reitera que se suma a aquesta voluntat de fer tot el que sigui possible en aquest sentit i si, per exemple, 
hi ha un ajuntament que vol exercir la competència i és l’opció més beneficiosa pel ciutadà, dons 
endavant sempre que això no impliqui vulnerar l’aplicació de la llei. El que està clar és que una llei, 
tant si a ella li agrada com si no o tant si li agrada al Sr. Garau com si no, serà d’obligat compliment a 
tot l’Estat espanyol. 

Remarca, una altra vegada, que se suma a la voluntat de la consellera de fer possible respectar 
l’autonomia municipal i l’eficàcia en la prestació d’un servei a través de l’entitat més propera al ciutadà 
però, això sí, sempre que aquesta manera de procedir no suposi vulnerar la llei. 

 
PUNT 47. INTERPEL·LACIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POLÍTIC MÉS 
PER MALLORCA SOBRE FUNDACIÓ TONI CATANY. 
 

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:  Fundació Toni Catany 
 
El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) manifesta que no fa gaire temps es va aprovar en aquest Ple un Codi 
ètic i de transparència el qual tots els grups polítics el varen presentar com un avanç important en 
matèria de transparència i de l’ètica d’aquesta institució. 

Tot i això, si l’actuació de cadascuna de les persones que formen part d’aquesta institució, bé sigui per 
elecció popular o bé perquè siguin càrrecs executius, no actuen amb una ètica personal, creu que no ja 
poden aprovar 3.000 codis ètics. 

Feta aquesta reflexió, li demana a la Sra. presidenta que no s’ofengui, perquè no és la seva intenció, 
sinó que simplement pretén aclarir una sèrie de coses si és que les hi pot aclarir. 

En aquest sentit, comenta que li va arribar a MÉS per Mallorca els dies posteriors a la defunció del Sr. 
Toni Catany que la Sra. presidenta va carregar contra l’antic govern dient que la culpa que no s’hagués 
tirat endavant amb la fundació era de l’antic govern.  

Això és el que li ha arribat a MÉS per Mallorca i, si no fos cert, insta la presidenta que ho desmenteixi. 
Malgrat això, ell ha de partir de la premissa que és cert i d’aquí parteix. 

Tot seguit li observa a la Sra. presidenta que dir això no és ètic perquè és una mentida i la presidenta 
sap que és una mentida i sap que l’anterior equip de govern li va deixar les coses ben a punt, que li 
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deixaren tot ben a punt: li deixaren l’acord de Ple de dia 23 de desembre de 2010 allà on es va aprovar 
l’acord de creació de la fundació així com els estatuts d’aquesta. 

En aquest acord de crear la fundació s’anomenaven els representants del Consell de Mallorca i es 
constatava que hi havia dues partides amb les seves corresponents reserves de crèdit (RC). Una era de 
15.000 € per tal de constituir la fundació i una altra de 45.000 € per al seu funcionament. 

Recalca que la Sra. presidenta sap que les coses estaven d’aquesta manera i també sap que li deixaren 
un conveni signat amb el Govern de les Illes Balears per al finançament de la inversió que s’havia de 
fer un cop creada la fundació.  

Aquest conveni tenia 30 mesos de vigència i, per tant, acabava la seva vigència pel mes d’abril de 
2012, és a dir, que l’actual equip de govern va tenir gairebé un any amb el conveni vigent i, per 
descomptat, amb totes les possibilitats de demanar-ne una pròrroga. 

Recapitula i assenyala que aleshores l’actual equip de govern es trobà amb uns estatuts aprovats, amb 
tot el que feia falta per anar al notari a constituir la fundació, amb els doblers a punt (la part 
corresponent al Consell de Mallorca) per constituir primer i llavors per començar a funcionar i amb un 
conveni vigent per tirar endavant una inversió de 4,3 M€ de fons estatutaris. 

Ressalta que el que contat és la pura realitat com es pot comprovar amb la lectura del conveni i de 
l’acta de l’acord de Ple esmentat. 

Accepta, per altra banda, que li puguin retreure haver hagut de retornar una subvenció de 100.000 € 
més els interessos, és a dir, devers uns 111.000 € per l’estudi museològic pel projecte de la fundació. 

Assumeix que aquella era la seva responsabilitat i per això accepta que li puguin retreure però l’actual 
equip de govern no fa el que toca i ja veuran que hi poden fer perquè ara ja, per desgràcia, les 
condicions no són les mateixes avui que quan començaren a governar. Avui Toni Catany, per 
desgràcia, no és entre nosaltres i ja no podrà veure culminat el seu voluntariós i generós projecte cap 
als mallorquins. 

No obstant això, vol deixar ben clar que refusarà que li vengui amb excuses com que havien de 
bestreure els doblers perquè han demanat pròrroga –i la tenen– i hauran de continuar bestraient els 
doblers si tiren endavant. La situació que es va trobar el Partit Popular quan va començar a governar el 
Consell de Mallorca és exactament la mateixa d’avui. 

En el Ple extraordinari de desembre de 2010 va quedar enllestida tota la feina que havia de fer el 
Consell de Mallorca per tal de crear la fundació i només faltava qualque cosa de l’Ajuntament de 
Llucmajor (cosa que per ventura sabrà la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública). Remarca 
que aleshores no es va constituir la fundació perquè faltava qualque cosa de l’Ajuntament de Llucmajor 
i això era el període entre desembre 2010 i maig 2011. 

Creu que l’equip de govern ha d’assumir les seves pròpies decisions i considera que ha de ser valent 
per dir, si s’escau, que aquest és un projecte que no els agrada i que no el volen fer ja que, entre d’altres 
coses, si ho haguessin dit així des del primer moment, el Sr. Catany hagués estat molt més tranquil però 
l’enganyaren ja que li digueren que confiaven en el projecte i el volien tirar endavant. 

Adverteix que el Sr. Toni Catany ja se’n veia venir la ruixada i començava a estar recelós ja que veia 
que la cosa no avançava. 

A continuació insta els membres de l’equip de govern que siguin sincers en aquest tema més que mai i 
que no vulguin donar les culpes a una altra gestió perquè es tracta simplement d’assumir la pròpia 
gestió i que el PP digui clarament que va aturar aquest projecte perquè no li agradava o perquè no el 
podien tirar endavant. 

Per concloure, assenyala que espera que s’expliqui també què hi fan comptes fer ara amb la nova 
situació no en quant a la situació tècnica del Consell de Mallorca sinó en quant a llegat després de la 
defunció de Toni Catany. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) li comenta al Sr. Font que creu que 
avui ha estat un tant desafortunat amb les invectives que ha presentat perquè han passat d’unes 
desagradables fa uns moments i ara passen a un altra i acusa d’enganyar i altres històries. 
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Seguint amb el lema de Fra Juníper “Sempre endavant”, diu que l’equip de govern vol dur cap 
endavant aquesta fundació i creuen en el projecte de Toni Catany, la qual cosa han dit per activa i per 
passiva. 

De fet, es varen reunir amb el Sr. Toni Catany, amb el seus companys i els seus assessors i els han dit 
sempre igual però la situació d’ara no és la mateixa que en 2012. El 2012 hi havia un conveni que deia 
que havia d’estar acabat el 2013 i ara, fa 10 dies, tenen una pròrroga que diu que ha d’estar acabat –pot 
estar acabat– en març de 2016. I això no és el mateix, li diu al Sr. Font. 

El Sr. Font deia que ho havia deixat preparat però no és així perquè la fundació no estava constituïda 
encara que sí que s’havien percebut els doblers de Madrid. En el mes d’octubre de 2009 el Govern de 
les Illes Balears va rebre 4,5 M€ de Madrid que varen ingressar a les arques autonòmiques. 

En canvi, quan el PP va assumir les responsabilitats de govern, aquests doblers no hi eren. El Govern 
de les Illes Balears va tenir la necessitat de dedicar-los a altres partides i el Consell de Mallorca no 
tenia la garantia de poder cobrar aquests doblers del Govern de les Illes Balears, que no són ni dues 
pessetes ni dos euros sinó 4.500.000 euros. 

Aleshores, què hi ha fet el Consell de Mallorca? Doncs, l’equip de govern del Consell de Mallorca ha 
aconseguit la pròrroga dels fons estatutaris de Madrid. Ara tenen la pròrroga però la fundació no està 
constituïda i tenen que l’Ajuntament de Llucmajor ha aprovat una declaració institucional a favor de la 
fundació i a favor de la construcció del centre. 

L’equip de govern i la presidenta mateixa han declarat que hi estan i que hi estan fent passes. La 
primera passa era la pròrroga i l’han aconseguida i ara tenen el mes de març de 2016 com a data límit 
per executar el projecte i fins a 2017 per presentar-ne les justificacions. La segona passa és que s’han 
de reunir amb els representants del llegat de Toni Catany, reunió que està pendent de fer-se, per 
determinar quin és aquest llegat i conèixer les condicions i les circumstàncies de la voluntat del Sr. 
Toni Catany. 

Per altra banda informa que el passat dia 8 es va celebrar una reunió entre el Govern de les Illes Balears 
i el Consell de Mallorca allà on es va justificar que hi havia hagut aquesta pròrroga. Així doncs, les 
passes que calia fer-se, s’han fetes. 

Quan el Partit Popular va accedir al govern, en el mes de juny de 2011, el projecte havia d’estar acabat 
en el mes d’abril de 2012 i, conseqüentment, no hi havia temps per constituir la fundació, per consignar 
la quantitat en uns moments que el Govern de les Illes Balears no li podia ingressar al Consell de 
Mallorca doblers que s’havia destinat a altres partides pressupostàries i no hi havia el projecte redactat. 

Puntualitza que el projecte museològic, com ha dit el Sr. Font, va implicar haver de retornar 100.000 € 
més 11.000 € d’interessos a Madrid perquè no es va poder executar i, dins aquestes circumstàncies, era 
del tot inviable poder complir els terminis i feren tot el que estava en les seves mans, amb resultats 
positius, perquè hi hagués pròrroga. 

Igualment posa damunt la taula que aleshores el Consell de Mallorca no podia fer-ne l’adjudicació 
perquè no comptava amb la consignació pressupostària necessària ni tampoc amb un projecte elaborat. 
En un any no era ni prudent ni possible fer el projecte, consignar els doblers, executar l’obra i 
justificar-la. 

Per tot això, agrairia que duguessin aquest tema amb el màxim de respecte. Fa uns moments han parlat 
de la dignitat i considera de la memòria de Toni Catany mereix una dignitat i mereix un debat seriós, un 
debat fonamentat i lluny de demagògies o d’invectives que no vénen al cas. 

Per concloure, reitera que la memòria de Toni Catany s’ho mereix i repeteix la voluntat de l’equip de 
govern de dur a terme el centre Toni Catany en condicions de garantir la inversió i de garantir el 
pagament del resultat d’aquesta adjudicació. 

El Sr. FONT fa notar que li hagués agradat sentir la Sra. presidenta en lloc del Sr. Rotger perquè, entre 
d’altres coses, l’ha interpel·lada directament a ella en relació a unes declaracions que va fer a premsa 
però, tot i això, accepta que deixi el tema en mans del seu vicepresident. 

A continuació es dirigeix al Sr. Rotger i li diu que les condicions són exactament les mateixes i li retreu 
que per negociar la pròrroga que han negociada hagin necessitat dos anys i mig. 
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El govern de Partit Popular, en plena vigència del conveni atès que el seu termini de justificació 
acabava dia 30 d’abril de 2012, hagués pogut sol·licitar-ne la pròrroga i demana per què no ho feren i 
observa que hi ha quelcom que no li quadra: per què no posaren el tema en marxa tot d’una? I ara, quan 
per desgràcia Toni Catany ja no hi és, s’hi posen les piles i demana que li ho expliquin. 

Per altra banda agraeix profundament que definitivament l’equip de govern pensi que s’ha de tirar 
endavant amb la fundació i puntualitza que espera que tant de bo que la situació del patrimoni de Toni 
Catany no hagi canviat. En aquest sentit demana si l’equip de govern ha parlat amb els hereus o 
possibles hereus i reitera que la situació pot haver canviat i hauran perdut una oportunitat històrica.  

En conclusió, insisteix en manifestar que espera que la situació no hagi canviat i repeteix el seu 
agraïment perquè diguin públicament, per enèsima vegada, que creuen en la fundació, que faran la 
fundació i ell hi afegeix que “si és possible i si la propietat té la mateixa intenció”. 

El Sr. ROTGER fa constar que ell també es demana quines actuacions es varen dur a terme des 
d’octubre de 2009, quan es varen rebre els doblers, fins abril de 2011 i recalca que li ho demana amb 
tota serenitat. 

A continuació comenta que aquest projecte és un projecte amb el qual el Partit Popular hi creu, que el 
batle de Llucmajor que és del Partit Popular l’ha defensat sempre així com el Partit Popular de 
Llucmajor que en són els primers interessats, que s’ha pactat una moció institucional a l’Ajuntament de 
Llucmajor, que les piles estan posades des del primer dia i matisa que aquest missatge té una lectura 
sibil·lina que no li agrada. 

També informa que qui negocia la pròrroga és el Govern de les Illes Balears, que és qui té el conveni 
signat amb Madrid, i Madrid demanava explicacions sobre per què no s’havia executat aquest projecte 
atès que així se fa quan es demana una pròrroga. 

Si el Consell de Mallorca hagués tirat endavant el projecte perquè el govern anterior hagués encarregat 
el projecte, hagués adjudicat les obres i ara tenguessin el centre, en aquests moments probablement 
tendrien el constructor sense possibilitat de cobrar. 

En resum indica que la presidenta ha actuat, en tot moment, d’una manera correcta en relació a aquest 
tema, les instruccions que els ha donat han estat sempre en aquest sentit i, a hores d’ara, han mantingut 
converses informals amb els representants amics de Toni Catany i han quedat emplaçats per tornar-se a 
veure. Falta celebrar la reunió formal atès que primer havien de fer la reunió Consell–Govern balear i 
durant els propers dies miraran de dur a terme la reunió pertinent amb els representants de llegat de 
Toni Catany. 

 
PREGUNTES 
 
PUNT 48. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. ANTONI ALEMANY 
CLADERA A LA SRA. MARGALIDA ROIG CATANY (PRESSUPOSTS 2014) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quan està previst dur al Ple els Pressuposts d’aquesta institució per al 2014?  

El Sr. ALEMANY (PSOE) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) li respon que és essencial saber quins 
ingressos tendran disponibles per fer el pressupost. Quant a les despeses, és fàcil imaginar que són 
elevades, per la qual cosa el problema no l’ocasionen les despeses, sinó saber exactament quins seran 
els ingressos. 

Assegura que fan feina en aquest sentit. Reconeix que és cert que a hores d’ara ja hauria d’existir un 
esborrany dels pressuposts, però no li és possible donar-li. Espera poder-ho fer al més aviat possible. 

Reitera que tant la presidenta del Consell de Mallorca com ella mateixa se reuneixen amb el Sr. José 
Vicente Marí (conseller d’Hisenda i Pressuposts del Govern balear) per concretar quins seran els 
ingressos econòmics disponibles.  
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Lamenta no poder donar una data concreta però reitera que espera que sigui dins un termini breu.   

 
PUNT 49. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JAUME GARAU SALAS A 
LA SRA. CATALINA CIRER ADROVER (PLA ESTRATÈGIC DE SERVEIS 
SOCIALS PER MALLORCA). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
La Consellera  de Benestar Social s’ha compromès vàries vegades a presentar el Pla 
Estratègic de Serveis Socials per Mallorca, primer en el  Consell Assessor i després en 
aquest plenari. En quina data pensa presentar  l’esmentat  Pla?.    

El Sr. GARAU (PSOE) formula la pregunta en els seus termes.  

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) respon tot seguit. 

Adverteix que amb aquesta pregunta vol evitar que el Sr. Garau li torni a retreure incompliments, i per 
aquesta raó evitarà donar-li una data concreta.  

D’altra banda, també vol evitar al Sr. Garau haver de fer un acte de fe cap als seus incompliments i cap 
a la seva persona, de forma que li mostra un esborrany –el núm. 6– que ha elaborat la comissió de 
treball que va sorgir del Consell Assessor del Pla Estratègic 2012-2015. Observa que aquesta comissió 
ha fet els cinc esborranys anteriors, i de les successives correccions n’ha sorgit aquest.  

Diu que, si després de la lectura acurada i revisada d’aquest document, tant l’esmentada comissió com 
ella mateixa i l’equip directiu de l’IMAS aconsegueixen donar-lo per bo, ja estaran en disposició de 
poder-lo passar a tots els membres del Consell Assessor per sotmetre’l al seu criteri.  

Reitera que si li dóna una data potser que l’encerti, però també correria el risc d’afegir-hi a la mala 
fama d’incomplidora que el Sr. Garau li atribueix i això no li agrada gens. 

 
PUNT 50. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JAUME COLOM ADROVER 
AL SR. MAURICIO ROVIRA DE ALÓS (INFORMES SOBRE PROPOSTA 
GRATUÏTAT RESIDENTS REFERENTS TUNEL SÓLLER). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
En relació a la moció presentada pel Grup Socialista en el Ple del mes de juny passat, 
relativa a la modificació del contracte de concessió del túnel de Sóller i l’establiment 
de la gratuïtat per als residents, que va quedar parcialment damunt la taula, amb el 
compromís del Conseller de demanar informes jurídics i tècnics sobre la viabilitat de 
la proposta, em pot dir el Conseller si ja estan elaborats aquests informes i quan 
tindran la còpia dels mateixos? 
 
El Sr. COLOM (PSOE) diu que el seu Grup considera que la pregunta ha estat contestada perquè ha 
rebut els informes avui matí. 

Es retira. 

 
PUNT 51. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. MAGDALENA PALOU 
CÀNAVES  (POS 2014) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
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Per quan està previst convocar el POS de 2014? 
 
El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. COLL MARTORELL (conseller executiu de Cooperació Local) diu que saben que van molt justs 
en relació als terminis però assegura que faran tots els esforços possibles per complir-los. 

Reitera les explicacions que ha donat la Sra. Roig sobre els pressuposts per fer avinent que aquests 
estan encara en l’aire. Per aquesta raó, és obvi que hauria resultat absurd fer un pla d’obres i serveis 
sense tenir la certesa de tenir doblers per complir-lo.  

Torna a dir que faran tota la via possible. 

 
 
PUNT 52. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. MAGDALENA PALOU 
CÀNAVES  (CONVOCATÒRIA COMISSIÓ ARTESANIA). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
El Consell de Mallorca té les competències en matèria de foment de l’artesania i 
concessió de la qualificació artesana a la nostra illa. Ens consta que durant els darrers 
mesos s’han anat realitzant exàmens i valoracions tècniques a diverses persones que 
l’han sol·licitada. 
 
Quan està previst convocar la Comissió d’Artesania per tal de resoldre les sol·licituds 
pendents, com a mínim, des de febrer d’aquest any? 
 
El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) respon que des del seu departament 
s’han anat fent visites, exàmens i comprovacions diverses.  

També s’ha fet feina sobre el Decret del Govern balear pel que fa a l’atribució de competències i 
actualment aquest decret es troba en el Consell Consultiu i pensa que la comissió se podrà reunir abans 
del proper mes de gener de 2014.  

Reitera que fan tots els esforços possibles per aconseguir que aquesta comissió pugui funcionar amb 
normalitat.  

INFORMACIÓ DELS CONSELLERS EXECUTIUS 

No n’hi ha. 

PRECS 

No n’hi ha. 

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta  
amb plecs de paper números de A Nº 6821  a  A  Nº 7027. 

El secretari general     La presidenta 
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DECRETS DE 
PRESIDÈNCIA 

     

DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

30/09/13 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT SOCIAL NÚM.4 DE PALMA, 
ACTUACIONS 18/12 

NÚM.D.128/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

02/10/13 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU  NÚM.2 DE PALMA, P.O 108/13 

NÚM.D.130/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

16/09/13 COMPAREIXENÇA DAVANT LA SALA CONT.ADMINISTRATIVA DLE 
TSJ ILLES BALEARS, ACTUACIONS PO 
272/2013 

NÚM.D.124/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

16/09/13 COMPAREIXENÇA DAVANT LA SALA CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.3 DE PALMA, ACTUACIONS PO 108/2013 

NÚM.D.125/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

13/09/13 COMPAREIXENÇA DAVANT LA SALA CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.3 DE PALMA, ACTUACIONS PO 108/2013 

NÚM.D.123/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

23/09/13 COMPAREIXENÇA DAVANT LA SALA CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.3 DE PALMA, ACTUACIONS PA 178/2013 

NÚM.D.127/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

23/09/13 COMPAREIXENÇA DAVANT LA SALA CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.3 DE PALMA, ACTUACIONS PA 118/2013 

NÚM.D.126/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

07/10/13 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.1 DE 
MANACOR DILIGÈNCIES PRÈVIES 1310/2013 

NÚM.D.132/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

03/10/13 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT SOCIAL NÚM.2 DE PALMA, 
ACTUACIONS 952/13 

NÚM.D.952/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

02/10/13 COMPAREIXENÇA DAVANT EL TRIBUNAL DE COMPTES PA 
A133/13 

NÚM.D.129/13  

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

04/10/13 VALIDACIÓ PUNTS SEGON I TERCER DE LA PART 
DISPOSITIVA DE LA RESOLUCIÓ DE LA 
CONSELLERA EXECUTIVA HISENDA DE DIA 8 
OCTUBRE DE 2013 

  

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/09/13 INCLOURE  NÓMINA MES OCTUBRE DE 2013 PER DIETES 
ASSITÈNCIA AL PLE 

VEURE RELACIÓ 18345,88 

MEDI AMBIENT 02/10/13 ESTIMAR 
PARCIALMENT 

RECURS ALÇADA J.A.D  

MEDI AMBIENT 02/10/13 ESTIMAR 
PARCIALMENT 

RECURS ALÇADA EXP CZ051/12 J.A.D  

PRESIDÈNCIA 08/10/13 MODIFICAR INSTRUCCIÓ RELATIVA A LA FORMACIÓ, 
CUSTÒDIA I CONSULTA EXPEDIENTS I 
DOCUMENTACIÓ DECRET DE 12 DE JUNY DE 
2012 

  

PROMOCIÓ 
SOCIOCULTUR
AL 

07/10/13 DESESTIMAR RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ DEL 
VICEPRESIDENT DEL CULTURA DE DATA 10 
GENER 2013 

TECNOEVENTOS DE 
BALEARES SL 

 

SECRETARIA 
GENERAL 

07/10/13 DENEGAR INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE ENTITATS DE 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

ASOCIACIÓN DE 
POLACOS EN MALLORCA 

 

SECRETARIA 
GENERAL 

30/09/13 APROVAR INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE ENTITATS DE 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

ACADÈMIA 1830  

URBANISME I 
TERRITORI 

07/10/13 AUTORITZAR 
DESPLAÇAMENT 

A LA COMISSIÓ BILATERAL MIXTA DE 
PROGRAMACIÓ, SEGUIMENT I CONTROL DEL 
CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL 
MINISTERI FOMENT I CONSELL EN MATÈRIA 
DE CARRETERES A MADRID DIA 8 OCTUBRE 
13 

MARGALIDA I. ROIG I 
MAURICIO ROVIRA 
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URBANISME I 
TERRITORI 

04/10/13 DESESTIMACIÓ 
RECLAMACIÓ 

REVISIÓ PREUS EXPEDIENT CONTRACTACIÓ 
PROJECTE " VARIANT DE SON SERVERA EST. 
ENTRE CARRETERA MA-4040 I LA 
CARRETERA MA4026 

MELCHOR MASCARÓ S.A  

URBANISME I 
TERRITORI 

04/10/13 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIÓ 

 PER OBRES EMERGÈNCIA DE TALA ARBRES, 
I TREBALLS VARIS A LA MA-10 ENTRE 
ANDRATX I ESTELLENS" ZONA 1 

CONTRATISTAS 
MALLORQUINES 
ASOCIADOS S.A 

217849,89 

URBANISME I 
TERRITORI 

10/10/13 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIÓ 

CORRESPONENT A LES OBRES EMERGÈNCIA  
INSTAL.LACIÓ MALLA SEGURETAT I 
REPARACIONS VÀRIES ENTRE LA MA-10 
ENTRE ANDRATX I ESTELLECS" ZONA 1 

CONTRATISTAS 
MALLORQUINES 
ASOCIADOS S.A 

279744,42 

 

 
RESOLUCIONS 
CONSELLERS 

     

DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

12/08/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP.FISC.:161.7/10 P-P 71/13 REC.OBLIGACIÓ 
SERVEI COMUNIC. SIRDEE SUMIN. INSTL. I 
MANTE. TERMINALS ACCESSORIS 
COMUNICACIONS ASSOCIATS AL MATEIX 

TELEFÒNICA MOVILES 
ESPAÑA, SA 

15907,28 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

12/08/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. FISC.:161.7/10 P-P 71/13 REC. OBLIGACIÓ 
SERVEI COMUNIC. SIRDEE SUMIN. INSTAL. 
MANTE. TERMINALS ACCESSORIS 
COMUNICACIONS ASSOCIATS AL MATEIX 

TELEFÓNICA MOVILES 
ESPAÑA, SA 

15907,28 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

12/08/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP.FISC.:161.7/10 P-P 71/13 RECON. 
OBLIGACIÓ SERVEI  COMUNIC. SIRDEE 
SUMINIS. INSTAL. MANTEN. TERMINALS I 
ACCESSORIS COMUNICACIONS ASSOCIATS 
AL MATEIX 

TELEFÓNICA MOVILES 
ESPAÑA, SA 

15907,28 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

12/08/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EX. 60/02 RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
LLOGUER MANTENIMENT QUATRE VEHICLES 
AUTOBOMBA DE BOMBERS 

SA NOSTRA DE RENTING 
S.A. 

13507,66 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

19/08/13 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTOR. I DISPO. DESPESA CONTRAC 
SUBMINIS. MATERIAL TÈCNIC D'INTERVENCIÓ 
RESCATS I FEINES VERTICALS SERVEI 
BOMBERS MCA. MITJANÇANT CONTRACTE 
MENOR 

TATEUNIO,S.L. 21734,59 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

20/08/13 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICAR RESOL. 24/05/2013 D'AUTORITZ, 
DISPOSAR I RECONEIXER. OBLIGACIONS 
RELACIÓ FRES. 45/13000/20130524 SERVEI 
EMERGÈNCIES Q/2013/685 

TERCERS VARIS 415,47 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

22/08/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130823 UNITAT 
D'EMERGÈNCIES Q/2013/1180 

TATEUNIO,SL 2771,08 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

23/08/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130824 UNITAT 
D'EMERGÈNCIES Q/2013/1186 

TERCERS VARIS 1537,26 
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DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

23/08/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES 45/13000/20130825 UNITAT 
D'EMERGÈNCIES Q/2013/1187 

INSTALADORA CARDELL, 
S.A. 

2351,03 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

23/08/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES.45/13000/20130826  UNITAT 
D'EMERGÈNCIES Q/2013/1188 

EL CORTE INGLES SA 2976,36 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

13/08/13 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

CONCESSIÓ APORTACIÓ ECONÒMICA PER A 
DESPESES DE FUNCIONAMENT DE L'ANY 
2013 

CONSORCI EUROLOCAL-
MALLORCA 

70000 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

23/08/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130827 UNITAT 
D'EMERGÈNCIES Q/2013/1189 

TERCERS VARIS 2298,23 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

23/08/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130828 UNITAT 
D'EMERGÈNCIES Q/2013/1190 

TERCERS VARIS 2718,04 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

23/08/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130829 UNITAT 
D'EMERGÈNCIES Q/2013/1191 

TERCERS VARIS 2405,6 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

23/08/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130830 UNITAT 
D'EMERGÈNCIES Q/2013/1192 

TERCERS VARIS 2408,78 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

10/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ DE 
L'OBLIGACIÓ RELATIVA A L'ABONAMENT DEL 
50% PER A DESPES CORRENTS 
REALITZADES DURANT L'ANY 2013 
 

AJUNTAMENT ANDRATX 40011 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

10/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REF. FISCALITZACIÓ: 10.03/13 
RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ OBLIGACIÓ 
RELATIVA ABONAMENT 50% PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT 2013 

AJUNTAMENT POLLENÇA 40011 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

10/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REF. FISCALITZACIÓ:10.03/13 
RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ  OBLIGACIÓ 
RELATEVA ABONAMENT 50% DESPESES 
CORRENTS REALITZADES DURANT 2013 

AJUNTAMENT SANTA 
MARGALIDA 

40011 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

10/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ OBLIGACIÓ 
RELATIVA A L'ABONAMENT 50% DESPESES 
CORRENTS REALITZADES DURANT 2013 

AJUNTAMENT INCA 41959,5 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

10/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ OBLIGACIÓ 
RELATIVA A L'ABONAMENT 50% DESPESES 
CORRENTS REALITZADES DURANT 2013 

AJUNTAMENT SA POBLA 40011 
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DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

10/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ RELATIVA A 
L'ABONAMENT 50% PER A DESPESES 
CORRENTS REALITZACES DURANT 2013 

AJUNTAMENT MURO 37763,5 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

10/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEMIXEMENT I LIQUIDACIÓ OBLIGACIÓ 
RELATIVA A L'ABONAMENT 50% PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT 2013 

AJUNTAMENT ARTÀ 37763,5 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

10/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ OBLIGACIÓ 
RELATIVA A L'ABONAMENT 50% PER A 
DESPESE CORRENTS REALITZADES DURANT 
2013 

AJUNTAMENT SON 
SERVERA 

40011 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

10/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ OBLIGACIÓ 
RELATIVA ABONAMENT 50% PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT 2013 

AJUNTAMENT DEIÀ 34733,58 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

10/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ OBLIGACIÓ 
RELATIVA A L'ABONAMENT 50% PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT 2013 

AJUNTAMENT ALGAIDA 36735 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

10/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ DE 
L'OBLIGACIÓ RELATIVA A L'ABONAMENT 50% 
PER A DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT 2013 

AJUNTAMENT SÓLLER 40011 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

10/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ OBLIGACIÓ 
RELATIVA A L'ABONAMENT 50% PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT 2013 

AJUNTAMENT 
LLUCMAJOR 

41959,5 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

11/09/13 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

APROVACIÓ CERTIFICACIÓ D'OBRA, CONVENI 
FINANÇAMENT ANUALITAT 2012 OBRA NÚM 4 
, CERT. 1RA 

AJUNTAMENT MURO 81559,4 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

11/09/13 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

APROVACIÓ CERTIFICACIÓ D'OBRA, CONVENI 
FINANÇAMENT ANUALITAT 2012, OBRA NÚM. 
4, CERTIFICACIÓ 2NA 

AJUNTAMENT MURO 142796,74 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

16/09/13 RENÚNCIA I 
ANUL.LACIÓ 

RENÚNCIA COOPERACIÓ TÈCNICA PER A LA 
REDACCIÓ I DIRECCIÓ PROJECTE 
"AMPLIACIÓ AMB PLANTA SUPERIOR DEL 
CENTRE PERSONES MAJORS" 

AJUNTAMENT STA. 
EUGÈNIA 

 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

16/09/13 ALTRES TERMINI PER 2013 PER PRESENTAR 
SOL·LICITUDS DE COOPERACIÓ TÈCNICA 
PER A LA DIRECCIÓ PROJECTES I LA 
DIRECCIÓ TÈCNICA D'OBRES 

ENTITATS LOCALS MCA. 
DE POBLACIÓ DE DRET 
IGUAL O INFERIOR A 
20.000 HABITANTS 

 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

16/09/13 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUT. DISP. DESPESA CONTRA. SERVEI 
REVISIO MANTEN. PREVENTIU SIST. 
ELEVACIÓ I RESCAT 5 VEH. AUTOES. 
AUTOM.MAGIRUS BOMBERS MCA 
MITJANÇANT 

ITURRI, S.A. 9673,95 
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DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

16/09/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/91209/20130917 UNITAT 
D'EMERGÈNCIES  

CARDIVA 2, SL 6188,6 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

17/09/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130916 UNITAT 
D'EMERGÈNCIES Q/2013/1330 

TERCERS VARIS 1742,98 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

17/09/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130915 UNITAT 
D'EMERGÈNCIES Q/2013/1331 

TERCERS VARIS 1873,87 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

17/09/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130914 UNITAT 
D'EMERGÈNCIES Q/2013/1332 

TERCERS VARIS 1861,02 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

17/09/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130918 UNITAT 
D'EMERGÈNCIES Q/2013/1333 

TERCERS VARIS 1876,2 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

17/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP FISC.:161.7/10 PP 71/13 REC. OBLIG. 
SERVEI COMUNIC SIRDEE 
SUBMINISTRAMENT, INSTL. I MANTEN. 
TERMINALS I ACCESSORIS COMUNICACIONS  
ASSOCIATS AL MATEIX 

TELEFÓNICA MÓVILES 
ESPAÑA,SA 

15907,28 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

17/09/13 MODIFICACIÓ DE 
LA RESOLUCIÓ 

MODIFICACIÓ RSOL. DATA 30 JULIOL 2012 DE 
CONCESSIÓ DE COOP. TÈC. EN EL SENTIT DE 
CANVIAR UN DELS PROJECTES CONCEDITS 

AJUNTAMENT MANCOR 
DE LA VALL 

 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

17/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECON. I LIQUIDACIÓ OBLIGACIÓ RELATAIVA 
A L'ABONAMENT DEL 50% PER A DESPESE 
CORRENTS REALITZADES DURANT 2013 

AJUNTAMENT SES 
SALINES 

36735 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

17/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECON. I LUIDACIÓ OBLIGACIÓ RELATIVA A 
L'ABONAMENT DEL 50% PER A DESPESE 
CORRENTS REALITZADES DURANT L'ANY 
2013 

AJUNTAMENT CAMPOS 37763,5 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

18/09/13 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

APROVACIÓ CERTIFICACIÓ D'OBRA POS 2012, 
OBRA 1, CERT. 3RA 

AJUNTAMENT 
BANYALBUFAR 

35790,83 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

18/09/13 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

APROVACIÓ CETIFICACIÓ OBRA, POS 2012, 
OBRA 1, CERTIFICACIÓ 2NA 

AJUNTAMENT 
BANYALBUFAR 

48345,5 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

18/09/13 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

APROVACIÓ CERTIFICACIÓ D'OBRA, POS 
2012, OBRA 1, CERTIF.: 1RA 

AJUNTAMENT 
BANYALBUFAR 

42984,1 
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DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

18/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REF. FISCALITZACIÓ: 10.03/13 RECON. I 
LIQUIDACIÓ OBLIGACIÓ RELATIVA A 
L'ABONAMENT 50%  PER A DESPESES 
CORRENT REALITZADES DURANT 2013 

AJUNTAMENT MONTUÏRI 36735 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

19/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REF. FISCALITZACIÓ: 10.03/13 RECON. I 
LIQUIDACIÓ OBLIGACIÓ RELATIVA A 
L'ABONAMENT 50% PER A DESPESES 
CORRENTS REALITZADES DIRANT 2013 

ENTITAT LOCAL MENOR 
DE PALMANYOLA 

36735 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

17/09/13 ALTRES AUTORITZACIÓ PER L'UTILITZACIÓ DEL 
VEHICLE PEUGEOT PARTNER 5718-GJS 

SRM EN REPRESENTACIÓ 
DE L'AGRUPACIÓ  D'OCI I 
ESPORTIVA DE BOMBERS 
DE MALLORCA 

 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

18/09/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130919 UNITAT 
D'EMERGÈNCIES Q/2013/1339 

TERCERS VARIS 1535,06 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

19/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REF. FISCALITZACIÓ: 10.03/13 
RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ OBLIGACIÓ 
RELATIVA ABONAMENT 50% PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT 2013 

AJUNTAMENT LLOSETA 36735 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

19/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REF. FISCALITZACIÓ: 10.03/13 
RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ OBLIGACIÓ 
RELATIVA ABONAMENT 50% PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT 2013 

AJUNTAMENT SANTANYÍ 40011 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

20/09/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130920 UNITAT 
D'EMERGÈNCIES Q/2013/1348 

ADARO TECNOLOGIA, SA. 2890,69 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

20/09/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR, RECONÈIXER I 
LIQUIDAR L'OBLIGACIÓ DE DESPESA 
RELACIÓ FRES. Q/2013/1355 

TERCERS VARIS 1854,57 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

23/09/13 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT EN 
COMISSIÓ DE SERVEIS 

PAC I GJAM  

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

24/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REF. FISCALITZACIÓ:10.03/13 
RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ OBLIGACIÓ 
RELATIVA ABONAMENT 50% PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT 2013 

AJUNTAMENT MANACOR 41959,5 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

25/09/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130925 UNITAT 
D'EMERGÈNCIES Q/2013/1385 

TERCERS VARIS 1859,61 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

25/09/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130924 UNITAT 
D'EMERGÈNCIES Q/2013/1379 

TERCERS VARIS 1967,42 
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DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

25/09/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130923 UNITAT 
D'EMERGÈNCIES Q/2013/1377 

TERCERS VARIS 1913,82 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

26/09/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130927 UNITAT 
D'EMERGÈNCIES Q/2013/1389 

MOTORISA, S.A. 2962,55 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

26/09/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130926 UNITAT 
D'EMERGÈNCIES Q/2013/1390 

TERCERS VARIS 2345 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

30/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REF. FISCALITZACIÓ: 10.03/13 
RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ OBLIGACIÓ 
RELATIVA ABONAMENT 50% PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT 2013 

AJUNTAMENT PORRERES 36735 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

03/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REF. FISCALITZACIÓ: 10.03/13 
RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ OBLIGACIÓ 
RELATIVA ABONAMENT 50% PER A DESPESE 
CORRENTS RELAITZADES DURANT 2013 

AJUNTAMENT 
BINISSALEM 

37763,5 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

03/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REF. FISCALITZACIÓ:10.03/13 
RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ OBLIGACIÓ 
RELATIVA ABONAMENT 50% PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT 2013 

AJUNTAMENT MARRATXÍ 41959,5 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

03/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REF. FISCALITZACIÓ:10.03/13 
RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ OBLIGACIÓ 
RELATIVA ABONAMENT 50% PER A DESPES 
CORRENTS REALITZADES DURANT 2013 

AJUNTAMENT 
PUIGPUNYENT 

36735 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

03/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ OBLIGACIÓ 
RELATIVA ABONAMENT 50% PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT 2013 

AJUNTAMENT SANTA 
MARIA DEL CAMÍ 

37763,5 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

01/10/13 ASSISTÈNCIA 
TÈCNICA 
MUNICIPAL 

DESIGNACIÓ D'UNA PERSONA QUE ACTUÏ 
COM A INSTRUCTORA D'UN EXPEDIENT 
DISCIPLINARI DE PERSONAL  

PMR I AJUNTAMENT 
ALCÚDIA 

 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

02/10/13 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

APROVACIÓ CERTIFICACIÓ D'OBRA, CONVENI 
FINANÇAMENT ANY 2013, OBRA 2 
CERTIFICACIÓ 2NA 

AJUNTAMENT ESPORLES 4892,04 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

02/10/13 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

APROVACIÓ CERTIFICACIÓ OBRA, CONVENI 
FINANÇAMENT ANY 2013, OBRA 2, 
CERTIFICACIÓ 3RA 

AJUNTAMENT ESPORLES 27919,57 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

02/10/13 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

APROVACIÓ CERTIFICACIÓ OBRA, CONVENI 
FINANÇAMENT 2013, OBRA 2, CERTIFICACIÓ 
4TA 

AJUNTAMENT ESPORLES 75914,51 
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DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

02/10/13 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

APROVACIÓ CERTIFICACIÓ OBRA, CONVENI 
FINANÇAMENT ANY 2013, OBRA 2, 
CERTIFICACIÓ 5NA I DARRERA 

AJUNTAMENT ESPORLES 28353,44 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

02/10/13 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

APROVACIÓ CERTIFICACIÓ D'OBRA, POS 
2013, OBRA 6, CERTIFICACIÓ 1RA 

AJUNTAMENT 
VALLDEMOSSA 

173279,26 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

02/10/13 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

APROVACIÓ CERTIFICACIÓ D'OBRA, POS 
2013, OBRA 6, CERTIFICACIÓ 2NA I DARRERA 

AJUNTAMENT 
VALLDEMOSSA 

9091,46 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

02/10/13 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

APROVACIÓ CERTIF. OBRA, CONVENI 
FINANÇAMENT 2012, OBRA 2, CERTIF. 5NA I 
DARRERA, I CONVENI FINANÇAMENT 2013 
OBRA 2 , CERT. 1RA 

AJUNTAMENT ESPORLES 101471,4 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

12/08/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. FISC.: 161.7/10 P-P 71/13 REC. OBLIGA. 
SERVEI COMUNIC. SIRDEE SUMINIST. INSTL. I 
MANT. TERMINALS I ACCESSORIS  COMUNIC. 
ASSOCIATS AL MATEIX 

TELEFÓNICA MOVILES 
ESPAÑA, SA 

15907,28 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

11/09/13 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

APROVACIÓ CERTIFICCIÓ 0BRA POS 2009 
TER (TERCERA PART) OBRA 35, CERT. 1RA 

AJUNTAMENT SES 
SALINES 

106314,48 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

06/09/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS A 
LA RELACIÓ Q/2013/1275 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
REFUGI MULETA 

REALCIÓ Q/2013/1275 3458,19 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

06/08/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS A 
LA RELACIÓ Q/2013/1018 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
REFUGI SON AMER 

RELACIÓ Q/2013/1018 2845,04 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/09/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS A 
LA RELACIÓ Q/2013/1275 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
REFUGI MULETA 

ALMACENES RULLAN, S.A. 1173,7 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/09/13 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2013/1266 1127,6 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/09/13 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2013/1267 1723,04 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/09/13 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2013/1264 2702,7 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10/09/13 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES COMPAÑIA 
CONCESIONARIO TÚNEL 
DE SÓLLER, S.A. 

477,55 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10/09/13 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELAICÓ Q/2013/1291 5627,47 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/08/13 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-11113 

F.C.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/08/13 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-11117 

M.T.G.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/08/13 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-11253 

A.Mª.C.P.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/08/13 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-11611 

B.B.A.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/08/13 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-10870 

S.J.M.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/08/13 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-10327 

J.V.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/08/13 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-11052 

J.G.B.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/08/13 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-11340 

M.V.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/08/13 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-10648 

F.P.LL.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/08/13 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-10548 

G.A.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

11/09/13 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-10883 R.C.G.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

11/09/13 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-10457 B.J.P.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/09/13 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-10784 P.S.LL.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/09/13 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-10175 J.M.F.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

11/09/13 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-11221 J.S.B.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/09/13 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-11227 M.LL.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/09/13 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-10821 M.T.E.  
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ  FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONE SY 
CONTRATAS, S.A. I 
LIMPIEZAS URBANAS DE 
MALLORCA, S.A. UTE 

163229,09 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMET OBLIGACIÓ FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONE SY 
CONTRATAS, S.A. I 
LIMPIEZAS URBANAS DE 
MALLORCA, S.A. UTE 

104691,13 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

06/09/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2013/1278 
RELATIVES AL SUBMINISTRAMENT DE BÉNS 
O SERVEIS REFUGI SON AMER 

RELACIÓ Q/2013/1278 4610,84 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/09/13 FINALITZACIÓ 
CONTRACTE 
LABORAL 

FINALITZACIÓ CONTRACTE PER BAIXA 
VOLUNTÀRIA 

B.C.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/09/13 CONCESSIÓ 
SUBVENCIÓ AD 

CONCESSIÓ SUBVENCIÓ NOMINATIVA FUNDACIÓ JARDÍ 
BOTÀNIC DE SÓLLER 

63000 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/09/13 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES SOCIEDAD ESTATAL DE 
CORREOS Y 
TELEGRAFOS, S.A. 

1027,19 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/09/13 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2013/1263 1017,07 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10/09/13 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELAICÓ Q/2013/1284 433,87 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/09/13 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-11568 M.S.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/09/13 ALTRES CANVI TITULAR REFUGI FAUNA SA 
TORRENTERA 

I.M.F.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/09/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0225/12 E.I. 101 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/09/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0203/12 J.M.C. 101 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/09/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0176/12 B.H.R. 202 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/09/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0234/12 K.P. 101 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/09/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICAICÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2013/181 

59,36 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/09/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICAICÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2013/179 

88,86 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

11/09/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICAICÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2013/182 

186,7 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/09/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0140/13 I.R.C.B.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/09/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0138/13 G.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/09/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0086/13 H.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/09/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0143/13 G.M.G.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/09/13 ALTRES CANVI DIES HÀBILS CAÇA J.M.J.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

06/09/13 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ COMISSIÓ SERVEIS Mª.C.E.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

06/09/13 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ COMISSIÓ SERVEIS M.A.S.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

11/09/13 INICIAR 
EXPEDIENT 

INICI EXPEDIENT CONCESSIÓ SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA 

FEDERACIÓ BALEAR DE 
CAÇA 

40000 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10/09/13 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

DEIXAR SENSE EFECTES JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

RELACIÓ COMPTABLE 
J/2013/163 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/09/13 ALTRES DEVOLUCIÓ GARANTIA CONTRACTES 
LLOGUER VEHICLES 

RECORD RENT A CAR, 
S.A. 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/09/13 ALTRES DECLARACIÓ ZONA CINEGÈTICA 
EMERGÈNCIA TEMPORAL 

VEDATS AFECTATS PEL 
INCENDI D'ANDRATX 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/09/13 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA TIR A 
GUÀTLERA VEDAT PM-11170 

S,C, SA GUÀTLERA  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/09/13 ALTRES CREACIÓ REFUGI FAUNA FINCA SON CAULES  
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/09/13 ALTRES NO INCOACIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0151/13 

B.O.V.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/08/13 ALTRES CREACIÓ VEDAT SON LLULLETS M.T.E.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/09/13 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-10949 J.S.B.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18/09/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0081/13 M.J.M. 101 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/09/13 ALTRES RECONEIXEMT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT SANCIÓ 

G.P. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/09/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0150/13 J.Mª.B.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/09/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0137/13 J.G.A.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/09/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0141/13 J.A.G.A.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/09/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BETSRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2013/184 

1392 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18/09/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICAICÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2013/186 

2000 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18/09/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2013/184 

212,02 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/09/13 ALTRES INCLUSIÓ DINS NÒMINA DESPESES DEFENSA 
JURÍDICA 

Mª.M.M.M. 17700 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/09/13 ALTRES AUTORITZACIÓ PER ÚS DE LOGOTIPS A 
ROBA PER VEDRE AL REFUGI CAN BOI 

M.D.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/09/13 APROVAR 
PROJECTE 

APROVACIÓ PROJESTE MODIFICAT 
RESTAURACIÓ ORATORI DE CASTELLÓ 

? 258812,82 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/09/13 ALTRES SUTORIZTACIÓ JORNADA LÚDICO-
GASTRONÒMICA AMB BOLETS REFUGI CAN 
BOI 

M.D.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/09/13 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT COMISSIÓ 
SERVEIS 

Mª.C.E.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/09/13 INCLUSIÓ 
NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ EN NÒMINA INDEMNITZACONS PER 
RAÓ DEL SERVEI 

Mª.C.E.R. 232,64 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/09/13 INCLUSIÓ 
NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ EN NÒMINA INDEMNITZACONS PER 
RAÓ DEL SERVEI 

M.A.S.C. 281,58 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/09/13 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA TIR A 
GUÀTLERA VEDAT PM-11170 

S.C. STA. MARGALIDA  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/09/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0142/12 J.R.R.M. 962 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/09/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0156/12 D.G.Z. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/09/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0140/12 R.F.O. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

24/09/13 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-11878 IBANAT  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

24/09/13 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-11879 IBANAT  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

24/09/13 ALTRES AUTORITZACIÓ ÚS INSTAL·LACIONS I 
EDIFICACIONS FINCA CAPOCORB PER 
REALITZACIÓ TIR AL COLOMÍ 

S.C. LLUCMAJOR  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

24/09/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENST A LA RELACIÓ Q/2013/1280 
RELATIVES AL SUBMINISTRAMENT DE BÉNS 
O SERVEIS REFUGI TOSSALS VERDS 

RELACIÓ Q/2013/1280 2466,03 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

01/10/13 FINALITZACIÓ 
CONTRACTE 
LABORAL 

FINALITZACIÓ CONTRACTES TREBALL 
ALUMNES TREBALLADORS TALLER 
OCUPACIÓ SON AMER 

ALUMNES 
TREBALLADORS 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

01/10/13 FINALITZACIÓ 
CONTRACTE 
LABORAL 

FINALITZACIÓ CONTRACTES TREBALL 
ALUMNES TREBALLADORS TALLER 
OCUPACIÓ PEDRA I NATURA SERRA DE 
TRAMUNTANA 

ALUMNES 
TREBALLADORS 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

01/10/13 FINALITZACIÓ 
CONTRACTE 
LABORAL 

FINALITZACIÓ CONTRACTES TREBALL 
TREBALLADORS TALLER OCUPACIÓ SON 
AMER 

TREBALLADORS  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

01/10/13 FINALITZACIÓ 
CONTRACTE 
LABORAL 

FINALITZACIÓ CONTRACTES TREBALL 
ALUMNES TREBALLADORS TALLER 
OCUPACIÓ PEDRA I NATURA SERRA DE 
TRAMUNTANA 

ALUMNES 
TREBALLADORS 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/09/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0143/12 LL.E.V. 511 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/09/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0107/13 J.S.M. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/09/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0109/13 M.S.V. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/09/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0108/13 B.T.C. 511 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/09/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0084/13 P.M.R. 586,1 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/09/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0058/13 B.R.S. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/09/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0060/13 F.O.H. 2247 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/09/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0059/13 J.O.H. 1804 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/09/13 ALTRES AUTORITZACIÓ ÚS INSTAL·LACIONS I 
EDIFICACIONS FINCA CAPOCORB 
REALITZACIÓ RRCC 

GUARDIA CIVIL  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/09/13 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL TUDONS J.M.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

02/10/13 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-10645 BATINVEST, S.A.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/09/13 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-11863 

J.R.V.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/09/13 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-10351 

D.C.B.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

24/09/13 ALTRES APROVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-10196 

FROZA, S.L.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

24/09/13 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-11991 

B.M.B.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/09/13 ALTRES APROVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-12168 

J.LL.P.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/09/13 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-10133 

B.S.V.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/09/13 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-11123 

M.M.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/09/13 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-11956 

BALLE ECONOMISTES, 
S.L. 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/09/13 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-11597 

J.M.G.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

01/10/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA  RELACIÓ COMPTABLE 
J/2013/196 

1370,25 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/09/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA  RELACIÓ COMPTABLE 
J/2013/190 

70 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

01/10/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA  RELACIÓ COMPTABLE 
J/2013/195 

2150,81 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/10/13 INCLUSIÓ 
NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ EN NÒMINA INDEMNITZACIONS 
PER RAÓ SERVEI 

Mª.C.E.R. 35,07 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/10/13 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

DESPLAÇAMENT PER COMISSIÓ SERVEIS Mª.C.E.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/10/13 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT COMISSIÓ 
SERVEIS 

M.A.S.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/10/13 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL COLOMS E.C.G.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/10/13 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL COLOMS M.M.A.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

02/10/13 ALTRES RESOLUCIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0143/13 

G.M.G.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/09/13 ALTRES RESOLUCIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0197/12 

B.B.S. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/10/13 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-12014 A.T.V.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/09/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0153/13 N.A.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/09/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0154/13 R.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/09/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0131/13 A.P.P. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/09/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0123/13 B.S.C. 120 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/09/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0124/13 G.M.M. 697,26 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

01/10/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0147/13 J.M.A. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

01/10/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0135/13 P.C.C. 451 



 166

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

01/10/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2013/194 

59,36 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/10/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2013/199 

2500 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/10/13 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES F.L.G. 1746,64 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/10/13 INICIAR 
EXPEDIENT 

CONTRACTACIÓ OBRES EXECUCIÓ 
PROJECTE MODIFICAT 1 RESTAURACIÓ 
ORATORI DE CASTELLÓ, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT 

?  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/09/13 INICIAR 
EXPEDIENT 

PROPOSTA TARIFA ESPEFÍFICA PEL 
TRACTAMENT LLOTS PROCEDENTS D'EDAR'S 

?  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/10/13 ALTRES DEDUCCIÓ PROPORCIONAL RETRIBUCIONS 
ALUMNES TREBALLADORS TALLERS 
OCUPACIÓ 

? 22,59 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

08/10/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2013/1447 
RELATIVES SUBMINISTRAMENT BÉNS O 
SERVEIS PROGRAMA TALLER OCUPACIÓ  

RELACIÓ Q/2013/1447 44,84 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/10/13 INCLUSIÓ 
NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN NÒMINA DESPESES 
QUILOMETRATGE 

?  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/08/13 INCLUSIÓ 
NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ EN NÒMINA INDEMNITZACIONS 
PER RAÓ SERVEI 

J.N.C. 14,98 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/08/13 INCLUSIÓ 
NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ EN NÒMINA INDEMNITZACIONS 
PER RAÓ SERVEI 

J.M.S. 14,98 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/08/13 INCLUSIÓ 
NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ EN NÒMINA INDEMNITZACIONS 
PER RAÓ SERVEI 

LL.A.G. 14,98 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/08/13 INCLUSIÓ 
NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ EN NÒMINA INDEMNITZACIONS 
PER RAÓ SERVEI 

M.S.D. 14,98 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10/10/13 INCLUSIÓ 
NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ EN NÒMINA INDEMNITZACIONS 
PER RAÓ SERVEI 

J.N.C 14,98 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

06/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/1276 Relatiu a l'embargament de crèdits 
contra PORTAL FORÀ DINAMITZACIÓ 
CULTURAL, SL 

Jutjat de Primera Instància 
nùm.11 de Palma 

72,6 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

02/08/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/1273 Sumunistrament telecomunicacions 
OIT aeroport juliol  

AENA AEROPUERTOS, SA 95,55 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

10/09/13 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

Per cessió d'un canal de TDT  L' associació Barri TV 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

06/09/13 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

Rectificar la quantitat a la Q/2013/896 (on diu 
3247,43¿ ha de dir 3174,43¿) 

Dept.Presidencia 3174,43 
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DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

02/09/13 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Retornar la fiança definitiva en aval relatiu al 
subministrament i instal·lació de diferesnts 
servidors del CIM 

Tecnocom 
Telecomunicaciones y 
Energia, S.A. 

2957,19 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

05/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Derivada de da despesa corresponent a la 
fact.247-A-2013 de 30/6/2013 y O.P. 

Sr. Antonio García-Delgado 
Sancho 

1011,43 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

17/09/13 APROVACIÓ INICI 
EXP. 
CONTRACTACIÓ 

Contractació centralitzada del subministrament 
relatiu a l'adquisició i instal·lació de diferents 
servidors del CIM 

HEWLETT-PACKARD 
ESPAÑOLA, SL 

41840,47 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

17/09/13 APROVACIÓ INICI 
EXP. 
CONTRACTACIÓ 

Contractació centralitzada del subministrament de 
28 ordinadors complets amb 28 TFT'S i 13 
impresores pel CIM 

HEWLETT-PACKARD 
ESPAÑOLA, SL 

38777,72 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

06/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Honoraris Procediment Ordinari as.169/12 
Ministerio Polit. Territorial y Adm. Publicas. 

Sr. Alejandro Gonzalez 
Salinas 

673,88 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

17/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

R.O. de la despesa relativa al serv. de 
manteniment dels jardins de Raixa. 

Empresa Pública de 
Transformació Agraria 
(TRAGSA) 

20908,83 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

11/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/1283 Diversos segons relació 
adjunta 

1327,55 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

06/09/13 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

Per assistir a la citació per la vista a la Sala 
Segona del Tribunal Suprem a Madrid 

Sr. Cristòfol Barcelò 
Monserrat 

0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

06/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/583Recurs d'apel·lació 279/2001 TSJIB 
contencios administratiu PO64/2009 

CARLOS RIPOLL 
MARTINEZ DE BEDOYA 

741,6 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

18/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Lloguer maquinària Gabinet de Premsa CANON ESPAÑA S.A. 166,58 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

18/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Lloguer maquinària Órgans de Govern 
Presidència 

CANON ESPAÑA S.A. 167,1 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

18/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Lloguer maquinària Secretaria General CANON ESPAÑA S.A. 196,48 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

18/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Lloguer maquinària Assessoria Jurídica CANON ESPAÑA S.A. 167,1 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

19/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/1344 Disc dur intern APOLLO3.0M100 
600GB 
 

DISTRIBUIDORA 
UNIVERSAL MALLORCA 
SL 

94,38 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

19/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/1345  Diversos segons relació 
adjunta 

145314 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

19/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/1346 Diversos segons relació 
adjunta 

865,56 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

19/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/1347 Despeses aigua juliol 79,14 
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DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

24/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Provisió de fons perito autos 167 I 192/2011 Sr.Julian Pérez Flores 6900 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

24/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/1374 Provisio de fons perito P. ordinari Sr. Miquel Riera Blanes 3000 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

19/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/1343 fulls amb estampació en sec i núm./ 
despeses aigua (juny-juliol) 

AMADIP//MANANTIAL 
SALUD SL 

436,79 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

19/09/13 INCLUSIÓ 
NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Proposar despeses de quilometratge de febrer, 
març, abril, juny i juliol 2013. 

Sr. Antoni Salom Martorell 271,84 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

24/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Activitats Diada Mllca "Ball de Gegants a Palau 
Reial" 

Sr. Antoni Salom Martorell 1500 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

20/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Higienitzció maquina i subministrament d'aigua a 
OITs Palma i aeroport así com a D.I.Projectes 

FONT OASIS SL 82,71 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

24/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

R.O. derivada de la fact. 245-A-2013  de 
29/4/2013 
 

Sr. Antonio García-Delgado 
Sancho 

696,57 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

19/09/13 INCLUSIÓ 
NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Proposar despeses de quilometratge de 
abril,maig, juny i agost 2013. 

Sra. Antonia Alzina Alcina 224,54 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

30/09/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

Trasllat de justificació J/2013/189 Despeses de 
juliol 2013 

CORREOS Y 
TELEGRAFOS SA 

342,42 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

27/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Derivada de les factres. 250-A2013 I 248-A-2013 
de 31/8/ i 31/7/2013 respectivament. 

Sr. Antonio García-Delgado 
Sancho 

2090,28 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

24/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/1372 AENA AEROPUERTOS SA 75,35 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

27/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Quota d'octubre a favor dels partits polítics PP, PSIB-PSOE i Coalició 
Mes Per Mallorca 

16933,56 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

24/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Derivada de la fact. núm 1-9977 de 1 d'agost de 
2013 en concepte de quota de juliol. 

Wifi Baleares SL 508,2 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

24/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Derivada de la fact. núm 1-11447 de 1 de 
septembre de 2013 en concepte de quota d'agost. 

WifiBaleares, SL 508,2 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

23/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/1359 ? Dept. d'informàtica 1918,58 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

26/09/13 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

Per assistir a citació del Jutgat social núm4 de 
Badajoz 

Sra. Carmen de España 
Fortuny 

100 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

01/10/13 INICIAR 
EXPEDIENT 

Relatiu a la redistribució de la despesa del 
contracte de serveis de fotografia d'actes 
protocol·laris del CIM 

Sra. Mercedes Rodriguez 
Salido 

0 
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DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

25/09/13 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

Contracte del servei de Procurador/a dels 
Tribunals del CIM.(Publicació en el BOIB de la 
licitació del contracte) 

Sra. Mª Luisa Vidal Ferrer 97,83 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

02/10/13 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Relatiu al contracte del servei de tlecomunicacions 
del CIMi els seus organismes autònoms (per 
duplicitat de garanties) 

CABLEUROPA SAU 60000 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

25/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/1375  CORREOS I TELÉGRAFOS 
SA 

10,43 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

01/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/1400 Diversos segons relació 
adjunta 

7352,45 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

01/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/1401 Segells/ subscripció cuardernos 
dcho local 

Copisteria Oms//Fdció 
Democracia iy Gobierno 

141,13 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

02/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Derivada de la factura núm.841317427 de 8/9/13  CANON ESPAÑA, SA 167,1 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

01/10/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2013/191 Diversos segons ralació 
adjunta 

87,4 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

27/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Derivada de la fact. núm.CE13-M-113 de 30/06/13 CABLEUROPA SAU 18452,5 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

27/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Derivada núm.CE13-M-106 CABLEUROPA SAU 18452,5 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

27/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Derivada de la factura núm.CE13-M-57 de 
30/04/13  

CABLEUROPA SAU 18452,5 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

25/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relatiu a la fact. núm.841317425 de 8/9/13 
(lloguer maquina Gabinet Premsa 

CANON ESPAÑA SA 166,58 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

02/08/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

 Q/2013/1265 Subministrament telecomunicacións 
de setembre 

AENA AEROPUERTOS,SA  131,29 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

03/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/1372  AENA AEROPUERTOS 
S.A. 

131,29 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

07/10/13 INICIAR 
EXPEDIENT 

De redistribució de la despesa del contracte relatiu 
al servei de publicitat i promoció del CIM. 

Di7 SL 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

08/10/13 INICIAR 
EXPEDIENT 

De redistribució de la despesa del contracte relatiu 
al servei de procurador/a dels Tribunals del CIM. 

Sra. Mª Luisa Vidal Ferrer 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

08/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/1444 l'Agencia Tributària de les 
Illes Balears 

436,99 
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DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

07/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/1439 Taxa d'ocupació de l'OIT al juliol i 
l'agost. 

AUTORITAT PORTUARIA 
DE BALEARES 

236 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

09/10/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

Trasllat de Justificació J/2013/207 Organs de Govern del 
departament de Presidència. 

700,64 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

09/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/1456Provisió de fons Perito. P.ordinari 
790/2011 

Sr. Pere Rius Catala 1908,26 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

27/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVAR,AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER L'OBLIGACIÓ DERIVADA DE LES 
FACTURES INCLOSES EN LA RELACIÓ 
Q/2013/1446 

NOVA AREA SA 373,6 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

30/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ DERIVAT 
DE LA FACTURA INCLOSA EN EL RO N.APUNT 
PREVI 920130009168 REFERENT AL  SERVEI 
DE RECEPCIÓ, VIA INTERNET, DE LES 
NOTÍCIES REFERENTS A BALEARS DE 
L'AGÈNCIA EFE , MESOS DE JULIOL I AGOST 
DE 2013. 
 

AGENCIA EFE SA 
 

1977,38 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

30/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ DERIVAT 
DE LES FACTURES INCLOSES EN EL RO 
N.APUNT PREVI 920130009171 REFERENT AL  
SERVEI DE RECEPCIÓ, VIA INTERNET, DE LES 
NOTÍCIES REFERENTS A BALEARS DE 
L'AGENCIA EUROPA PRESS, MESOS DE 
JULIOL I AGOST DE 2013 
 

EUROPA PRESS 
DELEGACIONES, SL 
 

1822,5 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

08/10/13 ABONAMENT 
CURSOS 

INCLUSIÓ NÒMINA DESPESES ASSISTÈNCIA 
CURS DE LA INTÈRPRET EN LLEBNGUA  DE 
SIGNES DEL CONSELL 

ANA ROSA ABEJÓN 
CALLEJA 

430,71 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/07/13 ALTRES INICI EXPEDIENT OFERTA OCUPACIO 
PUBLICA CIM 2010 

ALTRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/07/13 ALTRES INICI EXPEDIENT RELATIU OOP CIM 2013 ALTRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/09/13 ALTRES  BAIXA PER RENUNCIA BFC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/09/13 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO LLOC 
TREBALL 

JRR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/09/13 REINCORPORACI
Ó LLOC DE 
TREBALL 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO LLOC 
TREBALL 

JMPC  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/09/13 CESSAMENT EN 
LLOC DE 
TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL MRBO  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/09/13 PERMIS 
MATERNITAT/PAT
ERNITAT 

LLICENCIA O PERMIS  GCC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/09/13 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA O PERMIS - LACTANCIA MCSS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/09/13 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA O PERMIS - PATERNITAT JGM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/09/13 PERMIS 
MATERNITAT/PAT
ERNITAT 

LLICENCIA O PERMIS  MCSS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/09/13 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA O PERMIS (LLICENCIA NO 
RETRIBUIDA) 

MYAN  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/09/13 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA O PERMIS  (LLICENCIA NO 
RETRIBUIDA) 

APS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/09/13 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

RECONEIXEMENT DRET 100% RETRIBUCIONS 
SITUACIO IT 

WMG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/09/13 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUICIONS SITUACIO IT 

JARR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/09/13 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

RECONEIXEMENT DRET 100%RETRIBUCIONS 
SITUACIO IT 

ACQ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/09/13 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

RECONEIXEMENT DRET 100% RETRIBUCIONS 
SITUACIO IT 

AVF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/09/13 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL 
LABORAL 

CONTRACTACIO REGIM LABORAL OFICIAL-A 
2ª CUINER-A  

DPT MEDI AMBIENT  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/09/13 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL 
LABORAL 

CONTRACTACIO REGIM LABORAL OFICIAL 
CARRETERES 

DPT OBRES PUBLIQUES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/09/13 ALTRES INCLUISIO NOMINA AJUDES PROTESIS PERSONAL ADSCRIT A LA 
CORPORACIO 

1485 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/09/13 INICIAR 
EXPEDIENT 

EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT GCC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/09/13 INICIAR 
EXPEDIENT 

EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT MCSS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/09/13 INICIAR 
EXPEDIENT 

EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT JRF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/09/13 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRI
ES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT 
CORPORACIO 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/09/13 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRI
ES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT 
COORPORACIO 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/09/13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

RPM 68,67 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/09/13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

JAGS 68,67 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/09/13 ALTRES ABONAMENT LIQUIDACIO VACANCES MGP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/09/13 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

JUBILACIO PARCIAL  MEC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/09/13 ALTRES DEDUCCIO PROPORCIONAL HAVERS A 
APLICAR NOMINA  

CPG  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/09/13 ALTRES DEDUCCIO PROPORCIONAL HAVERS A 
APLICAR NOMINA  

RHL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/09/13 ALTRES DEDUCCIO PROPORCIONAL HAVERS A 
APLICAR NOMINA 

RHL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/09/13 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO EN PART RESOLCUIO 
CONCESSIO LLICENCIA 

PVC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/09/13 ALTRES SOL·LICITUD FLEXIBILITAT HORARIA AFP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/09/13 ALTRES SOL·LICITUD FLEXIBILITAT HORARIA  DFS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/09/13 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA MMGS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/09/13 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

REDUCCCIO JORNADA MPM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/09/13 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

REUDCCIO JORNADA MPM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/09/13 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA  BCC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/09/13 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA JPC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/09/13 ALTRES MODIFICACIO RESOLUCIO 14 MARÇ 2013 
D'APROVACIO ACORD JORNADA LABORAL I 
HORARI DETERMINATS LLOC TREBALL 

PERSONAL ADSCRIT DI 
CARRETERES 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/09/13 ALTRES AUTORITZACIO DOCENT QUE IMPARTIRA 
ACTIVITAT FORMATIVA CURS DINAMIQUES 
GRUP (NIVELL AVANÇAT) 

RIRR  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/08/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIONS ASISA, ASISTENCIA 
SANITARIA 
INTERPROVINCIAL DE 
SEGUROS, S.A. 

2696,57 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/07/13 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

AUTORITZACIO RETENCIONS SINDICALS 
JULIOL 2013 

SINDICATS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/09/13 ALTRES LLIURAMENT INFORMACIO SECCIONS 
SINDICALS CIM 

SINDICATS CIM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/09/13 ALTRES SOL·LICITUD INFORMACIO CCOO DEL CIM A 
DI HISENDA I FUNCIO PUBLICA 

SECCIO SINDICAL CCOO  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/09/13 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA O PERMIS (LLICENCIA NO 
RETRIBUIDA) 

AECR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/09/13 REINCORPORACI
Ó LLOC DE 
TREBALL 

CESSAMENT I PRESA PRESA POSSESIO AL 
LLOC TREBALL EFECTUATS MATEIXA 
AUTORITAT 

SFB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/09/13 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

BAIXA - JUBILACIO ANTICIPADA AGJ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/09/13 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

JUBILACIO AGJ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/09/13 FINALITZACIÓ 
CONTRACTE 
LABORAL 

BAIXA FRS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/09/13 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL 
LABORAL 

CONTRACTACIO REGIM LABORAL OFICIAL 
CARRETERES 

EAL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/09/13 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

RECONEIXEMENT DRET 100% RETRIBUCIONS 
SITUACIO IT 

ASD  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/09/13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT  

MPMI 68,67 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/09/13 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL 
LABORAL 

CONTRACTACIO REGIM LABORAL VIGILANT 
CARRETERES, DPT URBANISME I TERRITORI 

FRS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/09/13 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA ABS 1654,32 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/09/13 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA CEF 1700,16 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/09/13 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA FCS 1510,92 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/09/13 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA JGBS 1737,6 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/09/13 PERMIS 
MATERNITAT/PAT
ERNITAT 

LLICENCIA O PERMIS  JGR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/09/13 ALTRES DOCENT QUE IMPARTIRA ACTIVITAT 
FORMATIVA CURS PREVENCIO RISCOS 
LABORALS I EDUCACIO CORPORAL (2º 
EDICIO) 

FFF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/09/13 ALTRES AUTORITZACIO DOCENT QUE IMPARTIRA 
ACTIVITAT FORMATIVA CURS PREVENCIO 
RISCOS LABORAL I EDUCACIO CORPORAL  

MZBC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/09/13 ALTRES AUTORITZACIO DOCENT QUE IMPARTIRA 
ACTIVITAT FORMATIVA CURS PREVENCIO 
RISCOS LABORALS I EDUCACIO CORPORAL 
(2º EDICIO) 

MTBP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/09/13 ALTRES AUTORITZACIO DOCENT QUE IMPARTIRA 
ACTIVITAT FORMATIVA CURS GESTIO 
ADMINISTRACIO ENTORN VIRTUAL MOODLE 
(VIRTUAL) 

VMJ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/09/13 INICIAR 
EXPEDIENT 

EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT  JGR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/09/13 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO EN PART RESOLUCIO  SFB  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/09/13 ALTRES ALLIBERAMENT SINDICAL GMM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/09/13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

SCS 34,33 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/09/13 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA AOL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/09/13 ALTRES RENUNCIOL REDUCCIO JORNADA PER CURA 
FILL 

MRB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/09/13 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA O PERMIS (LLICENCIA NO 
RETRIBUIDA) 

MSFR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/09/13 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

RETENCIONS SINDICALS AGOST 2013 SINDICATS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/09/13 ALTRES LLIURAMENT INFORMACIO SECCIONS 
SINDICALS CONSELL MALLORCA 

SECCIONS SINDICALS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/08/13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT PRODUCTIVITAT 
ALS SOTSOFICIALS SERVEI BOMBERS 
RELITZACIO GUARDIES LOCALITZACIO 

PERSONAL ADSCRIT AL 
COS BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/08/13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT PRODUCTIVITAT 
SERGETS/CAPS ZONA SERVEI BOMBERS 
REALITZACIO GUARDIES LOCALITZACIO 

PERSONAL ADSCRIT COS 
BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIONS  ASISA, ASISTENCIA 
SANITARIA 
INTERPROVINCIAL DE 
SEGUROS, S.A. 

32498,79 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/09/13 ALTRES AUTORITZACIO DOCENT QUE IMPARTIRA 
ACTIVITAT FORMATIVA  CURS SICALWIN:EINA 
PER CORRECTA GESTIO PRESSUPOSTARIA 

LQJ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/09/13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

MMV 68,67 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/09/13 PRÓRROGA 
CONTRACTE 
LABORAL 

PRORROGA CONTRACTER REGIM LABORAL  FOO  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/09/13 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO PROTESIS CLM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/09/13 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGAR SOLICITUD JAA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/09/13 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO PROTESIS AMJ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/09/13 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO PROTESIS MDMD  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/09/13 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA CVL 1698,48 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/09/13 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA VSL 635,52 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/09/13 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA JRGS 1759,2 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/09/13 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

RECONEIXEMENT DRET 100% RETRIBUCIONS 
IT 

JLUM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/09/13 APROVACIÓ 
NÒMINA 

APROVACIO NOMINA SETEMBRE 2013 PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

2742779,79 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/09/13 ALTRES AUTORITZACIO DOCENT QUE IMPARTIRA 
ACTIVITAT FORMATIVA JORNADES 
CONTRACTACIO ADMINISTRATIVA 

MAVJ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/09/13 ALTRES CITACIO TERMINI PERSONES INTERESADES 
RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIU 
272/2013 

ALTRES  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/09/13 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO LLOC 
TREBALL ART 10.1.b LLEI 7/2007  I ART 15.2.b 
LLEI 3/2007  

AGG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/09/13 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO LLOC 
TREBALL (ART 10.1.a LLEI 7/2007 I ART 15.2.a 
LLEI 3/2007) 

JARC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/09/13 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA O PERMIS - LLICENCIA NO 
RETRIBUIDA 

VGG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/09/13 PERMIS 
MATERNITAT/PAT
ERNITAT 

LLICENCIA O PERMIS MPJ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/09/13 PERMIS 
MATERNITAT/PAT
ERNITAT 

LLICENCIA O PERMIS JMSV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/09/13 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

RECONEIXEMENT DRET 100% RETRIBUCIONS 
SITUACIO IT 

APC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/09/13 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

RECONEIXMENT DRET 100% RETRIBUCIONS 
SITUACIO IT  

AITQ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/09/13 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

RECONEIXMENT DRET 100% RETRIBUCIONS 
SITUACIO IT  

AITQ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/09/13 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

RECONEIXMENT DRET 100% RETIBUCIONS 
SITUACIO IT 

JMML  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/09/13 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

RECONEIXMENT  DRET 100% RETRIBUCIONS 
SITUACIO IT 

EES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/09/13 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

RECONEIXEMENT DRET 100% RETRIBUCIONS 
SITUACIO IT 

RNB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/09/13 INICIAR 
EXPEDIENT 

EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT MPJ  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/09/13 INICIAR 
EXPEDIENT 

EXPEDIENT AJUDA PER ESCOLARITAT AGG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/09/13 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA LABORAL MPJ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/09/13 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORANADA  JGR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/09/13 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA JMEG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/09/13 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA VGG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/09/13 ALTRES RENUNCIA REDUCCIO JORNADA PER CURA 
FILLS 

MMBB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/09/13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

JMRG 68,67 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/09/13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

CVV 34,33 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/09/13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT  

JOL 68,67 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/09/13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLMENT PRODUCTIVITAT VSL 68,67 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/09/13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

GCC 34,33 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/09/13 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUICIONS SITUACIO IT 

FGM  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/09/13 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

AJUDA ECONOMICA JUBILACIO FORÇOSA MVJ 2292,03 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/09/13 ALTRES INICI EXPEDIENT MODIFICACIO RLT CIM ALTRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/09/13 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA  PJGA 1743,24 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/09/13 ALTRES AUTORITZAR DOCENT A IMPARTIR ACTIVITAT 
FORMATIVA EXPRESIO ESCRITA EN CATALA 

MCBF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/09/13 ALTRES AUTORITZAR DOCENT QUE IMPARTIRA 
ACTIVITAT FORMATIVA CURS DANY 
PSICIOLOGIC EN MENTORS 

GLG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/09/13 ALTRES DOCENT QUE IMPARTIRA ACTIVITAT 
FORMATIVA CURS MANTENIMENT 
INSTAL·LACIONS CLIMATITZACIO I 
ELECTRICITAT 

RMA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/09/13 ALTRES AUTORITZACIO DOCENT QUE IMPARTIRA 
CURS FORMACIO DE FORMADORS 
VIRTURALS (2N NIVELL) 

TOP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/09/13 ALTRES AUTORITZAR TUTOR QUE IMPARTIRA 
ACTIVITAT FORMACIO FORMADOS (2N NIVEL) 

AGP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/09/13 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRI
ES 

HORES EXPTRAORDINARIES  JULIO 
PERSONAL ADSCRIT DPT  COOPERACIO 
LOCAL 

PERSONAL ADSCRIT A 
EMERGENCIES 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/09/13 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRI
ES 

HORAS EXTRAORDINARIES  JUNY PERSONAL 
ADSCRIT COOPERACIO LOCAL 

SERVEI EMERGENCIES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/09/13 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRI
ES 

HORES EXTRAORDINARIES MAIG PERSONAL 
ADSCRIT DPT COOPERACI LOCAL 

PERSONAL ADSCRIT 
SERVEI D'EMERGENCIES 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/09/13 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRI
ES 

HORES EXTRAORDINARIES DPT 
COOPERACIO LOCAL -SERVEI EMERGENCIES 

RCP  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/09/13 ALTRES PERMIS RETRIBUÏT PER TEMPS 
INDISPENSABLE PER COMPLIMENT DEURE 
INEXCUSABLE CARACTER PUBLIC O 
PERSONAL 

EAL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/09/13 ALTRES AUTORITZACIO DOCENT PER IMPARTER 
ACTIVITAT FORMATIVA DETECCIO I LAUTES 
ACTUACIO CASOS ABOUS PERSONES AMB 
DISCAPACITAT INTELECTUAL 

AAC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/09/13 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

RETENCIONS JUDICIALS I ADMIVES 
APLICADES PERSONAL CIM NOMINA SEPT 
2013 

PESONAL ADSCRIT AL 
CIM 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/09/13 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIO, DISPOSICIO I 
RECONEIXEMENT DESPESA INGRES QUOTES 
SEGURETAT SOCIAL AGOST 2013 
 

TRESORERIA GENERAL 
SEGURETAT SOCIAL 

1076634 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/09/13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENTS PRODUCTIVITAT  
MAIG-AGOST 2013 

PERSONAL ADSCRIT AL 
SERVEI BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/09/13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENTS PRODUCTIVITAT 
MARÇ 2013 

SMA 166,25 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/09/13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

GUARDIES REFORÇ PARCS BOMBERS ABRIL 
2013 

PERSONAL ADSCRIT ALS 
PARCS BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/09/13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT PRODUCTIVITAT 
SERGENTS/CAPS ZONA SERVEI BOMBERS  

PERSONAL ADSCRIT 
SERVEI BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/09/13 ALTRES SOL·LICITUD FLEXIBILITAT HORARIA  AMM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/10/13 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO LLOC 
TEBALL (ART 10.1.d llei  7/2007 I ART 15.2.e  
LLEI 3/2007) 

MCR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/10/13 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO LLOC 
TREBALL(ART 10.1.b LLEI 7/2007 I ART 15.2.b 
LLEI 3/2007) 

MPMM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/10/13 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA O PERMIS - LLICENCIA NO 
RETRIBUIDA 

JCLC  



 182

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/10/13 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA O PERMIS - LLICENCIA NO 
RETRIBUIDA 

APS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/10/13 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIO, DISPOSICIO I 
RECONEIXEMENT DESPESA INGRES QUOTES 
SEGURETAT SOCIAL SEPTEMBRE 2013 
 

TRESORERIA GNERAL 
SEGURETAT SOCIAL 

1076634 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/09/13 ALTRES AUTORITZAR TUTOR IMPARTIR ACTIVITAT 
FORMATIVA CURS FORMACIO FORMMADORS 
VIRTUALS SEMIPRESENCIAL (2N NIVELL) 

AGP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/09/13 ALTRES AUTORITZR DOCENT PER  IMPARTIR CURS 
INTRODUCCIO ALS PRIMERS AUXILIS PER 
INFANTS 

MEF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/10/13 ALTRES INCLUSIO NOMINA AJUDES PROTESIS MRM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/10/13 ALTRES INCLUSIO NOMINA DESPESES DERIVADES 
TRAMITACIO PRORROGA CONDUIR VEHICLES 

GTF 81,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/10/13 ALTRES INCLUISIO NOMINA DESPESES TRAMITACIO 
PRORROGA CONDUIR VEHICLES 

MCA 81,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/10/13 ALTRES INCLUSIO NOMINA DESPESE TRAMITACIO 
PROROGA CONDUIR VEHICLES  

JPJ 41,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/10/13 ALTRES INCLUSIO NOMINA DESPESES DERIVADES 
TRAMITACIO PRORROGA CONDUIR VEHICLES 

JPP 81,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/10/13 ALTRES INCLUSIO NOMINA DESPESES DERIVADES 
TRAMITACIO PROROGA CONDUIR VEHICLES 

JCG 81,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/10/13 ALTRES INCLUSIO NOMINA DESPESES DERIVADES 
TRMITACIO PORROGA CONDUIR VEHICLES 

ARL 81,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/10/13 PERMIS 
MATERNITAT/PAT
ERNITAT 

LLICENCIA O PERMIS EML  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/10/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JLFL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/10/13 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICAR ERROR MATERIAL 
AUTORITZACIO DOCENT ACTIVITAT 
FORMATIVA CURS MANTENIMENT 
INSTALACIONS CLIMATITZACIO I 
ELECTRICITAT 

ALTRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/10/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MRJ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/10/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MRJ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/10/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI ARC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/10/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MVD  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/10/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI  GPH  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/10/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MIMS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/10/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JMT  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/10/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JABT  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/10/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MNX  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/10/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JMB  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/10/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TREINNI TMD  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/10/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI ARS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/10/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JMGC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/10/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXMENT TRIENNI JSN  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/10/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXMENT TRIENNI MMMM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/10/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI PMR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/10/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JMEG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/10/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MMML  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/10/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI BFCR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/09/13 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

RETENCIONS SINDICALS  SETEMBRE 2013 PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/10/13 ALTRES SOL·LICITUD RECONEIXMENT SERVEIS 
PRESENTATS DATA 25/3/2013 

JMGS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/10/13 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

RECONEIXEMENT DRET 100% RETRIBUCIONS 
SITUACIO IT 

MJMP  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/13 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

RECONEIXEMENT DRET 100% RETRIBUCIONS 
SITUACIO IT 

ELS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/13 CESSAMENT EN 
LLOC DE 
TREBALL 

CESSAMENT LLOC TREBALL - FI 
NOMENAMENT 

APE  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/13 CESSAMENT EN 
LLOC DE 
TREBALL 

CESSAMENT LLOC TREBALL - FI 
NOMENAMENT 

JMRG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/13 CESSAMENT 
ACOLLIMENT 
FAMILIAR 

CESSAMENT LLOC TREBALL JMRG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/13 ALTRES BAIXA AAU  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/13 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

JUBILACIO   AAU  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/13 ALTRES BAIXA PMR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/13 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL 
LABORAL 

CONTRACTACIO REGIM LABORAL GUARDA 
FEFUGI DPT MEDI AMBIENT 

PMR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/13 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA JCTP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT  

MRBO 34,33 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

SFB 68,67 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/13 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA MPMM  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/13 CESSAMENT EN 
LLOC DE 
TREBALL 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO LLOC 
TREBALL EFECTUATS MATEIXA AUTORITAT 

CJGL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/13 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

NOMENAMENT  I/O PRESA POSSESSIO LLOC 
TREBALL 

APE  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/13 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO LLOC 
TREBALL 

JMRG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/13 ALTRES COMPLEMENT PERSONAL TRANSITORI 
DERIVAT APLICACIO ACORD PLE CIM 1 SEPT 
2013 

PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/10/13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

GRATIFICACIO PER REALITZACIO CURS LQJ 1440 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/10/13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

GRATIFICACI O PER REALITZACIO CURS LQJ 1440 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/10/13 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSEESSIO AL 
LLOC TREBALL 

IPS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/10/13 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

REXONEIXEMENT DRET 100% 
RETIRBUICIONS SITUACIO IT 

MAET  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/10/13 ALTRES ESCRIT SOL·LICITUD MATERIAL Nº 23748 DE 
29 JULIO 2013 

SECCIO SINDICAL CSI-
CSIF 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/10/13 ALTRES ESCRIT SOL·LICITUD INFORMACIO  Nº 23750 
DE 29 JULIOL 2013 

SECCIO SINDICAL CSI-
CSIF 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/10/13 ALTRES ESCRIT SOL·LICITUD MATERIAL Nº 23479 DE 
29 DE JULIOL 2013 

SECCIO SINDICAL CSI-
CSIF 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/10/13 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

RECONEIXEMENT DRET 100% RETRIBUCIONS 
SITUACIO IT 

MCSE  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/10/13 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

RECONEIXEMENT DRET 100% RETRIBUCIONS 
SITUACIO IT 

JMFE  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/10/13 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

RECONEIXEMENT DRET 100% RETRIBUCIONS 
SITUACIO IT 

GVV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/10/13 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

RECONEIXEMENT  DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

JMML  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/10/13 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA  JRF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/10/13 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA DFS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/10/13 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

RECONEIXEMENT DRET 100% RETRIBUCIONS 
SITUACIO IT 

CML  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/10/13 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

RECONEIXEMENT DRET 100% RETRIBUCIONS 
SITUACIO IT 

PSJ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/10/13 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

RECONEIXMENT DRET 100% RETRIBUCIONS 
SITUACIO IT 

ABS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/10/13 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA  EML  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/10/13 INICIAR 
EXPEDIENT 

EXPEDIENT AJUDA EXCOLARITAT EML  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/10/13 INICIAR 
EXPEDIENT 

EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT MPMM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/10/13 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA JFN 1915,56 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/10/13 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRI
ES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT DPT 
PRESIDENCIA - OIT 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/10/13 PRÓRROGA 
CONTRACTE 
LABORAL 

PRORROGA CONTRACTE LABORAL DPT MEDI 
AMBIENT 

BTF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/10/13 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL 
LABORAL 

CONTRACTACIO TECNIC AUXILIAR OBRES 
PUBLIQUES DPT URBANISME I TERRITORI 

JGOA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/10/13 ALTRES SOBRESEÏMENT INFORMACIO RESERVADA 
RESOLUCIO 12 JULIOL 2013 

ALTRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/13 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

SOL·LICITUD  PER CONCORRE A EXAMENS 
FINAL I ALTRES PROVES APTITUD 

ARC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/09/13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

GUARDIES REFORÇ PARCS BOMBERS JUNY 
2013 

PERSONAL ADSCRIT AL 
COS BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/10/13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

GUARDIES REFORÇ PARCS BOMBERS MAIG 
2013 
 

PERSONAL ADSCRIT AL 
PARC BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/10/13 ALTRES INCLUSIO NOMINA AJUDES PROTESIS PESONAL ADSCRIT AL 
CIM  

2297 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/10/13 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 54/22110/20131001 
RECEPTES D PERSONAL CIM JULIOL 2013 
 

COL·LEGI OFICIAL 
FARMACEUTICS DE LES 
ILLES BALEARS  

4992,1 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/09/13 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 54/22110/20130930 
RECEPTES PERSONAL CIM JUNY 2013 

COL·LEGI OFICIAL 
FARMACEUTICS  DE LES 
ILLES BALEARS 

3890,72 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/09/13 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 54/92060/20130927 
DEPARTAMENT HISENDA I FUNCIO PUBLICA 

PERSONES FISIQUES O 
JURIDIQUES 

17470 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/09/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

GRUP ESPORTIU GOMILA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/09/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENt 

PENYA CICLISTA 
ESTABLIMENTS 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/09/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

AJUNTAMENT DE 
CAMPOS 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/09/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

CLUB CICLISTA CAN 
PICAFORT 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/09/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

ESCUDERIA MALLORCA 
COMPETICIÓ 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/09/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

AJUNTAMENT DE 
CAMPOS 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/09/13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013004851 M.M.A.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/09/13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013005645 D.G.N.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/09/13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013007712 B.P.V.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/09/13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 20130010644 ML.O.P  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/09/13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2012006254 T.K.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/09/13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013008858 JE.P.V.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/09/13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013008860 JE.P.V.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/09/13 DEVOLUCIÓ TAXA NÚM. EXPT. 000013/2008-XIG J.D.S.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/09/13 DEVOLUCIÓ TAXA NÚM. EXPT. 000029/2011-HLSR M.B.A.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/09/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 
Q/2013/1302 DEL SERVEI D'ITV (42200) 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

525,33 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/09/13 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 00278/2013 D.A.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/09/13 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002297/2013-EXPCED J.P.F.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/08/13 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

 NÚM. EXPT. 002086/2013-EXPCED K.H.F.  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/08/13 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002114/2013-EXPCED AL.B.S.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/09/13 EXPEDICIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM. EXPT. 00219/2013 M.M.S.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/09/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

EVERTMEL, S.L.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/09/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

AJUNTAMENT DE 
SENCELLES 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/08/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002707/2013 A 002716/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/08/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002717/2013 A 002730/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/08/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002731/2013 A 002735/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/08/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002736/2013 A 00275872013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/08/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002759/2013 A 002776/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/08/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002777/2013 A 00002789/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/08/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002790/2013 A 002799/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/08/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002800/2013 A 002828/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/08/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002829/2013 A 002835/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/08/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002836/2013 A 002844/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/09/13 ALTRES EXP 34/2010 APROVACIÓ PREUS PÚBLIC ROIG OBRES, SERVEIS I 
MEDIAMBIENT, S.A. 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/08/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002845/2013 A 002864/2013 VARIS  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/09/13 EXPROPIACIÓ EXP CM-64 APROVACIÓ PREU JUST SOTO E HIJOS 814,96 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

29/08/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002865/2013 A 002874/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/08/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002875/2013 A 002893/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/09/13 EXPROPIACIÓ EXP CM-58.1 ADD 3 APROVACIÓ ADO SRA M M S G 169,41 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/09/13 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

EXP CM-45 ADD 13 FINCA 5 RECTIFICACIÓ 
ERRADA ADO 

SENSE ESPECIFICAR  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/20130719 

RELACIÓ ADJUNTA 2166,29 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/09/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 759/2013 MA-15 POL 11 PARC 262 NA CAPELLOT, S.L.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/09/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 759/2013B  MA-15 POL 11 PARC 262 NA CAPELLOT, S.L.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/09/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 366/2013 CRTA MA-4040 CLUB GOLF SON 
SERVERA 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/09/13 ALTRES EXP 7/2013 CLASSIFICACIÓ PROPOSTES 
LICITACIONS 

MAB, S.L. 197915,22 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/09/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 946/2011 B MA-12 POL 24 PAR 205 SR H-P H  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FRA FA 13/2460 TRANSUNION MALLORCA, 
S.L. 

1848 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/09/13 ALTRES EXP 36/2010 REVISIÓ DE PREUS 3ª 
ANUALITAT DEL CONTRACTE  

VIABAL MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ, S.A. 

228724,54 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/09/13 ALTRES EXP 037/2010 REVISIÓ DE  PREUS 3ª 
ANUALITAT 

VIABAL MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ, S.A. 

230136,56 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/09/13 ALTRES EXP 035/2010 REVISIÓ DE PREUS 3ª 
ANUALITAT 

ELECTROHIDRAULICA 
MANACOR, S.A. 

237233,28 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF 
79/45300/20130725 

VERGER MATERIALS ES 
PLA, S.L. 

1567,46 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 79/45300/20130720 RELACIÓ ADJUNTA 793,7 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 79/45300/20130712 COMERCIAL BORDOY, S.L. 11 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 79/45300/20130721 RELACIÓ ADJUNTA 74,5 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES 79/45300/20130726 SOLRED, S.A. 11350,92 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES 79/45300/2013070300 RELACIÓ ADJUNTA 1515,19 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/09/13 ALTRES EXP 9/2012/F/0/02 APROVACIÓ LANNEXES 3 I 
4 PLA SEGURETAT I SALUT 

UTE (DRAGADOS, 
S.A./MELCHOR MASCARO, 
SAU) 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/09/13 ALTRES ABONAMENT PER SERVEI EMERGÈNCIES 
DEL 03/06/2013 FINS 01/07/2013 

SR A C M 10241,35 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/09/13 INCLUSIÓ 
NÒMINA PER 
DIETES 

DE MANUTENCIÓ PER RAÓ SERVEI  MES DE 
JUNY 2013 

SR A R F I ALTRES  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/09/13 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

PERSONALIZACIÓN DE INFORMES DE 
PRESTO 

SR AC R R I ALTRES  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/09/13 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002340/2013 MJ.H.E.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/09/13 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002341/2013 MJ.H.E.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/09/13 EXPEDICIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM. EXPT. 002207/2013-EXPCED P.V.A.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/09/13 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002352/2013 PEP 2 Y ANGELA 2 Y PAPA 
SL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/09/13 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002304/2013-EXPCED INVERNAUS SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/09/13 DENEGACIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM. EXPT. 002023/2013 P.C.I.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/09/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

ASSOCIACIÓ MOTOS 
HISTÒRIQUES DE 
MALLORCA 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/09/13 ALTRES RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT 
SANCIONADOR ACTIVITAT NO PERMANENT 
EXPT. ST/1/2013 

ASOCIACION ALCÚDIA 
TAURINA 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/09/13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013009681 J.C.E.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/09/13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013008429 J.P.I.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/09/13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013005918 A.L.M.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/09/13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013009061 M.F.M.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/09/13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013009574 C.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/09/13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013009582 A.C.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/09/13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013008730 M.F.G.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/09/13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013009226 JA.R.S.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/09/13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013008864 T.C.S.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/09/13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013008430 A.C.F.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/09/13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT.  2013004400 CA N'AXARTELL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/09/13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013005001 GJ.P.L.M.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/09/13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013008428 M.V.I.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/09/13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013008863 T.C.S.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/09/13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013009578 J.S.J.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/09/13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013009577 R.B.LL.  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/09/13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013009580 J.C.E.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/09/13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013010609 P.C.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/09/13 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002301/2013-EXPCED JM.G.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/09/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002894/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/09/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002899/2013 A 002912/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/09/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002913/2013 A 002924/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/09/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 2925/2013 A 002949/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/09/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002950/2013 A 002967/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/09/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002968/2013 A 002981/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/09/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002982/2013 A 002993/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/09/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002994/2013 A 002999/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/09/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003000/2013 A 003019/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/09/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003020/2013 A 003033/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/09/13 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

EXPT. 001947/2010 I EXPEDICIÓ DE CÈDULES 
D'HABITABILITAT DE LOCALS SOL·LICITATS. 

VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/09/13 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002420/2013 JA.V.D.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/09/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003054/2013 A 003068/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/09/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003050/2013 A 003053/2013 VARIS  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/09/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003034/2013 A 003049/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/20130804 

RELACIÓ ADJUNTA 1175,38 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/09/13 RESOLUCIÓ 
CONTRACTE 

EXP 9/2013 CLASSIFICACIÓ DE PROPOSTES INGENIERIA DE SONDEOS 
DE BALEARES, S.L. 

70800 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/09/13 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

EXP 13M00655 OBRA MENOR MAB, SL 59162,83 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/20130805 

RELACIÓ ADJUNTA 236,57 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/09/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 856/2011B MA-10 POL 2 PAR 381 SR W E  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/09/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 507/2013B MA-2130 PQ 0,200 ENDESA DISTRIBUCIÓN 
EÉCTRICA, SLU 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 20/09 ZONA 8 ABONAMENT QUARANTA-
QUATRENA CERTIFICACIÓ 

MELCHOR MASCARÓ, SA 58453,28 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 33/10 ABONAMENTVINT-I-SETENA 
CERTIFICACIÓ 

UTE CONSERVACIÓ 
INTEGRAL MA-13 

155215,48 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/09/13 APROVAR 
PROJECTE 

EXP 32/2010 SEGURETAT I SALUT UTE PONENT-LLEVANT  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/09/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 581/2013 MA-15 I MA-14 ENDESA GAS 
TRANSPORTISTA, SL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/09/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 789/2013 MA-3433 POL 7 PAR 103 SR A C C  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/09/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 799/2013 MA-1  AJUNTAMENT CALVIÀ  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 10/12 ABONAMENT PRIMERA 
CERTIFICACIÓ MA-10, MOLINAR I CAMÍ 
FONDO 

UTE (FCC, SA I AMER E 
HIJOS, SA.) 

96949,39 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/09/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 824/2013 MA-13 RODONA BUGER 
CAMPANET 

AJUNTAMENT DE BÚGER  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 9/2012 SEGONA CERTIFICACIÓ UTE SEGON CINTURÓ 
PALMA 

917038,49 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/09/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 771/2013 MA-2022 PK 2-3 SRA C M E  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/09/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 773/2013 MA-3120 POL 2 PAR 436 SRA M R M  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/09/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 785/2013 MA-2100 POL 1 PAR 111 SRA B A C  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/09/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 790/2013 MA-3402 PK 1,2-1,3 SR A G M  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/09/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 803/2013 MA-5030A PK 3 SR J S V  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/09/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 814/2013 INSTITUT D'INNOVACIÓ 
EMPRESARIAL ILLES 
BALEARS 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/09/13 RESOLUCIÓ 
CONTRACTE 

EXP 7/2013 MA-2112 MAB, SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/09/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

KUMULUS ACTIVE WORLD  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/09/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

CLUB CICLISTA PLATGES 
DE CALA MILLOR 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/09/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/09/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FACTURA NÚM. Q/2013/1341 DEL 
DEPARTAMENT D'URBANISME I TERRITORI 

FONT 
OASIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

18,15 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/09/13 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002403/2013 I.K.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/09/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

CLUB CICLISTA INCA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/09/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/059 GESA GAS SAU  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/09/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/128 INVERSIONES PASCUAL 
SL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/09/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FACTURES NÚM. Q/2013/1368 DEL 
SERVEI D'ACTIVITATS CLASSIFICADES 
(17900) 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

597,86 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 16/09 ABONAMENT DE LA QUARANTA-
TRESENA CERTIFICACIÓ 

MAN, S.A. 47148,58 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 14/09 ABONAMENT DE LA QUARANTA-
TRESENA CERTIFICACIÓ 

CONS. LLULL SASTRE, 
S.A. 

115041,18 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 35/10 ABONAMENT DE LAVINT-I-VUITENA 
CERTIFICACIÓ 

ELECTROHIDRAULICA 
MANACOR, S.A. 

14386,4 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 19/09 ABONAMENT DE LA QUARANTA-
TRESENA CERTIFICACIÓ 

ELSAMEX, S.A. 65690,56 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 19/09 ABONAMENT DE LA QUARANTA-
UNENA CERTIFICACIÓ 

ELSAMEX, S.A. 212281,91 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 13/09 ABONAMENT DE LA QUARANTA-
QUATRENA CERTIFICACIÓ 

COMASA, S.A. 77637,53 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NUM 
79/45300/20130701 

RELACIÓ ADJUNTA  1020,67 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT FRA 51F07110999 DELIVRA, SLU 164,82 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/09/13 ALTRES APROVAR PROGRAMA GESTIÓ OBRES 
DESDOBLAMENT CRTA LLUCMAJOR-CAMPOS 
MA-19 DINS L'ANNEX I DE L'ADENDA II 

SENSA ESPECIFICAR  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/09/13 ALTRES EXP 10/2013 CLAU 13-06.0-RF CLASSIFICACIÓ 
DE LES PROPOSTES PER A LA LICITACIÓ 
REFORÇ FERM  SA POBLA-POLLENÇA 

SENSE ESPECIFICAR  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/09/13 ALTRES EXP 11/2013 CLAU 13-01.0-RF CLASSIFICACIÓ 
DE LES PROPOSTES PER A LA LICITACIÓ 
REFORÇ FERM  MA-3011 TRAM PK 21,250-
SINEU 

SENSE ESPECIFICAR  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/09/13 ALTRES EXP 12/2013 CLAU 12-17.0-RF CLASSIFICACIÓ 
DE LES PROPOSTES PER A LA LICITACIÓ 
REFORÇ FERM  MA-11  PK 3,450-4,450 TRAM 
SON ROSSINYOL  

SENSE ESPECIFICAR  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/09/13 ALTRES EXP 13/2013 CLAU 13-03.0-RF CLASSIFICACIÓ 
DEL CONTRACTE COMPLEMENTARI Nº 1 
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE 
PUBLICITAT 

MELCHOR MASCARÓ, 
SAU 

96942,68 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/09/13 INCLUSIÓ 
NÒMINA PER 
DIETES 

MANUTENCIÓ DEL MES JULIOL 2013 
PERSONAL TRANSFERIT I PROPI CIM 

SR E P M  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/09/13 ALTRES INDEMNITZACIÓ PER SERVEI DE GUÀRDIA 
D'EMERGENCIES 1/7/2013 A 5/8/2013 

SR A M A 10594,5 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/09/13 ALTRES HORES EXTRAÒRDINARIES PERSONAL 
PROPI I INTEGRAL CIM MES JULIOL INCENDI 
FORESTAL ZONA TRAMUNTANA 

SR C S A  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/09/13 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DE DESPLAÇAMENT EN 
COMISSIÓ DE SERVEIS PER TAL D'ASSISTIR A 
UNA VISITA OFICINAS CENTRALS I ESTACIÓ 
ITV 

GJ.F.D.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/09/13 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DE DESPLAÇAMENT EN 
COMISSIÓ DE SERVEIS PER TAL D'ASSISTIR A 
UNA VISITA OFICINAS CENTRALS I ESTACIÓ 
ITV 

F.R.O.  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 18/09 ABONAMENT QUARANT-QUATRENA 
CERTIFICACIO 

AGLOMERADOS 
MALLORCA, SA. 

61016,55 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/09/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/131 CONSELLERIA 
D'AGRICULTURA, MEDI 
AMBIENT I TERRITORI 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/09/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003099/2013 A 003148/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/09/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003094/2013 A 003098/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/09/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003081/2013 A 003093/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/09/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003096/2013 A 003080/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 10/12 ABONAMENT SEGONA 
CERTIFICACIÓ 

UTE (FCC, SA I AMER E 
HIJOS, SA) 

9373,31 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REFF NUM 
79/45300/2013072900 

RELACIÓ ADJUNTA 1062,34 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/09/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

ASOCIACION ALCÚDIA 
TAURINA 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/09/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

ESCUDERIA SERRA 
TRAMUNTANA 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/09/13 ALTRES 334/2010 APROVACÓ DE PREUS PER A LA 3ª 
ANUALITAT 

ROIG OBRES, SERVEIS I 
MEDIAMBIENT, SA. 

245232,26 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

01/10/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/124 M.P.P.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/09/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. Q/2013/1394 
DEL SERVEI D'ORDENACIÓ DEL TERRITORI 
(15140) 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

1417,08 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/09/13 ALTRES PROCEDIMENT SANCIONADOR INFRACCIÓ 
ADMINISTRATIVA EXPT. ST 4/2013 

FUNCIONES TAURINAS, 
S.A. 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/09/13 REQUERIMENT 
SUBSANACIÓ 
ERRADES 

RP 10/2013  SR P B S  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 26/11 ABONAMENT SETZENA 
CERTIFICACIÓ 

UTE TÚNELES 7806,85 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 38/11 ABONAMENT VUITENA 
CERTIFICACIÓ 

UTE( ROIG OBRES, 
ELECTRONIC TRAFIC, SA.) 

18632,27 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 4/2013 ABONAMENT PRIMERA 
CERTIFICACIÓ 

REFOART, SL. 14290,63 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 32/10 ABONAMENT VINT-I-SETENA 
CERTIFICACIÓ 

UTE EIX PONENT-
LLEVANT 

236424,9 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 8/2012/F/0/01 ABONAMENT SEGONA 
CERTIFICACIÓ 

UTE PLA DE NA TESA 66391,74 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/09/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2491/1012B MA-15 PQ 20,9 CAMPSA ESTACIONESDE 
SERVICIO, SA. 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/09/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 795/2013 MA-5012 FINCA SON PALMER SR A G C  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/09/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 764/2013 MA-10 CAMI DES RAFAL, 1 SR J L A V  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/09/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 660/2013 MA-13 POL 2 PAR 134 SR L O S  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FACTURA 001004331740  EMAYA 1984,67 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NUM 
79/45300/2013080900 

RELACIÓ ADJUNTA 218,46 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/09/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 209/2013 MA-1120 IES JOSEP FONT I 
TRIAS 

AJUNTAMENT 
D'ESPORLES 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/09/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 717/2013 MA-4040 AJUNTAMENT DE 
CAPDEPERA 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2013071600 

AJUNTAMENT MANACOR 196,18 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-45 ADD 12 SRA A V B 16497,22 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/09/13 INICI 
PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 

ENLLUMENAT AMB ENERGIA SOLAR FTÚNEL 
DE MONNABER 

INV.NOVES 
INFRAESTRUCTURES 
CARRETERES 

219533,6 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

01/10/13 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

XIII JORNADES CONSERVACIÓ CARRETERES 
MADRID 22 I 23 D'OCTUBRE 

SR J G R  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/09/13 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

EXP 13M00555 CONTRACTE MENOR CONSTRUCCIONES 
ANTONI NADAL SALAS 

20663,24 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/09/13 CONTRACTE 
MENOR 

EXP 13M00455 ELSAMEX 57811,99 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 34/10 ABONAMENT VINT-I-VUITENA 
CERTIFICACIÓ 

ROIG OBRES, SERVEIS I 
MEDIAMBIENT, S.A 

11522,91 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 11M01290 SR F S F 4133,43 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/10/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA DE CAIXA FIXA DEL 
DEPARTAMENT D'URBANISME I TERRITORI 
J/2013/198-(8/2013) 

INTERVENCIÓ GENERAL 2429,12 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

01/10/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/134 MARINS PLAYA, S.A.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/09/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

AUTORITZACIÓ I DENEGACIÓ NÚM. EXPT. AL-
2013/107 

A.A.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

01/10/13 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002361/2013-EXPCED F.J.R.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

01/10/13 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002506/2013-EXPCED C.J.P.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

01/10/13 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001733/2013-EXPCED MA.R.J.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

01/10/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003171/2013 A 003185/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/09/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003162/2013 A 003170/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/09/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003149/2013 A 003161/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

01/10/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

UNISPORT CONSULTING  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/10/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. EXPT. 
000052/2013-XIG 

P.C.A.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/10/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. EXPT. 
000018/2012-XIG 

ENDESA DISTRIBUCION 
ELECTRICA SLU 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/10/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. EXPT. 
000029/2013-XIG 

J.C.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/10/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM EXPT. 
000040/2013-XIG 

J.S.A.  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/10/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/122 MJ.F.M.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/10/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/136 COMUNITAT DE 
PROPIETARIS MARINA DE 
MALGRATS 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 13/2012/F/1/03 UTE EL MOLINAR  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/09/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 819/2013 MA-6031 PK 1,100 POL 18 PAR 
429 

ULRIKE SCHONAUER  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/09/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 839/2013 MA-4031 PQ 5,100 SR J T P  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/09/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 829/2013 MA-19A  PQ21 SRA K F  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

01/10/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 280/2013 MA-3334 POL 22 PAR 164 SRA M G  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/10/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 843/2013 MA-3230 PQ 5,400 SR M E R  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/10/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 387/2013 MA-15E PQ 21,800 SR M N B  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/10/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 875/2013 MA-30 ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, SL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/10/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 874/2013 MA-30 PQ 6,250 ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, SL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/10/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 864/2013 MA-3413 PQ 0,600 SR J C LL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/10/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 813/2013 MA-4040 PQ 1,300 SR M A C J  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/10/13 EXPROPIACIÓ EXP C-30 ADD 23 APROVACIÓ PREU JUST SR J B B 1581,65 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/10/13 EXPROPIACIÓ EXP 120 ADD 54 APROVACIÓ PREU JUST SRA F C P 11674,25 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/10/13 EXPROPIACIÓ EXP CM-64 ADD 9 APROVACIÓ PREU JUST ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, SL 

17928,84 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/10/13 EXPROPIACIÓ EXP CM-64 ADD 8 APROVACIÓ PREU JUST SR J F M M I ALTRE 44609,12 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/10/13 EXPROPIACIÓ EXP CM-58 ADD 59 APROVACIÓ PREU JUST SR J V S 2857,36 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

07/10/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

INSTITUT CALVIANER 
D'ESPORT (ICE)  

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/09/13 ALTRES RESOLUCIÓ PROCEDIMENT SANCIONADOR 
SIMPLIFICAT EXPT. ST 3/2013 

PRODUCCIONES 
CHECANITO, SL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

07/10/13 ALTRES DICTAMENT INTEGRAT DE L'ACTIVITAT EXPT. 
21/2013 SAC 

CONSORCI PER AL 
DESENVOLUPAMENT 
D'ACTUACIONS DE 
MILLORA I CONSTRUCCIÓ 
D'INFRAESTRUCTURES 
AL TERRITORI DE 
L'ENTITAT LOCAL MENOR 
DE PALMANYOLA. 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/10/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/138 (RELACIONAT AMB 
EL AL-2013/101) 

RIVILON, SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/10/13 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002382/2013-EXPCED AUXILIAR IBERICA, SA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/10/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003495/2013 A 003508/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/10/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003465/2013 A 003494/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/10/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003186/2013 A 003464/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/10/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT.  000341/2009-HLSR S'AVALL DE L'ANOU SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/10/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000138/2011-HLSR A.C.P.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/10/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000345/2009-HLSR S'AVALL DE L'ANOU SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/10/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000053/2013-HLSR CONSTART SA  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/10/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000012/2013-HLSR F.T.JDS.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/10/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000018/2013-HLSR C.H.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/10/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000131/2012-HLSR M.S.P.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/10/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000081/2008-HLSR BM.O.A.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/10/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000094/2012-HLSR CONSTRUCCIONS 
CREATIVES J. DANUS, SL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/10/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000025/2013-HLSR P.M.R.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/10/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000057/2013-HLRS J.B.F.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/10/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000064/2013-HLSR M.S.M.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/10/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000011/2011-HLSR A.B.D.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/10/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000144/2012-HLSR GERMANS AMER RUBÍ  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/10/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000090/2013-HLSR B.T.S.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/10/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000063/2013-HLSR M.R.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/10/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000017/2013-HLSR A.R.I.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/10/13 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002137/2013-EXPCED H.H.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/10/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR FACTURA SERVEI D'ITV NÚM. 
Q/2013/1416 

AJUNTAMENT DE 
PALMA/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

3157,87 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 14/09 ABONAMENT QUARANTA-
QUATRENA CERTIFICACIÓ 

CONSTRUCCIONES LLULL 
SASTRE, SA. 

67660,09 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 15/09 QUARANT-QUATRENA 
CERTIFICACIÓ 

CONSTRUCCIONES 
LLABRÉS FELIU, SLU 

60652,28 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 17/09 QUARANTA-QUATRENA 
CERTIFICACIÓ 

CONS. Y 
PAVIMENTACIONES 
SIQUIER, S.A. 

90143,25 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 16/09 ABONAMENT QUARANTA-
QUATRENA CERTIFICACIÓ 

OBRAS Y 
PAVIMENTACIONES MAN, 
S.A. 

46753,7 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2013081400 

SOLRED, SA. 9367,65 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2013082200 

RELACIÓ ADJUNTA 781,16 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/10/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 872/2013, MA-30 PQ 6,150 ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, SL. 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/10/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 840/2013 MA-3321 PQ 5,500 SR T A N  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/10/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 765/2013 MA-15 POL 43 PAR 53 SR B M A  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/10/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 816/2013 MA-4022 SR J P U  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2013073100 

RELACIÓ ADJUNTA 682,73 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2013072200 

RELACIÓ ADJUNTA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

07/10/13 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

COMISSIÓ SEGUIMENT CONVENI FOMENT SR J M F  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

07/10/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 905/2013 MA-10 DIR. GRAL. DE MEDI 
NATURAL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

07/10/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 909/2013 MA-13A SR L M F P  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

07/10/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 898/2013 MA-19 AJUNTAMENT SES 
SALINES 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/20130806 

RELACIÓ ADJUNTA 2009,86 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/10/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2075/2012C MA-4042 POL 15 PAR 44 SR H P H  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/10/13 EXPROPIACIÓ EXP CM-45 ADD 15 MOTONAUTICA BONAIRE, 
S. L. 

16657,49 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/10/13 EXPROPIACIÓ EXP CA-32 ADD 62 LIQUIDACIÓ INTERESSOS SRA A S R 284,31 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/10/13 EXPROPIACIÓ CP- 70-MFI FINCA 15, PEÇA ACCIDENTAL TM 
PALMA 

MALLA, S.A.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/10/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

UNISPORT CONSULTING  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/10/13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013007195 JM.A.F.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/10/13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013012183 M.N.M.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/10/13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013005799 E.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/10/13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013009414 J.V.F.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/10/13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013001925 C.P.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

07/10/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003509/2013 A 003524/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/10/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003525/2013 A 003533/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/10/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003534/2013 A 003561/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/10/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003562/2013 A 003567/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 9/2012 FM1 TERCERA CERTIFICACIÓ UTE 
DRAGADOS/MELCHOR 
MASCARÓ 

973678,14 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/10/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/137 B.S.Z.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2013071000 

RELACIÓ ADJUNTA 782,5 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2013081000 

RELACIÓ ADJUNTA 387,74 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/10/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2013081500 

RELACIÓ ADJUNTA 874,56 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/10/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURA Q/2013/1457 DEL 
SERVEI D'ITV (42200) 

CANON ESPAÑA, 
SA/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

6794,15 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2013082500 FRA. 7.876 

BIOLINEA, SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/10/13 ALTRES EXP 26/2011 REVISIÓ DE PREUS UTE TÚNELES  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/10/13 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

EXP 48/2010  MATIAS ARROM BIBILONI, 
SL 

6497 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/10/13 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

EXP 9/2013 PROCEDIMENT NEGOCIAT INGENIERIA DE SONDEOS 
DE BALEARES, SL 

41630,4 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/10/13 DESESTIMAR 
RECURS 

RP 1/2011 SRA M R O M 12386,65 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/10/13 INICIAR 
EXPEDIENT 

DA- 21/2013 SR D T 694,43 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/10/13 INICIAR 
EXPEDIENT 

DA- 19/2013 SRA E Z 1344,75 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/10/13 INICIAR 
EXPEDIENT 

DA- 29/2013 SR R M P 1707,68 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/10/13 INICIAR 
EXPEDIENT 

DA-27/2013 SR M F F 1707,68 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/10/13 INICIAR 
EXPEDIENT 

DA-25/2013 SR J M L 294,9 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/10/13 INICIAR 
EXPEDIENT 

DA-26/2013 SR B G P 324,97 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/10/13 INICIAR 
EXPEDIENT 

EXP DA-24/2013 SR C M M T G 381,39 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/10/13 INICIAR 
EXPEDIENT 

DA-30/2013 SR J C M 397,5 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/10/13 INICIAR 
EXPEDIENT 

DA-20/2013 SRA M R M 474,31 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/10/13 INICIAR 
EXPEDIENT 

DA-32/2013 SR J S M 435,09 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/10/13 INICIAR 
EXPEDIENT 

DA-31/2013  SR M J R 423,73 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/10/13 INICIAR 
EXPEDIENT 

DA-18/2013  SRA M R T L 584,9 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/10/13 INICIAR 
EXPEDIENT 

DA-15/2013 SR J B B 624,69 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/10/13 EXPROPIACIÓ CM-70-MF1 FINCA 7 SR B S G  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/10/13 EXPROPIACIÓ CM-71-MF1 FINCA 25 SRA C R V  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/10/13 EXPROPIACIÓ CM-70-MF1 FINCA 3 SR P N R  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/10/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

DEL DEPARTAMENT D'URBANISME I 
TERRITORI J/2013/209-(8/2013) 

INTERVENCIÓ GENERAL 2429,12 

 

 


