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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

Identificació de la sessió 

Núm.: 19/2013 
Caràcter: ordinària 
Data: 12 de desembre de 2013 
Hora: de 10.15 h a 15.05 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 han assistit els Hbles.. consellers executius Srs. Mauricio Rovira de Alós i 
Jaume Juan Garcia. 
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Secretari general: Sr. Jeroni M. Mas Rigo. 
Interventora general:  Sra. Elena Montejo Fuentes. 

 

En el punt 9 surt la Sra. Cirer i torna en el punt 13. En el punt 10 surt la Sra. 
Campomar i torna en el punt 13. En el punt 13 surt el Sr. Mulet i torna en el punt 15. 
En el punt 13 surt el Sr. Font i torna en el punt 16. En el punt 13 surt el Sr. Garau i 
torna en el punt 15. En el punt 16 surt el Sr. Crespí i no torna a incorporar-se. En el 
punt 16 surt la Sra. Garrido i torna en el punt 17. En el punt 16 surt la Sra. Soler i 
torna en el punt 17. En el punt 17 surt la Sra. Sánchez i torna en el punt 18. En el punt 
18 surt el Sr. Dalmau i torna en el punt 20. En el punt 18 surt el Sr. Ferrà i torna en el 
punt 19. En el punt 19 surt el Sr. Garau i torna en el punt 20. En el punt 19 surt el Sr. 
Alemany i torna en el punt 20. En el punt 20 surt el Sr. Rotger Seguí i torna en el punt 
23. En el punt 21 surt el Sr. Font i torna en el punt 22. En el punt 23 surt la Sra. 
Campomar i torna en el punt 24. En el punt 24 surt el Sr. Ensenyat i torna en el punt 
25. En el punt 27 surt la Sra. Cano i no torna a incorporar-se. 

  

ORDRE DEL DIA 
 

I) PART RESOLUTIVA 

PRESIDENCIA 

1.  Aprovació actes anteriors (14-11-2013,  21-11-2013 (I)   i   21-11-2013 (II)) 

2.  Declaracions institucionals. 

VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

3. Proposta d’aprovació de la concessió d’una subvenció nominativa complementària 
de 50.000,00 € a favor de l’Associació Observatori Astronòmic de Mallorca per 
ampliació del seu projecte d’activitats de divulgació científica de l’any 2013. 

4. Proposta d’aprovació de la concessió d’una subvenció nominativa de   60.000,00 € 
a favor de la Fundació Teatre Principal d’Inca. 

5.  Designació de representants del Consell de Mallorca al Consell  Escolar Insular de 
Mallorca. 

6. Proposta d’acord per a commemorar el 700è aniversari de la mort de Ramon Llull i 
proclamar els anys 2015 i 2016 Any Ramon Llull. 

DEPARTAMENT D'URBANISME I TERRITORI 

7. Proposta d’aprovació de les tarifes aplicables l’any 2014 als serveis d’inspecció 
tècnica de vehícles realitzats per l’entitat concessionària del servei. 
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8. Proposta de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per serveis 
d’Inspecció Tècnica de Vehicles, per a l’adaptació al nou concepte de taxa amb motiu 
de la modificació de la Llei General Tributària. 

9. Proposta de modificació de la relació de llocs de treball de l’Agència de Protecció 
de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca. 

10.  Modificació puntual núm. 1/2012 de les normes subsidiàries de planejament del 
municipi d’Andratx, sobre modificació de zones verdes a l’àmbit dels polígons 
P/5PA-«SELDWYLA» I P/7PA-«VALLE LUZ» i de la unitat d’actuació UA/8PA. 

DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA 

11. Proposta d’Acord sobre el recurs de reposició que ha interposat el Col·legi oficial 
d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Mallorca. 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 

12. Nomenament dels representants del Consell de Mallorca a la Comissió de 
Seguiment del Conveni entre l’Institut Balear de Sanejament (IBASAN) i el Consell 
de Mallorca relatiu al traspàs de la gestió dels fangs i a la cessió de l’ús de les plantes 
de compostatge ubicades a les depuradores de Sa Pobla, Felanitx i Ariany. 

DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL 

13. Proposta d'aprovació inicial de la modificació del reglament dels bombers del 
Consell de Mallorca. 

II) PART DE CONTROL 

14. Decrets i resolucions per donar-ne compte 

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

b) Delegació de la secretaria de la Comissió Informativa General i de Comptes. 

c) Delegació de les funcions de secretaria de la Junta Rectora de l’Institut de 
l’Esport Hípic de Mallorca. 

MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT  I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC  

15. Moció del Grup Polític Més per Mallorca relativa a la plana web del Consell de 
Mallorca 
 
16. Moció del Grup Polític Més per Mallorca de proposta de subscripció de Conveni 
de Col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’Associació Fiare per a la creació 
d’una cooperativa de crèdit. 
 
17. Moció del Grup Polític Més per Mallorca de suport al projecte “Ona 
Mediterrània”. 
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18. Moció del Grup Polític Més per Mallorca sobre el romanent de 2012 de l’Agència 
de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca. 
 
19. Moció del Grup Polític Més per Mallorca sobre el 40è aniversari de la creació del 
Front Polisario. 
 
20. Moció del Grup Polític Més per Mallorca sobre autoconsum i energies renovables 
camí cap a la sobirania energètica. Que no ens robin el sol!. 
 
21. Moció del Grup Socialista sobre mesures urgents per persones dependents en 
situació d’emergència. 
 
22. Moció del Grup Socialista relativa a la gratuïtat del peatge del túnel de Sóller per 
als residents a Escorca, Fornalutx, Sóller,  Bunyola i Deià.  
 
23. Moció del Grup Socialista sobre l’aprovació definitiva del Reglament Orgànic. 
 
24. Moció del Grup Socialista sobre la tarifa de tractament de residus. 
 
25. Moció del Grup de Consellers del Partit Popular sobre doblers del Conveni de 
Carreteres. 
 
 
INTERPEL·LACIONS 
 
26. Interpel·lació que presenta el  Grup Polític Més per Mallorca sobre publicitat 
institucional del Consell de Mallorca. 
 
27. Interpel·lació que presenta el  Grup Socialista sobre Llei de Finançament. 
 
 
PREGUNTES 
 
28. Pregunta que formula el Sr. Joan Font Massot (Inversió  Bellpuig Artà) 
 
29. Pregunta que formula el Sr. Joan Font Massot (Taxa incineració llots de les 
depuradores) 
 
30. Pregunta que formula el Sr. Jaume Garau Salas al Sr. Jaume Juan Garcia 
(Publicació web informació còdic étic) 
 
31. Pregunta que formula el Sr. Joan Ferrà Martorell a la Sra. Maria Salom Coll 
(Assemblea Batles i Batlesses). 
 
32. Pregunta que formula la Sra. Melchora Gómez Andrés al Sr. Jaume Juan García 
(Accions Comissió de Mallorca dins el marc ATB) 
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INFORMACIÓ DELS CONSELLERS EXECUTIUS 

PRECS 

III) DESPATX EXTRAORDINARI 

 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

I) PART RESOLUTIVA 

PRESIDENCIA 

PUNT 1.  APROVACIÓ ACTES ANTERIORS (14-11-2013,  21-11-2013 (I)   I   
21-11-2013 (II)) 

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

PUNT 2.  DECLARACIONS INSTITUCIONALS. 

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) pronuncia la següent 
Declaració Institucional: 

“Amb la mort, el passat 5 de desembre del 2013, del president Nelson Mandela, home 
universal, figura planetària, símbol de la dignitat i de la justícia humana, ens deixa una 
de les figures cabdals dels segle XX, l’home, el polític que va pilotar la transició d’un 
país, Sudàfrica, assetjat per l’apartheid fins a la dècada dels noranta del segle passat 
fins a convertir-lo avui en una democràcia social i multiracial. 

Des de la presó, com la de l’illa de Robben Island, en la que va passar més de 18 anys, 
Mandela va combatre la injustícia social i es va convertir en un símbol contra 
l’opressió racial, però sobretot en l’home que va ser la clau pel canvi i la 
transformació d’un país dividit des de l’odi i la violència d’Estat contra la majoria 
negra, que simbolitzà durant dècades la vergonya d’un model de repressió racial 
vigent fins i tot després de la fi de la guerra freda.  

I avui, gràcies a homes d’Estat com Mandela, que per damunt de tot va posar el desig 
de construir un país millor, plenament democràtic i que representa el futur del 
continent africà, és un país plenament democràtic, que mira el futur, no sense 
problemes i dificultats, però que ha deixat enrere un dels episodis més tràgics i 
injustos de la història del segle XX. 

Mandela, per damunt de tot, va entendre que el futur passava per la reconciliació. I ho 
va fer donant esperança a milions d’africans, i inspirant a molts d’altres ciutadans i 
ciutadanes d’arreu del món. 

L’onze de febrer de 1990 va sortir de la presó després de 27 anys i sense que s’hagués 
publicat una foto seva des del 1964. Va ser posat en llibertat en un Estat en situació 
d’emergència, i des de la humilitat, la voluntat de pacte i d’entesa, obviant dècades de 
repressió blanca dels homes que el van tenir empresonat, va ser capaç d’unificar un 
país després d’arribar a la seva presidència el 1994. 
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Mandela representa una ambició i una passió de tota una vida per la llibertat, per la 
dignitat, per la igualtat del seu poble al marge del color de la seva pell, que li va 
suposar el premi Nobel, però sobretot, el reconeixement de la seva gent, i el de la 
societat civil universal. Ha mort un gegant, una llegenda del segle XX, del segle dels 
extrems, extrems que tan bé va saber fer conviure el president Mandela. 

Nelson Mandela, home d’Àfrica, morí als 95 anys, i per a molts, és avui una de les 
figures més rellevants del segle XX, una de les claus per entendre el continent africà, 
però també per comprendre millor la història colonial europea, les transformacions del 
món global, la globalització, i els canvis en el continent africà. 

El qui fou president sud-africà era un dels pocs líders mundials que fou reconegut a 
tots els continents, ambaixador de la lluita contra el racisme, la segregació racial, l’odi 
i el colonialisme més brutal, però també la veu del diàleg, del consens i dels acords 
per damunt dels partidismes i els sectarismes que queden sempre en un segon pla de la 
història. 

Madiba, nom que va agafar del seu poble, va ser un dirigent polític clarivident, que 
consolidà la democràcia del seu país després de reformar-la enlloc de provocar una 
implosió del sistema, que va aconseguir fer créixer la classe mitja i va fer entendre 
que la reconciliació es possible si no es traeix la memòria. 

El Consell de Mallorca ret homenatge d’admiració, agraïment i consideració al líder 
del Congrés Nacional d’Àfrica (ANC), al president de Sudàfrica, al premi Nobel de la 
Pau, al lluitador per la justícia social, la llibertat i la igualtat amb la lectura del poema 
de Henley, que llegia durant els llarguíssims anys de captiveri. 

“Fora de la nit que me cobreix / negra com l'abisme de pol a pol / agraesc a 

qualsevol déu que pogués existir / per la meva ànima incontestable. 

En les ferotges urpes de la circumstància / ni he gemegat ni he cridat / sota els cops 

de l'atzar / el meu cap sagna però no s'inclina / més enllà d'aquest lloc d'ira i de 

llàgrimes / és imminent l'horror de l’ombra. 

I no obstant això l'amenaça dels anys / em troba i em trobarà sense por. 

No importa quan estreta sigui la porta / quan carregada de càstigs la sentència / sóc 

l'amo de la meva destinació: / sóc el capità de la meva ànima.” 

 

La PRESIDENTA, a continuació, dóna la benvinguda al Ple al nou secretari adjunt de 
la institució, el Sr. Antoni Benlloch Ramada.  

 

VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PUNT 3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ D’UNA 
SUBVENCIÓ NOMINATIVA COMPLEMENTÀRIA DE 50.000,00 € A FAVOR 
DE L’ASSOCIACIÓ OBSERVATORI ASTRONÒMIC DE MALLORCA PER 
AMPLIACIÓ DEL SEU PROJECTE D’ACTIVITATS DE DIVULGACIÓ 
CIENTÍFICA DE L’ANY 2013. 
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Es dóna compte de la següent proposta de Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i 
Esports que diu: 

ANTECEDENTS. 1. En la sessió realitzada l’11 de setembre de 2013, el Ple del 
Consell de Mallorca va prendre, entre d’altres, l’acord d’aprovar un conveni amb 
l’Associació Observatori Astronòmic de Mallorca per tal d’establir les bases 
reguladores de la concessió d’una subvenció nominativa de 50.000,00 € per tal de 
donar suport a la realització del seu projecte d’activitats de divulgació científica de 
l’any 2013. 

2. En la sessió realitzada el 10 d’octubre de 2013, el Ple del Consell de Mallorca va 
prendre, entre d’altres, l’acord de suplementar amb 51.000,00 € la partida 
20.33430.48924 “Conveni Observatori Astronòmic de Costitx, per atendre a 
l’augment de les activitats de divulgació científica d’enguany que s’havien produït per 
mor del descobriment de l’asteroide 2012 DA14, realitzat des de l’estació robòtica a 
La Sagra (Granada) que l’OAM opera des de Mallorca. 

3. El president de l’Associació Observatori Astronòmic de Mallorca va presentar en el 
Registre general del Consell de Mallorca, el 30 d’octubre de 2013, una nova 
sol·licitud de subvenció de 50.000,00 € per ampliació del seu projecte d’activitats de 
divulgació científica de l’any 2013 a través de les àrees de l’Observatori Astronòmic 
de Mallorca i el Mallorca Planetarium. 

4. La directora insular de Cultura i Patrimoni ha justificat, mitjançant la memòria 
pertinent, la concessió d’una nova subvenció nominativa de 50.000,00 € a favor de 
l’Associació Observatori Astronòmic de Mallorca per ampliació del seu projecte 
d’activitats de divulgació científica d’enguany que es realitza a través de les àrees de 
l’Observatori Astronòmic de Mallorca i el Mallorca Planetarium. 

5. La cap del Servei Jurídic Administratiu ha informat favorablement sobre els 
aspectes jurídics de la concessió d’una nova subvenció nominativa de 50.000,00 € a 
favor de l’Associació Observatori Astronòmic de Mallorca. 

6. El secretari tècnic d’aquest departament va proposar la concessió d’una subvenció 
nominativa complementària de 50.000,00 € a favor de l’entitat esmentada. 

7. La Intervenció General va fiscalitzar de conformitat la proposta esmentada. 

En virtut de tot el que s'ha exposat, elev al Ple del Consell de Mallorca, desprès del 
dictamen de la Comissió Informativa General i de Comptes la següent proposta  

ACORD 

1. Aprovar i iniciar l’expedient 2.1/2013 relatiu a la concessió d’una subvenció  
nominativa complementària de 50.000,00 €, a favor de l’Associació Observatori 
Astronòmic de Mallorca, titular del  NIF G-07470966, per ampliació del projecte 
d’activitats de divulgació científica de l’any 2013 i, consegüentment, autoritzar una 
despesa de 50.000,00 € a càrrec de la partida pressupostària 20. 33430.48924 (núm. 
de referència 22013013190).  
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2. Concedir una subvenció nominativa complementària de 50.000,00 € a  favor 
l’Associació Observatori Astronòmic de Mallorca, titular del NIF G-07470966, per 
ampliació del seu projecte cultural ressenyat en l’apartat anterior i, consegüentment, 
disposar una despesa de 50.000,00 € a favor de l’entitat assenyalada, a càrrec de la 
partida pressupostària 20. 33430.48924 (núm. de referència 22013013190).  
 
3. Aprovar l’addenda amb l’Associació Observatori Astronòmic de Mallorca per tal 
d’establir les bases reguladores de la concessió de la subvenció nominativa 
complementària esmentada. 

4. Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 

ADDENDA AL CONVENI SIGNAT, EL 17 DE SETEMBRE DE 2013, ENTRE 
EL CONSELL DE MALLORCA I L’OBSERVATORI ASTRONÒMIC DE 
MALLORCA, PER REGULAR LA CONCESSIO D’UNA SUBVENCIÓ 
COMPLEMENTÀRIA DE 50.000,00 € 

Palma, XXXXXXXXXXXXX de 2013 

REUNITS 
Reunits d’una part el Sr. Juan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports del Consell de Mallorca ( NIF S0711002F),  i, de l’altra, el Salvador Sánchez 
Martínez, president de l’Observatori Astronòmic de Mallorca (NIF G07470966). 
Actuen el Sr. Rotger, en nom i representació del Consell de Mallorca i el Sr. Sánchez 
Martínez, en nom i representació de l’Observatori Astronòmic de Mallorca. 
Es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d’obrar i 
DIUEN 

Que són objectius comuns del Consell de Mallorca, mitjançant la Vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports, i de l’Observatori Astronòmic de Mallorca, entre 
d’altres, oferir a la nostra societat activitats de divulgació de la cultura científica i 
tecnològica d’astronomia al llarg de l’any 2013. 

Que en la sessió realitzada l’11 de setembre de 2013, el Ple del Consell de Mallorca 
va prendre, entre d’altres, l’acord d’aprovar un conveni amb l’Associació Observatori 
Astronòmic de Mallorca per tal d’establir les bases reguladores de la concessió d’una 
subvenció nominativa de 50.000,00 € per tal de donar suport a la realització del seu 
projecte d’activitats de divulgació científica de l’any 2013. 

Que el 17 de setembre de 2013, el Consell de Mallorca i l’Observatori Astronòmic de 
Mallorca varen signar el conveni pertinent pel qual es regulaven les condicions i les 
obligacions de la subvenció nominativa esmentada.Que el descobriment de l’asteroide 
2012 DA14, realitzat des de l’estació robòtica a La Sagra (Granada) que l’OAM opera 
des de Mallorca, va suposar una fita en la història de l’Astronomia, des del moment 
que es va confirmar que el 15 de febrer de 2013, aquest asteroide d’uns 45 metres de 
diàmetre passaria només a uns 27.000 km. del nostre planeta, és a dir, el més a prop 
de la Terra que mai havia passat un asteroide descobert fins a la data. 

Que el ressò internacional de la màxima aproximació a la Terra de l’asteroide 2012 
DA14, descobert per l’Observatori Astronòmic de Mallorca, a més de  fer que la 
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demanda d’activitats augmentàs de manera generalitzada, i que s’haguessin de dedicar 
més recursos al seu desenvolupament, també va suposar la necessitat d’augmentar els 
recursos a tots els nivells, com per exemple connexions i lloguer d’equipaments per 
poder fer front a les retransmissions i seguiment de l’esdeveniment a nivell 
internacional que la NASA ha realitzat mitjançant les nostres instal·lacions, i que han 
donat projecció mundial a la tasca realitzada des de Mallorca. 

Que en la sessió realitzada el 10 d’octubre de 2013, el Ple del Consell de Mallorca va 
prendre, entre d’altres, l’acord de suplementar amb 51.000,00 € la partida 
20.33430.48924 “Conveni Observatori Astronòmic de Costitx, per atendre a 
l’augment de les activitats de divulgació d’enguany. 
I, per dur-lo a terme, 

CONVENEN 

1r. Objecte de la subvenció 

El Ple del Consell de Mallorca atorga una subvenció nominativa complementària de 
50.000,00 € a favor l’Observatori Astronòmic de Mallorca per tal de donar suport a 
l’augment de les activitats de divulgació científica que ha duit a terme de l’1 de gener 
al 15 de novembre de 2013 (ambdós inclosos). Per consegüent, l’import total de la 
subvenció atorgada a l’entitat esmentada per la totalitat del projecte d’activitats de 
divulgació científica d’enguany és de 100.000,00 € (50.000,00 € atorgats pel Ple del 
Consell de Mallorca, l’11 de setembre de 2013, i 50.000,00 € corresponents a aquesta 
subvenció complementària). 

Així mateix, el pressupost de les despeses derivades d’aquest increment de les 
activitats esmentades és de 51.000,00 €, per la qual cosa, el pressupost total del 
projecte d’activitats de divulgació científica d’enguany subvencionat és de 104.000,00 
€. 

2n. Naturalesa de la subvenció complementària 

La subvenció que s’atorga mitjançant el present conveni és de caràcter voluntari i 
eventual i es pot anul·lar, revocar i reintegrar en tot moment per les causes previstes 
en la llei o en aquestes clàusules; no genera cap dret a l'obtenció d'altres subvencions 
en anys posteriors i no es pot al·legar com a precedent.  És compatible amb altres 
ajudes, subvencions o recursos que pugui rebre l’entitat beneficiària per al mateix 
projecte, sempre que el còmput total d’aquells no superi el pressupost d’execució del 
projecte. 

La subvenció, objecte d’aquesta addenda té la consideració d’import cert, sense fer 
cap referència a un percentatge o fracció del pressupost del projecte cultural 
subvencionat, per la qual cosa, el fet de concedir aquesta subvenció implica 
l’obligatorietat de fer el projecte cultural subvencionat i, consegüentment, l’entitat 
beneficiària ha de cercar altres fonts de finançament o bé aportar-hi fons propis per 
dur-ne a terme l’execució de la totalitat del pressupost.  

3r. Dotació pressupostària 



 10

 L’import de la subvenció complementària esmentada s’imputa a la partida 
20.33430.48924 “Conveni Observatori Astronòmic de Costitx” d’acord amb el núm. 
de referència 22013/13190. 

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

1. 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 i desena respectivament. 

Així mateix, també es considera despesa subvencionable: les despeses financeres, les 
d’assessoria jurídica o financera, les despeses notarials i registrals, les despeses 
pericials per a la realització del projecte subvencionat i les d’administració 
específiques si hi estan directament relacionades i són indispensables per preparar-lo 
ni dur-lo a terme. A més, també tindran aquesta condició de subvencionable les 
despeses derivades de garanties bancàries. Per altra part, atès que la subvenció 
d’aquest conveni té per objecte el projecte que es recull en la primera clàusula sense 
entrar a determinar, en concret, quin tipus de despeses del pressupost s’imputen a 
l’ajuda, es permet que les despeses subvencionables del pressupost del projecte es 
puguin compensar entre elles. 

 No formen part del pressupost subvencionable, atesa la naturalesa del crèdit 
pressupostari referit en la clàusula tercera, tot i que formin part del pressupost del 
projecte, les inversions i obres, la compra d'equipaments o de qualsevol altre bé 
inventariable de naturalesa similar. 

2. En tot cas, no són despeses subvencionables i, per tant, no formen part ni del 
pressupost subvencionable ni del pressupost del projecte: 

- Aquelles despeses que no compleixin els requisits esmentats a l’apartat 1. 

- Les despeses l’import de les quals s’hagi adquirit a un preu ser superior 
al valor de mercat. 

- Els interessos deutors dels comptes bancaris, els interessos, els recàrrecs 
i les sancions administratives i penals, i les despeses de procediments 
judicials. 

- Els imposts indirectes, quan siguin susceptibles de recuperació o 
compensació, ni els imposts personals sobre la renda. 

Sobre la despesa subvencionable, s’han de tenir en compte les particularitats següents: 
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- Quan el import de la despesa subvencionable superi les quantitats 
establertes en la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 
públic per al contracte menor, el beneficiari ha de demanar, com a mínim, 
3 ofertes a diferents proveïdors, abans de contreure el compromís per a 
l’obra per fer l’obra, prestar el servei o lliurar el bé, llevat que per les 
especials característiques no hi hagi en el mercat un número suficient 
d’entitats o empreses que ho puguin efectuar, o llevat que la despesa ja 
s’hagués realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció. 
L’elecció d’una de les ofertes, que s’han de presentar amb la justificació de 
la subvenció, s’ha de realitzar en virtut de criteris d’eficiència i economia, 
en cas contrari, en cas contrari, quan l’oferta seleccionada no hagi estat la 
més avantatjosa econòmicament (art. 31.3 de la Llei 38/2003) se n’ha de 
presentar una memòria justificativa. 

- Quan el document justificatiu de la despesa s’hagi emès a través de mitjans 
electrònics, l’entitat beneficiària hi ha d’adjuntar una declaració 
responsable sobre el fet que l’import total justificat o, si escau, la part 
imputada a la subvenció no s’ha fet servir ni es farà servir per justificar 
altres subvencions. 

5è. Procediment. Òrgans d’instrucció, de fiscalització, de resolució i 
d’ordenament del pagament 

La instrucció correspon a la Secretaria Tècnica de la Vicepresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports, que du a terme tots els actes de tràmit necessaris per vetllar pel 
compliment dels requisits d’aquesta subvenció complementària, a més d’exercir les 
facultats previstes en l’article 24 i concordants de la Llei 38/2003, general de 
subvencions, i les que s'esmenten en aquest conveni. L'òrgan instructor, quan ha 
comprovat, d’una banda, la documentació presentada per l’entitat beneficiaria, sia a 
l’hora de presentar la sol·licitud inicial sia a l’hora de justificar la subvenció i, d’altra 
banda, si està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, amb la 
Seguretat Social i amb les obligacions del Consell de Mallorca, ha de dictar la proposta 
d’acord de concessió corresponent.  

La Intervenció General del Consell de Mallorca s’encarrega de la fiscalització prèvia 
de la documentació presentada pel beneficiari així com de les propostes realitzades per  
la Secretaria Tècnica.  

El Ple del Consell de Mallorca és l’òrgan que acorda la concessió de la subvenció 
complementària. El vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports dicta la resolució de 
reconeixement de l’obligació i, finalment, la consellera executiva del Departament 
d’Hisenda i Funció Pública ordena l’abonament de l’obligació reconeguda, és a dir, el 
pagament d’aquesta subvenció. 

6è. Beneficiaris 

Els beneficiaris han 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 10 del Reglament de subvencions i ajudes econòmiques 
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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 clàusules i, la resta que 
hi siguin aplicables.   

- Dur a terme el projecte cultural subvencionat en les mateixes condicions i amb 
les mateixes característiques que es va presentar o, si n’és el cas, amb les 
modificacions prèviament comunicades. 
- Acreditar davant el Consell de Mallorca, tal com estableixen les clàusules 
d’aquest conveni, que s’ha realitzat el projecte cultural subvencionat i, si n’és el 
cas, el compliment dels requisits o de les condicions que la concessió de la 
subvenció determini.  
- Comunicar a l'òrgan que ha concedit la subvenció, en qualsevol moment o, en tot 
cas, en justificar-la, l'obtenció d’altres subvencions, ajudes, recursos o ingressos 
que financin el projecte cultural subvencionat. 

- Sotmetre’s a les actuacions posteriors de comprovació i control financer que 
duguin 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. 

- 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. 

- Acreditar, com es determina en aquest conveni i abans de redactar la proposta de 
concessió, que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb 
la Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca. 

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

- Dur a terme les mesures de difusió adients per fer públic el suport econòmic del 
Consell de Mallorca al projecte cultural subvencionat. En aquest sentit, la difusió 
s’ha de fer a través dels mitjans que siguin adequats d’acord amb la naturalesa del 
projecte. Si es fan fulletons, cartells o qualsevol altre material imprès, s’hi ha 
d’incloure la imatge corporativa de la Vicepresidencia de Cultura, Patrimoni i 
Esports del Consell de Mallorca o del Consell de Mallorca.  

- Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists en l’article 37 de la LGS, i 
en el capítol I del Títol III del RLGS. 

7è. Subcontractació 

L’entitat beneficiària pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte 
cultural objecte d’aquesta subvenció complementària, d'acord amb els requisits 
establerts en els articles 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions i 68.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions: 
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a)   L’entitat beneficiària pot subcontractar el projecte cultural, objecte de la 
sol·licitud, fins al 100% del seu import. (art. 29.2 de la Llei 38/2003; art. 68.1 
del Reial Decret 887/2006). 

b) Quan l’activitat concertada amb terceres persones excedeixi del 20 % de 
l’import de la subvenció i aquest import sigui superior a 60.000,00 €, la 
subcontractació estarà sotmesa al compliment dels requisits següents: 

- Que el contracte es faci per escrit. 

- Que l’entitat concedent de la subvenció l’autoritzi prèviament, en la forma 
que  determina aquesta clàusula o (art. 29.3 de la Llei 38/2003). 

En aquest sentit, s’autoritza al beneficiari a dur a terme la subcontractació, en 
el cas que s’ultrapassin els límits esmentats, si aporta els documents següents: 

- Una memòria justificativa del motiu de la subcontractació.  

- El document en què aquesta s’ha formalitzat. 

- Una declaració responsable conforme l’entitat no està sotmesa a cap dels 
supòsits de vinculació amb la persona o l’entitat subcontractada prevists en 
l'article 68.2 del Reial decret 887/2006. 

c) L’entitat beneficiària, d'acord amb l’art. 29.7 de la Llei 38/2003, no pot 
concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 

1. Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions de l'article 13 de 
la llei 38/2003. 

2. Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la 
realització de l'activitat objecte de contractació. 

3. Intermediaris o assessors els honoraris dels quals es defineixin com un 
percentatge de cost total de l'operació, llevat que el pagament estigui 
justificat amb referència al valor de mercat del treball efectuat o dels 
serveis prestats. 

4. Persones o entitats vinculades amb l’entitat beneficiària, llevat que la 
contractació s'efectuï d'acord amb les condicions normals de mercat i 
l’autoritzi prèviament l'òrgan concedent de la subvenció en els termes que 
estableixi la clàusula. (S’ha de tenir en compte, en aquest cas, l’article 68.2 
del Reial decret 887/2006, que defineix les circumstàncies en què es 
considera que hi ha vincle amb l’entitat beneficiària). 

En tot cas, no s’entén compresa dins el terme subcontractació, la contractació 
d’aquelles despeses en les quals hagi d’incórrer el beneficiari per realitzar el 
projecte per si mateix.  
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S’autoritza el supòsit de subcontractació a favor de persones o entitats vinculades 
a l’entitat beneficiària recollit en l’apartat 4 de la lletra c), sempre que es faci 
d’acord amb aquests termes: 

I) Quan l’activitat concertada amb la persona o entitat vinculada excedeix 
el 20% de l’import de la subvenció i aquest és superior a 60.000 €, la 
subcontractació s’ha d’estipular per escrit mitjançant contracte. 

II) La subcontractació ha d’obeir a criteris d’eficàcia i eficiència en 
l’execució del projecte cultural. L’entitat beneficiària ha de reflectir 
aquests criteris en la memòria presentada en justificar l’ajut. 

III). L’entitat beneficiària ha d’indicar la vinculació amb la persona o 
entitat subcontractada bé en el contracte, bé en la memòria. 

IV) La subcontractació s’ha de dur a terme en condicions normals de 
mercat i, en aquest sentit, l’entitat beneficiària ha d’haver demanat 3 
pressuposts sobre l’activitat que vol subcontractar, per la qual cosa ha de 
presentar la factura definitiva de la subcontractació efectuada, a més dels 2 
pressuposts rebutjats. 

8è. Modificació del projecte subvencionat 

Quan l’entitat beneficiària, per causa de força major o per causes imprevisibles i 
alienes a la seva voluntat, hagi d’introduir modificacions en el projecte  que no 
afecten els aspectes essencials del projecte i, consegüentment, no n’alteren la 
naturalesa ni les finalitats i no el desvirtuen, és suficient que l’entitat beneficiària els 
comuniqui al més aviat possible o, en tot cas, a l’hora de justificar la subvenció.  

9è. Justificació i pagament de la subvenció complementària 

D’acord amb el que recullen els articles 34.3 de la LGS i 88.1 del RLGS, l’abonament 
d’aquesta subvenció complementària, que es fa mitjançant transferència bancària, s’ha 
de dur a terme una vegada que l’entitat beneficiària hagi justificat la realització del 
projecte cultural subvencionat. 

En aquest sentit, s’ha d’indicar que, atesa la mateixa naturalesa de la subvenció inicial 
concedida a l’entitat, l’11 de setembre de 2013, i aquesta subvenció complementària 
ja que, totes dues tenen per objecte les activitats de divulgació científica de l’entitat, la 
documentació justificativa que s’ha de presentar en relació amb aquesta subvenció 
complementària és la mateixa que es recull a la clàusula novena del conveni, signat el 
17 de setembre de 2013, i, per tant, es pot presentar, globalment, amb la documentació 
justificativa de la subvenció inicial ja que, ambdues subvencions, tenen com objecte el 
projecte d’activitats de divulgació científica de l’entitat. 

L’entitat beneficiària, abans de rebre el pagament de la subvenció, ha d’acreditar que 
està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social davant de l’Administració de l’Estat, i amb les obligacions del Consell de 
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Mallorca, així com que no és deutora per una resolució de procedència de 
reintegrament.  

Pel que fa a les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, s’ha de presentar la 
certificació administrativa corresponent; no obstant això, l’entitat beneficiària pot 
substituir aquestes certificacions per una declaració responsable en els casos següents:  

a) Quan l'import de la subvenció concedida no superi els 3.000,00 € (art. 
24.4 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el reglament de la 
Llei 38/2003 general de subvencions;  

b) Quan l’entitat beneficiària sigui una Administració Pública, els seus 
organismes, entitats públiques o una fundació del sector públic (art. 
24.6 del Reial decret 887/2006;  

c) Quan l’entitat beneficiària no estigui obligada a presentar les 
declaracions o documents relatius a les obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social (art. 22.1 del Reial decret 887/2006. 

Pel que fa referència al compliment de les obligacions amb el Consell de Mallorca 
l’acredita, d’ofici, la Tresoreria de la institució i, en relació al fet que el beneficiari no 
és deutor per una resolució de reintegrament ho fa, d’ofici, el centre gestor a través de 
l’òrgan instructor. 

10è. Modificació del termini per presentar la documentació justificativa de la 
subvenció inicial i de la subvenció complementària 

D’acord amb el que s’ha explicat anteriorment, es modifica la clàusula novena del 
conveni signat, el 17 de setembre de 2013, a fi de facilitar la presentació de tota la 
documentació justificativa de formal global i conjunta, tanta la memòria tècnica com 
la memòria econòmica, s’estableix, com a data única, per presentar tota la 
documentació justificativa el 30 de desembre de 2013 , sense perjudici que es pugui 
presentar amb anterioritat. Aquesta documentació es pot presentar en qualsevol 
terminal del registre general del Consell (Centre Cultural de la Misericòrdia: plaça de 
l’Hospital, 4; seu del Consell: Palau Reial, 1; Llar de la Joventut: General Riera, 111 i 
Llar de la Infància: General Riera, 113 -Palma-), així com en els llocs establerts en 
l'apartat 4 de l'article 38 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999. 

Si la sol·licitud s’envia per correu, s’ha de presentar a Correus amb el sobre obert 
perquè la segellin o, en tot cas, perquè segellin el sobre mateix, a fi d’acreditar que 
s’ha enviat dins el termini esmentat en el paràgraf anterior. No obstant això, si aquesta 
documentació no entra en el Registre General dins els 10 dies naturals següents a 
l’acabament del termini de presentació de la documentació justificativa, no s’ha 
d’admetre en cap cas. 

11è. Règim jurídic. 
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És d’aplicació a aquesta addenda la resta de les clàusules del conveni signat el 17 de 
setembre de 2013, és a dir, des de la desena fins a la setzena, ambdós incloses. 

12è.Vigència  

Es modifica la vigència del conveni signat el 17 de setembre de 2013 en el sentit 
d’establir com única data de vigència per a aquesta addenda i per al conveni esmentat 
el 31 de desembre de 2013. 

Nota: D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, us informam que: 

1. Les dades personal obtingudes en la tramitació d’aquesta subvenció  s'incorporaran 
en els fitxers de dades personals, inscrits en l'Agència Espanyola de Protecció de 
Dades, del qual és responsable el Consell de Mallorca. En aquest sentit, les dades 
obtingudes del beneficiari s’integren per una banda, en el fitxer “Registre General” 
que serveix per registrar l’entrada i sortida de documents i, per altra banda, en el fitxer 
“”Acords i Resolucions” que té com a finalitat, entre d’altres, els procediments 
administratius. 

2. Cessions previstes de les dades: no se'n preveuen. 

3. L'òrgan administratiu davant del qual podeu exercitar, si escau, els drets d'accés, 
rectificació, cancel·lació, oposició i els altres que reconegui la Llei orgànica 15/1999, 
és la Presidència del Consell de Mallorca, carrer Palau Reial núm. 1, 07001 Palma. 

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

Manifesta l’acord total del seu Grup pel que fa a aquesta aportació de 50.000 € a l’Observatori de 
Costitx, per la seva important tasca científica i pedagògica. Considera que és una sort, tenir-lo ubicat a 
Mallorca, al mateix poble de Costitx.  

En canvi, considera que el procés que s’ha seguit per adjudicar aquesta subvenció no ha estat el millor 
possible. Fa notar que el fet d’atorgar a mitjan mes de desembre una subvenció que ha d’estar 
justificada a dia 30 del mateix mes de desembre representa condicionar moltíssim l’entitat beneficiària 
de la subvenció.  

També s’ha de considerar que el termini de justificació de la subvenció va en contra de les normes 
indicades per la Intervenció del Consell de Mallorca pel que fa al tancament de l’any. És ben evident 
que els 100.000 € (50.000 € d’aquesta adjudicació i 50.000 € de la del passat mes de setembre) estan 
pressupostats per enguany, no se podran gastar enguany, s’hauran de tornar pressupostar l’any que ve i 
no se podran incorporar com a romanents si no canvien les coses, perquè el romanent positiu que hi 
hagi ha d’anar destinat a amortitzar crèdits.  

El seu Grup vol destacar, a favor del beneficiari de la subvenció, que la gestió d’aquesta subvenció per 
part del Consell de Mallorca ha estat nefasta i per aquest motiu anuncia que s’abstendrà de votar, tot i 
deixar ben clar que està del tot a favor de que se li concedeixi la subvenció. 

El Sr. ROTGER (PP) intervé a continuació. 

Explica que el representant de l’Observatori Astronòmic de Mallorca (OAM) n’està molt satisfet, i ben 
agraït al Consell de Mallorca i al seu equip de govern, per la sensibilitat que ha demostrat quan ha 
duplicat la subvenció que havia rebut l’OAM per a l’any 2013. 

Recorda que en el pressupost de 2013 l’OAM tenia assignada una ajuda de 50.000 € i ara se li atorga 
una nova assignació econòmica, que complementa fins a 101.000 € l’ajuda total rebuda del Consell de 
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Mallorca. Assenyala que aquesta ajuda ha estat motivada per la urgència i la gravetat de la situació 
econòmica en què es trobava l’OAM.  

En conseqüència, aquest equip de govern ha fet una passa endavant i, després d’una sèrie de converses, 
ha considerat oportú i necessari reajustar el seu pressupost amb altres partides que tenia el departament.  

Atès que amb l’abstenció del Grup Més l’OAM no rebria aquesta subvenció, demana al portaveu 
d’aquest Grup que reconsideri la seva abstenció. Fa avinent que no s’ha fet cap gestió inadequada, sinó 
que simplement es tracta d’atendre, de sortir a camí d’una necessitat imperiosa que va comunicar al seu 
departament el responsable de l’OAM.  

El Sr. FONT recorda que ell no ha plantejat un descontent referit a les persones que dirigeixen l’OAM i 
n’està ben convençut que aquestes s’han alegrat per la concessió d’aquesta subvenció, perquè és el més 
lògic.  

Assegura que el seu Grup també se n’alegra, d’aquesta satisfacció que senten, i ha de quedar ben clar el 
suport del seu Grup a l’OAM davant tota la societat balear.  

Reitera, tot i això, el descontent amb la forma de gestionar del Consell de Mallorca i fa notar que si el 
seu Grup volgués posar traves votaria en contra però atès que és tot el contrari, el seu Grup mantendrà 
la decisió d’abstenir-se de votar.  

 

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

 

PUNT 4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ D’UNA 
SUBVENCIÓ NOMINATIVA DE   60.000,00 € A FAVOR DE LA FUNDACIÓ 
TEATRE PRINCIPAL D’INCA. 

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

 
ANTECEDENTS  
 
La Fundació Teatre Principal d’Inca va presentar en el Registre General del Consell 
de Mallorca la documentació corresponen a la sol·licitud d’una subvenció de 
60.000,00 € per tal de dur a terme el projecte d’enderrocament dels 2 edificis annexos 
a l’edifici del Teatre Principal d’Inca, que es varen expropiat per estar afectats  per la 
reforma del teatre esmentat, així com les despeses relatives a la retirada del cablejat 
existent a la façana dels edificis a enderrocar. 

En els pressuposts d’enguany figura la partida 20 33430 78902 “Aportació Fundació 
Teatre Municipal d’Inca” amb un import de 60.000,00€ (RC núm. de referència 
22013012134). 

L’informe del secretari tècnic del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports ha 
justificat amb el vistiplau de la Direcció Insular de Cultura i Patrimoni l’exclusió del 
principi de concurrència. 

La memòria justificativa de la Direcció Insular de Cultura i Patrimoni justifica la 
concessió de la subvenció nominativa a favor de la fundació esmentada. 
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L’informe emès pel servei jurídic del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports es 
pronuncia favorablement sobre els aspectes jurídics d’aquesta subvenció. 

El secretari tècnic del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports va proposar la 
concessió d’aquesta subvenció nominativa a favor de la Fundació Teatre Principal 
d’Inca. 

La Intervenció General ha fiscalitzat de conformitat la proposta esmentada del 
secretari tècnic. 

En virtut de tot el que s'ha exposat, elev al Ple del Consell de Mallorca, prèvia 
dictamen favorable de la Comissió Informativa General i de Compte, aquest proposta 
d’ 

ACORD 

1. Aprovar i iniciar l’expedient 27/2013 relatiu a la concessió d’una subvenció 
nominativa  de 60.000,00 €,  a favor de la Fundació Teatre Principal d’Inca, titular 
del NIF G-07926389, per tal de donar suport per una banda, a l’execució del projecte 
d’enderrocament dels 2 edificis annexos a l’edifici del Teatre Principal d’Inca que es 
varen expropiar per estar afectats  per la reforma del teatre esmentat i, per altra banda, 
les despeses relatives a la retirada del cablejat existent a la façana dels edificis a 
enderrocar i, consegüentment, aprovar una despesa de 60.000,00 €, a càrrec de la 
partida pressupostària 20 33430 78902 d’acord amb el document comptable RC amb 
el núm. de referència 22013012134. 
2. Concedir una subvenció nominativa de 60.000,00 € a favor de la Fundació Teatre 
Principal d’Inca, titular del NIF G-07926389 i, per tant, disposar una despesa de 
60.000,00 € a favor de l’entitat esmentada, a càrrec de la partida pressupostària 20 
33430 78902 d’acord amb el document comptable RC amb el núm. de referència 
22013012134, per donar suport a l’execució del projecte esmentat en l’apartat 
anterior, d’acord amb les prescripcions següents: 
 
Primera. Objecte de la subvenció. 
 El Consell de Mallorca, mitjançant la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports 
atorga una subvenció nominativa de 60.000,00 € a favor  de la Fundació Teatre 
Principal d’Inca, per tal de donar suport per una banda, a l’execució del projecte 
d’enderrocament dels 2 edificis annexos a l’edifici del Teatre Principal d’Inca que es 
varen expropiar per estar afectats  per la reforma del teatre esmentat i, per altra banda, 
les despeses relatives a la retirada del cablejat existent a la façana dels edificis a 
enderrocar. 
Temporalització del projecte: del 20 de juny de 2013 fins al 15 d’octubre de 2013 
El pressupost total de l’objecte de la subvenció és de 68.422,71 €: 1. Import 
d’adjudicació del projecte d’enderrocament 48.550,88 € + 10.195,68 € (IVA). 2. 
Despeses relatives a la retirada del cablejat: 9.676,15 €). 

Segona. Naturalesa de la subvenció. 

La subvenció que s’atorga mitjançant és de caràcter voluntari i eventual i es pot 
anul·lar, revocar i reintegrar en tot moment per les causes previstes en la llei o en 
aquestes clàusules; no genera cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys 
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posteriors i no es pot al·legar com a precedent.  És compatible amb altres ajudes, 
subvencions o recursos que pugui rebre l’entitat beneficiària per al mateix projecte, 
sempre que el còmput total d’aquells no superi el pressupost d’execució del projecte. 

La subvenció, objecte d’aquest conveni té la consideració d’import cert, sense fer cap 
referència a un percentatge o fracció del pressupost del projecte cultural subvencionat, 
per la qual cosa, el fet de concedir aquesta subvenció implica l’obligatorietat de fer el 
projecte cultural subvencionat i, consegüentment, l’entitat beneficiària ha de cercar 
altres fonts de finançament o bé aportar-hi fons propis per dur-ne a terme l’execució 
de la totalitat del pressupost.  

Tercera. Dotació pressupostària.  

L’import de la subvenció esmentada s’imputa a la partida 20.33430.78902  d’acord 
amb el document comptable RC amb el núm. de referència 22013012134. 

Quarta. 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 i és estrictament necessària per dur a terme l’objecte de la 
subvenció. La data dels justificants de les despeses del projecte subvencionat s’ha de 
correspondre amb la temporalització establerta a la prescripció primera.  

Per altra part, la despesa subvencionable s’ha de considerar realitzada sempre que 
s’hagi 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 prescripció vuitena. 

Sobre la despesa subvencionable, s’han de tenir en compte les particularitats següents: 

- Quan el import de la despesa subvencionable superi les quantitats establertes 
en la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic per al 
contracte menor, el beneficiari ha de demanar, com a mínim, 3 ofertes a 
diferents proveïdors, abans de contreure el compromís per a l’obra per fer 
l’obra, prestar el servei o lliurar el bé, llevat que per les especials 
característiques no hi hagi en el mercat un número suficient d’entitats o 
empreses que ho puguin efectuar, o llevat que la despesa ja s’hagués realitzat 
amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció. L’elecció d’una de les ofertes, 
que s’han de presentar amb la justificació de la subvenció, s’ha de realitzar en 
virtut de criteris d’eficiència i economia, en cas contrari, en cas contrari, quan 
l’oferta seleccionada no hagi estat la més avantatjosa econòmicament (art. 
31.3 de la Llei 38/2003) se n’ha de presentar una memòria justificativa. 

- Quan el document justificatiu de la despesa s’hagi emès a través de mitjans 
electrònics, l’entitat beneficiària hi ha d’adjuntar una declaració 
responsable sobre el fet que l’import total justificat o, si escau, la part 
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imputada a la subvenció no s’ha fet servir ni es farà servir per justificar 
altres subvencions. 

En tot cas, no són despeses subvencionables i, per tant, no formen part ni del 
pressupost subvencionable ni del pressupost del projecte: 

- Aquelles despeses que no compleixin els requisits esmentats a l’apartat 1. 

- Les despeses l’import de les quals s’hagi adquirit a un preu ser superior al 
valor de mercat. 

- Les despeses financeres, les d’assessoria jurídica o financera, les despeses 
notarials i registrals, les despeses pericials per a la realització del projecte 
subvencionat i les d’administració específiques si no hi estan directament 
relacionades i no són indispensables per preparar-lo ni dur-lo a terme. 

- Els interessos deutors dels comptes bancaris, els interessos, els recàrrecs i 
les sancions administratives i penals, i les despeses de procediments 
judicials. 

- Els imposts indirectes, quan siguin susceptibles de recuperació o 
compensació, ni els imposts personals sobre la renda. 

Cinquena. Procediment. Òrgans d’instrucció, de fiscalització, de resolució i 
d’ordenament del pagament 

La instrucció correspon a la Secretaria Tècnica de la Vicepresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports, que du a terme tots els actes de tràmit necessaris per vetllar pel 
compliment dels requisits de la subvenció, a més d’exercir les facultats previstes en 
l’article 24 i concordants de la Llei 38/2003, general de subvencions, i les que 
s'esmenten en aquest conveni. L'òrgan instructor, quan ha comprovat, d’una banda, la  

documentació presentada per l’entitat beneficiaria, sia a l’hora de presentar la 
sol·licitud inicial sia a l’hora de justificar la subvenció i, d’altra banda, si està al 
corrent en el compliment de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb 
les obligacions tributàries del Consell de Mallorca, ha de dictar la proposta d’acord de 
concessió corresponent.  

La Intervenció General del Consell de Mallorca s’encarrega de la fiscalització prèvia 
de prèvia de la documentació presentada pel beneficiari així com de les propostes 
realitzades per  la Secretaria Tècnica.  

El Ple del Consell de Mallorca és l’òrgan que acorda la concessió de la subvenció, el 
vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports dicta la resolució de reconeixement de 
l’obligació i, finalment, la consellera executiva del Departament d’Hisenda i Funció 
Pública ordena l’abonament de l’obligació reconeguda, és a dir, el pagament de la 
subvenció. 

Sisena. Beneficiaris. 
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El beneficiari 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 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) i les recollides en la resta de la normativa que hi sigui d’aplicació i, 
concretament, les següents:   

- Dur a terme el projecte cultural subvencionat en les mateixes condicions i amb 
les mateixes característiques que es va presentar o, si n’és el cas, amb les 
modificacions prèviament comunicades. 
- Acreditar davant el Consell de Mallorca, tal com estableixen aquestes 
prescripcions que s’ha realitzat el projecte cultural subvencionat i, si n’és el cas, el 
compliment dels requisits o de les condicions que la concessió de la subvenció 
determini.  
- Comunicar a l'òrgan que ha concedit la subvenció, en qualsevol moment o, en tot 
cas, en justificar-la, l'obtenció d’altres subvencions, ajudes, recursos o ingressos 
que financin el projecte cultural subvencionat. 

- Sotmetre’s a les actuacions posteriors de comprovació i control financer que 
duguin 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. 

- 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. 

- Acreditar, com es determina en aquestes prescripcions i abans de redactar la 
proposta de concessió, que està al corrent en el compliment de les obligacions 
tributàries, amb la Seguretat Social. 

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

- Dur a terme les mesures de difusió adients per fer públic el suport econòmic del 
Consell de Mallorca al projecte cultural subvencionat. En aquest sentit, la difusió 
s’ha de fer a través dels mitjans que siguin adequats d’acord amb la naturalesa del 
projecte. Si es fan fulletons, cartells o qualsevol altre material imprès, s’hi ha 
d’incloure la imatge corporativa de la Vicepresidencia de Cultura, Patrimoni i 
Esports del Consell de Mallorca o del Consell de Mallorca.  

- Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists en l’article 37 de la LGS, i 
en el capítol I del Títol III del RLGS. 

Setena. Subcontractació. 

L’entitat beneficiària pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte 
cultural subvencionat, d'acord amb els requisits establerts en els articles 29 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 68.1 del Reial decret 887/2006, 
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de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions: 

a) L’entitat beneficiària pot subcontractar el projecte cultural, objecte de la 
sol·licitud, fins al 100% del seu import. (art. 29.2 de la Llei 38/2003; art. 68.1 
del Reial Decret 887/2006). 

b) Quan l’activitat concertada amb terceres persones excedeixi el 20% de 
l’import de la subvenció i aquest import sigui superior a 60.000,00 €, la 
subcontractació estarà sotmesa al compliment dels requisits següents: 

- Que el contracte es faci per escrit. 

- Que l’entitat concedent de la subvenció l’autoritzi prèviament, en la forma 
que determina aquesta clàusula (art. 29.3 de la Llei 38/2003). 

En aquest sentit, s’autoritza al beneficiari a dur a terme la subcontractació, en 
el cas que s’ultrapassin els límits esmentats, si aporta els documents següents: 

- Una memòria justificativa del motiu de la subcontractació.  

- El document en què aquesta s’ha formalitzat. 

- Una declaració responsable conforme l’entitat no està sotmesa a cap dels 
supòsits de vinculació amb la persona o l’entitat subcontractada prevists en 
els articles 68.2 del Reial decret 887/2006.  

c) L’entitat beneficiària, d'acord amb l’article 29.7 de la Llei 38/2003, no pot 
concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 

1.   Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions de l'article 
13 de la llei 38/2003. 

2.   Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la 
realització de l'activitat objecte de contractació. 

3.   Intermediaris o assessors els honoraris dels quals es defineixin com 
un percentatge de cost total de l'operació, llevat que el pagament 
estigui justificat amb referència al valor de mercat del treball efectuat 
o dels serveis prestats. 

4.  Persones o entitats vinculades amb l’entitat beneficiària, llevat que la 
contractació s'efectuï d'acord amb les condicions normals de mercat i 
l’autoritzi prèviament l'òrgan concedent de la subvenció en els 
termes que estableixi la clàusula. (S’ha de tenir en compte, en aquest 
cas, l’article 68.2 del Reial decret 887/2006, que defineix les 
circumstàncies en què es considera que hi ha vincle amb l’entitat 
beneficiària). 
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En tot cas, no s’entén compresa dins el terme subcontractació, la contractació 
d’aquelles despeses en les quals hagi d’incórrer el beneficiari per realitzar el 
projecte per si mateix.  

S’autoritza el supòsit de subcontractació a favor de persones o entitats vinculades 
a l’entitat beneficiària recollit en l’apartat 4 de la lletra c), sempre que es faci 
d’acord amb aquests termes: 

I) Quan l’activitat concertada amb la persona o entitat vinculada excedeix 
el 20% de l’import de la subvenció i aquest és superior a 60.000 €, la 
subcontractació s’ha d’estipular per escrit mitjançant contracte. 

II) La subcontractació ha d’obeir a criteris d’eficàcia i eficiència en 
l’execució del projecte cultural. L’entitat beneficiària ha de reflectir 
aquests criteris en la memòria presentada en justificar l’ajut. 

III). L’entitat beneficiària ha d’indicar la vinculació amb la persona o 
entitat subcontractada bé en el contracte, bé en la memòria. 

IV) La subcontractació s’ha de dur a terme en condicions normals de 
mercat i, en aquest sentit, l’entitat beneficiària ha d’haver demanat 3 
pressuposts sobre l’activitat que vol subcontractar, per la qual cosa ha de 
presentar la factura definitiva de la subcontractació efectuada, a més dels 2 
pressuposts rebutjats. 

Vuitena. Justificació i pagament de la subvenció 

D’acord amb el que recullen els articles 34.3 de la LGS i 88.1 del RLGS, l’abonament 
de la subvenció, que es fa mitjançant transferència bancària, s’ha de dur a terme una 
vegada que l’entitat beneficiària hagi justificat, tal i com s’estableix en aquesta 
prescripció, la realització del projecte cultural subvencionat. 

L’entitat beneficiària, abans de rebre el pagament de la subvenció o de la bestreta o 
dels pagaments a comptes, si n’és el cas, ha d’acreditar que està al corrent en el 
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant de 
l’Administració de l’Estat, i amb les seves obligacions fiscals amb el Consell de 
Mallorca, així com que no és deutora per una resolució de procedència de 
reintegrament.  

Pel que fa a les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, s’ha de presentar la 
certificació administrativa corresponent; no obstant això, l’entitat beneficiària pot 
substituir aquestes certificacions per una declaració responsable en els casos següents:  

a. Quan l'import de la subvenció concedida no superi els 3.000,00 € (art. 
24.4 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el reglament de la 
Llei 38/2003 general de subvencions;  

b. Quan l’entitat beneficiària sigui una Administració Pública, els seus 
organismes, entitats públiques o una fundació del sector públic (art. 
24.6 del Reial decret 887/2006;  



 24

c. Quan l’entitat beneficiària no estigui obligada a presentar les 
declaracions o documents relatius a les obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social (art. 22.1 del Reial decret 887/2006. 

Pel que fa referència al compliment de les seves obligacions tributàries amb el Consell 
de Mallorca ho acredita, d’ofici, la Tresoreria de la institució i, en relació al fet que el 
beneficiari no és deutor per una resolució de reintegrament ho fa, d’ofici, el centre 
gestor a través de l’òrgan instructor. 

Documentació justificativa:  

La justificació de la realització del projecte cultural subvencionat, de la consecució 
dels objectius de la subvenció, així com, del compliment de les condicions que 
determini, si escau, l’acte de concessió de la subvenció,  s'ha de dur a terme d’acord 
amb els articles 72 i 73 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions (BOE núm.176, de 25/7/2006), a 
través d'un compte justificatiu que està integrat per la memòria tècnica i econòmica 
següent:   

A) Memòria tècnica 

És la documentació amb la qual el beneficiari demostra que ha fet la inversió cultural 
subvencionada, tal com el va presentar inicialment o amb la introducció dels canvis 
que, prèviament, ha comunicat al departament. En aquest sentit, ha de presentar: 

Així, la memòria està integrada per la documentació següent: 

�  Memòria explicativa de l'activitat realitzada: comentari i avaluació dels 
resultats obtinguts i de tots aquells aspectes que siguin rellevants.  Si no s’ha 
executat la totalitat del projecte per causes alienes o de força major, la 
memòria n’ha d’exposar les causes i ha d’explicar la resta del projecte 
realitzat. 

� Un exemplar, si escau, de la publicitat escrita i gràfica relativa a l’activitat 
subvencionada, en què hi ha de constar el patrocini de la Vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca o, simplement del 
Consell de Mallorca, mitjançant el logotip de la institució. 

� Qualsevol altra documentació que li sigui requerida als efectes de comprovar   
la realització del projecte cultural. 

B) Memòria econòmica:  

És la documentació que dóna compte de les despeses d’execució del projecte realitzat 
i de les distintes fonts per finançar-lo. Aquesta memòria consta dels documents 
següents. 

� Annex I: Declaració responsable de la realització del projecte cultural 
subvencionat i del seu pressupost d’execució, a la qual s'ha d’adjuntar la 
relació detallada i equilibrada dels ingressos que l’han finançat i de les 
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despeses que corresponen sense cap dubte al projecte cultural subvencionat 
(art. 30.2 de la LGS i art. 72.2 del RLGS). 

� Relació de les despeses i dels ingressos del projecte cultural subvencionat. 
La relació de despeses s'ha d'estructurar d'acord amb les partides del 
pressupost presentat i ha d'indicar les següents dades de les factures o 
documents acreditatius: la denominació del proveïdor i el seu CIF, el número, 
l’import, la data d'emissió i la de pagament, el concepte de la factura o del 
document similar. La relació d'ingressos ha d'assenyalar les ajudes, les 
subvencions, els ingressos o els fons propis que han finançat el projecte 
subvencionat, indicant-ne l'import i la procedència.  En el cas que no hi hagi 
altres ingressos que financin el projecte s’ha d’adjuntar una declaració 
responsable sobre aquesta circumstància. 

� Les factures o els documents justificatius de les depeses del pressupost 
subvencionable executat, que han d’estar expedides a nom de l’entitat 
beneficiària i, a més, han de tenir tots els requisits que exigeix el Reial decret 
1619/2012, de 30 de novembre, pel que s’aprova el reglament que regula les 
obligacions de facturació. Així, es poden citar, entre d’altres, com a exemple i 
sempre que siguin escaients: 

• Dades fiscals identificatives de proveïdor i del destinatari 

• Data i número de factura  

• Concepte de la despesa 

• Retenció fiscal i/o IVA (si correspon)  

• El preu unitari sense l’impost de les operacions descrites en el concepte 
de la factura. 

Quan l’operació documentada en la factura estigui exempta o no 
subjecta a l’impost o quan el subjecte passiu de l’impost sigui el 
destinatari de l’operació facturada, s’hi ha de fer constar.  O s’hi ha 
d’incloure una referència a les disposicions corresponents 
corresponents de la Directiva 2006/112/CE, de 28 de novembre, o als 
preceptes corresponents de la Llei de l’impost. 

Notes:  1. Els justificants de les despeses del projecte s’han de presentar de forma 
ordenada, és a dir, s’han d’agrupar en el mateix ordre establert en la relació 
de despeses que s’adjunta a l’annex 1. 

2. L’acreditació de l’abonament de la despesa del projecte s’ha de dur a 
terme a través de la documentació que tot seguit s’indica, depenent dels 
mitjans de pagament que s’utilitzin: 

- Transferència bancària (S’ha d’adjuntar l’extracte bancari 
corresponent) 
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- Ingrés bancari (còpia del document bancari justificatiu) 

- Xec nominatiu (S’adjunta còpia del xec i de l’extracte bancari 
pertinent) 

- Certificat bancari  

En el cas que en el document acreditatiu del pagament figuri un import 
que no coincideix amb l’import del justificant en qüestió, el beneficiari 
haurà de presentar un certificat o documentació justificativa de l’entitat 
bancària que acrediti que dins aquell pagament es troba inclòs 
l’abonament del justificant en qüestió.  

Si el pagament es fa en divises, l’entitat beneficiària ha d’aportar 
l’equivalència del canvi oficial en euros que correspongui a la data del 
pagament del document justificatiu de la despesa. 

Limitació:  No s’admeten els pagaments en metàl·lic. No obstant això, 
s’admet el pagament en efectiu de factures o altres documents justificatius 
que no tinguin un import superior a 100 € (IVA exclòs), sempre que el 
pagament s’hagués efectuat abans de la data d’aquest conveni. L’abonament 
en metàl·lic s’ha d’acreditar mitjançant qualsevol mitjà admès en Dret. 

3. En el cas de què s'hagin de retornar les factures o els justificants originals, 
a petició de l’entitat beneficiària, s'hi ha de estampillar, la data de concessió 
de la subvenció així com l'import del justificant que s'imputa a la subvenció).  

- Una declaració responsable de l’entitat beneficiària sobre el fet que la despesa 

justificada no te un valor superior al de mercat (art. 31.1 de la Llei 38/2003). 

(Annex 1). 

- Una declaració responsable de l’entitat beneficiària sobre el fet de si recupera o 

compensa l’IVA (art. 31.8 de la Llei 38/2003).(Annex 1) 

- Un certificat de la Intervenció o la Tresoreria de l’entitat beneficiària que doni 
fe que els originals (en cas d’imputació total a la subvenció) o, aquella part del 

seu import que s'imputa per justificar la subvenció (en cas d’imputació parcial a 

la subvenció) no s’han presentat davant cap altre organisme, com a justificant, 

per al cobrament d’altres subvencions 

- Una declaració responsable del representant legal de l’entitat beneficiària  

sobre el fet que els originals o, si escau, la part que se’n imputa per justificar la 

subvenció no es presentaran davant cap altre organisme, com a justificant, per al 

cobrament d’altres subvencions o ajudes.  

- Les 3 ofertes de diferents proveïdors o, en el seu cas, una memòria justificativa 

sobre l’oferta seleccionada, si es compleixen els requisits de la prescripció 

quarta. 
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- La documentació relativa a la subcontractació que s’hagi de presentar d’acord 

amb allò establert a la clàusula setena del conveni  

- Qualsevol altra documentació que li sigui requerida als efectes de comprovar la 

justificació econòmica del projecte cultural. 

Termini de presentació: Cal presentar la documentació justificativa en qualsevol 
terminal del registre general del Consell (Centre Cultural de la Misericòrdia: plaça de 
l’Hospital, 4; seu del Consell: Palau Reial, 1; Llar de la Joventut: General Riera, 111 i 
Llar de la Infància: General Riera, 113 -Palma-), així com en els llocs establerts en 
l'apartat 4 de l'article 38 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, al més 
aviat possible i, en tot cas, el darrer dia per presentar-la és el 23 de desembre de 
2013.  

Si la documentació justificativa s’envia per correu, s’ha de presentar a Correus amb el 
sobre obert perquè la segellin o, en tot cas, perquè segellin el sobre en què s'inclogui a 
fi d’acreditar que s’ha enviat dins el termini fixat en aquesta clàusula. No obstant 
això, si aquesta documentació no entra en el Registre general dins els 10 dies naturals 
següents a l’acabament del termini de presentació dels justificants, no s’ha d’admetre 
en cap cas. 

Novena. Absència o deficiències de la documentació justificativa de la subvenció. 

Si la persona física o jurídica beneficiària no presenta la documentació establerta a la 
prescripció anterior, se li ha de requerir perquè la presenti en el termini improrrogable 
de 15 dies, comptadors des de l’endemà de la recepció de la notificació d’aquest 
requeriment (art. 70.3 de la RLGS). 

Si la documentació justificativa té deficiències, l’òrgan instructor requerirà l’entitat 
beneficiària que les esmeni en el termini de 10 dies, comptadors des de l’endemà de la 
recepció de la notificació del requeriment (art. 71.2 de la RLGS). 

Per altra part, si la persona física o jurídica beneficiària no adopta les mesures de 
difusió adients per donar publicitat al finançament públic del projecte, d’acord amb 
l’art. 31.3 b) del RLGS, l’òrgan instructor li’n farà requeriment perquè les adopti en 
un termini no superior a 15 dies, amb l’advertiment de les conseqüències que es poden 
derivar de no adoptar-les en aplicació de l’article 37 de la LGS. 

Desena. Inspecció i comprovació. 

El Consell de Mallorca pot, per una banda, auditar tant econòmicament com 
tècnicament, el programa cultural objecte de la subvenció, i, per altra banda, 
inspeccionar i comprovar les activitats culturals que hagi subvencionat, sense 
perjudici de les competències que puguin correspondre a altres organismes o 
institucions.  
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Onzena. Revocació i reintegrament de la subvenció. 

1.Si l’entitat beneficiària incompleix les obligacions contemplades en les clàsules del 
conveni o en el reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de 
Mallorca, o incorre en alguna de les causes de l’article 37 de la Llei 38/2003, o altera 
les condicions o aspectes i característiques rellevants del projecte, que s’hagin pogut 
tenir en compte per concedir la subvenció, els òrgans competents del Consell han de 
revocar la concessió de la subvenció.  En conseqüència, l’entitat beneficiària perdrà el 
dret a cobrar-la o, si ja l’ha cobrada, l’ha de reintegrar, d’acord amb el que estableixen 
l’article 40.1 de la LGS i l’article 13.2 del RLGS.   

2. No obstant això, si l’entitat beneficiària ha complert de forma significativa amb les 
seves obligacions, si de la documentació justificativa presentada es dedueix que ha 
tingut voluntat de compliment  i que s’aproxima de forma significativa a l’assoliment 
de les finalitats de la subvenció, s’ha de dur a terme una revocació parcial de la 
concessió de la subvenció i, consegüentment, la pèrdua del dret a cobrar-la íntegrament, 
d’acord amb l’aplicació dels criteris de gradació següents: 

a) En el cas d’execució parcial del projecte, que ha de suposar, com a mínim, l’execució 
del 50 % de les activitats d’aquest o de l’activitat planificada (quan el projecte només 
estigui integrat per una activitat i aquesta sigui susceptible de dividir-se en unitats 
d’execució amb una naturalesa i identitat pròpia), la revocació parcial subvenció inicial 
s’ha de fer en funció de l’import de la subvenció inicial no justificat, sempre que 
l’entitat hagi especificat l’aplicació de la subvenció inicial entre les diferents activitats 
del projecte o unitats d’execució, sia en la documentació inicial sia abans de la 
justificació de la subvenció o en el moment de presentar-la, com a conseqüència del 
requeriment de l’òrgan instructor. 

b) En el cas que s’hagi executat totalment el projecte cultural, la revocació parcial de 
la subvenció inicial s’ha de fer en funció de l’import de la subvenció inicial no 
justificat o justificat incorrectament. 

3. En el cas que l’import total de la suma de la subvenció més la resta d’altres ajuts, 
subvencions, ingressos o fons propis, amb què es finança el projecte cultural, superi el 
pressupost d’execució d’aquest, l’import de la revocació parcial de la subvenció ha de 
ser la quantitat que excedeix del pressupost executat. 

Dotzena. Sancions 

L'incompliment d'aquestes clàusules i de la resta de la normativa vigent en matèria de 
subvencions està sotmès al règim d'infraccions i sancions del títol IV de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a la resta de la normativa que 
hi sigui d'aplicació. 

Tretzena. Control financer 

El beneficiari s’ha de sotmetre a les actuacions de comprovació i control financer tant 
del Consell de Mallorca com de la Sindicatura de Comptes o de la resta d’organismes 
que estableixi l’ordenament jurídic. 
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El Consell de Mallorca podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmicament com 
tècnicament, el programa cultural objecte de la subvenció. 

En aquest sentit, s’ha d’indicar que la base d’execució 35.3 in fine del Pressupost del 
Consell de Mallorca de 2013 estableix el següent: “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.”, per la qual cosa, cal tenir en compte que l’import 
definitiu de la subvenció justificada pot experimentar canvis, posteriorment, com a 
conseqüència de l’exercici, en els 4 anys següents, del control financer de la 
Intervenció General sobre la documentació justificativa presentada per l’entitat 
beneficiària i, consegüentment, si aquella ja s’ha abonat, pot donar lloc al 
reintegrament corresponent. 

Catorzena. Règim jurídic. 

Aquesta subvenció es regeix per aquestes prescripcions; per la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003); el 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 
38/2003 general de subvencions (BOE núm.176, de 25 de juliol de 2006); el 
Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de Mallorca, aprovat pel 
Ple del Consell de Mallorca de 26 de juliol de 2001 (BOIB núm. 132 de 3 de 
novembre de 2001); la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la 
Llei 4/1999; la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars; el Reglament 
orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 8 de març 
de 2004, modificat el 13 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158, de 20 d’octubre de 
2011) i el 10 de juny de 2013 (BOIB núm.86, de 18 de juny); el Decret d’organització 
del Consell de Mallorca (BOIB núm. 111, de 21 de juliol de 2011) modificat 
posteriorment (BOIB núm. 159, de 22 d’octubre; BOIB núm. 48, de 3 d’abril de 2012 
i BOIB núm. 59, de 26 d’abril de 2012); l'Ordenança vigent de procediment  

administratiu del Consell de Mallorca, aprovada pel Ple del Consell de Mallorca de 2 
de maig de 1995 (BOIB de 10 d’agost de 1995) i modificada per la Llei 4/1999 i la 
resta de la normativa que hi sigui d'aplicació. 

3. Notificar aquesta acord a les persones interessades. 

ANNEX I 

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE LA REALITZACIÓ DEL 
PROJECTE CULTURAL  SUBVENCIONAT I DEL SEU PRESSUPOST 

___________________________________________, com a representant de l’entitat  

_______________________________________________,amb el NIF ___________ 

_________, en relació a la subvenció concedida pel Departament de Vicepresidència 
de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca  per dur a terme el projecte 
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_____________________________________________________________________
_________________ . 

Declar sota la meva responsabilitat : 

1.- Que l'esmentat projecte s’ha realitzat. 

2.- Que la relació de despeses i d'ingressos que integren el pressupost executat del 
projecte assenyalat ha estat la que s'hi adjunta. 

Nota: 1. La relació de despeses, que s'ha d'estructurar d'acord amb les partides del 
pressupost presentat, ha d'indicar les següents dades de les factures o documents 
acreditatius: la denominació del proveïdor i el seu CIF, el número, l’import, la data 
d'emissió i la de pagament, i el concepte de la factura o del document similar; la  
relació d'ingressos ha d'assenyalar les ajudes, les subvencions, els ingressos o els fons 
propis que han finançat el projecte subvencionat, indicant-ne l'import i la procedència; 
2. Aquesta relació de despeses i ingressos ha d’anar signada pel beneficiari. 

3. Que les despeses relacionades, l’import total de les quals és de .....................€,  
corresponen sense cap dubte al projecte cultural subvencionat i no tenen un valor 
superior al de mercat . 

4.- Que el beneficiari/entitat beneficiària en relació a l’IVA suportat en la despesa 
subvencionable de l’execució del projecte i, d’acord amb l’article 31.8 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions: 

� No recupera ni compensa l’IVA suportat de la despesa subvencionable 

� Sí recupera o compensa l’IVA suportat de la despesa subvencionable 

5. Que la subvenció atorgada pel Consell de Mallorca s’ha aplicat a la finalitat per a la 
qual es va concedir i que no supera -amb les subvencions i altres ingressos concurrents- 
el cost del projecte subvencionat. 

6. Que s’adjunten la totalitat dels justificants del pressupost d’execució del projecte 
cultural subvencionat i que, si és el cas, la resta de documentació relativa al projecte 
cultural resten a disposició del Consell de Mallorca i de la Sindicatura de Comptes, a 
la seu d’aquesta entitat, situada en _________________________________________ 

_______________________________________  . 

I, perquè consti, sign aquesta declaració  a ____________________________, el 
________, d   ___________________ de 2013. 

 

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

Fa notar que la situació de què tracta aquest punt és semblant a la de l’anterior, però amb una 
circumstància agreujant: en aquest cas no s’ha hagut de fer cap modificació de crèdit ni fer un 
suplement de partida, perquè la partida de 60.000 € ja estava pressupostada.  
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D’altra banda, dels pressuposts que varen entrar en vigor entre els mesos de febrer i de març, a data 
d’avui encara no s’havia tramitat la subvenció. 

Diu que si el seu Grup rep una explicació convincent, votarà a favor. Mentrestant, no entén res, perquè 
és obvi que dia 31 de desembre de 2013 ja ha d’estar justificat i se repetirà la situació absurda que ja ha 
explicat abans.  

Reitera l’advertiment anterior: si l’explicació no és convincent, el seu Grup s’abstendrà de votar. 

El Sr. ROTGER (PP) intervé a continuació. 

Diu que, evidentment, seria desitjable poder resoldre tota la tramitació d’aquest tipus d’expedients dins 
el primer semestre de l’any natural.  

Reconeix que s’han de fer tots els esforços necessaris per millorar aquesta situació i expressa el 
compromís de tot l’equip de govern de la institució en el sentit d’agilitar aquesta gestió, amb la finalitat 
que les persones beneficiàries de les ajudes del Consell de Mallorca tenguin coneixement de 
l’adjudicació durant el primer semestre de l’any natural.  

Quant al cas del Teatre Principal d’Inca, s’ha de considerar que aquesta ajuda anava destinada a 
activitats i se va haver de modificar en el sentit de destinar-se a inversió; aquestes inversions s’han fet, 
amb la demolició de les cases confrontants que la Fundació Teatre Principal d’Inca va adquirir amb una 
ajuda del Ministeri d’Educació, de 500.000 euros. 

El fet de presentar aquesta proposta al Ple d’avui fa possible que l’Ajuntament d’Inca i la fundació 
esmentada puguin rebre aquesta aportació econòmica.  

Assegura que se fan els esforços necessaris per tal que dins el nou pressupost de la institució se pugui 
normalitzar la situació i se pugui aconseguir l’objectiu de bona gestió que ha explicat.  

El Sr. FONT intervé a continuació. 

Assegura que el seu Grup està d’acord amb la decisió d’adjudicar aquesta quantitat al Teatre Principal 
d’Inca i que només discuteix el fet que se facin les gestions a final d’any.  

Recorda la situació que es va trobar l’actual equip de govern a l’inici de legislatura: un bon grapat de 
subvencions que estaven pressupostades i comunicades als possibles afectats que podien sol·licitar-les, 
però que varen desaparèixer. És a dir, segons aquest sistema de gestió l’entitat beneficiària no té cap 
garantia fins que finalment se tramita, i és justament allò que cal evitar.  

Per acabar, reitera els motius de discrepància que ha explicat. 

El Sr. ROTGER intervé a continuació. 

Recorda al Sr. Font que en la seva anterior intervenció li ha donat la raó, en nom de l’equip de govern, 
pel que fa a la necessitat de millora del procés de tramitació dels expedients d’ajudes.  

També li recorda que tot seguit li ha donat una explicació motivada, per la qual cosa li retreu que, tot i 
això, encara mantengui la decisió d’abstenir-se de votar la proposta. No considera que aquesta sigui la 
millor manera d’actuar, ni el millor missatge que mereix rebre del seu Grup la ciutadania d’Inca ni 
tampoc la Fundació Teatre Principal d’Inca.  

Adverteix que ell no ha anat més enrera, en els retrets referits a la situació inicial d’aquesta legislatura, 
mentre que el Sr. Font sí que ho ha fet. Recorda que allò que havia fet l’anterior equip de govern, sobre 
aquesta qüestió, era una carta d’intencions que confonia els possibles beneficiaris, sense haver-se fet 
encara la tramitació dels expedients. Adverteix que l’actual equip de govern no farà el mateix, perquè 
prefereix arribar tard però que els doblers arribin, en comptes de precipitar-se en les gestions i que els 
doblers no arribin mai als possibles beneficiaris.  

Lamenta l’argumentació que ha fet el Sr. Font sobre els inicis de legislatura, perquè considera que ell li 
ha donat les explicacions des del punt de vista més ètic que se li pot exigir. 

  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-nou vots a favor (PP i PSOE), cap 
vot en contra i quatre abstencions (MÉS per Mallorca). 
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PUNT 5.  DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DEL CONSELL DE 
MALLORCA AL CONSELL  ESCOLAR INSULAR DE MALLORCA. 

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

La Llei 9/1998, de 14 de desembre, modificada per la Llei 11/2000, de consells 
escolars de les Illes Balears, el text refós de les quals fou aprovat per Decret legislatiu 
112/2001, de 7 de setembre, determina, en l’article 2, que els òrgans de consulta i 
participació i assessorament en la programació de l’ensenyament no universitari a les 
Illes Balears són el Consell Escolar de les Illes Balears, els consells escolars insulars i 
els consells escolars municipals. 

L’article 16 de la Llei de consells escolars preveu, entre d’altres, els aspectes bàsics 
que ha de configurar la composició dels consells escolars insulars. 

Per desenvolupar aquests elements i establir unes bases de funcionament dels òrgans 
de participació educativa, amb la finalitat d’optimitzar-ne les potencialitats, el Decret 
10/2003, de 14 de febrer, de regulació dels consells escolars insulars i dels consells 
escolars municipals de les Illes Balears en desplegà la normativa. 

L’article 2.3.e) del Decret preveu la representació en els consells escolars insulars, 
entre d’altres, dels consells insulars. 

Aquesta representació dels consells la preveu, també, l’article 6.3.e) del Reglament 
d’organització i funcionament del Consell Insular (aprovat pel Ple del Consell de 
Mallorca, a l’efecte de control de legalitat, el dia 10 de novembre de 2008. BOIB 165 
de 25-11-2008): 

e) Cinc consellers en representació del Consell de Mallorca, que ha de proposar el 
Departament de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca. Dues d’aquestes 
persones que representen el Consell de Mallorca es designen d’entre les personalitats 

de reconegut prestigi en l’àmbit educatiu de l’illa. Les altres tres es designen 

lliurement, a proposta del Departament de Cultura i Patrimoni del Consell de 

Mallorca. 

Així mateix, l’article 2.2. del Decret, i els articles 7.1., 11 i 12 del Reglament, 
preveuen que la Presidència i la Vicepresidència dels consells escolars insulars siguin 
nomenats pel Govern de les Illes Balears, a proposta del corresponent consell insular, 
d’entre els membres del consell escolar. 

Els consellers del Consell Escolar de Mallorca que ho són en virtut de la representació 
que exerceixen, perden aquesta condició en el moment de perdre la condició de 
representants dels seus col·lectius (art. 7.10 del Reglament del Consell Escolar de 
Mallorca).  
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Per tant, es fa necessari el nomenament dels cinc consellers del Consell Escolar de 
Mallorca, en representació del Consell de Mallorca, que ha de proposar el 
Departament de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca (art. 6.3.e) del Reglament 
del Consell Escolar de Mallorca). 

Els consellers i les persones que en són suplents, si escau, els designa el Ple del 
Consell de Mallorca, incloent-hi els membres que posteriorment hauran d’exercir els 
càrrecs de titular de la Presidència o de la Vicepresidència (art. 7.1. del Reglament). 

Segons l’article 7.2. del Reglament, tots els consellers tenen suplent, a excepció dels 
membres que designa el Consell de Mallorca d’entre les personalitats de reconegut 
prestigi en el món educatiu. 

Per altra part, la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha proposat al Consell 
de Mallorca el nomenament de la secretària del Consell Escolar de Mallorca, d’entre 
els funcionaris adscrits a l’administració educativa. La secretària ha de ser nomenada 
pel Ple del Consell de Mallorca. Tot això a l’empara de l’article 2.4 del Decret 
10/2003, de 14 de febrer i 13.2. del Reglament del Consell Escolar de Mallorca. 

Correspon als consellers executius, segons l’article 31.e) del Reglament Orgànic del 
Consell de Mallorca, entre d’altres, preparar i proposar al Ple, a la Comissió de 
Govern, al Consell Executiu i a la Presidència del Consell l'adopció dels acords 
escaients respecte de les matèries atribuïdes al seu departament, i d'acord amb la 
competència de cada òrgan esmentat. 

Per tot això, en virtut de tot el que s'ha exposat, elev al Ple del Consell de Mallorca, 
desprès del dictamen de la Comissió Informativa General i de Comptes la següent 
proposta d’ 

ACORDS 

1. Designar representants del Consell de Mallorca, en el Consell Escolar de 
Mallorca,  les següents persones: 

• Titular: Sr. Carlos Bonilla Domínguez; 

• Suplent: Sra. Maria Verger Noguera; 

• Titular: Sr. Nicolás López Vidal;  

• Suplent: Sra. Antònia Roca Bellinfante; 

• Titular: Sr. Salvador A. Tárraga Gordiola;  

• Suplent: Sr. Andreu Server Mas. 

2. Designar com a representants del Consell de Mallorca, en el Consell Escolar 
de Mallorca, com a personalitats de reconegut prestigi en l’àmbit educatiu de 
l’illa,  les següents persones:  
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• Sr. Cristòfol Vidal Vidal; 

• Sr. Joan Ramón Reus;  

3. Proposar al Govern de les Illes Balears que nomeni President del Consell 
Escolar de Mallorca El Sr. Cristòfol Vidal Vidal i Vicepresident al Sr. Carlos 
Bonilla Domínguez.  

4. Nomenar la Sra. Catalina Galmés Rosselló, atesa la proposta realitzada per la 
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats de les Illes Balears, secretària 
del Consell Escolar de Mallorca. 

 

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

Atès que el Consell de Mallorca ha de nomenar quatre consellers (tres consellers del Consell Escolar, 
més un altre conseller pertanyent al món educatiu, de reconegut prestigi) fa avinent que s’hauria de fer 
basant-se en la pluralitat i que s’haurien d’acceptar propostes de tots els grups polítics.  

Per aquesta raó, el seu Grup demana que se modifiqui aquesta proposta en el sentit d’acceptar 
aportacions de tots els grups polítics. En cas contrari, votarà en contra.  

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

 

PUNT 6. PROPOSTA D’ACORD PER A COMMEMORAR EL 700È 
ANIVERSARI DE LA MORT DE RAMON LLULL I PROCLAMAR ELS 
ANYS 2015 I 2016 ANY RAMON LLULL. 

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

Al primer Congrés Internacional del Lul·lisme, que tingué lloc el 1960, com també a 
la revista Estudios Lulianos, dirigida per la Maioricensis Schola Lullistica i a la qual 
han col·laborat els lul·listes i medievalistes d’arreu del món, ens recordaren que 
Ramon Llull és un dels homes més savis entre els savis dels segles XIII i XIV. 

Ramon Llull va néixer a la Ciutat de Mallorca entre els anys 1232 i 1236. Per tant, 
Llull formà part de les primeres tongades de mallorquins cristians nascuts després de 
la conquista de Jaume I, moment en què l’illa s’incorporà a la Corona d’Aragó. Son 
pare pertanyé a la cort reial, la qual cosa explica que el jove Ramon visqués els trenta 
primers anys de la seva vida en un ambient cortesà –arribà a ocupar el càrrec de 
senescal de la taula a les ordres de qui seria sempre amic, el príncep Jaume (futur 
Jaume II de Mallorca). El 1257 es casà amb la donzella Blanca Picany, amb qui va 
tenir dos fills: Domingo i Magdalena. D’aquells anys, el mateix Llull, ja de vell, 
recordava: «Jo era un home casat amb fills, bastant ric, dissolut i mundà.» La ciutat 
sense fronteres que el va veure néixer i créixer era la capital d’un nou regne, sorgit 
enmig de la mar occidental mediterrània, endinsada en un ambient de colors, de 
matisos i de gran diversitat, fruit de la coexistència d’un cristianisme llatí fronterer 
amb els mons islàmic, bizantí i jueu, mons autònoms però no independents. 
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Aquesta realitat mediterrània, juntament amb la crisi per la qual passava l’Església 
llatina, sacsejada pels vents tramuntanals de les heretgies o les denúncies i les 
reivindicacions dels moviments cristians pauperistes i espirituals, i amb el desconhort 
que li suposava el rumb que havia pres la seva mundana i cortesana vida, provocà en 
Llull l’experimentació d’una conversió fulgurant. La conversió del jove mallorquí 
significà un canvi de rumb radical a la seva vida, on la recerca i l’afany per a 
aconseguir la unitat de tots els homes envers la seva relació amb Déu, marcarà tot el 
seu itinerari vital durant la resta de la seva vida: 

«E anaixí com havem un Déu, un creador, un senyor, haguéssem 
una fe, una lig, una secta e una manera a amar e honrar Déu, e 
fossem amadors e ejudadors los uns dels altres, e entre nós no fos 
nulla diferència ni contrarietat de fe ni de costumes.» 

D’aquesta manera aprengué l’àrab, estudià filosofia, teologia i altres ciències al 
monestir de la Real de Palma. La seva recerca d’un sistema que permetés dur 
endavant els seus objectiu missioners el dugué a viure com un ermità al puig de 
Randa, on elaborà, per «inspiració divinal» el seu Ars, els sistema pel qual 
s’aconseguiria la unitat espiritual de tots els homes. Amb el suport del rei de 
Mallorca, el seu amic Jaume II, fundà, a la bella contrada de Miramar, un col·legi de 
missioners, futurs aprenents de llengües i del seu Ars. 

Dugué a terme aquesta tasca amb l’actitud d’un «foll d’amor»; és a dir, amb la follia i 
l’esperit que va aprendre darrere les passes i l’exemple del seràfic pare de sant 
Francesc, per la qual cosa, a la ciutat d’Assís estant, ingressà com a terciari seglar. 
Viatjà per tota la Mediterrània i per moltes terres de la cristiandat. Fou magister a la 
Universitat de París. Parlà a papes, discutí amb rabins, sultans i savis sarraïns; també 
n’aprengué. Predicà a esglésies, sinagogues i mesquites, sovint posant en perill la 
pròpia vida. Sense que fos la seva intenció, escampà el nom de Mallorca pertot arreu. 

Fruit de la seva tasca i de la seva curolla, ens deixà en herència vint-i-un volums en 
llengua romanç i trenta-cinc en llengua llatina. A més d’aquest immens llegat, la 
collita ha estat copiosa al llarg dels segles. Ramon Llull, en paraules d’Antoni Oliver 
C. R. «és avui més viu i més present que mai. Moltes de les seves intuïcions són 
plenes d’actualitat, i l’exemple de la seva vida és una crida a l’abraçada de tota la 
humanitat, que ell ja propugnava, i de la qual els humans encara no ens hem adonat». 

Mallorca, per la vida exemplar duita per Llull, li ha retut tribut des dels temps 
medievals amb la intitulació de beat, realitat que fou recollida i acceptada pel papa 
Pius IX, qui reconegué el culte com a beat del Tercer Orde Franciscà (actual Orde 
Franciscà Seglar, OFS). Per tot el que s’ha exposat s’entén que el beat Ramon Llull 
hagi esta proclamat durant segles per la generacions de mallorquins, cappare 
intel·lectual i espiritual del nostre antic Regne de Mallorca.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent 

ACORD 
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1. Declarar els anys 2015 i 2016 Any Ramon Llull, en commemoració del 700è 
aniversari de la seva mort, en línia amb la moció que va aprovar el Senat i l’acord 
pres per l’Ajuntament de Palma. 

2. Impulsar i donar a conèixer la figura i les obres del beat Ramon Llull amb 
l’objectiu de divulgar promocionar i potenciar el actes de commemoració tant a través 
dels diferents departaments del Consell Insular de Mallorca com amb altres 
institucions polítiques, civils i religioses. Es col·laborarà especialment amb 
l’Ajuntament de Palma, els congressos i els actes organitzats per la Diòcesi de 
Mallorca i per la família franciscana, especialment amb el terciaris de l’Ordre 
Franciscà Seglar. 

3. Traslladar aquest acord a la Casa Reial, als governs d’Espanya i de les Illes 
Balears, al Parlament de les Illes Balears, als consells insulars de Menorca, d’Eivissa i 
de Formentera, a l’Ajuntament de Palma i a les institucions representatives dels 
territoris continentals que formarem l’antiga Corona de Mallorca (el Rosselló, la 
Cerdanya i Montpeller); als ajuntaments de Valldemossa i Algaida, a tots els 
ajuntaments de Mallorca a la Diòcesi de Mallorca, als ministres provincials dels 
Terciaris Franciscans Seglars (OFS), del Tercer Orde Regular (TOR), dels framenors 
caputxins (OFM cap.), dels framenors (OFM), i als missioners dels Sagrats Cors; a la 
Universitat de les Illes Balears, especialment a la Càtedra Ramon Llull; a la UNED, 
com també als organismes o les institucions que s’hagin volgut afegir a l’efemèride. 

 

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

Anuncia que el seu Grup votarà a favor d’aquesta proposta. 

Destaca la immensa importància de la figura de Ramon Llull, per la qual cosa queda plenament 
justificat que el Consell de Mallorca ho commemori durant els anys 2015 i 2016. 

Tot i això, el seu Grup tem que no quedi tot en una “rebosillada”, en un acte purament testimonial, que 
no suposi un veritable impuls a la figura de Ramon Llull com a pare de la nostra llengua i de la nostra 
cultura.  

El motiu és que la proposta que se presenta no és gens coherent amb la moció que va aprovar 
recentment el Parlament de les Illes Balears, amb la qual va fer desaparèixer del mapa de la història els 
Països Catalans.  

Fa avinent que Ramon Llull és el pare de la cultura catalana, de la nostra llengua, és la primera persona 
que va escriure en català, tot i que mentrestant en el Parlament, del qual forma part el Partit Popular, 
nega l’existència dels Països Catalans que són els hereus de Ramon Llull.  

Reitera que és aquest, el motiu de preocupació del seu Grup, raó per la qual dubta de la vertadera 
intenció d’aquesta moció. 

Defineix la situació actual com una absurditat, atès què per una banda se ret homenatge a Ramon Llull 
com a pare de la nostra cultura mentre que per un altre costat se nega una realitat cultural com és la dels 
Països Catalans.  

Per millorar aquesta situació, proposa fer dos petits afegitons a la proposta inicial. Considera que no ha 
d’existir cap problema perquè sigui admesa la proposta del seu Grup. Els explica tot seguit. 

En primer lloc, afegir a la proposta inicial, com a tercer punt, el text següent: “Convidar totes les 
entitats i institucions públiques i privades que ho vulguin, a participar coordinadament en aquesta 
commemoració”. 
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En segon lloc, dins l’apartat tercer –que passaria a ser el quart– afegir-hi: “S’ha de traslladar aquest 
acord del Ple a la Generalitat Valenciana, a la Generalitat de Catalunya, a l’Institut Ramon Llull i a la 
Xarxa de Municipis per Ramon Llull.” 

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

Diu que el seu Grup considera molt important que se faci aquesta commemoració.  

Atesa la rellevància de la figura de Ramon Llull, que transcendeix totes les ideologies i és patrimoni de 
tota la gent de Mallorca, el seu Grup opina que hauria d’existir una comissió institucional creada amb 
la finalitat d’impulsar aquests actes, com s’ha fet en casos anteriors.  

Adverteix que aquesta commemoració superarà la durada d’aquesta legislatura, raó per la qual és del 
tot necessària l’existència d’aquesta comissió, amb la màxima representativitat dels partits polítics, a 
més d’incloure la proposta del Sr. Font de fer extensiva la participació d’altres institucions i organismes 
que se considerin adients.  

El Sr. ROTGER (conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports) intervé a continuació. 

Reitera el sentit de la proposta, que és molt clar.  

Destaca la gran transcendència de l’obra de Ramon Llull en molts d’àmbits (científic, lingüístic, 
creació i divulgació de la cultura, etc.). Fa notar que per a la gent de Mallorca ha de suposar un orgull 
haver rebut aquest llegat. 

Considera que aquesta proposta s’hauria d’aprovar per unanimitat de tota la corporació del Ple del 
Consell de Mallorca, per les raons que s’han explicat.  

Recorda que la proposta d’aquesta celebració va sorgir en el Ple de l’Ajuntament de Palma i observa 
que el Consell de Mallorca li fa costat, amb la proposta que se presenta avui al Ple.  

Assenyala que l’equip de govern accepta la proposta que ha explicat el Sr. Font de convidar totes les 
entitats públiques i privades que vulguin oferir la seva participació en aquest esdeveniment.  

Proposa que també se faci extensiu als Grups polítics de l’oposició i a les entitats que existeixen a 
Alemanya i a la resta del món i que n’estan relacionades. Considera que s’ha de fer extensiva a totes les 
associacions que ha indicat el Sr. Font.  

Fa avinent que serà necessària una important tasca de coordinació, no només en el sí del Consell de 
Mallorca, sinó també amb el Bisbat de Mallorca, amb la Seu de Mallorca, amb l’Ajuntament de Palma i 
amb els ajuntaments de Deià, de Valldemossa i amb la resta d’ajuntaments de Mallorca.   

Evidentment, s’haurà d’establir també una comissió interna per poder organitzar tots els 
esdeveniments, com bé ha explicat el Sr. Garau, proposta que l’equip de govern d’aquesta institució 
accepta. 

Agraeix ambdues aportacions i assegura que a partir de l’inici de 2014 començarà la coordinació per 
fer feina en el sentit que s’ha explicat, tal i com mereix la figura i l’obra de Ramon Llull. 

La PRESIDENTA recorda que a la proposta s’incorpora un punt nou i en el darrer apartat, com a quart 
punt, s’hi afegeix la proposta d’incorporar les entitats i institucions, tal com s’ha explicat.  

El Sr. FONT intervé a continuació. 

Manifesta la satisfacció del Grup Més per Mallorca pel fet que s’hagin acceptat les seves aportacions. 

Reitera el motiu pel qual ha expressat els dubtes del seu Grup a l’inici de la seva intervenció anterior. 
Assegura que tenen motius suficients per fer-ho, i s’alegra pel fet que es vagin aclarint poc a poc, 
acceptant aquestes aportacions.  

Reitera que és lògic tenir aquest tipus de dubtes, davant evidències com ara que el Govern balear deixi 
de formar part de l’Institut Ramon Llull, o el tipus de declaracions que fa el PP en el Parlament de les 
Illes Balears, on afirma que els Països Catalans no existeixen, i també quan se produeixen anècdotes 
com la que explica tot seguit, que reflecteix molt bé quina és la situació i el coneixement que té una 
part del Partit Popular sobre la figura de Ramon Llull.  
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Explica que no es tracta de cap acudit, sinó una anècdota del tot certa. Recentment, la secretària del 
ministre d’Educació, Sr. Wert, va telefonar al director de la Càtedra Ramon Llull, de Mallorca, per 
demanar-li què cobrava el Sr. Llull per dirigir la càtedra.   

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

Conseqüentment la proposta resta aprovada amb aquests termes: 

1. Declarar els anys 2015 i 2016 Any Ramon Llull, en commemoració del 700è 
aniversari de la seva mort, en línia amb la moció que va aprovar el Senat i l’acord 
pres per l’Ajuntament de Palma. 

2. Impulsar i donar a conèixer la figura i les obres del beat Ramon Llull amb 
l’objectiu de divulgar promocionar i potenciar el actes de commemoració tant a 
través dels diferents departaments del Consell Insular de Mallorca com amb altres 
institucions polítiques, civils i religioses. Es col·laborarà especialment amb 
l’Ajuntament de Palma, els congressos i els actes organitzats per la Diòcesi de 
Mallorca i per la família franciscana, especialment amb el terciaris de l’Ordre 
Franciscà Seglar. 

3. Convidar totes les entitats i institucions públiques i privades que ho vulguin, a 
participar coordinadament en aquesta commemoració. 

4. Traslladar aquest acord a la Casa Reial, als governs d’Espanya i de les Illes 
Balears, al Parlament de les Illes Balears, als consells insulars de Menorca, 
d’Eivissa i de Formentera, a l’Ajuntament de Palma i a les institucions 
representatives dels territoris continentals que formarem l’antiga Corona de 
Mallorca (el Rosselló, la Cerdanya i Montpeller); als ajuntaments de Valldemossa 
i Algaida, a tots els ajuntaments de Mallorca a la Diòcesi de Mallorca, als 
ministres provincials dels Terciaris Franciscans Seglars (OFS), del Tercer Orde 
Regular (TOR), dels framenors caputxins (OFM cap.), dels framenors (OFM), i 
als missioners dels Sagrats Cors; a la Universitat de les Illes Balears, especialment 
a la Càtedra Ramon Llull; a la UNED, com també als organismes o les 
institucions que s’hagin volgut afegir a l’efemèride. 

S’ha de traslladar aquest acord del Ple a la Generalitat Valenciana, a la Generalitat 
de Catalunya, a l’Institut Ramon Llull i a la Xarxa de Municipis per Ramon Llull. 

 

DEPARTAMENT D'URBANISME I TERRITORI 

La PRESIDENTA proposa que se faci el debat conjunt dels punts 7 o 8.  

PUNT 7. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES TARIFES APLICABLES 
L’ANY 2014 ALS SERVEIS D’INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHÍCLES 
REALITZATS PER L’ENTITAT CONCESSIONÀRIA DEL SERVEI. 

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

Atesa la Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia sostenible que estableix la 
modificació de la Llei General Tributària de 17 de setembre de 2003. La modificació 
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de la Llei 58/2003 General Tributària, suposa la modificació del concepte de taxa. En 
base a aquesta modificació, la contraprestació d’un concessionari d’un servei públic 
(entitat privada) passa a tenir la consideració de preu privat. 

Atès que, de forma simultànea, s’està tramitant l’expedient de modificació de 
l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de Serveis de la ITV, on fins 
ara es recollien aquests preus que cobra el concessionari. 

Vist l’estudi de les tarifes a aplicar per la concessionària General de Servicios ITV, 
S.A. en la prestació dels serveis d’Inspecció Tècnica de Vehicles durant l’any 2014, 
justificatiu de l’increment dels imports per actualització amb l’IPC, de data 3 de 
setembre de 2013, emès pel cap del Servei d’Inspecció Tècnica de Vehicles.  
Atès l’informe jurídic de la cap del Servei Administratiu de la Seretaria Tècnica 
d’Urbanisme i Territori de data 26 de novembre de 2013. 
Vist l’informe d'Intervenció General de Consell de Mallorca núm. 285/13.   

Atès que, de forma simultànea, s’està tramitant l’expedient de modificació de 
l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de Serveis de la ITV, on fins 
ara es recollien aquests preus que cobra el concessionari per a la prestació dels 
serveis. 

Atesa la normativa i els informes esmentats resulta necessari  procedir a la tramitació 
d’un expedient d’aprovació de les Tarifes aplicables el 2014 als Serveis d’Inspecció 
Tècnica de Vehicles que presta l’entitat concessionària del Servei i, atesa la 
consideració de preus privats, és suficient l’aprovació de la tarifa aplicable al servei 
públic, i la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

Per tot això, el conseller executiu del Departament d’Urbanisme i Territori, sotmet a 
consideració de la Comissió Informativa General i de comptes, fent ús de les atribucions 
que li confereix el Decret d’Organització del Consell de Mallorca de 15 de juliol de 2011 
(corregit per Decret de dia 19 de juliol, BOIB núm. 111, de 21/07/2011), per tal que, al 
seu torn sigui elevada al Ple del Consell de Mallorca la següent 

PROPOSTA D’ACORD 

Primer.- Aprovar les Tarifes aplicables a partir de dia 1 de gener de 2014 als Serveis 
d’Inspecció Tècnica de Vehicles que presta l’entitat concessionària del Servei i que es 
detallen a continuació: 

SERVEIS 
COST UNITARI 
(€) 

1 Inspecció periòdica vehicles pesants 36,24 € 

2 Inspecció periòdica vehicles lleugers 28,98 € 

3 Inspecció periòdica quadricicles, quads i turismes 21,84 € 

4 Inspecció periòdica vehicles de 2 i 3 rodes 13,11 € 
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SERVEIS 
COST UNITARI 
(€) 

5 Inspecció emissió gasos vehicles pesants diesel 35,41 € 

6 Inspecció emissió gasos vehicles lleugers i turismes diesel 17,85 € 

7 Inspecció emissió de gasos vehicles amb catalitzador 5,11 € 

8 Inspecció vehicles accidentats amb inspecció periòdica inclosa 124,96 € 

9 Suplement per inspecció a l'Estació mòbil 15,70 € 

10 Desplaçament [p = 54,68€ + (n-1) * 5,48€] 
variable segons 
n* 

11 Pesatge 3,82 € 

12 Segones inspeccions pesants 10,87 € 

13 Segones inspeccions lleugers 8,69 € 

14 Segones inspeccions turismes 6,56 € 

15 Segones inspeccions motocicletes 3,93 € 

16 Segona inspecció emissió gasos vehicles pesants diesel 10,62 € 

17 
Segona inspecció emissió gasos vehicles lleugers i turismes 
diesel 

5,35 € 

18 Emissió de duplicat de fulla d'inspecció periòdica i/o adhesiu 4,37 € 

28 Inspecció específica vehicles transport escolar i de menors 22,68 € 

 * n= nombre de vehicles a inspeccionar en un mateix desplaçament. 

* Suplement per a inspecció fora de l’horari de treball: el preu s’incrementarà en un 
25% (sols es podran realitzar fora de l’horari de treball a petició de l’interessat). 

* Per a la segona inspecció de comprovació de la correcció dels defectes observats a 
la inspecció periòdica amb resultat desfavorable, s’abonarà una tarifa del 30% de la 
primera, sempre que el termini de presentació del vehicle no sigui superior a dos 
mesos; en aquest cas es procedirà a realitzar una inspecció completa al vehicle, 
abonant el 100% de la tarifa corresponent. 

En el cas que el resultat de la inspecció sigui desfavorable, i que els defectes observats 
no obliguin a passar per la línia d’inspecció per comprovar la seva correcció, i no 
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siguin més de 4 defectes greus, es concedirà un termini màxim de 7 dies hàbils per 
poder passar la segona inspecció sense abonar tarifes. 

* A aquestes tarifes s’hi afegirà l’IVA.  

Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears i notificar-lo a la 
concessionària del Servei “General de Servicios ITV, S.A.” 

 

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) inicia la seva intervenció. 

Diu que tant el punt 7 com el 8 se refereixen a la inspecció tècnica de vehicles.  

El punt 7 pertany a l’aprovació de les tarifes, enteses com a preu privat, inclòs un IPC de l’1,8%. Se 
disposa la seva publicació, per tal que entrin en vigor a partir del proper any.  

El punt 8 fa referència a l’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança reguladora de la taxa 
de la ITV i també la disposició de l’exposició pública durant trenta dies hàbils, abans de l’aprovació 
definitiva.  

Per ambdós casos se considera tant allò que ha informat el secretari general del Consell de Mallorca 
com l’informe del Consell Consultiu, pel que fa a les noves normes que han de complir els preus de la 
ITV, tant si els presta directament el personal del Consell de Mallorca com si ho fa l’empresa 
concessionària.  

La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) intervé a continuació. 

Observa que, en el cas del punt 8, en la llista dels serveis als quals s’ha posat preu apareix el servei 
“anotació de targeta d’ITV” “carpeta i impresos” “emissió certificat amb inspecció prèvia o sense 
inspecció prèvia”. Per aquest motiu, demana que el conseller responsable expliqui si els 20 euros que 
sumen aquests serveis quan es tracta d’inspecció prèvia o els 11,10 euros que sumen en cas d’inspecció 
no prèvia s’han d’afegir al preu que ja se paga per inspecció del vehicle, que s’aprova en el punt 7. 

Ho demana perquè potser que s’incrementi en el punt 7 l’IPC, com s’ha fet cada any, i amb aquesta 
descripció de serveis als quals s’ha posat preu podria ser que aquest augment d’IPC s’incrementàs fins 
a 20 euros més en el moment en què se passi la inspecció físicament.  

També demana dos aclariment més.  

Quant al punt 7, si les tarifes seran vigents a partir de dia 2 de gener de 2014. 

Sobre el punt 8 fa notar que si s’han d’exposar durant trenta dies hàbils, raó per la qual s’aproven avui, 
i seran d’aplicació a partir de dia 1 de gener de 2014, queda un poc enlaire que estiguin exposats al 
públic durant trenta dies hàbils. És obvi que a partir d’avui i fins el dia 1 de gener no transcorren trenta 
dies hàbils.  

El Sr. CANYELLES COLL (PSOE) intervé tot seguit. 

Concreta la seva intervenció en la diferència entre taxa i tarifa per a l’adaptació oportuna a la llei 
d’economia sostenible.  

El seu Grup considera justificat revisar els preus. Fa avinent que els usuaris assumeixen d’una banda el 
cost de la tarifa corresponent a la inspecció tècnica i d’altra banda els costos derivats de la posada a 
punt del vehicle, que pot o no pot ser zero, però el Consell de Mallorca no hi pot incidir. Només ho pot 
fer en la quantitat de la taxa i en la tarifa. 

Considera que la pregunta que s’ha de plantejar és si hi ha col·lectius que poden posar en perill la seva 
seguretat personal pel fet de no poder pagar una taxa. El seu Grup pensa que és evident que és així, i 
que el PP també ho pensa, arran de les propostes que han anat fent durant anys anteriors.  

Per aquesta raó, opina que el Consell de Mallorca, dins el marge de les seves possibilitats, ha d’actuar 
en favor dels col·lectius més vulnerables, en aquest cas oferint un incentiu referit a la inspecció tècnica 
de vehicles.  

Anuncia que el seu Grup s’abstendrà de votar els punts 7 i 8.  
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També anuncia que farà al·legacions al text, en el sentit d’eximir del pagament de les contribucions a 
tres col·lectius que consideren vulnerables: les persones en situació d’atur, els pensionistes i les 
famílies amb fills a càrrec, sempre que no superin uns ingressos de 16.000 euros bruts anuals.  

Recorda que tots els partits polítics han fet propostes per modificar el contracte amb l’empresa 
concessionària d’aquest servei, per la qual cosa entén que tots els Grups polítics estarien d’acord a 
iniciar en algun moment els tràmits en aquest sentit.  

Considera interessant recordar també que el mes de desembre de 2008 se va elaborar un informe jurídic 
i econòmic extern sobre el Servei d’Inspecció Tècnica de Vehicles, que reflecteix clarament que 
l’empresa concessionària té uns ingressos superiors als prevists inicialment i, fins i tot, se proposava un 
increment del cànon que paga anualment l’empresa, per equilibrar els beneficis entre l’empresa i el 
Consell de Mallorca.  

El Sr. ROVIRA intervé a continuació.  

En primer lloc, respon les preguntes de la Sra. Palou.  

Explica que aquests preus són els dels serveis que realitzen directament els funcionaris del Consell de 
Mallorca en la inspecció tècnica dels vehicles, els que no dóna l’empresa concessionària, per la qual 
cosa s’han de distingir els diferents àmbits.  

Si ho desitja, li explicarà de forma més detallada, però ha de quedar clar que la inspecció tècnica de 
vehicles obligatòria la realitza una empresa concessionària. A part, hi ha determinats serveis 
d’inspecció de vehicles, de permisos, de maquinària agrícola, de nova documentació, etc. que realitzen 
els funcionaris propis d’aquesta institució, per la qual cosa tenen una consideració diferent.  

Assenyala que en el punt 7 s’aprovaran els de l’empresa concessionària, mentre que en el punt 8 
s’aprofita la modificació de l’ordenança corresponent i se tornen aprovar els del servei propi de la ITV 
del Consell de Mallorca.   

Reitera una vegada més que són àmbits distints, que no s’han de confondre. 

Quant a l’entrada en vigor dels preus, diu que ja saben que no podrà entrar en vigor el dia 1 de gener de 
2014, però l’acord ja està fet i és clar que entrarà en vigor el dia que pertoqui fer-ho, tan aviat com hagi 
transcorregut el termini d’exposició pública i hagin quedat resoltes totes les al·legacions que s’hi 
presentin, la qual cosa permetrà fer l’aprovació definitiva de les tarifes i de l’ordenança.  

En segon lloc, respon al Sr. Coll Canyelles.  

Adverteix que la modificació del contracte no és fàcil, tot i que en fan la valoració oportuna. 
Evidentment, mentrestant no se faci aquesta modificació, s’ha d’aplicar l’IPC cada any. 

Observa que també és molt complicat establir beneficis per a col·lectius, perquè evidentment implica 
una modificació del contracte i també que el Consell de Mallorca n’hagi d’assumir el cost que 
representa.  

Reitera la dificultat de modificar el contracte, i li recorda que d’ençà que se va fer l’informe que ell ha 
esmentat i fins a dia d’avui ningú no ha aconseguit fer-ho. 

La Sra. PALOU intervé tot seguit. 

Adverteix que havia oblidat indicar que el seu Grup s’abstendrà de votar els punts 7 i 8. 

Agraeix al Sr. Rovira les explicacions que li ha donat. 

El Sr. COLL CANYELLES intervé per tancar el debat.  

Demana al Sr. Rovira que no se tanqui en banda respecte a aquesta qüestió.  

Assegura que el seu Grup té com a prioritat la seguretat dels tres col·lectius que ha esmentat abans, 
perquè els considera vulnerables, i aquest objectiu es pot aconseguir modificant el contracte o d’altres 
maneres, que no li marcarà el PSOE sinó que només li ha exposat aquesta necessitat.  

Assenyala que el Consell de Mallorca no ha de defensar el risc i ventura de l’empresa, sinó l’interès 
general de la societat mallorquina. Reitera que és aquesta, la seva responsabilitat.  
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Torna a dir que el seu Grup presentarà una al·legació en aquest sentit, i que ja tendran temps suficient 
per tornar a tractar aquest tema.  

La PRESIDENTA recorda que tot seguit se farà la votació conjunta dels punts 7 i 8.  

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

 

PUNT 8. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL 
REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS D’INSPECCIÓ TÈCNICA DE 
VEHICLES, PER A L’ADAPTACIÓ AL NOU CONCEPTE DE TAXA AMB 
MOTIU DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI GENERAL TRIBUTÀRIA. 

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

Atesa la Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia sostenible que estableix la 
modificació de la Llei General Tributària de 17 de setembre de 2003. La modificació 
de la Llei 58/2003 General Tributària, suposa la modificació del concepte de taxa. En 
base a aquesta modificació, la contraprestació d’un concessionari d’un servei públic 
(entitat privada) passa a tenir la consideració de preu privat. 

Vist l’informe del Secretari General  de data 30 de gener de 2013, pel qual es 
consideren preus privats la contraprestació econòmica que ha de percebre el 
concessionari del servei públic, en matèria de residus urbans de Mallorca. Atès també 
l’informe de la Interventora General   de data 20 de març de 2013 i atès també el 
Dictamen 65/2013 del Consell consultiu de 13 de juny de 2013, relatiu a la consulta 
efectuada per la presidenta del Consell Insular de Mallorca en relació a la naturalesa 
jurídica del preu que percep d’un usuari un concessionari d’un servei públic.  

Atesa la normativa i els informes esmentats resulta necessi procedir a la tramitació 
d’un expedient de modificació de l’ordenança fiscal de la Taxa per Serveis 
d’Inspecció Tècnica de Vehícles per tal d’eliminar del concepte de taxes les tarifes 
aplicables al servei públic quan l’activitat la presta el concessionari (i ser suficient 
l’aprovació de la tarifa aplicable al servei públic, amb la consideració de preu privat) i 
d’aprovar les taxes dels serveis que presta directament el Consell Insular de Mallorca, 
i eliminar la referència a l’aplicació de l’IVA en els supòsits en què es cobri pel 
concessionari. 

Vists els informes de la Secretaria General  de data 29 de novembre de 2013, 
favorable amb observacions i que, aquestes s’han corregit i figuren al texte de la 
proposta d’acord i de la modificació de l’ordenança fiscal.  
Vist l’informe de la Intervenció General.  

Per tot això, el conseller executiu del Departament d’Urbanisme i Territori, sotmet a 
consideració de la Comissió Informativa General i de comptes, fent ús de les atribucions 
que li confereix el Decret d’Organització del Consell de Mallorca de 15 de juliol de 2011 
(corregit per Decret de dia 19 de juliol, BOIB núm. 111, de 21/07/2011), per tal que, al 
seu torn sigui elevada al Ple del Consell de Mallorca la següent 
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PROPOSTA D’ACORD 

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa 
per serveis d'inspecció tècnica de vehicles en els termes que es contenen en el text annex.  

Segon.- De conformitat amb allò que disposa l'article 17.1 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, el present Acord provisional, i també el referit text annex, 
s'exposaran al públic en el tauler d'anuncis d'aquest Consell de Mallorca durant el 
termini de trenta dies hàbils, a fi que els interessats puguin examinar l'expedient i 
presentar les reclamacions que estimin oportunes.  

Tercer.- Aquesta exposició al públic s'anunciarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, 
i també en un diari dels de major difusió de la Comunitat Autònoma i el seu termini serà 
comptador a partir de l'endemà del dia de la publicació del corresponent anunci en el 
Butlletí Oficial de les Illes Balears o des de la publicació en el diari si aquesta és 
posterior.. 

Quart.- Aquest Acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d'exposició pública, segons el que disposa 
l'article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.” 

TEXT ANNEX 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA  PER SERVEIS 
D’INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES. 

Article 1r.- FONAMENT, NATURALESA I ÀMBIT D’APLICACIÓ. 

1. En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució 
i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de lles Bases del Règim 
Local i conformement amb el que disposen els articles 15 a 19 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, aquest consell insular de Mallorca estableix la Taxa per 
inspecció tècnica de vehicles, que es regeix per la present Ordenança Fiscal, les 
normes de la qual s’atenen al que es preveu a l’article 132 del citat Reial Decret 
Legislatiu 2/2004. 

2. L’àmbit d’aplicació n’és l’illa de Mallorca. 

Article 2n.- FET IMPOSABLE. 

Constitueix el fet imposable de la Taxa, la prestació, pel Consell Insular de Mallorca, 
dels serveis d’inspecció de vehicles relatius a les revisions periòdiques, a les prèvies a 
la matriculació, així com les autoritzacions de reformes, expedició de duplicats, 
certificats i altres actuacions relacionades amb el reconeixement dels vehicles. 

Article 3r.- SUBJECTE PASSIU. 
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Són subjectes passius contribuents, les persones fíciques o jurídiques i les 
entitats que figuren a l’article 33 de la Llei General Tributària que els hagin sol·licitat 
o aquells als qui es presti qualsevol dels serveis que constitueixin el fet imposable de 
la Taxa. 

Article 4rt.- TARIFA. 

La taxa s'exigirà d'acord amb les següents tarifes: 

 

SERVEIS 
COST UNITARI 
(€) 

19 Inspecció periòdica tractors agrícoles 21,82 € 

20 Inspecció periòdica remolcs agrícoles 13,11 € 

21 
Inspecció prèvia a matriculació vehicles de trànsit comunitari o 
d'importació 

126,69 € 

22 
Inspecció prèvia a matriculació vehicles exempts d'homologació i 
vehicles històrics 

102,67 € 

23 
Inspecció prèvia matriculació vehicles espanyols o importats per 
representant oficial i per canvi de matricula espanyola 

44,36 € 

24 Reformes d'importància amb projecte 27,17 € 

25 Reformes d'importància sense projecte 13,58 € 

26 Duplicats de Targeta d'ITV 8’98 € 

27 Verificació i precintatge d'aparells taxímetres 14,20 € 

29 Anotació Targeta d'ITV 6,35 € 

30 Carpeta i impresos 1,25 € 

31 Emissió certificat sense inspecció prèvia 4,50 € 

32 Emissió certificat amb inspecció prèvia 13,58 € 

33 
Desplaçament per inspecció de vehicles agrícoles amb un import 
màxim de 7,93 € [P = 54,68€ + (n-1) * 5,48€] 

variable segons 
n* 

34 Certificats ATP 45,35 € 

 * n= nombre de vehicles a inspeccionar en un mateix desplaçament. 
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Suplement per a inspecció fora de l’horari de treball: el preu s’incrementarà en un 
25% (sols es podran realitzar fora de l’horari de treball a petició de l’interessat). 

Per a la segona inspecció de comprovació de la correcció dels defectes observats a la 
inspecció periòdica amb resultat desfavorable, s’abonarà una taxa del 30% de la 
primera, sempre que el termini de presentació del vehicle no sigui superior a dos 
mesos; en aquest cas es procedirà a realitzar una inspecció completa al vehicle, 
abonant el 100% de la taxa corresponent. 

En el cas que el resultat de la inspecció sigui desfavorable, i que els defectes observats 
no obliguin a passar per la línia d’inspecció per comprovar la seva correcció, i no 
siguin més de 4 defectes greus, es concedirà un termini màxim de 7 dies hàbils per 
poder passar la segona inspecció sense abonar taxes. 

A les inspeccions periòdiques a tractors i remolcs agrícoles s’aplicarà la taxa de 
desplaçament [P = 53,71€ + (n-1) * 5,38€], quan sigui necessari, limitant el seu 
import a 7,79€ com a màxim per vehicle. 

Les taxes caducaran a l’any de la data d’obertura dels expedients que les motiven. 

Article 5è.- EXEMPCIONS I BONIFICACIONS. 

No es concedeix cap exempció ni bonificació en l’exacció d’aquesta taxa. 

Article 6è.- MERITACIÓ. 

Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir en el moment en que s’iniciï 
l’actuació administrativa que constitueix el fet imposable. 

Article 7è.- LIQUIDACIÓ I INGRÉS. 

El procediment d’ingrés conformement amb el que preveu l’art.27 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004 serà el d’autoliquidació, havent d’autoliquidar el subjecte 
passiu la taxa, en el moment d’iniciar-se l’actuació administrativa de prestació del 
servei o la realització de l’activitat. 

Article 8è.- INFRACCIONS I SANCIONS. 

En totes les qüestions relatives a la qualificació d’infraccions tributàries i 
també a les sancions que hi corresponen en cada cas, s’aplicaran les disposicions 
contingudes en els articles 77 i següents de la Llei General Tributària. 

DISPOSICIÓ FINAL 

La present Ordenança, que va ser aprovada provisionalment pel Consell 
Insular de Mallorca, en sessió de dia xxxxxxxxxxx, entrarà en vigor l’endemà de la 
seva publicació íntegra al BOIB, serà d’aplicació a partir de dia 1 de gener de 2014 i 
romandrà en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa. 
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El debat d’aquest punt s’ha fet conjuntament amb el punt anterior. 

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

 

PUNT 9. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL DE L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT 
URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA. 

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

1.ANTECEDENTS 

El Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió celebrada en data 8 de gener de 
2009, va aprovar la relació de llocs de treball de l’Agència de Protecció de la 
Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca, organisme autònom dependent del 
Consell de Mallorca, la qual es va publicar al “Butlletí Oficial de les Illes Balears” 
núm. 19, de 05-02-2009. 

L’esmentada relació de llocs de treball va ser objecte de modificació mitjançant un 
altre acord del Ple de dia 5 de febrer de 2009, publicat al “Butlletí Oficial de les Illes 
Balears” núm. 30, de 26-02-2009. 

Actualment es fa necessari procedir a la seva modificació per adaptar l’estructura de 
l’Agència a les necessitats sorgides del seu funcionament, així com a la Llei 9/2012, 
de 19 de juliol, de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública 
de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 

 

2-MODIFICACIONS A L’ESTRUCTURA DE L’AGÈNCIA. 

SECCIÓ JURÍDICA 

Sota el codi 50362, hi ha dos llocs de cap de secció, i sota el codi 50363, hi ha 4 llocs 
de TAG. 

Un d’aquests caps de comandament passaria a denominar-se Secció Executiva i se li 
adscriuria un dels llocs de TAG (codi 50363), actualment adscrits a la Secció Jurídica. 

SECCIÓ ADMINISTRATIVA 

La modificació que es proposa afecta al lloc de Cap de Secció Administrativa (codi 
50348), concretament a les categories que poden accedir per a la seva cobertura 
definitiva. Actualment hi poden accedir Tècnics d’Administració General i Tècnics 
Superiors. Amb la modificació proposada es permetria la cobertura addicional per un 
funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter estatal, de la subescala 
Secretaria o Secretaria-Intervenció. 
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SECCIÓ TÈCNICA 

L’actual Relació de Llocs de feina contempla diferents denominacions per als 
inspectors i diferents codis de lloc. Atès l’anterior, s’ha previst fer una unificació dels 
llocs, fins on sigui possible, sota la denominació “Inspector urbanístic” 

Així, en relació als actuals llocs amb codis 50374, 50375 i 50376 es preveu una 
reestructuració, que quedaria de la següent manera: 

Codi 50374: Amortització. 

Codi 50375: Inspector Urbanístic I : 6 llocs, que correspondrien als antics codis 
50374, 50375 i 50376 B) 

Codi 50376: Inspector urbanístic II: 1 lloc. 

3- MODIFICACIÓ OPERADA A LA LLEI 3/2007, DE FUNCIÓ PÚBLICA DE 
LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS, PER LA LLEI 
9/2012. 

En l’actualitat, també cal modificar la relació de llocs de treball per tal d’adaptar-la a 
l’establert a la Llei 9/2012, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de 
març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que ha 
suprimit, amb caràcter general, l’exigència del coneixement de la llengua catalana 
com a requisit per accedir a la condició d’empleat públic de les administracions 
públiques de l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears o per 
ocupar-hi qualsevol lloc de treball (apartat primer de la disposició addicional dotzena 
que s’afegeix a la Llei 3/2007), amb les excepcions que, pel que respecta a l’Agència 
de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca i pel que afecta al 
present acord, s’assenyalen a continuació: 

A) Per ocupar tots els llocs de treball corresponents a cossos, escales, 
subescales o categories professionals per ingressar en els quals es 
requereixi un nivell de titulació acadèmica corresponent als grups o 
subgrups A1, A2, B, C1 i C2, que tenguin com a funció principal la 
informació i l’atenció al públic, en què la relació de llocs de treball ha 
d’exigir com a requisit el nivell B2 de coneixements de llengua catalana o 
equivalent. 

B) Addicionalment es pot establir el requisit d’un nivell de coneixement de la 
llengua catalana en els llocs de treball en què, ateses les característiques 
especials de les seves funcions, es motivi que és imprescindible la seva 
exigència. 

L’apartat 2 de la disposició final quarta de l’esmentada Llei 9/2012 preveu que en el 
termini d’un any, les administracions de l’àmbit territorial de la comunitat autònoma 
de les Illes Balears i els ens del sector públic instrumental que en depenguin han 
d’adaptar les seves relacions de llocs de treball al que estableix aquesta llei. 
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En data 27 de setembre de 2013, conforme a l’article 14.1.j) dels Estatuts de 
l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca, el Consell 
de Direcció de l’Agència va aprovar la proposta de modificació de la Relació de llocs 
de treball de l’Agència, a què es fa menció seguidament. 

Aquesta proposta s’ha tractat com a punt de l’Ordre del dia de la sessió de la Mesa 
general de negociació del personal funcionari de data 28 d’octubre de 2013, 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. 

 

L’article 8.1.p) de la Llei 8/2000 de 27 d’octubre, de consells insulars, estableix que 
correspon al Ple del Consell l’aprovació de la relació de llocs de treball. 

Atès tot l’anterior, el President de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i 
territorial de Mallorca i Conseller d’Urbanisme i Territori, eleva al Ple del Consell 
Insular de Mallorca, per a la seva aprovació, el següent acord: 

“Primer.- Aprovar les modificacions a l’estructura de la Relació de llocs de Treball de 
l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, relatives a 
les seccions jurídica, administrativa i tècnica, de conformitat amb l’annex que 
s’adjunta al present acord. 

Segon.- Suprimir en tots els llocs de la relació de llocs de treball de l’Agència 
l’exigència del requisit mínim de coneixement de la llengua catalana. No obstant 
l’anterior, en els supòsits que s’indiquen a continuació el coneixement de la llengua 
catalana del nivell que s’indica és requisit: 

1. Per ocupar els llocs de treball corresponents a escales, subescales, classes o 

categories per ingressar en els quals es requereix un nivell de titulació acadèmica 

corresponent als grups o subgrups A1, A2, B, C1 i C2, que tenen com a funció 

principal la informació i l’atenció al públic. En aquests supòsits, s’exigeix com a 

requisit el nivell B2 de coneixements de llengua catalana o equivalent, tal i com 

consta a l’annex del present acord. 

3. Per ocupar els llocs de treball en què, ateses les característiques especials 

de les seves funcions, es motivi que es imprescindible exigir el coneixement 

d’un determinat nivell de català. A l’Agència de protecció de la legalitat 

urbanística i territorial de Mallorca, es considera que és imprescindible 

exigir el coneixement del nivell de català C1 per als llocs als quals s’hi 

adscriu personal de la subescala tècnica d’administració general i del 

nivell de català B2 per als que s’hi adscriu personal de les subescales 

administrativa d’administració general i auxiliar d’administració general, 

tal i com consta a l’annex del present acord. Això per poder donar 

compliment a allò que s’estableix a la Disposició addicional tretzena de la 

Llei 3/2007, introduïda pel punt 10 de l’article únic de la Llei 9/2012, que 

mana posar els mitjans necessaris per poder garantir l’atenció a la 

ciutadania en la llengua cooficial de les Illes Balears que demani, i també 
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a allò que es disposa a la normativa pròpia del Consell de Mallorca, 

d’acord amb la qual en les relacions amb els administrats, les 

notificacions i les comunicacions es faran, per defecte, en català, , sense 

perjudici del dret dels ciutadans a rebre-les en castellà si ho demanen 

(articles 13 i 18 del Reglament de regulació de l’ús de la llengua catalana 

dins l’àmbit de competència del Consell de Mallorca). En aquest sentit, cal 

tenir en compte que les funcions a realitzar pel personal de cadascuna de 

les subescales de l’escala d’administració general són, entre d’altres, la 

tramitació d’expedients, la redacció de documents administratius, emissió 

d’informes, assessorament en matèria de la seva especialització, registre 

d’expedients i documentació, col·laboració en la conformació i seguiment 

dels tràmits administratius dels expedients. 

Tercer.- La data d’efectes del present acord serà a partir del dia 1 del mes següent a la 
seva publicació al BOIB. 

Quart.- Ordenar la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears.” 

 

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) inicia la seva intervenció. 

Explica que aquesta modificació de la Relació de llocs de treball (RLT) no incrementa ni redueix la 
plantilla, sinó que fa únicament unes modificacions en l’estructura de l’Agència per a la Disciplina 
Urbanística (ADU), adaptant a la realitat de l’organisme i a les seves necessitats actuals les places que 
ja existeixen.  

En conseqüència, és una modificació estrictament tècnica, que ha proposat la mateixa direcció de 
l’ADU. 

A més a més, per tal de complir allò que estableix la Llei de Funció Pública (modificada per la Llei 
9/2012) s’indica quines places tenen l’exigència dels diversos nivells de català.   

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) intervé tot seguit. 

Fa avinent que aquesta ja és l’enèsima “adaptació” de la RLT a la Llei 9/2012.  

Observa que el seu Grup ha manifestat sempre el mateix, en relació a aquesta llei, i ho reitera: tots els 
funcionaris públics són treballadors públics i, en conseqüència, han de tenir relació amb el públic.  

Adverteix que, aplicant la llei, és perfectament possible decidir que tots els treballadors hagin de tenir 
coneixements de la llengua catalana. Tot i això, és evident que el Partit Popular no ho vol fer. 

D’altra banda, assenyala la incoherència que suposa el fet que en determinats ajuntaments sí que és 
possible acceptar-ho però en el Consell de Mallorca no ho és, cosa que no s’entén de cap manera.  

Considera que el seu Grup no incompleix la llei quan afirma que tots els treballadors públics que tenen 
relació amb el públic –i precisament per aquesta circumstància– han de tenir coneixements de la 
llengua catalana.  

Anuncia que el seu Grup votarà en contra d’aquesta proposta, perquè no accepta la política del PP en 
aquest sentit.  

El Sr. COLOM (PSOE) intervé a continuació. 

Observa que la modificació que se proposa té dos eixos bàsics. El primer és la modificació de 
l’estructura d’organització i el segon és una modificació més política, més ideològica.  
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Pel que fa a la proposta d’organització que afecta la secció jurídica, la secció administrativa i la secció 
tècnica, atès que només té caràcter d’organització i que es fa a proposta dels propis funcionaris, el seu 
Grup no hi posa cap inconvenient.  

Tot i això, fa notar que aquesta proposta arriba al Ple amb molt de retard i sospita que no servirà de 
molt, perquè per bé que el Sr. Rovira no ho vulgui reconèixer, l’ADU actualment ha perdut tota la seva 
energia i d’ençà que ell és el conseller executiu d’Urbanisme i Territori l’ADU no només no ha 
aconseguit incorporar-hi cap nou membre sinó que algun dels que ja ho són estan pensant en sortir-
se’n.  

Assegura que es veuen molts pocs expedients sancionadors i de demolició. Per bé que el Sr. Rovira 
sempre ho ha atribuït a la caiguda de l’activitat econòmica, és clar que hi ha alguna cosa més que no 
funciona. Desconeix què pot ser, però retreu els intents d’amnistia urbanística que se promouen seguint 
les directrius del Consolat de Mar, que provoquen incertesa jurídica i que deixen pel terra el principi 
d’autoritat i de disciplina urbanística.  

També retreu que les reunions del Consell de Direcció de l’ADU duren com a màxim cinc minuts, i 
se’n fa una cada mes. Ho lamenta, atès que l’ADU va néixer a partir del consens de tots els Grups 
polítics.  

Pensa que li manca un revulsiu. Diu que no sap si l’estat actual de l’ADU és a causa de deixadesa o de 
desinterès per part del Partit Popular, però en qualsevol d’aquests casos la situació és molt preocupant.  

Fa avinent que la primera modificació s’ha fet molt lentament, però la segona, d’adaptació de la RLT a 
la Llei de Funció Pública, s’ha fet de manera molt diligent. Observa que la llei és molt fàcilment 
interpretable i que, en qualsevol cas, allò que s’ha fet ha estat executar les ordres ideològiques que 
emanen del Consolat de Mar, en connexió directe amb el Govern central, en aquest cas. 

Torna a retreure les presses del PP per aplicar la supressió del requisit de coneixement de la llengua 
catalana i fa avinent que han fet més via per aplicar aquesta supressió que per aplicar les reformes 
d’organització.  

Comparteix la frase que ja s’ha fet habitual: “El PP crea problemes allà on no n’hi ha”, perquè el PP ha 
remogut de tal manera temes que eren del tot pacífics dins la nostra comunitat autònoma que ha creat 
enfrontaments innecessaris dins la societat civil.  

Assegura que ell és moderat per naturalesa i creu en el diàleg i en el consens, per la qual cosa no vol 
perdre un minut més en discussions que no duen enlloc. Opina que hi és de més, és del tot innecessària, 
aquesta part de la modificació que presenta avui el PP referida a la supressió del català. Per bé que ho 
disfressin de compliment de l’esmentada llei, en realitat no és més que un “paripé” com el que se va fer 
recentment en el Parlament de les Illes Balears.  

Per totes les raons que s’han explicat, anuncia que el seu Grup votarà en contra de la proposta. 

El Sr. ROVIRA intervé a continuació. 

Refusa que se digui que s’aplica la llei per una qüestió ideològica, perquè és clar que tothom està 
obligat a aplicar-la, a complir-la.  

Es mostra preocupat per la forma bipolar amb què s’observa l’ADU. Per una part, diuen que actua poc, 
que es troba decaiguda, poc activa, mentre per una altra part se demana que els excedents de les 
recaptacions per raó de sancions se retornin als municipis en forma de programes de subvencions. Per 
aquesta raó, demana que algú li expliqui com és possible que, si treballen tan poc, puguin recaptar tants 
de doblers.  

Es mostra orgullós pel fet que l’ADU tengui cada vegada menys treball, no perquè treballin menys, 
sinó perquè hi hagi menys problemes de disciplina urbanística. Pensa que haurien d’estat molt 
orgullosos, perquè no és bo que existeixi la indisciplina urbanística, que se cometin il·legalitats.  

Diu que està convençut que no es tracta d’un descens percentual enorme en el nombre d’expedients 
sinó tot el contrari, una estabilització en aquest sentit i una petita baixa en algun d’ells. Bàsicament, el 
nombre d’expedients és el mateix que el d’anys anteriors, prova que la gestió que fan els municipis és 
millor. 
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Voldria que els ajuntaments donassin menys feina a l’ADU, i que treballassin en contra de la 
indisciplina urbanística, seria un bon símptoma que no hi hauria molts casos a perseguir.  

Diu que no el preocupa que els ajuntaments vulguin o no estar dins l’ADU. Si volen sortir-se’n perquè 
volen cobrar les sancions i donar els serveis directament i beneficiar-se de les multes que hagin cobrat, 
li sembla perfecte perquè tenen dret a fer-ho. En canvi, li semblaria molt malament que volguessin 
sortir per no haver de treballar a favor de la disciplina urbanística.  

Considera que s’està d’enhorabona, tal i com està l’administració a hores d’ara, pel fet que una agència 
com l’ADU hagi mantingut bàsicament la plantilla en una època de crisi sense suposar un cost afegit en 
recursos econòmics per als ajuntaments que en formen part ni per al Consell de Mallorca. 

Refusa que s’afirmi que l’ADU està aturada i assegura que segueix treballant, que no hi ha una baixada 
substancial de treball sinó una estabilització del nombre d’expedients. 

Quant a l’adaptació que s’ha fet a la Llei de Funció Pública, diu que allò que voldria sentir és si, de les 
deu places per a les quals no s’exigeix el coneixement de català (de les 25 places que hi ha a la 
plantilla) n’hi ha alguna a la qual l’oposició consideri que s’ha d’exigir aquest coneixement per motius 
objectius, no per motius ideològics. 

El Sr. FONT intervé tot seguit. 

Afirma que considera que és una proposta ideològica, la que presenta el PP. 

Recorda que hi ha ajuntaments del seu mateix partit que han interpretat, amb la mateixa llei a la mà, 
que tots els seus funcionaris han de tenir coneixements de català però en el Consell de Mallorca en fan 
una altra, la que marca el Sr. Bauzá, president del Govern balear. És més que evident que ho és, 
ideològica, i que la llei també ho és.  

El Sr. COLOM intervé tot seguit.  

Reitera el caire ideològic de la llei i discrepa dels arguments que ha donat el Sr. Rovira.  

Quant al retret de valoracions bipolars i de repartiment d’excedents entre els ajuntaments opina que no 
és incompatible i assegura que allò que defensa el seu Grup és que se doni un incentiu perquè els 
ajuntaments vulguin participar de manera més activa dins l’agència.  

Opina que segueix havent-hi situacions d’indisciplina, potser no tanta però en qualsevol cas són moltes 
les coses que s’haurien de revisar. Pensa que no s’actua de forma suficient i l’exemple és clar: durant 
els darrers mesos s’haurien de reactivar econòmicament però només arriben un o dos expedients, com a 
màxim, a cada reunió mensual. Actualment no en té més dades, però se veuran quan se presenti la 
memòria corresponent.  

Fa notar que té constància que se presenten expedients per denúncies dels veïnats, raó per la qual 
alguna cosa deu fallar. Per aquestes raons adverteix que seria bo parlar-ne tranquil·lament, per apropar 
més els diferents punts de vista i arribar a alguna solució positiva.  

El Sr. ROVIRA intervé per tancar el debat. 

Li sembla que el Sr. Colom només es fixa en els punts de l’ordre del dia de l’ADU que se tracten en la 
pròpia reunió mensual, per la qual cosa li explica que hi ha dos punts de l’ordre del dia: un que 
correspon als decrets i resolucions del president de l’ADU i l’altre que no se resol per decisió de la 
direcció, simplement se’n dóna compte.  

Recorda que l’oposició té accés a aquests expedients durant tot el temps que consideri necessari.  

Per aquesta raó, no és cert que només se presentin dos o tres temes al Consell de Direcció de l’ADU, 
sinó que són els que es discuteixen a la reunió. 

Tot i això, si prefereixen que se faci de forma diferent, aturar-ho tot i dedicar la resolució de tots els 
expedients al Consell de Direcció, per dedicar-hi tres o quatre hores, i així tenir un matí complet, potser 
la ciutadania infractora n’estarà encantada.  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PP), catorze vots en 
contra (PSOE i MÉS per Mallorca) i cap abstenció. 
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PUNT 10.  MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 1/2012 DE LES NORMES 
SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DEL MUNICIPI D’ANDRATX, SOBRE 
MODIFICACIÓ DE ZONES VERDES A L’ÀMBIT DELS POLÍGONS P/5PA-
«SELDWYLA» I P/7PA-«VALLE LUZ» I DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ 
UA/8PA. 

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

Atès l’expedient relatiu a la modificació puntual número 1/2012 de les normes 
subsidiàries de planejament del municipi d’Andratx, sobre modificació de zones 
verdes a l’àmbit dels polígons P/5PA-«Seldwyla» i P/7PA-«Valle Luz» i de la unitat 
d’actuació UA/8PA. 

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 

1r.- Atès l’expedient relatiu a la modificació puntual número 1/2012 de les normes 
subsidiàries de planejament del municipi d’Andratx, sobre modificació de zones 
verdes a l’àmbit dels polígons P/5PA-«Seldwyla» i P/7PA-«Valle Luz» i de la unitat 
d’actuació UA/8PA, 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 136/2013, de data 27 de novembre 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 es tracta d’una modificació puntual que se presenta avui al Ple per a la seva aprovació 
definitiva, referida a una reordenació dels àmbits de gestió dels polígons que s’indiquen per a la 
circulació viària.  

Adverteix que afecta zones verdes, per la qual cosa s’ha revisat convenientment i ara ja té tots els 
informes favorables i l’aprovació del Consell Consultiu de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.  

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

 

DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA 

PUNT 11. PROPOSTA D’ACORD SOBRE EL RECURS DE REPOSICIÓ QUE 
HA INTERPOSAT EL COL·LEGI OFICIAL D’APARELLADORS, 
ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE MALLORCA. 



 54

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

ANTECEDENTS 

Primer.- A la sessió del Ple del Consell de Mallorca de dia 25 de febrer de 2013, 
s’aprovà la modificació de la Relació de llocs de treball (RLT) d’aquesta 
Administració. Aquest Acord, que incloïa la modificació de l’RLT com a document 
annex, es publicà al BOIB núm. 33 de 9 de març de 2013. 

Segon.-  José Javier Díez Roncero, Secretari General del Col·legi d’Enginyers de 
Camins, Canals i Ports i en representació d’aquest, interposà recurs de reposició 
contra l’indicat Acord d’aprovació de modificació de l’RLT del Consell de Mallorca, 
a través del qual sol·licità incloure l’Enginyeria de Camins, Canal i Ports a diversos 
llocs de l’RLT. 

Tercer.- El Ple del Consell de Mallorca, en sessió de data 11 de setembre de 2013, 
resolgué el recurs de reposició esmentat, estimant-lo en part, de manera que afegí la 
titulació d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports a tres llocs de l’RLT (codis 00244, 
00257 i 01065). Aquest Acord es publicà al BOIB núm. 132 de 24/09/2013. 

Quart.- Ignacio Martínez Ventura, en qualitat de president del Col·legi oficial 
d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Mallorca, mitjançant 
escrit de data 25 d’octubre de 2013 i registre d’entrada al Consell de Mallorca número 
32669 del mateix dia, ha interposat recurs de reposició contra l’esmentat acord del Ple 
del Consell de Mallorca de data 11 de setembre de 2013, publicat al BOIB núm. 132 
de 24-09-2013, que resol el recurs de reposició que interposà el Col·legi d’Enginyers 
de Camins, Canals i Ports, mitjançant el qual sol·licita que als llocs en els quals 
s’estimà afegir l’Enginyeria de Camins Canals i Ports (codis 00244, 00257 i 01065), 
s’hi afegeixi també la titulació d’Enginyeria d’Edificació. 

CONSIDERACIONS 

Primera.- El termini per a la interposició del recurs de reposició és un mes si l’acte és 
exprés (article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i procediment administratiu comú). L’Acord que ara 
s’impugna es publicà al BOIB de data 24 de setembre de 2013, per tant, el termini 
d’un mes per poder interposar recurs potestatiu de reposició finalitzava dia 24 
d’octubre de 2013. 

El Col·legi oficial d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de 
Mallorca interposà recurs de reposició mitjançant escrit de data 25 d’octubre de 2013 i 
registre d’entrada al Consell de Mallorca número 32669 del mateix dia, és a dir, un 
cop exhaurit el termini per interposar-lo. El fet que a aquest escrit hi figuri el segell de 
propi Col·legi amb data 24 d’octubre, no desvirtua haver-lo presentat fora de termini. 

La jurisprudència ha interpretat allò que s’estableix a l’article 48.2 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment 
administratiu comú,  sobre el còmput de terminis:  
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Es reiteradísima la doctrina de esta Sala sobre los plazos señalados por meses que se 
computan de fecha a fecha, iniciándose el cómputo del plazo al día siguiente de la 
notificación o publicación del acto, pero siendo la del vencimiento la del día 
correlativo mensual al de la notificación y ello en adecuada interpretación del art. 48.2 
de la Ley 30/92. (STS 09/05/2008 RJ\2008\5033) 

En conseqüència, no pot admetre’s a tràmit aquest recurs. 

Segona.- El Col·legi oficial d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació 
de Mallorca ha interposat aquest recurs de reposició contra l’Acord del Ple del 
Consell de Mallorca de data 11 de setembre de 2013, que resol el recurs de reposició 
que interposà el Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports.  

No obstant això, l’article 117.3 de la Llei 30/1992 disposa:  

3. Contra la resolució d'un recurs de reposició no podrà interposar-se de nou aquest 
recurs. 

És a dir, tampoc pot admetre’s a tràmit aquest recurs de reposició a causa que s’ha 
interposat contra la resolució d’un altre recurs de reposició. 

Tercera.- D’acord amb l’article 116 de la Llei 30/1992, els recursos de reposició 
s’interposen davant el mateix òrgan que hagi dictat l’acte que es recorre; en aquest 
cas, s’ha interposat contra un Acord del Ple del Consell de Mallorca i és, per tant, 
aquest mateix òrgan el competent per a resoldre’l. 

Vist tot l’anterior, la consellera executiva del departament d’Hisenda i Funció Pública, 
en virtut de les atribucions conferides pel vigent Decret d’organització del Consell de 
Mallorca, eleva al Ple de la Corporació, per a la seva aprovació, el següent  

ACORD:  

No admetre a tràmit el recurs de reposició que ha interposat Ignacio Martínez 
Ventura, en qualitat de president del Col·legi oficial d’aparelladors, arquitectes tècnics 
i enginyers d’edificació de Mallorca, contra l’Acord del Ple del Consell de Mallorca 
de data 11 de setembre de 2013, publicat al BOIB núm. 132 de 24-09-2013, atès que, 
per una banda, s’ha interposat fora del termini legalment establert; per l’altra, contra 
la resolució d’un recurs de reposició, no pot interposar-se de nou aquest recurs. 

Contra aquest Acord, que esgota la via administrativa, es pot interposar el recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat de lo Contenciós Administratiu de Palma de 
Mallorca, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent a la 
notificació del present Decret. 

No obstant això, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi 
pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de 
la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 4/1999, de 13 de gener, de 
modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot en contra 
i tretze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 

 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 

PUNT 12. NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DEL CONSELL DE 
MALLORCA A LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONVENI ENTRE 
L’INSTITUT BALEAR DE SANEJAMENT (IBASAN) I EL CONSELL DE 
MALLORCA RELATIU AL TRASPÀS DE LA GESTIÓ DELS FANGS I A LA 
CESSIÓ DE L’ÚS DE LES PLANTES DE COMPOSTATGE UBICADES A 
LES DEPURADORES DE SA POBLA, FELANITX I ARIANY. 

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

Atesa la clàusula quarta del Conveni entre l’Institut Balear de Sanejament (IBASAN) 
i el Consell de Mallorca relatiu al traspàs de la gestió dels fangs i a la cessió de l’ús de 
la plantes de compostatge ubicades a les depuradores de Sa Pobla, Felanitx i Ariany 
signat el 17 de gener de 2002. 

Atès l’informe jurídic de 25 de novembre de 2013 i la proposta de nomenaments del 
director insular de Residus de la mateixa data. 

Per tot el que s’ha exposat, la consellera executiva del Departament de Medi Ambient, 
atès l’article 48 del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple en 
sessió celebrada el 2 de juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 25 d’agost de 2001), 
modificat per Acord del Ple de 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16 de març de 
2004), per Acord del Ple de dia 28 de juliol de 2008 (BOIB núm. 113, de 14 d’agost 
de 2008), per Acord del Ple de dia 13 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158, de 20 
d’octubre de 2011) i per Acord del Ple de dia 14 de febrer de 2013 (BOIB núm. 86, de 
18 de juny de 2013), proposa al ple del Consell de Mallorca que adopti l’acord 
següent: 

Primer.- Nomenar representant del Consell de Mallorca a la Comissió de Seguiment 
del Conveni entre l’Institut Balear de Sanejament (IBASAN) i el Consell de Mallorca 
relatiu al traspàs de la gestió dels fangs i a la cessió de l’ús de la plantes de 
compostatge ubicades a les depuradores de Sa Pobla, Felanitx i Ariany Antoni Serra 
Comas, director insular de Residus, com a titular, i Miquel Barceló Llompart, 
secretari tècnic de Medi Ambient, com a suplent. 
 

Segon.- Nomenar representant del Consell de Mallorca a la Comissió de Seguiment 
del Conveni entre l’Institut Balear de Sanejament (IBASAN) i el Consell de Mallorca 
relatiu al traspàs de la gestió dels fangs i a la cessió de l’ús de la plantes de 
compostatge ubicades a les depuradores de Sa Pobla, Felanitx i Ariany Gabriel 
Payeras Muntaner, cap del Servei Jurídic DIR, com a titular, i Juan Mateo Horrach 
Torrens, enginyer industrial de la Direcció Insular de Residus, com a suplent. 
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Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat 
Ambiental (ABAQUA). 

 

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

 

DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL 

PUNT 13. PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL 
REGLAMENT DELS BOMBERS DEL CONSELL DE MALLORCA. 

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

ANTECEDENTS 

En data 5 de març de 2007 el Ple del Consell de Mallorca va aprovar definitivament el 
Reglament dels Bombers del Consell de Mallorca. 

El director insular d’Emergències, a la memòria de data 3 d’octubre de 2013, exposa 
que atesa l’experiència de funcionament d’aquesta norma els darrers anys, i sense 
voluntat de plantejar una revisió total del text, es considera convenient modificar-ho 
en tres previsions: 

La primera és que el capítol 2 del títol III del Reglament regula les especialitats dins 
els Bombers del Consell de Mallorca i preveu que es puguin crear grups 
d’especialistes o especialitzar el personal en les matèries sobre les quals, pels tipus de 
sinistres que es poden produir, es fa necessari mantenir un entrenament especialitzat i 
constant. Un exemple de grup d’especialistes és el Grup de Rescat de Muntanya del 
Bombers de Mallorca. 

Ja fa uns anys es va posar de manifest la necessitat de disposar de personal 
especialista en recerca i rescat caní, i per aquest motiu, en data 2 de maig de 2007 es 
va crear de forma experimental un grup d’aquest tipus. 

Atesa l’experiència i els resultats aconseguits els darrers anys es considera necessari 
consolidar l’existència d’aquest grup, el “Grup de Recerca i Rescat caní del Servei de 
Bombers del Consell de Mallorca” com a una unitat plenament operativa encarregada 
de recerques amb cans que disposen d’un entrenament especial. 

Per facilitar possibles modificacions de la regulació del Grup (estructura, formació i 
entrenament, remuneració, etc.) es considera convenient que al Reglament únicament 
consti la creació del grup, i que sigui mitjançant resolució del conseller/a competent 
en matèria d’Emergències que es reguli aquest. 

La segona fa referència a la gestió de les borses del Grup de Rescat de Muntanya. El 
Reglament, a l’article 31.5, preveu que “Quan es convoquin proves d’habilitació, la 
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llista de persones habilitades per a rescats de muntanya que resulti de les proves 
anul·larà la llista anterior”. Es considera convenient suprimir aquesta previsió atès que 
es dona la circumstància que hi ha personal de bombers habilitat que està en borses ja 
creades i que no ocupa lloc de feina, i es podria donar el cas que, per la supressió 
d’una borsa antiga, aquest personal quedés fora de borsa i amb l’habilitació. 

La tercera fa referència a la consideració dels operadors de comunicacions com a 
agents de l’autoritat. L’article 9 del Reglament disposa textualment: 

“El personal de l’àrea operativa, el cap de servei i els tècnics que intervenen en un 
sinistre en exercici de les seves funcions i siguin funcionaris tenen la consideració 
d’agent de l’autoritat a l’efecte de garantir la protecció de les persones i els béns en 
situació de perill, a excepció dels operadors de comunicacions.” Per tant, a la 
regulació actual els operadors de comunicacions no tenen la consideració de agents de 
l’autoritat 

El Reglament inclou als operadors de comunicacions dintre l’estructura del servei dels 
Bombers del Consell de Mallorca, concretament als Serveis Centrals de l’Àrea 
Operativa, juntament amb les figures de oficial i suboficial. Les seves funcions i 
obligacions son, entre d’altres, segons l’article 13.7: 

- Rebre i mantenir les telefonades d’urgència, i transmetre als comandaments les 
notificacions rebudes o donar l’alarma i mantenir el contacte radiofònic amb les 
unitats. 

- A partir de la informació de demanda d’ajuda que rebi, posar en marxa el protocol 
adient a la situació 

- Centralitzar i mantenir les comunicacions per ràdio mitjançant els diversos canals o 
freqüències, tant amb els elements del mateix servei com amb altres organismes, quan 
sigui necessari 

- Atendre el control central operatiu i garantir l’atenció telefònica i de comunicacions 
generals que afecti el servei 

- Utilitzar el recursos informàtics de què disposi i optimitzar-ne l’ús 

- Tenir cura d’arxivar i custodiar l’enregistrament de les comunicacions i posar en 
coneixement dels seus superiors de manera immediata qualsevol anomalia detectada 

Es considera que el fet que els operadors tinguin la consideració de agents de 
l’autoritat ajudarà, en el futur, de forma clara a garantir la protecció de les persones i 
dels béns en situació de perill, a millorar la mobilització recursos i sol·licituds 
d’informació, així com controlar i custodiar de les dades que aquests obrin en els 
arxius físics i informàtics. 

Aquesta possibilitat ve recolzada legalment pels articles 11 i 14 de la Llei 2/1998 de 
13 de març d’Ordenació d’emergències a les Illes Balears. 

Article 11. Els serveis de prevenció i extinció d’incendis i salvaments. 
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1. A efectes de la llei present són serveis públics de prevenció i extinció d’incendis i 

de salvaments, dins l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, els 

següents: 

a) Els serveis insulars de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments dels consells 

insulars.... 

Article 14. Personal professional. 

El personal professional és aquell que exerceix la seva activitat en algun dels serveis 

definits en el punt 1 de l’article 11 de la llei present, mitjançant relació de caràcter 

funcionarial o laboral. 

En l’exercici de les seves activitats, els membres professionals que siguin funcionaris 

públics tenen la consideració d’agents de l’autoritat a efectes de garantir més 

eficaçment la protecció de persones i béns en situació de perill, així com per a 

l’observança i compliment de la normativa de seguretat d’instal·lacions i d’activitats. 

Atès l’informe juridic i l’informe de la secretaria tècnica, amdos de data 7/11/13 

Fonaments 

D’acord amb 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), correspon als consellers 
executius i a les conselleres executives preparar i presentar els projectes de reglaments 
o ordenances insulars relatius a qüestions del seu departament, perquè l’òrgan 
competent els aprovi a través del procediment establert. 

Proposta d’acord 

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

1. Aprovar inicialment la modificació del Reglament de Bombers del Consell de 
Mallorca, que s’incorpora com a annex a aquesta proposta. 

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

ANNEX 

Modificació del Reglament dels Bombers del Consell de Mallorca 

Es modifica el Reglament dels Bombers del Consell de Mallorca aprovat en data 5 de 
març de 2007 en el sentit següent: 
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Primer. Es crea un nou apartat 3 a l’article 30, que tendra el contingut següent: 

 

3. El Servei de Bombers del Consell de Mallorca disposa dels següents Grups 

d’Especialistes: 

- Grup de Rescat de muntanya 

- Grup caní de rescat 

Les característiques i funcionament d’aquests grups, i de qualsevol altra que es pugui 

crear, es regulen per aquest Reglament i/o per les resolucions i instruccions que a 

l’efecte dicti el conseller executiu competent en matèria d’Emergències. 

Segon. Es suprimeix l’apartat 5 de l’article 31 del Reglament 

Tercer. Es modifica l’article 9.1 que queda redactat de la forma següent:  

Article 9. Agents de l’autoritat 

1. El personal de l’àrea operativa, inclosos els operadors de comunicacions, el cap 

de servei i els tècnics que intervenen en un sinistre en exercici de les seves funcions i 

siguin funcionaris tenen la consideració d’agent de l’autoritat a l’efecte de garantir 

la protecció de les persones i els béns en situació de perill. 

 

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

Explica les tres modificacions que s’ha previst fer en el Reglament de Bombers del Consell de 
Mallorca, a les quals se refereix aquesta proposta.   

La primera consisteix a legalitzar la Unitat Canina de Rescat, atès que fins ara ha funcionat de forma 
experimental i no estava consolidada com a tal.  

Fa avinent que, per facilitar possibles modificacions de la regulació d’aquest grup, se considera 
convenient que al reglament consti únicament la creació del grup i que quan calgui fer modificacions se 
facin per mitjà d’una resolució del conseller competent en matèria d’emergències. 

La segona fa referència a la gestió de les borses de treball del Grup de Rescat de Muntanya. Atès que 
l’actual reglament indica que quan hi hagi una convocatòria d’habilitació la llista resultant anul·la 
l’anterior, se considera necessari modificar-ho, perquè pot succeir que els bombers habilitats estiguin 
capacitats per ocupar les places i d’aquesta manera quedaven anul·lades.  

La tercera tracta sobre la constitució com a agents de l’autoritat dels operadors de comunicacions. 
Explica que tot el personal que intervé en una emergència del Cos de Bombers té la consideració 
d’agent de l’autoritat però, en aquest cas, els gestors d’emergències no la tenen i se considera oportú 
que la tenguin per tal de conferir més legalitat a aquestes actuacions.  

La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) intervé a continuació. 

Agraeix al Sr. Coll Martorell la feina que s’ha fet per fer possible presentar avui aquesta proposta.  

Considera molt satisfactori que, a la fi, pugui existir el Grup Caní de Rescat. En canvi, manifesta 
l’oposició del seu Grup a l’apartat núm. 3 que s’hi ha afegit, referit al funcionament i a les 
característiques d’aquests grups i a les de qualsevol altre que es pugui crear. No accepta que se regulin 
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per aquest reglament resolucions i/o instruccions que amb aquest efecte dicti el conseller competent en 
matèria d’emergències.  

El seu Grup considera que, per afavorir el bon funcionament i la transparència hauria de desaparèixer 
d’aquest paràgraf l’expressió: “...per resolucions o instruccions que a aquests efectes dicti el conseller.” 

Diu que, si se fa un reglament, s’ha de fer perquè reguli el funcionament que ha de tenir el grup. 

Quant a l’exposició de motius de la proposta d’acord, fa notar que a les possibles modificacions de 
regulació del grup afegeix “estructura, formació, entrenament i remuneració”. El seu Grup opina que 
no s’entén que aquestes circumstàncies s’hagin de resoldre per resolució del conseller, ni molt manco, 
sinó que ho ha de regular el reglament que hagi de regir aquest funcionament, i l’hauria d’aprovar el 
Ple.  

Sobre l’article 9 referit als agents de l’autoritat, fa notar que la redacció del paràgraf que se presenta no 
expressa el mateix que el Sr. Coll Martorell ha explicat en la seva intervenció anterior, atès que 
s’estableix que si no és personal funcionari no tendrà la consideració d’agent de l’autoritat.  

Reitera l’agraïment per la feina feta però anuncia que el seu Grup s’abstendrà de votar, per aquestes 
raons, i que presentarà propostes de millora del text en la línia que ja li ha advertit.  

El Sr. COLL CANYELLES (PSOE) intervé tot seguit.  

Anuncia que el seu Grup donarà suport a la proposta. 

Recorda que la primera proposta respon a una moció aprovada per unanimitat basada en una proposta 
del Grup Socialista.  

Pel que fa a la segona proposta, coincideix a afirmar que és injust que un treballador que ja ha superat 
les proves d’habilitació una vegada les hagi de repetir pel fet que s’hagi obert una nova llista.  

Quant a la tercera proposta, reconeix que s’han vist obligats a estudiar-la amb més deteniment, perquè 
la justificació que donava el Departament de Cooperació Local era que se considera que el fet que els 
operadors tenguin la consideració d’agent de l’autoritat ajudarà en el futur de forma clara a garantir la 
protecció de les persones i els béns en situació de perill, a millorar la mobilització de recursos i la 
sol·licitud d’informació, i també per controlar i custodiar dades, etc.  

Observa que és difícil, extreure una idea d’aquest paràgraf, per la qual cosa el Grup Socialista va 
revisar el marc legal que empara aquesta decisió, atès que si el marc legal no l’empara no tendria cap 
validesa, per bé que ho reguli un reglament.  

Assegura que varen revisar el Codi Penal (art. 24) i la legislació autonòmica (Llei de gestió 
d’emergències de les Illes Balears). Evidentment, també ho varen tractar amb els responsables dels 
sindicats que havien participat de tot el procés.  

Adverteix al Sr. Coll Martorell que el seu Grup no votarà una proposta en funció de qui la presenti, 
però sí que necessita tenir tota la informació. Tot i que sembla molt estrany, el cert és que el Grup 
Socialista demanava unes explicacions que l’equip de govern no els podia donar. 

Assenyala que en el Departament de Cooperació Local se varen fer la idea que el Grup Socialista 
votaria en contra d’aquest reglament –tot i que en desconeix el motiu– i fins i tot comentaven que el Sr. 
Coll Martorell havia anunciat als sindicats que el Grup Socialista havia votat en contra, en la Comissió 
Informativa, tot i que és sabut que el seu Grup hi té fixat un criteri de votació.   

A continuació afirma que des del Departament de Cooperació Local se va sol·licitar una argumentació 
als sindicats. Per aquesta raó, retreu al Sr. Coll Martorell que, com a responsable d’aquesta gestió dins 
l’equip de govern, demani a una organització aliena al seu govern que els expliqui la mesura que avui 
presenten al Ple, basant-se en que pensen que el Grup Socialista hi votarà en contra.  

Considera que, després d’un estudi acurat, és bo d’explicar que la llei empara aquesta decisió, i que els 
gestors d’operacions dels Bombers de Palma ja són agents de l’autoritat, que comparteixen espai amb 
els gestors dels Consell de Mallorca, que se crea un greuge comparatiu entre uns i altres, que és 
necessari que siguin funcionaris i també que és necessari que la paraula dels operadors sigui 
considerada veritat a l’hora d’haver de donar una instrucció telefònica.  
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Reitera que ho és, bo d’entendre, però a la vegada queda palesa una manca d’interès brutal sobre aquest 
tema, i ho retreu de forma ben destacada perquè és evident que l’equip de govern ha d’emprendre 
aquesta gestió de forma urgent i molt acurada.  

Torna a dir que ho ha de fer seriosament, atès que sembla que els fa nosa.  

Per les raons que ha explicat, el seu Grup votarà a favor d’una proposta sindical.  

El Sr. COLL MARTORELL intervé per tancar el debat. 

Expressa el seu desconcert davant les manifestacions del Sr. Coll Canyelles.  

Diu que se limitarà a donar les explicacions dels fets, i assegura que no hi ha res més.  

Recorda que a la reunió de la comissió informativa, la Sra. Garrido (PSOE) va manifestar que el seu 
Grup no veia clar el contingut d’aquest punt concret, però assegura que aquest parer no li va fer pensar 
a ell que n’estàs en contra, ni ho va transmetre tampoc a ningú.  

Reitera que en cap moment no va transmetre a ningú que el sentit del vot del Grup Socialista fos 
contrari a la proposta, i mai no ho faria, arribar a aquest tipus de conclusions.  

Fa avinent que, en aquest sentit, hi ha dos sindicats enfrontats molt fortament i a la mínima que un fa 
una proposta, l’altre hi està en contra. En conseqüència, UGT va fer la proposta i CCOO hi va estar en 
contra. Per aquest motiu, com a conseller executiu, va demanar a UGT una argumentació per saber 
sobre quins aspectes podria discrepar el Grup Socialista, en relació a la modificació d’aquest reglament. 
Considera que no va fer res fora de les gestions normals.  

Quant als retrets que ha expressat la Sra. Palou, li respon que és molt més àgil fer les modificacions del 
Reglament de la Unitat Canina per resolució del conseller, i també que no és possible nomenar agents 
de l’autoritat si no són funcionaris públics. Considera que s’ha fet tot correctament, per avalar totes les 
decisions que pugui prendre un gestor d’emergències.  

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

 

II) PART DE CONTROL 

PUNT 14. 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 
 

En resten assabentats. 

 

b) DELEGACIÓ DE LA SECRETARIA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA 
GENERAL I DE COMPTES. 

Atès que, per Decret de la Sra. presidenta de dia 23 d’abril de 2012, es va nomenar el 
Sr. Nicolau Conti Fuster secretari delegat de la Comissió Informativa General i de 
Comptes. 
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Atès que en el dia d’ahir el Sr. Antonio Benlloch Ramada, funcionari amb habilitació 

de caràcter estatal, subescala de Secretaria, categoria superior, ha pres possessió, en 

comissió de serveis, del càrrec de secretari adjunt. 

RESOLC: 

1. Disposar el cessament en l’exercici de les funcions de secretari delegat de la 
Comissió Informativa General i de Comptes del Sr. Nicolau Conti Fuster, secretari 
adscrit al Servei d’Assistència Tècnica als Municipis, agraint-li els serveis prestats. 

2. Designar el Sr. Antonio Benlloch Ramada secretari delegat de la Comissió 
Informativa General i de Comptes. 

3. Notificar aquesta resolució a les persones interessades i publicar-ne el contingut en 
el Butlletí Oficial de les Illes Balears, sense perjudici que els efectes d’aquesta 
resolució es produeixin des del dia d’avui. 

 

En resten assabentats. 

 

c) DELEGACIÓ DE LES FUNCIONS DE SECRETARIA DE LA JUNTA 
RECTORA DE L’INSTITUT DE L’ESPORT HÍPIC DE MALLORCA. 

Atès que, en el dia d’ahir, el Sr. Antonio Benlloch Ramada va prendre possessió del 
càrrec de secretari adjunt. 

Atès que l'article 12 dels Estatuts de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca, disposa 
que el secretari de l'Institut, que ho és el del Consell de Mallorca, podrà delegar les 
funcions de la Secretaria. 

Atesa la proposta del secretari general de data d’avui. 

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

RESOLC: 

1. Disposar el cessament del Sr. Nicolau Conti Fuster com a secretari delegat 
de la Junta Rectora de l’Esport Hípic de Mallorca, i agrair-li els serveis 
prestats. 

2. Encomanar l’exercici de les funcions de Secretaria de la Junta Rectora de 
l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca al Sr. Antonio Benlloch Ramada, 
secretari adjunt. 

3. Els actes administratius que s’adoptin per delegació han d’indicar 
expressament aquesta circumstància. 
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4. Que se’n doni compte al Ple en la primera sessió que es faci. 
5. Notificar-ho a les persones interessades i publicar-ho en el Butlletí Oficial 

de les Illes Balears. 

 

En resten assabentats. 

 

MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT  I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC  

PUNT 15. 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. 
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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. 

 

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

Recorda que aquest punt va quedar sobre la taula, en el darrer Ple, atès que el conseller de Presidència 
no hi havia pogut assistir, per motius de salut.  

Adverteix que insistirà a demanar el vot favorable a la proposta que presenta el seu Grup, perquè 
considera que un vot en contra no tendria cap explicació acceptable.  

Explica que el motiu de presentar aquesta moció va ser que en diverses i successives consultes a la 
pàgina web del Consell de Mallorca el seu Grup va detectar alguns errors, de menor i de major 
transcendència, tot i que el que varen considerar majúscul va ser que el Sr. Miquel Rosselló del Rosal 
aparegués com a vicepresident del Consell de Mallorca, amb la seva fotografia, al costat de l’actual 
secretari de Vicepresidència.  

Aleshores, apareixia en lloc del Sr. Joan Rotger el Sr. Miquel Rosselló, per la qual cosa el seu Grup ja 
va retreure, en el passat Ple, que després de dos anys de govern no s’hagués fet encara una revisió, que 
normalment se sol fer d’ofici.  

Tot seguit expressa també retrets concrets referits a canvis fets dos dies abans del Ple, a haver deixat 
“pàgines òrfenes”, etc., i sobretot al desconcert que se produïa si se feien les recerques informàtiques 
oportunes sobre aquesta qüestió, pel fet que s’hagués “apedaçat” i no arreglat el desgavell que el seu 
Grup ja havia assenyalat amb l’esmentada moció. 

Atès que, a dia d’avui, les noves tecnologies són la cara que se presenta davant la gent que ens observa 
des de fora, és convenient que se faci una revisió del contingut de la pàgina web d’aquesta institució 
invertint els mitjans humans i econòmics necessaris per tal que la informació es mantengui actualitzada 
en tot moment per evitar així que se repeteixi un cas com el descrit, que és el més cridaner però no 
l’únic.  

Reitera que el seu Grup té constància que ja s’ha iniciat aquesta revisió, per la qual cosa adverteix que 
no tendria cap sentit un vot en contra d’aquesta proposta.  

El Sr. COLL CANYELLES (PSOE) intervé tot seguit. 

Assenyala que una pàgina web és una eina de control, de democràcia directa i de col·laboració 
ciutadana, per oferir serveis. Per aquestes raons, no té cap sentit si no estan actualitzades totes les seves 
plataformes. És obvi, que cal destinar-hi recursos i que aquests han de ser els adequats.  

En conseqüència, el seu Grup votarà a favor de la moció. 

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

Agraeix, perquè ho considera just, que el Grup Més deixàs sobre la taula aquest punt, en el darrer Ple. 

A continuació, explica a la Sra. Palou com se fa l’actualització de la pàgina web del Consell de 
Mallorca.  

Diu que hi ha una sèrie de programes que se contracten externament i fan una gestió privada d’aspectes 
concrets del Consell de Mallorca. És el cas, per exemple, de les biblioteques, o el de la gestió 
econòmica, o el d’escriptori remot, els recursos humans, la gestió dels refugis, el traçat de les 
carreteres.  



 66

Són empreses que –com ja es feia també durant l’anterior legislatura– donen una mà en programes molt 
específics i és evident que si hi ha alguna deficiència pel que fa al seu manteniment s’haurà de corregir 
perquè correspon, per mitjà d’un contracte, a una empresa externa al Consell de Mallorca.  

Quant a la pàgina web del Consell de Mallorca observa que, amb l’objectiu de tenir la informació 
actualitzada, perquè certament constitueix la preocupació del seu departament, durant aquesta 
legislatura s’ha descentralitzat el seu manteniment, de forma que des dels serveis d’informàtica que 
dirigeix el seu departament se fa la gestió des de cada departament per mitjà de gestors de continguts 
(actualment són devers cinquanta persones, a les quals s’ha donat un curs de formació i accés i 
permisos per a modificar els continguts d’aquelles pàgines del seu departament que se puguin 
modificar i que el Servei d’Informàtica els permet.  

Destaca que és una tasca molt important, dotada amb els mitjans humans necessaris per aconseguir que 
la gent pugui accedir a una pàgina web actualitzada.  

Aprofita per convidar els Grups polítics a fer-li avinent qualsevol error o deficiència que observin en la 
pàgina web, de la mateixa forma que reben moltes preguntes per escrit i sol·licituds mensuals 
d’informació, que se reparteixen a tots els departaments. 

Diu a la Sra. Palou que lamenta que hagi esperat el dia de celebració d’un Ple per comunicar alguns 
defectes o errors que presenta la pàgina web. Li demana que, per tal de beneficiar la ciutadania, 
demostri ella també aquest esperit de col·laboració, i no esperi un proper Ple per presentar aquest tipus 
de queixes.  

Li fa notar que, en el fons, qui surt perjudicada amb aquest tipus d’errors o confusions és la ciutadania, 
i és això justament el que s’ha d’evitar.   

Aprofita per fer avinent a la Sra. Palou, amb el mateix esperit de col·laboració que li acaba de demanar, 
que a la pàgina web del seu propi Grup polític encara apareix el logo i la presentació com a Partit 
Socialista de Mallorca (PSM) – Iniciativa Verds – Entesa per Mallorca. Assenyala que estaria bé que 
també l’actualitzin, com a partit polític, per tal que hi consti el partit actual, Més per Mallorca.  

També fa notar, referit a altres Grups polítics, que a la seva pàgina web hi apareixen com a consellers 
executius del Consell de Mallorca alguns consellers que ara es troben a l’oposició. Considera que 
aquesta és una feina que correspon fer als Grups polítics, no al Consell de Mallorca.  

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

 

PUNT 16. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA DE 
PROPOSTA DE SUBSCRIPCIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I L’ASSOCIACIÓ FIARE PER A LA 
CREACIÓ D’UNA COOPERATIVA DE CRÈDIT. 

Es dóna compte de la següent moció: 

1.- L'activitat econòmica no és neutral. No es desenvolupa mitjançant mecanismes 
automàtics, involuntaris o inintencionats. Tota decisió econòmica és, en darrer terme, 
una decisió ètica, assumida des d'un marc determinat de convicció. 
 
2.- En els nostres entorns, cada vegada més persones i organitzacions es van fent 
conscients d'aquesta realitat i intenten prendre les decisions sobre el destí dels seus 
estalvis, sobre les seves sol·licituds de crèdit o les seves inversions amb 
responsabilitat, basant-se en una informació fiable i suficient. 
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3.- Creiem que les finances ètiques són un mecanisme innovador de transformació 
social basat en l’assumpció del concepte de responsabilitat social i mediambiental per 
part d’empreses i institucions financeres. 
 
4.- Finançar activitats econòmiques que tinguin un impacte social positiu, representa 
donar suport a empreses i projectes socials, mediambientals i humanitaris amb 
especial atenció en posar recursos a l’abast de les persones i col·lectius més 
desafavorits i a les organitzacions que treballen per aquesta causa. 
 
5.- La Banca Ètica representa oferir a les persones estalviadores i inversores, la 
possibilitat de donar suport a activitats i projectes amb un objectiu clarament social, 
canalitzant els seus desitjos de decidir responsablement l’ús que d’aquests en fa 
l’entitat financera. 
 
6.- Que L’ASSOCIACIÓ FIARE és una associació sense ànim de lucre, l’objecte 
social principal és "el treball i suport a la implantació a les Illes Balears d’una 
proposta concreta d’intermediació financera ètica" mitjançant la creació d’una 
Cooperativa d’àmbit estatal que es fusionarà per a la constitució d’una Cooperativa de 
Crèdit europea en els termes previstos en el Projecte FIARE. 
 
Per això, el grup de consellers MÉS per Mallorca proposa els següents 
 

ACORDS: 

1.- El Ple del Consell de Mallorca aprova l’elaboració d’un conveni de col·laboració 
entre el Consell de Mallorca i l'Associació FIARE Illes Balears, l'objecte del qual és 
que el Consell participi com a Entitat Col·laboradora en el Projecte FIARE. Aquest 
projecte té com a objectiu gestionar i promoure entre la ciutadania la creació d'una 
cooperativa de crèdit d’àmbit Estatal que funcioni d'acord amb els criteris de la Banca 
ètica i les característiques del projecte FIARE. 

 

2.- El Ple del Consell de Mallorca aprova aportar la quantitat de 1500 euros, els quals 
es destinaran a la compra de participacions de capital social a nom del Consell de 
Mallorca en la cooperativa de crèdit d'àmbit estatal. Aquesta aportació es farà amb 
càrrec als pressupost de 2014. 

 

3.- El Ple del Consell de Mallorca aprova convidar explícitament a tots els 
ajuntaments de Mallorca a sumar-se a la iniciativa. 

 

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

El Sr. FERNÁNDEZ (vicepresident 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: 

Moltes vegades, com a ciutadans, hem demanat al Consell de Mallorca que prengui decisions polítiques 
que siguin productives i valentes. 
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La idea de subscriure convenis amb entitats de crèdit sense ànim de lucre, com ara Fiare, és una bona 
idea, perquè tot són avantatges.  

En primer lloc, perquè la inversió és transparent i se sap que la finalitat d’aquesta inversió pública 
sempre serà socialment justa, que permetrà fer activitat i projectes socials, a més de donar un romanent, 
un benefici clar a la institució, amb la revalorització de la seva participació en la compra de crèdits.  

Per aquesta raó dóna l’enhorabona al Grup polític que proposa la moció, perquè és sabut que són temps 
difícils per a l’estalvi, que tots els diners públics fan falta per cobrir el sistema d’assistència, de serveis 
públics, i aquest esforç és d’agrair.  

Vist que la quantitat de 1.500 € és més que res representativa i que donaria exemple dels nous camins 
que podrien ser explorats per les administracions públiques compromeses amb una inversió ètica i 
profundament justa, consideram com a ciutadans que subscriure aquest conveni és un bon exemple de 
que les coses se poden fer d’una altra manera, que l’economia també pot respondre a paràmetres que no 
siguin només de créixer de manera insostenible, sinó d’anar cercant el desenvolupament humà de la 
nostra societat.  

Sigui per tant benvinguda aquesta iniciativa, que sense dubtes servirà perquè d’altres institucions locals 
vegin que se fa costat a les seves iniciatives i que no es trobaran soles a l’hora d’implementar fórmules 
innovadores i positives.  

Com amb tot en tot allò que comença, s’hauria de fer un seguiment d’aquestes pràctiques per controlar 
que en el futur no se desvirtuïn de la seva essència i apostar ara, que és quan s’ha de fer, per una forma 
innovadora. 

Començar amb aquestes experiències pot tenir conseqüències molt positives en el futur, no s’ha 
d’oblidar que avui la decisió de que la recaptació pública estigui en mans d’una entitat financera o 
bancària determinada ja és una decisió política que té molta repercussió. L’Estat sempre ha estat un bon 
client i fins fa un parell d’anys tots els economistes pensaven que mai no podia fer una fallida total.  

La diversificació, saber si aquest camí produirà més beneficis socials, farà que les decisions polítiques 
en el futur, de triar una entitat o una altra, sigui raonat abans amb la productivitat social d’aquesta 
decisió.  

Per entendre’ns, de la mateixa forma que no és ètic que l’estalvi d’una persona pacifista sigui dedicat a 
armament, tampoc no és coherent que els doblers públics serveixin per a finalitats econòmiques que no 
tenen res a veure amb la sostenibilitat de la prestació d’aquests serveis, de manera que invertint a la 
banca ètica en realitat les institucions públiques inverteixen en qüestions que finalment els afavoreixen 
i faran que tenguin menys despeses pressupostàries per aquestes partides que ara han de menester tota 
la seva atenció perquè no hi ha ningú que faci un negoci ètic d’elles. 

Ara que les institucions públiques han vist, més que mai, que estan en mans dels bancs, que el deute 
públic ha generat una situació de fallida i de insostenibilitat generalitzada de les administracions 
públiques, és el moment de produir alternatives que facin que en el futur les administracions públiques 
no estiguin en mans de societats anònimes amb ànim de lucre, sinó participades en entitats que siguin 
respectuoses amb el medi ambient i que siguin, sobretot, humanitàries, de tal forma que fent costat a 
aquestes propostes també s’aconsegueix d’una banda un Consell de Mallorca més fort i autosuficient i 
per altra banda un exemple per a la ciutadania en el sentit que s’obren camins quan tot feia pensar que 
no era possible altra manera de fer les coses que no fos passar per la banca tradicional.  

Moltes gràcies.” 

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

Agraeix les paraules anteriors del Sr. Fernández. Considera que ja ho ha dit pràcticament tot, sobre 
aquesta qüestió. 

Assenyala que és necessari que cadascú sigui responsable d’allò que fa, i molt especialment quan d’una 
acció se’n deriva una relació econòmica amb algú. Cal qüestionar-se d’on prové, allò que se compra, si 
és sostenible des del punt de vista mediambiental i social, si les persones que ho han produït han cobrat 
un sou digne, etc.  

Pensa que és del tot necessari aconseguir que la gent actuï amb coherència.  
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Fa notar que el mateix ocorre amb els estalvis ingressats en el banc, atès que d’acord a l’actual 
organització econòmica mundial ningú no garanteix que l’ús que se’n fa respongui a criteris ètics i fins 
i tot s’han trobat situacions surrealistes, com ara que el Banco Ambrosiano, la banca del Vaticà, 
comprovàs en un moment determinat que havia fet inversions en armament o en altres qüestions amb 
les quals ideològicament hi estava clarament en contra.  

Assenyala que cada vegada és major, el moviment ciutadà a favor d’un canvi en aquest sentit, perquè 
reflexiona sobre aquestes qüestions i treballa per oferir alternatives, com és el cas del moviment pro 
banca ètica, que vol establir una aliança amb aquest corrent d’opinió que ja existeix a Itàlia i que 
funciona des de fa uns anys: el projecte Fiare, que pretén organitzar una banca que funcioni com a 
cooperativa de crèdit.  

Fa notar que ja n’existeixen actualment, que ofereixen un producte definit com a producte ètic, però es 
tracta de bancs privats. En canvi, aquesta proposta canvia radicalment el plantejament, perquè es tracta 
d’una cooperativa de crèdit.  

Explica que a Mallorca existeix una entitat, ja legalment constituïda, anomenada Associació Fiare, que 
té la finalitat de constituir una cooperativa de crèdit, integrada per persones i per entitats de reconegut 
prestigi especialment dins l’àmbit social, com és el cas de Càritas de Mallorca, s’Altra Senalla o la 
Fundació Deixalles, que conformen una xarxa d’economia justa i solidària destinada a promoure una 
feina positiva dins aquest àmbit.  

Per aquesta raó seria desitjable que les administracions públiques donin suport a aquest tipus 
d’iniciativa, almenys per fer possible que la ciutadania reflexioni sobre la responsabilitat que té cadascú 
sobre les relacions econòmiques que s’estableixen (dipòsits, compres, etc.) 

Reitera als Grups polítics la seva petició de suport a aquesta iniciativa. També reitera que la quantitat 
de 1.500 € que se proposa és simbòlica.  

Aprofita per convidar tots els responsables dels ajuntaments de Mallorca a afegir-se a aquesta 
iniciativa. 

La Sra. SÁNCHEZ (PSOE) intervé a continuació. 

Anuncia el suport del seu Grup a la iniciativa, perquè és un projecte que reuneix valors exemplars que 
s’han de promoure.  

Indica que en altres comunitats autònomes ja ha rebut el suport d’ajuntaments que s’hi han adherit i que 
a Mallorca també ho han fet entitats com ara Càritas Diocesana, Deixalles o l’Ateneu Pere Mascaró. 

Es tracta d’una iniciativa ciutadana que demostra unes possibilitats de mobilització i de compromís 
cívic, en aquest cas concret per a la regeneració del nostre degradat sistema financer. És una perfecta 
reivindicació per tal d’aconseguir que els bancs es dediquin a allò per a què varen néixer: canalitzar 
l’estalvi d’uns cap als projectes d’uns altres i per crear activitat econòmica real, que és el que se 
necessita actualment.  

Observa que fomenta una economia de cooperativa, que pot ser un contrapès necessari per al nostre 
salvatge sistema capitalista, que ha derivat en la crisi actual i en la guerra dels més rics contra la resta 
del món.  

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) intervé a continuació. 

Tot i que està del tot d’acord amb l’exposició que ha fet el Sr. Ensenyat i que comparteix els principis 
bàsics que conformen aquesta iniciativa, fa notar que actualment aquesta associació actua com un agent 
financer d’una banca popular italiana, com a cooperativa i de caràcter ètic i que ella desconeix la 
normativa que li és d’aplicació. 

Diu que entén i que respecta que qualsevol persona dipositi els seus estalvis allà on vulgui, i que vulgui 
conèixer quins són els objectius del banc, però fa avinent que en aquest cas concret també s’ha de ser 
conscient que, com a institució, amb l’objectiu final que té l’associació, que és crear una cooperativa de 
crèdit, se participa del risc de les operacions que se fan. Atès que se financen projectes externs, és clar 
el risc derivat d’aquestes operacions.   

Considera que actualment no és prudent entrar a formar-ne part, com a institució, per diversos motius 
que explica tot seguit.  
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En primer lloc, perquè la institució es troba subjecte a tota una normativa específica.  

En segon lloc, perquè desconeix fins a quin punt està afectada per totes les actuals modificacions del 
sistema bancari, com ara el fet que els representants polítics ja no poden formar part dels consells 
d’administració de les entitats financeres.  

És obvi que s’intenta desvincular al màxim l’activitat financera de l’activitat política, raó per la qual 
desconeix què pot passar si una administració pública, que haurà de tenir un representant públic, 
funciona com a cooperativa de banca, amb el qualificatiu de banca ètica, que és del tot respectable.  

Opina que és necessari seguir aquesta línia ètica, i potser aquesta pugui ser la via per modificar un poc 
el sistema bancari. Diu que comparteix els principis de transparència que s’han explicat però fa avinent 
que, atès que no se coneix encara la normativa aplicable, s’ha de mantenir el criteri de màxima 
prudència. 

Per les raons que ha explicat, l’equip de govern votarà en contra d’aquesta moció. 

El Sr. ENSENYAT intervé per tancar el debat.  

Entén les reticències de la Sra. Roig, perquè ell mateix les ha tengudes, atès que és un tema complex i 
enrevessat.  

Ateses les conseqüències que pot comportar aquesta moció, derivades de les diverses interpretacions 
que se’n puguin fer del text d’aquesta proposta i el que ha suggerit aquesta dins la sala de Plens, diu 
que lamentaria que donàs peu a malentesos, raó per la qual proposa a la Sra. Roig que se deixi sobre la 
taula, que se faci una reunió amb juristes de la institució, per tal que puguin informar-se i plantejar tots 
els dubtes que puguin sorgir, i a partir d’aquí, si ho desitgen, en tornarien parlar.  

Assenyala que el compromís de Més per Mallorca seria que, si tot i haver parlat amb els responsables 
de les entitats que ja fan part de la xarxa esmentada, l’equip de govern no veu clar que el Consell de 
Mallorca hi hagi de prendre partit, retirarien la moció perquè consideren que el pitjor que podria 
succeir és haver presentat la moció i que no surti aprovada en els termes en què se presenta.  

S’acorda que la proposta quedi sobre la taula.  

La PRESIDENTA agraeix el tarannà que ha demostrat el Sr. Ensenyat, per tal de no 
ferir susceptibilitats de ningú.  

Li diu que s’accepta la seva proposta i assegura que se’n parlarà, en properes 
reunions.  

 

PUNT 17. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA DE 
SUPORT AL PROJECTE “ONA MEDITERRÀNIA”. 

Es dóna compte de la següent moció: 

El tancament de la Radio Televisió de Mallorca ha suposat que el panorama 
radiofònic en català a la nostra illa sigui pràcticament inexistent. Des d’aquest 
tancament i fins a dia d’avui, ningú ha estat capaç de posar en marxa un mitjà en 
català que sigui proper i que doni veu a les persones invisibilitzades i silenciades per 
altres mitjans. 
 
Des de fa poques setmanes, a Mallorca es pot escoltar una nova emissora de ràdio en 
la nostra llengua, la catalana. Es tracta d’Ona Mediterrània, un projecte impulsat per 
l’Obra Cultura Balear (OCB) i que a dia d’avui està cercant suport per tal de poder 
tirar endavant. 
 



 71

Aquesta nova emissora acostarà l’actualitat de la nostra illa a totes les persones, i a 
més, sense censures ni filtres. Ona Mediterrània servirà d’altaveu a la música i la 
cultura pròpia de Mallorca, a tot l’esport que es practica a la nostra illa. També 
comptarà amb programes d’entreteniment de qualitat i farà que els nouvinguts 
aprenguin la llengua catalana. 
 
Ona Mediterrània és i serà una ràdio de proximitat, pensada en clau de Mallorca que 
farà arribar als seus oients el que passa més a prop i que ens afecta com a individus i 
com a poble. Ona Mediterrània vol ser un mitjà de comunicació modern i de 
referència; una ràdio creada a través de l’associacionisme amb socis i sòcies que hi 
tindran veu i vot. Fer-se soci d’aquest projecte suposa donar impuls a una inicitiva 
nova, moderna i en català. 
 
 
Per això, el grup de consellers MÉS per Mallorca proposa els següents 
 
 

ACORDS: 
 

1. El Ple del Consell de Mallorca manifesta el seu suport al projecte Ona 
Mediterrània i acorda fer una aportació econòmica de 100 euros com a soci. 

 

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

Fa avinent la negativa situació del panorama radiofònic català a l’illa de Mallorca, pràcticament 
inexistent, arran del tancament de la Ràdio Televisió de Mallorca (RTVM).  

Un cop tancades Ona Mallorca i Som Ràdio, el cert és que fins a dia d’avui ningú no ha estat capaç de 
posar en marxa un mitjà en català, que sigui proper i que doni veu a les persones que romanen 
invisibles i silenciades per altres mitjans.  

Assegura que Ona Mediterrània neix amb l’objectiu de recuperar una veu pròpia de Mallorca, i de 
protegir la cultura balear, amb la voluntat de ser un mitjà de referència.  

Diu que actualment el percentatge de ràdio en català a Mallorca és ínfim, per la qual cosa aquesta 
iniciativa suposa un alè per conèixer la realitat social i cultural de Mallorca.  

Observa que se vol fer accessible a la petita indústria i al petit comerç un mitjà de comunicació de 
proximitat en un temps econòmicament tan difícils.  

A dia d’avui, la major part de ràdios generalistes que s’escolten a la nostra illa fan ús de la llengua 
castellana i, majoritàriament, amb una perspectiva molt allunyada del col·lectiu mallorquí, de les seves 
singularitats (culturals, empresarials i socials). 

Considera que també contribuirà a pal·liar la situació de les petites empreses productores de Mallorca.  

En conseqüència, la nova emissora acostarà l’actualitat de la nostra illa a totes les persones i posa 
diversos exemples dels continguts de la programació prevista.  

Destaca també que afavorirà que les persones nouvingudes aprenguin la nostra llengua.  

Diu que és un projecte de ràdio de proximitat, creat des de l’associacionisme, del qual destaca totes les 
seves característiques més importants.  

El motiu de la moció és aconseguir que el Consell de Mallorca doni suport a aquest projecte i s’acordi 
fer-hi una aportació de 100 euros, com a soci. Destaca que és una aportació simbòlica, com a exemple 
d’impuls social per fer-li costat com a projecte d’interès general de la nostra illa.  



 72

Demana també que el Consell de Mallorca l’incorpori com un mitjà de comunicació més a l’hora de fer 
difusió de les seves activitats com a institució.  

El Sr. DALMAU (PSOE) intervé tot seguit. 

Expressa el suport del seu Grup a la moció perquè el projecte de Ona Mediterrània vertebra l’illa de 
Mallorca des del punt de vista cultural, social i lingüístic i, com és evident, el Consell de Mallorca no li 
pot donar l’esquena. 

Destaca la importància i també la necessitat de creació d’un espai comunicatiu que cobreixi el que fins 
fa dos anys cobria Ona Mallorca, com a ràdio pública de la Ràdio Televisió de Mallorca que l’actual 
govern del Partit Popular va decidir tancar, per decisió unilateral.  

El Sr. ROTGER (conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports) intervé tot seguit. 

Diu que totes aquelles associacions, empreses, persones, etc. de Mallorca que demostrin iniciativa com 
a emprenedores han de merèixer, evidentment, tot el suport de les institucions i del Consell de 
Mallorca. 

Tot i això, fa notar que aquest suport no se pot traduir en una qüestió econòmica, per la qual cosa el 
Grup que presenta aquesta moció ha d’entendre que una institució, per participar com a soci, necessita 
seguir un procediment administratiu, de concurrència pública. Tot i que se proposi una aportació en 
aquest sentit de 100 euros, s’ha d’entendre que és el mateix tant si l’aportació és d’1 euro com si és de 
2.000 o 20.000 euros.  

A més a més, fa notar que l’equip de govern introduiria una petita matisació en el text de l’exposició de 
motius d’aquesta moció, en el sentit que a Mallorca hi ha ràdios municipals i ràdios d’iniciativa 
privada, per la qual cosa el text no reflecteix correctament la realitat.  

Observa que és tècnicament impossible que el Consell de Mallorca prengui aquest acord. Fa avinent 
que actualment no existeix cap expedient obert que li permeti saber de qui se fa soci, ni qui és Ona 
Mediterrània, si és de l’Obra Cultural Balear o si aquesta entitat n’és un soci més. S’hauria de saber 
exactament qui és Ona Mediterrània, i quines entitats la conformen.  

Considera que aquesta proposta de suport no compleix els requisits tècnics que com a mínim s’haurien 
d’acreditar a hores d’ara, raó per la qual l’equip de govern no li pot donar suport.  

La Sra. CAMPOMAR intervé tot seguit. 

Fa notar que potser és que s’ha interpretat malament el sentit de la seva petició d’aportació anual de 
100 euros, atès que és ben probable que el Consell de Mallorca també tengui subscripcions a llibres, 
diaris, revistes, etc. amb aquesta mateixa periodicitat, i les paga. Assegura que ella no ha plantejat res 
diferent.  

Retreu que l’equip de govern posi una excusa per no donar suport a Ona Mediterrània, creu que hi deu 
haver alguna cosa més per darrera, perquè és obvi que si es tracta de 100 euros el problema no és per 
raons econòmiques.  

Aprofita per fer un altre retret referit a la política del PP en la RLT, pel que fa a no donar suport a que 
tots els funcionaris sàpiguen català.  

Fa notar que si l’equip de govern de la institució fos una empresa i pel mateix preu se pogués disposar 
d’un tècnic que parlàs dues llengües és clar que no li pagarien el mateix per parlar-ne només una. 

Refusa que el Sr. Rotger digui que parla en termes econòmics, perquè no és així.  

Torna a demanar al Sr. Rotger que si el sentit del vot que ha expressat és a causa d’haver interpretat 
que se demanava a la institució participar en forma d’accions, formar part d’un grup d’accionistes, ha 
de saber que no és així, sinó que se fa per mitjà de socis, amb una subscripció anual.   

El Sr. DALMAU intervé a continuació. 

Diu que no tenia previst intervenir, però s’hi veu obligat per fer un retret evident en el sentit que avui 
mateix l’equip de govern ha aprovat una assignació de 50.000 euros a l’Observatori Astronòmic de 
Mallorca, sense cap concurrència, mentre posa tot tipus d’entrebancs per no aportar 100 euros anuals 
per al projecte Ona Mediterrània. És clar que l’equip de govern ho hauria d’explicar.   
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Fa notar que, com equip de govern, els pertoca cercar la fórmula adequada per participar en el projecte, 
si és que hi tenen interès, voluntat i ganes.  

Es mostra convençut que si aquest projecte estàs darrera una entitat com ara Fundació Jaume III o 
Círculo Balear, no s’ho pensarien dues vegades i li donarien els doblers. És això, el que sospita el Grup 
Socialista, i atès que l’Obra Cultural és un símbol del qual el PP no n’ha volgut saber res des de fa dos 
anys s’entén perfectament la seva negativa a adherir-se al projecte.  

Proposa que eliminin les referències a fer-se socis, si és aquest el problema, i reitera que cerquin la 
fórmula adient i que col·laborin amb el projecte, amb una aportació de cent euros.  

El Sr. ROTGER intervé per tancar el debat. 

Assegura que no tractarà cap dels arguments falsos que s’han introduït en la discussió d’aquest punt. 
Diu que són atribucions que no corresponen al PP i que no comparteixen, de cap manera.  

Fa notar que el text de la moció diu el que diu, i tothom sap que el Consell de Mallorca no pot adoptar 
l’acord de fer-se soci de qualsevol associació de Mallorca.  

Assegura que allò que proposa el Grup Més en aquesta moció és una subvenció, pura i dura i si aquesta 
institució ha de subvencionar totes les associacions de Mallorca amb cent euros la partida destinada a 
Cultura no se podria destinar a res més.  

És obvi que aquesta moció està mal plantejada, tècnicament. A més a més, retreu que el Grup Més no 
hagi presentat tan sols els estatuts d’aquesta associació, per tal de conèixer qui n’és el president, quina 
és la seva Junta Directiva, qui la promou, qui la constitueix, quin és el seu CIF, etc.  

Refusa el missatge que l’oposició ha volgut donar a la societat: que per 100 euros el Consell de 
Mallorca no vol ser soci d’Ona Mediterrània. Reitera que refusa aquest missatge.  

Per totes aquestes raons, el Grup Popular votarà en contra de la moció. 

Sotmesa la proposta a votació, se rebutja per tretze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca) cap abstenció i devuit vots en contra (PP) 

 

PUNT 18. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA SOBRE EL 
ROMANENT DE 2012 DE L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA 
LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA. 

Es dóna compte de la següent moció: 

El grup MÉS per Mallorca ha presentat en dues ocasions durant el 2013 mocions 
sobre el romanent econòmic de l’Agencia de Protecció de la Legalitat Urbanística i 
Territorial de Mallorca. Concretament aquestes mocions es presentaren als plenaris de 
febrer i de juny i no comptaren amb el suport del Partit Popular. 
 
Segons marquen els estatuts de l’ADU, “Tots els ingressos de l’Agència seran 
considerats en el règim pressupostari i quedaran vinculats a la satisfacció de la 

corresponent anualitat. Els excedents dels ingressos respecte de les necessitats de 

manteniment seran aplicats a la dotació d’un fons, propi de l’Agència, destinat 

preferentment a la realització d’inversions per a la conservació i millora dels valors 

mediambientals, en benefici dels municipis delegants, d’acord amb les criteris 

establerts pel Consell de Direcció”. 

 

A la reunió del 26 d’abril de 2013 del Consell de Direcció de l’Agència de Protecció 
de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca es va aprovar la liquidació del 
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pressupost del 2012. En aquest punt s’hi pot apreciar que el romanent de tresoreria a 
data 31/12/2012 és de 7.553.049,01 euros. Si a aquesta quantitat li restem els saldos 
de dubtós cobrament (1.597.021,10 euros) i l’excés de finançament afectat (2.789,72 
euros) queda un romanent total de 5.953.238,19 euros. 
 
Tenint el compte el que marquen els estatuts de l’organisme, que son i han de ser el 
full de ruta de les seves actuacions, aquesta quantitat s’ha de repartir entre els 
municipis membres (Montuïri, Marratxí, Son Servera, Campanet, Algaida, 
Valldemossa i Puigpunyent) per a què aquests, preferentment, duguin a terme 
projectes per a la conservació i millora dels valors mediambientals. El fet de no 
aplicar aquest article dels estatuts suposaria un incompliment de la seva normativa, 
sense perjudici de possibles il·lícits penals. 
 
Des del grup de consellers MÉS per Mallorca som conscients de que les sancions no 
es recapten de manera immediata, per això proposem que el cinquanta per cent del 
romanent total es destini d’immediat al municipis membres, i el cinquanta per cent 
restant es faci una vegada cobrades totes les sancions. 
 
La proposta de MÉS per Mallorca és la de procedir al repartiment dels 2.976.619,1 
euros via convocatòria pública de subvencions per a projectes per a la conservació i 
millora dels valors mediambientals. A aquest convocatòria, òbviament, només s’hi 
podran presentar els municipis membres de l’ADU. 
 
 
Per això, el grup de consellers MÉS per Mallorca proposa els següents 
 
 

ACORDS: 
 

a. El Ple del Consell de Mallorca aprova posar en marxa una 
convocatòria pública de subvencions per a projectes per a la conservació i millora dels 
valors mediambientals per un pressupost total de 2.976.619,1 euros, corresponents al 
50% del romanent total de l’any 2012. Aquesta convocatòria anirà destinada 
exclusivament als municipis membres de l’ADU. 

 

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

El Sr. FELIP (Unió d’Associacions de Mallorca), en primer lloc, felicita la Sra. Presidenta pel seu 
aniversari, el passat dia 5.  

Tot seguit desitja un Bon Nadal i salut a tots els membres dels Grups polítics del Consell de Mallorca.  

A continuació, fa la intervenció següent: 

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

Segons el nostre criteri, el Consell de Mallorca incompleix, de forma inacceptable, incomprensible i, 
potser, il·legalment, els estatuts de l’Agència de la Disciplina Urbanística (ADU), perquè no ha repartit 
els excedents dels ingressos de l’any 2012 entre els municipis que en són membres (Montuïri, Marratxí, 
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Son Servera, Campanet, Algaida, Valldemossa i Puigpunyent) fet que consideram, i ho direm amb totes 
les reserves pertinents, un malbaratament de cabdals públics a la finalitat legal.  

Aquest fet, que és exageradament anòmal, demostra, entre d’altres irregularitats, que el Consell de 
Mallorca ha realitzat de forma continuada una mala gestió.  

Sí, senyores i senyors de l’equip de govern del PP, vostès, políticament parlant, van per mal camí. 
Duen el Consell de Mallorca, directament, cap a Son Tril·lo.  

I allò més greu és que, amb l’incompliment de la normativa de l’ADU, estan fent “la maça i el cullerot” 
a set ajuntaments, als quals paralitzen tots els seus excel·lents projectes mediambientals.  

I amb aquesta política aberrant, lògicament, no aconseguiran més socis per a la mal anomenada 
Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca, la qual fins a data d’avui ha 
estat el fracàs del segle. Si, tal i com sona. I els pocs socis que té (set ajuntaments) sembla ser que estan 
del tot descontents perquè no reben allò que els pertoca (tret del cas de l’Ajuntament de Marratxí, en 
mans del PP). 

Sí, ja sabem que les arques del Consell de Mallorca estan en bancarrota i plenes de teranyines, però 
vostès, senyores i senyors de l’equip de govern del PP en aquesta institució, han de fer dues coses, 
immediatament:  

En primer lloc, pagar als set ajuntaments, membres de ple dret de l’ADU, almenys el 75% del romanent 
total de l’any 2012.  

En segon lloc, exigir al Govern balear, presidit per el grisenc i cada dia més desgastat i criticat, el Molt 
Honorable Sr. José Ramón Bauzá, que pagui al Consell de Mallorca els 320 milions d’euros que li deu.  

Ja n’hi ha prou que, per culpa d’un president prepotent i incompetent (políticament parlant) el nostre 
estimat Consell de Mallorca desapareixi del mapa.  

Honorable Sra. presidenta del Consell de Mallorca, Maria Salom: li suggerim (i, a més a més, li feim 
costat) que s’ho jugui tot a una sola carta, amb coratge –que ens consta que en té– i li digui al cabdill 
del Consolat de la Mar que o paga al Consell de Mallorca els 320 milions d’euros que li deu o vostè li 
declara el boicot.  

I, per acabar, un acudit d’estalvi nadalenc: Sra. presidenta, damunt la taula, hi ha un tassó, però la 
botella d’aigua no hi és.” 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) intervé tot seguit. 

En primer lloc, felicita també la presidenta pel seu aniversari, que va celebrar el passat dia 5.  

Abans de començar a defensar aquesta moció, diu que lamenta, com a portaveu del seu Grup, que el Sr. 
Rotger, en la seva intervenció del punt anterior, hagi utilitzat un argument purament tècnic i sense cap 
fonament intel·lectual per rebutjar la moció de suport a Ona Mediterrània.  

Tot seguit inicia la intervenció de defensa de la moció. 

Recorda que ja des dels inicis de 2013 el seu Grup va presentar una moció, quan va tenir constància 
d’una primera memòria de l’existència d’un determinat superàvit econòmic de l’ADU, atès que ja 
començava a tenir més ingressos que despeses. Se demanava que se creàs un fons econòmic per repartir 
entre els ajuntaments que n’eren socis, no per caprici del seu Grup sinó perquè això ho estableixen els 
estatuts de l’ADU. 

Aquesta moció va ser rebutjada amb l’argument que havia estat un resultat puntual; assegura que no era 
l’habitual, per la qual cosa no hi havia doblers. 

Tot i això, fa notar que el superàvit existia, que eren doblers que havien estat ingressats. Ho poden 
vestir com vulguin, però no aconseguiran canviar els números, i aquests són els que són.  

Recorda que va ser en aprovar-se el pressupost de 2012 quan se va descobrir un romanent positiu de 
quasi 6 M€, que és una quantitat molt considerable.  

Ja suposa que l’argument del conseller serà afirmar que aquests doblers no són dins la caixa, i el 
comparteix, però fa notar que són doblers que més prest o més tard hi entraran, perquè així ho indica la 
comptabilitat.  
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Per aquesta raó, el seu Grup no pot tolerar un incompliment dels estatuts de l’ADU, entre d’altres raons 
perquè els ajuntaments s’hi varen adherir o delegar les seves competències en el benentès que els 
estatuts se complirien. És obvi que si existeix la possibilitat de donar-los una compensació, s’ha de fer. 
Recorda també que no se va fixar cap quantitat concreta, precisament perquè aquest repartiment fos a 
criteri dels responsables de l’ADU, segons les circumstàncies concretes d’aquesta entitat.  

Diu que avui sí que presenten una proposta concreta en aquest sentit, i considera que no és cap 
barbaritat repartir el 50% del romanent positiu de l’ADU. Opina que aquesta quantitat pot solucionar 
moltes necessitats als ajuntaments que en són socis, una majoria dels quals, si no ho han fet encara, la 
demanaran.  

Tot i que ja s’imagina que se rebutjarà la moció, reitera els arguments a favor.   

El Sr. COLOM (PSOE) intervé tot seguit. 

Anuncia, en nom del seu Grup polític, el vot favorable a la moció. 

Per justificar-ho, reitera tant els arguments que el seu Grup va donar ja en el Ple del passat mes de 
gener, quan va demanar que l’ADU rebés el necessari impuls polític, com els que s’han explicat en les 
mocions en què el Grup MÉS per Mallorca també ha presentat propostes en el mateix sentit.  

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) intervé a continuació. 

Diu al Sr. Font que per moltes vegades que insisteixi en els seus arguments, això no significa que 
siguin veritat. Li assegura que ni és cert que hi hagi superàvit ni ho és que s’incompleixin els estatuts 
de l’ADU.  

Afirma que, tot plegat, és absolutament fals. També li diu que, si llegeix acuradament els estatuts de 
l’ADU que ha fet constar, entre cometes, en la redacció de la moció que se presenta, comprovarà que a 
dia d’avui no se parla d’un romanent positiu de Tresoreria o de xifres comptables, sinó dels excedents 
dels ingressos respecte de les necessitats del manteniment de l’ADU.  

Observa que confon els termes, quan parla sobre l’excedent dels ingressos prevists. Li fa notar que són 
ingressos no cobrats i que tampoc no se sap si se cobraran ni quan (atès que els particulars han 
recorregut la sentència, en un percentatge del 90%). També li fa avinent que, a més a més, en moltes 
ocasions aquestes quantitats se rebaixen. En conseqüència, no és cert que se disposi d’aquesta liquiditat 
disponible a la Tresoreria, ni de l’any 2012 ni de 2013, i no se sap tampoc quina serà la situació, en 
aquest sentit, durant el període restant d’aquesta legislatura.  

Reitera tots els arguments anteriors sobre aquesta qüestió.  

Explica que els càlculs sobre els ingressos efectuats inclouen, a més a més, tant els ajuntaments que 
estan adherits a l’ADU com els que no hi estan, sobre els quals el Consell de Mallorca exerceix, 
subsidiàriament, les competències.  

Demana al Sr. Font si considera que s’han de repartir, també, els doblers que corresponen a les 
sancions d’aquells ajuntaments que no han fet la feina que els pertocava fer, és a dir: els que no s’han 
cobrat, els que no se sap si se cobraran, ni quan, i els d’aquells ajuntaments que tampoc no s’han 
adherit a l’ADU.  

Destaca especialment que hi ha romanent, però no superàvit. Diu que s’han fet càlculs referits a les 
sancions que s’han imposat, i que es troben fins i tot recorregudes judicialment. Reitera que no és cert 
que a dia d’avui la Tresoreria disposi de la liquiditat que afirma el Sr. Font.  

Diu al Sr. Font que allò que ell proposa, “donar ditades de mel” amb doblers que no tenen, és 
precisament l’exemple claríssim que explica com han anat les coses, al Consell de Mallorca, mentre ha 
governat el seu Grup polític, pel fet que han repartit allò que no tenien. Refusa aquesta actitud de 
repartir quan no se té la certesa que els doblers s’ingressaran.  

Per les raons que ha explicat, el Grup Popular votarà en contra de la moció. 

Tot seguit assenyala que la situació de la Tresoreria de l’ADU, a data 4 de desembre de 2013, és 
aquesta: 654.000 euros en el compte; 301.000 euros pendents de pagar; la segona i la tercera 
certificacions de TRAGSA, de Ses Covetes i la devolució a l’Ajuntament de Campos. Assenyala que 
amb aquests 350.000 euros s’han de pagar les nòmines de desembre i la paga extra i tancar l’any 2013. 
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Demana al Sr. Font si considera que, en una situació com la que ha descrit, és possible fer un pla de 
subvencions de 2.900.000 euros. Li fa avinent que l’any 2012 els ingressos reals de l’ADU han estat 
563.000 euros, amb un romanent positiu de Tresoreria superior als 5 M €.  

Per acabar, torna a demanar al Sr. Font com ho faria, per repartir 2.900.000 euros, si en un any l’ADU 
no aconsegueix recaptar ni un cinquena part d’aquest import, la qual cosa demostra que els membres 
del Grup MÉS per Mallorca són uns irresponsables pel fet de presentar una moció en aquests termes.  

El Sr. FONT intervé a continuació. 

Diu al Sr. Rovira el mateix que aquest li ha retret a l’inici de la seva intervenció: no són més certes ni 
més mentida les afirmacions que ell faci, com a conseller executiu, per bé que les repeteixi moltes 
vegades.  

També li diu que, si no li agraden les xifres dels resultats, faci el que pertoqui fer per canviar-les. Opina 
que, si la liquidació de 2012 presenta un resultat proper als 6 M€ positius, i a l’hora de presentar el 
balanç total el Sr. Rovira només fa constar la quantitat que ha manifestat, és obvi que diu molt poc a 
favor de la seva gestió, perquè el resultat és molt magre. Retreu al Sr. Rovira haver aprovat aquesta 
liquidació.  

Li demana que no expliqui coverbos, al Ple, perquè les xifres són les que consten als documents, i es 
tracta d’un romanent positiu de quasi 6 M€.  

Fa notar que en cap moment no li ha demanat la situació de la caixa de l’ADU, només s’ha referit a la 
xifra real que consta a la liquidació, i és obvi que el seu Grup s’ha de poder basar en aquest resultat per 
presentar propostes en benefici de tots els ajuntaments que són socis de l’ADU.  

Insisteix a mantenir la proposta, perquè és clar que l’ADU incompleix els estatuts i també ho és que 
aquest incompliment perjudica els interessos dels ajuntaments que en són socis, situació que el seu 
Grup no pot admetre.  

El Sr. ROVIRA tanca el debat. 

Reitera que els membres del Grup MÉS per Mallorca són uns irresponsables.  

Insisteix a fer notar al Sr. Font la diferència entre un romanent de tresoreria i el superàvit i la liquiditat. 
Li retreu també que demani que se reparteixin uns doblers que no s’han cobrat i que tampoc no és segur 
que se cobrin. Es mostra desconcertat per aquests comentaris del Sr. Font, que considera tan 
irresponsables, i li demana que expliqui com pretén que se pagui  als ajuntaments aquesta subvenció. 

Reitera detalladament les dades econòmiques de l’ADU per fer-li entenedor que no és possible repartir 
uns doblers que aquesta entitat no produeix. Assenyala que només serà possible fer-ho quan els 
cobraments se facin efectius i representin una quantitat superior a les necessitats del manteniment de 
l’ADU; només aleshores els estatuts de l’ADU obliguen a dotar un fons econòmic, però no ara, per les 
raons que ha explicat.  

Afirma que el Sr. Font no ha llegit els estatuts com pertoca, sinó així com li agradaria llegir-los, per fer-
ne política barata en el Ple, de forma irresponsable i amb la intenció de crear problemes a l’equip de 
govern.  

Per acabar, torna a definir el fet de presentar aquesta moció com una irresponsabilitat absoluta del Grup 
MÉS per Mallorca. 

Sotmesa la proposta a votació, se rebutja per dotze vots a favor (MÉS per Mallorca i 
PSOE), devuit vots en contra (PP) i cap abstenció.  

 

PUNT 19. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA SOBRE EL 
40È ANIVERSARI DE LA CREACIÓ DEL FRONT POLISARIO. 

Es dóna compte de la següent moció: 
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L’any 2013 es commemora el 40è aniversari de la creació, l’any 1973, del Front 
Polisario que es va constituir per aconseguir la independència nacional del Sàhara a 
través d’una descolonització d’Espanya. 
 
El conflicte del Sàhara continua sense resoldre’s i continua sent, al conjunt del 
continent africà, l’única ex colònia que no ha passat per un procés de descolonització 
que la dugués a l’exercici de la sobirania. 
 
El Consell de Mallorca, quan ja fa més de 36 anys que el poble sahrauí espera de la 
comunitat internacional una solució justa i pacífica a la situació sense sortida a què la 
història l’ha portat, conscient de la responsabilitat històrica, legal i política que l'estat 
espanyol té amb la situació al Sàhara Occidental i de cara a promoure i reforçar 
l'amistat amb el poble sahrauí: 
 
 
Per això, el grup de consellers MÉS per Mallorca proposa els següents 
 
 

ACORDS: 
 

1. El Ple del Consell de Mallorca manifesta el seu suport al dret del poble saharià a 
l’autodeterminació en el marc de recerca de solucions pacífiques al conflicte en els 
termes establerts a la Carta de les Nacions Unides, tal com reconeixen de manera 
permanent des de fa dècades les Nacions Unides, la Unió Europea i el conjunt de la 
comunitat internacional, amb totes les garanties de llibertat, seguretat i transparència. 

2. El Ple del Consell de Mallorca insta el Govern de l’Estat a promoure totes les 
iniciatives polítiques necessàries dirigides a facilitar el dret legítim del poble sahrauí a 
la seva autodeterminació. 

3. El Ple del Consell de Mallorca reitera la seva denúncia de la greu situació de 
violacions dels drets humans que es viu al Sàhara ocupat i expressa el seu 
convenciment que el conflicte no té una altra solució que la plena aplicació de la 
legalitat internacional. 

4. El Ple del Consell de Mallorca sol·licita al Govern de l’Estat Espanyol que 
atorgui un estatus diplomàtic a la representació del Front Polisario com a legítim 
representant del poble sahrauí, així reconegut per l’ONU. 

5. El Ple del Consell de Mallorca demana al Govern de l’estat espanyol que 
promogui en el Consell de Seguretat de l’ONU, la incorporació en el manament de la 
MINURSO de competències en matèria de drets humans al Sàhara. 

6. El Ple del Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears, el Govern 
de l’Estat que intensifiqui i ampliï, en la mesura de les seves possibilitats, la 
cooperació humanitària amb el poble sahrauí atesa la crisi alimentària que actualment 
pateixen els campaments de Tindouf. 
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7. El Ple del Consell de Mallorca comunicarà els acords d’aquest ple als governs 
de les Illes Balears, de l'Estat Espanyol i del Marroc.  

 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) comença la seva intervenció recordant que, abans del passat Ple, el 
Grup Popular del Consell de Mallorca va negociar amb els altres grups una declaració institucional 
referent al 40è aniversari del poble sahrauí, declaració que venia proposada per l’intergrup parlamentari 
que està treballant pel tema del Sàhara i dels sahrauís. 

Aquesta declaració estava totalment consensuada entre tots els grups polítics i els va venir de nou que 
llavors no se presentàs al Ple. En aquest sentit insisteix en deixar clar que no entén el motiu pel qual la 
declaració no es va dur a Ple i que no entén que el Partit Popular vulgui jugar a fer monedes de canvi 
amb declaracions institucionals a no ser que el Partit Popular hagi canviat d’opinió en relació al tema 
del poble sahrauí. 

MÉS per Mallorca creu i vol pensar que la causa del poble sahrauí és compartida per tots. Volen pensar 
que tothom vol i respecta el dret a l’autodeterminació del poble sahrauí i volen pensar que el Partit 
Popular no ha canviat d’opinió al respecte. 

Tots consideren que l’Estat espanyol ha d’agafar la iniciativa i promoure accions que puguin conduir 
cap a l’autodeterminació del poble sahrauí i creuen que el Partit Popular també pensa el mateix. 

Tots volen denunciar que als territoris ocupats s’estan violant els drets humans i creuen que el Partit 
Popular pensa el mateix. 

Tots volen que l’Estat espanyol atorgui l’estatus de representació diplomàtica a la delegació del Front 
Polisario com a representant legal del poble sahrauí.  

Per això, davant la retirada de la declaració institucional que ja estava pactada al passat Ple, avui el seu 
Grup la duu com una moció i li agradaria que, així com estava pactada al Ple anterior, avui com a 
moció es pugui aprovar per unanimitat. 

La Sra. CANO (PSOE) comenta que el Sr. Font ha explicat els orígens d’aquesta moció que és el fruit 
d’una declaració institucional pactada per tots els partits polítics al Parlament i anuncia que el Grup 
Socialista donarà suport a aquesta moció perquè creuen que és de justícia fer acomplir un mandat tant 
clar com el de les Nacions Unides. 

La consolidació de l’statu quo del Sàhara no és acceptable i el nostre país hi té una gran responsabilitat, 
en especial els partits que han tengut responsabilitats de govern els quals han de fer una necessària 
autocrítica respecte d’aquesta situació atès que han primat més els interessos geoestratègics i 
comercials que no el respecte als drets humans en aquesta zona. 

Constata que al Sàhara hi ha 150.000 persones que viuen sota l’ocupació marroquina, centenars 
d’activistes hi han estat torturats, 20.000 persones malviuen als camps de refugiats al desert d’Algèria. 

Quatre dècades són moltes dècades sense trobar-hi una solució i això fa que ara els joves s’estiguin 
radicalitzant donat que no troben un futur, no veuen que la seva situació es pugui arreglar, no tenen cap 
tipus de confiança en les institucions ja que es violen sistemàticament els seus drets humans, s’espolien 
els seus recursos naturals i aquest conflicte no s’arreglarà sense la pressió internacional. 

Espanya és responsable moral d’aquesta situació pel que va ocórrer l’any 1973 i també pel que ha 
ocorregut durant el decurs de les darreres dècades. 

Per acabar, fa constar que des del Grup Socialista al Consell de Mallorca es comprometen amb aquesta 
causa, a reconèixer els legítims representants del Front Polisario i que es pugui aclarir aquest conflicte 
dins la legalitat i la pau. 

La Sra. GARCIA (PP) manifesta, en primer lloc, que els membres del Grup Popular han romàs molt 
sorpresos pel fet que el Sr. Font els digui que no entén res i a continuació li diu al Sr. Font que els que 
no entenen res de tota aquesta seqüència de declaracions institucionals són precisament els membres 
del Partit Popular i afegeix que no li tolera que digui el Partit Popular ha emprat les declaracions 
institucionals com a moneda de canvi. 
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Tot seguit explica que la política de les declaracions institucionals era una fins que el Grup MÉS per 
Mallorca va dir –per un motiu que ara no ve a col·lació– que havia romput relacions amb el Grup 
Popular. 

Així doncs, MÉS per Mallorca va rompre aquestes relacions i no ha volgut dur cap declaracions 
institucional amb el Partit Popular fins que un dia, després de tres o quatre plens, decideixen que sí, és a 
dir, que segons el tema de la declaració –en aquest cas la del Front Polisario– sí que els va bé, 
declaració que coincidia el mateix dia de les declaració del Dia Internacional de la Dona i del Dia 
Internacional de la Infantesa. 

En relació a aquestes dues darreres declaracions no hi va haver acord però sí en quant la relativa al 
Front Polisario i aquí va ser quan el Grup Popular va dir que no, que no permetrien que fos el Grup 
MÉS per Mallorca el que triàs les temàtiques de les declaracions institucionals que vulguin dur a Ple i 
aprovar-ne unes sí i unes no. 

En conseqüència, no accepta que el Sr. Font digui que no entén la política de declaracions institucionals 
perquè és el Grup Popular el que no entén com funciona MÉS per Mallorca. 

Avui, en canvi, duen aquella declaració institucional en forma de moció i en aquest sentit li observa al 
Sr. Font que tècnicament són dues fórmules molt diferents. Una declaració institucional és una 
declaració d’intencions respecte a un motiu molt concret i una moció és una iniciativa o una proposta 
de feina a un equip de govern i entén que no poden presentar un mateix text mitjançant una fórmula o 
una altra. 

Per tant, tot i que volen deixar clar que és un tema de justícia –com deia la Sra. Cano– i que estan 
d’acord amb el gruix de la moció i amb el gruix de l’exposició de motius en el marc de la recerca de 
solucions pacífiques al conflicte i encara que és molt important aquesta data del 40è aniversari de la 
creació del Front Polisario, li fa saber que la postura del Partit Popular és la següent: votaran a favor 
dels punts 1, 2, 3 i 6 i en contra dels punts 4, 5 i 7. 

La justificació és que voten en contra dels punts 4 i 5 perquè entenen que són temes que corresponen a 
les relacions de l’Estat amb l’ONU i no són polítiques que siguin competència del Consell de Mallorca 
i, per tant, no és procedent que s’insti l’equip de govern. 

La votació en contra del punt 7 està motivada perquè entenen que de totes les mocions que s’aproven al 
Consell de Mallorca des de la Secretaria General ja se’n dóna compte a les institucions afectades i, per 
això, entenen que així es farà sense necessitat que reculli en un punt concret si bé inicialment s’hi 
recollia perquè es tractava d’una declaració institucional però no procedeix en el cas d’una moció. 

El Sr. FONT observa que no sap de què se sorprèn la Sra. Garcia i apunta que el Grup Popular és ben 
lliure d’aprovar les declaracions institucionals que trobi oportunes, ben igual que el Grup MÉS per 
Mallorca perquè ambdós grups tenen els mateixos drets. 

Recorda que aquesta declaració institucional la va promoure el Grup Popular. MÉS per Mallorca hi va 
estar d’acord així com també el Grup Socialista i la varen retirar just perquè no hi havia acord en quant 
a altres dues declaracions institucionals que estaven carregades d’hipocresia perquè aquí s’acorda una 
cosa i llavors el PP, tant al govern d’aquí com al govern de Madrid, en fan una altra completament 
contradictòria. 

Puntualitza que tots han de jugar amb les mateixes cartes i que el Partit Popular ho ha de permetre i que 
no li ha de venir de nou que MÉS per Mallorca vulgui jugar amb les mateixes cartes que juga el Partit 
Popular. 

Fa notar que li sembla kafkià que ara el Partit Popular no vulgui votar a favor d’uns quants punts i 
observa que això vol dir que ha canviat, que no és igual parlar amb la boca petita que amb la boca 
grossa. Quan parlen amb la boca petita poden votar segons què i quan han de parlar amb la boca grossa 
ja no poden votar segons què i això demostra el que ha dit abans: que canvien com el pensament, 
segons els convengui. 

Remarca que convendria que fossin una mica més coherents per dedicar-se a la política i sobretot per 
gestionar tot un consell, una comunitat autònoma i un govern de l’Estat. 

Per concloure la seva intervenció, assenyala que està d’acord amb la votació separada dels diferents 
punts de la moció. 
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La PRESIDENTA recorda que se farà votació separada.  

En primer lloc se voten els punts 1, 2, 3 i 6.  

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

En segon lloc se voten els punts 4, 5 i 7. 

Sotmesa la proposta a votació, se rebutja per onze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), devuit vots en contra (PP) i cap abstenció.  

 

PUNT 20. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA SOBRE 
AUTOCONSUM I ENERGIES RENOVABLES CAMÍ CAP A LA SOBIRANIA 
ENERGÈTICA. QUE NO ENS ROBIN EL SOL!. 

Es dóna compte de la següent moció: 

Les darreres reformes en matèria energètica tenen objectius clars: blindar el poder de 
les grans empreses elèctriques i els seus lobbies i desterrar les energies renovables i 
l’autoconsum. 
 
MÉS considera imprescindible treballar de forma clara i decidida per la sobirania 
energètica. Per tant, s’ha d’avançar cap a la democratització de l’energia i rompre 
l’oligopoli i la dependència energètica cap a empreses que volen mantenir l’actual i 
contaminant sistema energètic depenent dels combustibles fòssils. Aquestes empreses 
ens volen robar el sol, el vent, i la resta de recursos naturals, i ens imposen polítiques i 
preus abusius. I els governs actuals, en lloc de fer front a aquesta ofensiva capitalista, 
faciliten, impulsen i consoliden l’abús energètic; i dificulten, criminalitzen,... les 
renovables i l’autoconsum. Aquesta és la política energètica del PP. 
 
Amb el Reial Decret de regulació de l'autoconsum elèctric (Propuesta de Real 
Decreto por el que se establece la regulación de las condiciones administrativas 

técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con 

autoconsumo y de producción con autoconsumo) el Govern de l'Estat ha tornat a 
legislar a favor de les grans companyies elèctriques, amb l'excusa que cal compensar 
l'anomenat “dèficit tarifari”. Es tracta d'un Decret que, tal i com han assenyalat les 
empreses instal·ladores d'energies renovables i els autoproductors afectats, representa 
una destralada a la necessària promoció de les energies alternatives. Aquestes lleis 
afecten especialment territoris com les nostres Illes, on a més de tenir molt camí a 
recórrer en matèria d'energies renovables, tenim una gran dependència de fots 
d’energia exteriors que ens fa ser menys competitius, i menys autosuficients i 
sobirans. 
 
A més, si la Reforma Energètica que planteja el PP a l’Estat s’aprova, les 
conseqüències són clares: mata l'autoconsum i suposa un revés a la generació 
d'electricitat renovable, una generació distribuïda i a l’abast de tothom. La imposició 
de l'anomenat “peatge de suport” només es pot entendre com un impost encobert i una 
penalització a l’ús de les fonts d'energies netes com el sol o el vent. El govern central 
vol cobrar un peatge per l'electricitat que es genera i es consumeix al mateix lloc, 



 82

sense que s'aboqui a la xarxa. El mateix decret, a més a més, especifica que no es 
podrà rebre cap contraprestació econòmica per l'excedent d'electricitat aportada a la 
xarxa elèctrica (no regula el balanç net), la qual cosa empitjora encara més la 
rendibilitat d'aquest tipus d'instal·lacions. 
 
L'autoconsum amb “balanç net” és un mecanisme que ja existeix a molts països 
europeus pel qual les persones que decideixen convertir-se en productors energètics 
consumeixen l'energia produïda per les seves pròpies instal·lacions (normalment 
plaques solars), aportant els excedents d'energia no consumida a la xarxa elèctrica, 
mentre obtenen de la mateixa l'energia necessària quan el propi sistema no produeix o 
ho fa per davall de les necessitats de la llar. Aquest sistema redueix l’ús de la xarxa i 
promociona el kilòmetre zero de l’energia. La diferència entre energia aportada i 
consumida ha de ser la que es computi a efectes de pagament o de cobrament. Aquest 
és un sistema que ja s’aplica a països com Alemanya, Dinamarca, Estat Units, Japó o 
Itàlia. 
 
Hem de recordar que el Consell Insular de Mallorca va signar el Pacte de Batles i 
Batlesses contra el canvi climàtic, per tant és imprescindible que el CIM posi en 
marxa accions decidides per l’eficiència energètica i implantar fonts d’energies 
renovables i l’autoconsum. El canvi climàtic és un problema global amb solucions 
locals: les ciutats generen emissions però també esdevenen llocs on desenvolupar 
noves idees i projectes innovadors contra l’escalfament global. 
 
Per tant, Mallorca ha de ser una illa plenament activa per promocionar i facilitar les 
energies renovables i l’autoconsum. Una política energètica que camini cap a la 
sobirania energètica és clau per fer de Mallorca una illa que lluita vertaderament 
contra el canvi climàtic. Per aquesta lluita és imprescindible treballar en tres línies: 
eficiència energètica, reducció del consum energètic i energies renovables. En aquest 
cas concret la nostra proposta es centra en les energies renovables, però cal actuar 
decididament també en els altres àmbits. 
 
Per tot allò 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 insta al Ministeri d'Indústria i Energia a elaborar 
un nou esborrany de Decret d'Autoconsum que elimini el “peatge de suport” i 
reconegui el balanç net de la generació elèctrica, i que incentivi les energies 
renovables i l’autoconsum, d’acord amb les directives europees.  
 
2.      El Ple del Consell de Mallorca insta al govern de les Illes Balears i al de l’Estat 
a elaborar un marc legal sobre producció d’energia als sistemes elèctrics 
extrapeninsulars que contempli un Règim especial per a les energies renovables a les 
Illes Balears, tal i com ja tenen a les Canàries, i afavoreixi una generació el més 
descentralitzada possible, tot afavorint el teixit empresarial local. 
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3.      El Ple del Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears a impulsar en 
l'àmbit de les pròpies competències la implantació de les energies renovables i en 
particular les instal·lacions d'autoconsum, mitjançant la modificació del Pla director 
d'Energia amb la introducció d'objectius concrets d'estalvi energètic, reducció de CO2 
i implantació de renovables, en la línia d'allò recomanat per la UE. 

 

La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) relata que el mes de desembre de l’any 2008 el Parlament 
Europeu va aprovar el Pla 20/20/20 amb l’objectiu que l’any 2020 es redueixin les emissions de CO2 en 
un 20%, es millori l’eficiència energètica en un 20% i que l’energia que es consumeixi provengui en un 
20% de fonts d’energies renovables. 

Aquest Pla es va transposar i es va transcriure al Pacte de Batles i Batlesses contra el Canvi Climàtic al 
qual està adherit el Consell de Mallorca. 

A les Illes Balears el consum energètic es distribueix en un 58% en transport i un 32% en el sector 
residencial i de serveis. Per tant, el 90% queda ocupat en aquests dos àmbits. 

És indiscutible i evident la dependència econòmica de totes les illes i, sobretot, la dependència 
energètica. Per això, el Govern de les Illes Balears ha demanat a l’Estat un règim especial per les 
energies renovables però de moment estan pendents de resposta. 

Els arguments de pes que acompanyen aquesta petició són que l’energia elèctrica generada mitjançant 
renovables no contribueix a l’augment de dèficit de tarifa ja que el preu de generació de l’energia 
elèctrica a les Illes Balears és considerablement més car que a la península. 

A tall d’exemple, l’any 2010 el cost del megawatt/hora a la península va ser de 51 euros i, en canvi, a 
les Illes Balears va ser de 140 euros, que és quasi bé el triple, d’acord amb aquestes dades i amb 
aquesta informació que es recull en el Pla d’Energies Renovables que va presentar el Govern de les 
Illes Balears la setmana passada o l’altra. 

El sobrecost del sistema elèctric balear l’any 2010 va ser de 604 M€. Per contra, la generació d’energia 
elèctrica a les Illes Balears provinent d’energies renovables és una menudesa, és molt lluny del 20% 
que plantejava el Pla de la Unió Europea i és molt lluny del 20% que està subscrit al Pacte de Batles i 
Batlesses i d’aquí neix el motiu pel qual el seu Grup presenta avui aquesta moció. 

És clar que el Consell de Mallorca no té competències en matèria energètica però sí que les podria 
acompanyar amb peticions com, per exemple, la del Govern de les Illes Balears al govern central en el 
sentit que tengui una consideració de règim especial per a les Illes Balears. 

És clar que el Consell de Mallorca podria acompanyar el Govern de les Illes Balears d’acord així com 
queda recollit i transcrit en el Pla d’Energies Renovables que es va presentar fa un parell de setmanes 
en temes de normativa urbanística i en tots aquests aspectes el Consell de Mallorca hi té molt a dir. 

Per la seva part, el Grup MÉS per Mallorca presenta avui unes propostes d’acord que diuen: 

- El Ple del Consell de Mallorca insta el Ministeri d’Indústria i Energia a elaborar un nou esborrany 
de decret d’autoconsum que elimini el peatge de suport i reconegui el balanç net de generació 
elèctrica i que incentivi les energies renovables i l’autoconsum d’acord amb les directives 
europees. 

- El Ple del Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears i l’Estat a elaborar un marc legal 
sobre producció d’energia als sistemes elèctrics extrapeninsulars que contempli un règim especial 
per a les energies renovables de les Illes Balears tal com ja tenen a les Canàries i afavoreixi una 
generació el més descentralitzada possible tot afavorint el teixit empresarial local. 

- El Ple del Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears a impulsar, en l’àmbit de les 
pròpies competències, la implantació de les energies renovables i, en particular, les instal·lacions 
d’autoconsum mitjançant la modificació del Pla Director d’Energies amb la introducció d’objectius 
concrets d’estalvi energètic, producció de CO2 i implantació de renovables en la línia d’allò 
recomanat per la Unió Europea. 
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Observa, a continuació, que en el moment de la seva exposició no ha explicat el que significa el peatge 
de suport ni tampoc no ha explicat el que significa el balanç net de generació però aquests conceptes 
estan explicats en el desenvolupament de la moció i, si s’escau, hi incidirà en el proper torn 
d’intervenció. 

La Sra. GARRIDO (PSOE) manifesta que farà una intervenció breu i assenyala que la Sra. Palou ha 
explicat perfectament quin és l’objectiu i des del Grup Socialista no hi tenen res més a haver-hi d’afegir 
i just fa constar que li donen suport. 

Entre tots els grups s’omplen la boca d’energies renovables i tenen ben clar que les nostres illes podrien 
ser perfectament autònomes en quant a energies renovables però el problema que existeix és que cal 
comptar amb una legislació que li doni suport a aquesta possibilitat. 

Per concloure, reitera el suport del Grup Socialista a aquesta moció.  

El Sr. LLAMAS (PP) comenta que, en quant a l’exposició de motius del Grup MÉS per Mallorca, s’ha 
de reconèixer que poc ha coincidit amb la de la moció. Crida l’atenció que la moció es basi en el balanç 
net i el peatge de suport per arribar a uns acords i unes conclusions quan resulta que l’explicació de la 
moció no hi ha tengut res a veure. 

Amb independència d’això –i sense saber d’on s’ha copiat aquesta moció–, sembla que no hi ha hagut 
massa interès i planteja que li hagués fet una broma a la Sra. Palou en demanar-li que explicàs què és el 
peatge de suport perquè creu que l’hagués posada en un compromís. 

Ara bé, si llegeixen el decret així com els informes relatius a aquest segon esborrany de decret, 
s’adonaran que hi figuren com a objectius el desenvolupament i la regulació de les condicions 
tècniques i administratives del subministrament d’energia elèctrica en aquesta modalitat que no és una 
novetat al nostre Estat i que ja està imposada per un reial decret, concretament el RD 1.699 de l’any 
2011, decret que es va aprovar en la legislatura passada. 

Dins aquests objectius figura clarament la cerca d’un sistema d’eficiència de sostenibilitat econòmica a 
part, evidentment, de tot el sistema de sostenibilitat mediambiental. 

Assenyala tot seguit que no considera que aquest decret miri de fer inviable l’autoconsum (i molt 
manco a les Illes Balears com ja explicarà més endavant) i la seva producció i menys la generació 
distributiva a través dels diferents autoconsumidors sinó que més aviat el decret intenta fer-ho 
econòmicament sostenible ja que efectivament la generació distributiva de l’energia elèctrica per aquest 
sistema no redueix en absolut els costos de manteniment de les xarxes de transports instal·lades o per 
instal·lar. 

El Grup MÉS per Mallorca, atès que ha presentat una moció que conté unes definicions suficientment 
tècniques, ha de saber que la situació de partida del sistema elèctric espanyol és d’un desequilibri 
econòmic financer que s’arrossega des de la legislatura passada amb un deute viu de 26.000 M€ per la 
qual cosa aquest reial decret considera, evidentment, en la seva exposició de motius que s’ha de 
procurar, com un objectiu important, que totes les mesures reguladores siguin per garantir la 
sostenibilitat econòmica i financera de tot el sistema elèctric  

Independentment d’aquesta qüestió i ja centrant-se en el que és la política del Partit Popular a les Illes 
Balears, comenta que és innegable el suport a les polítiques de sostenibilitat ambiental per part del 
Partit Popular les quals no són qüestionables i tothom sap que s’hi han fet esforços que s’han traduït en 
subvencions a col·legis públics i a institucions públiques per a la implantació en edificis públics de 
plaques solars i fomentar aquest tipus d’energia. 

A més a més, el govern del Partit Popular –i l’oposició també ho hauria de saber– ha estat el primer en 
regular les condicions tècniques per a les connexions d’autoconsum. També saben que recentment s’ha 
presentat un Pla d’Energies Renovables de les Illes Balears, la qual cosa és una prova més de l’interès 
del govern del Partit Popular per potenciar aquest tipus d’energies. 

A continuació assenyala que MÉS per Mallorca obvia –ja que ho demana a la moció– que aquest reial 
decret estableix, en principi, un règim específic d’insularitat en una disposició.  

De fet –i MÉS per Mallorca ho sap perquè n’ha fet referència– en aquests moments el govern hi està 
fent feina i, per tant, no només és pel que fet que hi hagi un peatge de suport (que ja es contempla en el 
decret de 2011 que a més recull part de les directives europees en el sentit que cal regularitzar quina 



 85

serà la tributació i l’impacte sobre la xarxa elèctrica) sinó que és més aviat en el sistema de càlcul allà 
on el Govern de les Illes Balears, atesa la nostra insularitat, entén que hi ha d’haver unes disposicions 
específiques per a les nostres illes. 

Per concloure explica que en aquest moment, tal i com ja ha dit, s’està negociant a través de la Direcció 
General el poder aconseguir aquests objectius. 

La Sra. PALOU indica, en primer lloc, que no li ha quedat clar si el Grup Popular donarà suport o no a 
la moció. 

La PRESIDENTA li respon que el Grup Popular no donarà suport a la moció. 

La Sra. PALOU reprèn la seva intervenció i li diu al Sr. Llamas que el peatge de suport suposa que una 
persona que produeix l’electricitat a ca seva, que ha abonat el preu de la placa solar i que fins ara 
injectava a la xarxa i tenia un benefici sobre la injecció a la xarxa, ja que l’Estat espanyol ha de complir 
amb el 20/20/20, doncs tenia un pagament extraordinari en el preu i ara se li farà pagar per consumir 
allò que produeix. 

En segon lloc comenta que, si això es mantén així, totes les subvencions que el govern del Partit 
Popular ha donat als col·legis públics –i que el Sr. Llamas ha tret a col·lació–, les quals agraeix molt el 
partit que ella representa, tot això suposarà un cost econòmic afegit al nostre govern que ara mateix les 
ha finançat. Remarca que cal parar esment en la incongruència. 

Una tercera incongruència és que aquesta mateixa moció va ser presentada a l’Ajuntament de Palma i 
es veu que el Sr. Isern té una més àmplia actitud i, sobretot, veu molt més enllà les conseqüències 
d’aquest decret pel qual la Unió Europea ja multarà Espanya en el seu moment, és a dir, que veu molt 
més clar les conseqüències que se’n podrà derivar. 

Recalca que aquesta és una petició que formulen al Ple del Consell de Mallorca d’acord amb allò que 
recull el Pla d’Energies Renovables que el Partit Popular va presentar fa dues setmanes.  

El Sr. Garcia va presentar un pla que diu en primer lloc que s’ha demanat a l’Estat espanyol que se’ls 
doni la consideració de règim especial així com ja tenen a Canàries des de fa molt de temps però encara 
n’estan esperant la resposta perquè damunt el pla no apareix la resposta a aquesta petició i ara el seu 
Grup la demana també a la seva moció. 

A més a més, aquest Pla d’Energies Renovables demana i especifica a totes les fitxes d’actuacions que 
l’acompanyen que a moltes d’elles hi haurà d’haver una col·laboració pel que fa a matèria urbanística 
per part dels ajuntaments de Mallorca. 

El Consell de Mallorca, com a ajuntament dels ajuntaments, pot canalitzar aquesta participació que el 
Govern de les Illes Balears demana específicament en algunes fitxes del Consell de Mallorca i que en 
algunes altres ho demana com actuacions municipals. 

Remarca que, així doncs, el Consell de Mallorca hi pot ser, hi té lloc i hi ha de ser atès que va 
subscriure el Pla 20/20/20 (el Pla de Batles i Batlesses) i perquè és una obligació moral per tal de 
deixar un món millor als nostres néts que se suposa que vendran darrere. 

Per tant, atès que a l’Ajuntament de Palma s’ha votat a favor aquesta moció amb idèntica redacció 
(ofereix l’enllaç online per veure’n el vídeo) i després d’haver-se votat a Palma, d’acord amb les línies 
que se presenten aquí, i que el Govern de les Illes Balears en el seu Pla d’Energies Renovables recull 
que haurà de menester l’ajuda del Consell de Mallorca, doncs en base a aquests dos arguments demana 
al Grup Popular que es replantegi el sentit del seu vot. 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) observa, en primer lloc, que la Sra. 
Palou s’ha enfadada molt i tot seguit assegura que el Partit Popular no està d’acord amb el peatge de 
suport i li demana a la Sra. Palou si s’ha llegit el Pla d’Energies Renovables que ha presentat el Partit 
Popular i què diu en relació al peatge de suport. El Pla diu que se sol·licita l’eliminació del peatge de 
suport. 

En segon lloc indica que, com molt bé ha dit la Sra. Palou, l’òrgan competent en aquesta matèria és la 
Conselleria d’Economia i Competitivitat, que lidera el Sr. Garcia, de la Comunitat Autònoma. 

Si la Sra. Palou va escoltar les declaracions que va fer el Sr. Garcia el dia que va presentar el Pla 
d’Energies Renovables, segur que estarà d’acord amb tot el que va dir el Sr. Garcia. A continuació li 
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demana a la Sra. Palou si està d’acord amb el Pla d’Energies Renovables que ha presentat el Govern de 
les Illes Balears i explica que fins dia 15 de gener tots els ciutadans, entitats i tothom que vulgui pot 
formular al·legacions a aquest Pla d’Energies Renovables. 

Tot seguit anuncia que explicarà els motius pels quals el Grup Popular votarà en contra de la moció. Un 
dels motius és que és una moció oportunista, totalment oportunista, pel seu contingut ja que en la seva 
exposició de motius diu que els governs actuals del PP, en lloc de fer front a aquesta ofensiva 
capitalista, faciliten, impulsen i consoliden l’abús energètic i dificulten i criminalitzen les renovables i 
l’autoconsum i tot això és mentida. 

Remarca que tot això és fals i puntualitza que el govern del Partit Popular d’aquestes illes va ser el 
primer govern autonòmic que va regular les condicions tècniques per a les connexions d’instal·lacions 
d’autoconsum. 

El govern del Partit Popular en aquesta comunitat autònoma ha demanat l’eliminació del peatge de 
suport. El govern del Partit Popular ha incrementat el seu pressupost en aquestes matèries i hi destina 
enguany 1.730.000 euros. El govern del Partit Popular posa plaques fotovoltaiques a damunt instituts –
tal i com ha dit la Sra. Palou– i, per tant, el govern del Partit Popular aposta per les energies renovables 
i, donat que el govern del Partit Popular aposta per les energies renovables i la Sra. Palou en la seva 
moció diu tot el contrari, doncs per aquest motiu hi votaran en contra.  

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

 

PUNT 21. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA SOBRE MESURES URGENTS 
PER PERSONES DEPENDENTS EN SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA. 

Es dóna compte de la següent moció: 

 
Atès que, a data de 31 d’octubre, hi havia 4.672  persones registrades  a  la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears -segons estadístiques de l’Observatori de la 
Dependència de l’IMSERSO- com  a persones dependents que tenen dret i  esperen 
rebre una prestació per a la dependència. 
 
Atès que, d’aquestes persones, un 30% són persones que necessiten un centre de dia o 
una residència, és a dir, unes 1.400 persones són grans dependents. Per tant, podem 
estimar que a Mallorca hi ha unes 1.200 persones grans dependents que necessiten i 
esperen una prestació de centre de dia o de  residència i no troben plaça pública a la 
què  acollir-se.  
 
Atès que algunes d’aquestes persones tenen unes condicions  econòmiques, familiars i 
socials molt difícils, que fan gairebé impossible esperar tant de temps sense rebre cap 
ajuda. Col·lectiu que podem estimar, segons diferents informes, en un 30% del total 
d’aquestes persones dependents. 
 
Atès que el programa de prioritat social de l’IMAS va donar resposta l’any passat a 
160 demandes, es veu la necessitat d’intensificar la detecció i atenció de persones 
dependents que no reben cap ajuda i que es puguin trobar en situació d’emergència. 
 
Atès que el Consell de Mallorca és competent en matèria d’atenció a la dependència.  
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Per tots aquests 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 realitzarà un estudi urgent de les persones amb una 
prestació per a la dependència concedida i que estan en llista d’espera,  i que 
poden estar en situació d’emergència social, física o psicològica. 

 
2. El Consell de Mallorca destinarà els recursos de residències públiques, centres 

de dia i econòmics necessaris, a donar resposta a les   persones que  estan en 
llista d’espera i en una situació d’emergència.  

 

La Sra. PRESIDENTA dóna la paraula al Sr. Francisco Fernández Ochoa (Unió d’Associacions de 
Mallorca). 

Li demana que, si és possible, no excedeixi els tres minuts d’intervenció que tenen assignats.  

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

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

En aquest punt, i com a ciutadans, no podem intervenir amb calma, per les raons següents: 

La gestió política significa donar prioritat a les qüestions que són de veritat importants respecte a les 
que poden esperar.  

És incomprensible que se dugui al Ple aquest punt, i com a ciutadans entenem que les qüestions 
humanitàries haurien d’estar molt per davant d’altres. S’imaginen, vostès, la despesa en el conjunt 
d’aparells mèdics, d’ortopèdia, etc., de les persones que són dependents?  

Els diversos departaments, les àrees de govern, no poden permetre que per manca de coordinació 
pressupostària hi hagi partides que no arriben a temps als seus destinataris, sobretot quan aquests 
destinataris formen part de llistes d’espera per motius de la seva discapacitat, acreditada. 

Estam acostumats al fet que, a vegades i tot i que aquesta prioritat és legal, hi hagi retards en el 
pagament d’aquestes prestacions. El problema és que les lleis estan buides de contingut econòmic; se 
legisla sobre la necessitat, però no s’atorga una resolució econòmica suficient per resoldre-la. 

Certament, hi ha un problema de recursos públics, en aquest cas de l’IMAS, un problema d’ingrés, per 
la via d’impostos, de les quantitats suficients per poder garantir tots els serveis públics, però això 
encobreix un problema encara pitjor, molt més gran, com és la manca de gestió política i de 
coordinació administrativa per resoldre aquesta injustícia.  

Senyors consellers: tan irresponsable és pagar si no se tenen ingressos com no pagar. És cert que 
podem pensar que una societat que no paga les prestacions dels seus discapacitats és una societat 
irresponsable. En quin punt de manca d’humanitat ens trobam, i el Consell de Mallorca com a 
representant d’aquesta societat? O és que aquest punt ha de venir al Ple, cada any, coincidint amb el 
Dia Internacional de la Discapacitat? 

Vol dir que vostès fan política de la manca de resolució política? Senyors del PSOE, siguin 
responsables, no poden dur al Ple un punt per fer política d’una manca de resolució política. Ens 
demanam, a la vista de les dades de les llistes d’espera, què hagués passat si l’oposició no hagués dit 
res sobre la situació d’emergència que pateixen avui mateix el 30% dels discapacitats de Mallorca? 

L’anterior govern socialista va fer la llei, davant l’aprovació del PP, però no va dotar 
pressupostàriament aquesta llei i ara demana a l’actual govern que faci complir aquesta despesa 
humanitària, vital per a les persones que han de menester la protecció de les institucions públiques més 
que ningú altre.  
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Què vol dir, que s’hagi de treure un tema com aquest en el Ple del Consell de Mallorca? Vol dir 
ineficàcia política, d’uns i d’altres, manca de coherència pressupostària i, sobretot, manca de 
responsabilitat.  

Senyors consellers, haurien de tenir empatia per fer l’exercici moral de posar-se en el lloc d’una altra 
persona que no pot aixecar-se cada dia i dur una vida normal, com vostès, i que ha d’anar als tribunals 
per aconseguir tenir una prestació mensual, que no tenen reconeguda. I si la tenen reconeguda com a 
discapacitat, li pagaran cada any amb retard.  

Això no és només una emergència, sinó un despropòsit administratiu i polític, que demostra molt poc 
humanisme per part de les institucions públiques.  

Moltes gràcies.” 

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

Recorda que el Consell de Mallorca té un servei d’atenció a persones majors en situació d’emergència 
i, d’altra banda, també té una sèrie de prestacions per a l’atenció de la dependència.  

Explica que s’ha fet una estimació aproximada sobre el nombre de persones que es troben en aquesta 
situació, i els consta que són entre 300 i 400 les persones considerades com a grans dependents que no 
tenen una prestació econòmica adequada, perquè encara estan en situació d’espera d’aquesta 
assignació. 

Per aquesta raó demana al Consell de Mallorca que faci una aproximació a aquest col·lectiu de 
persones dependents i en situació d’emergència que es troben en llista d’espera per rebre l’ajuda que els 
correspon. Considera que no ha de ser difícil perquè a hores d’ara ja s’ha fet la identificació i  la 
valoració oportuna de la situació concreta d’una gran quantitat d’aquestes persones.  

Reitera la petició de fer un esforç especial per resoldre la situació d’aquestes persones. Potser no són 
moltes, però presenten una greu situació d’emergència, per la qual cosa és del tot necessari detectar els 
casos i cercar urgentment una solució econòmica per resoldre’ls.  

Es tracta de fer una feina complementària a la que fa el Govern balear amb les prestacions 
econòmiques. Atès que el Consell de Mallorca és competent en matèria d’atenció a la dependència, 
s’hauria de fer un programa especial, que creu que no implicaria un alt cost en recursos humans.  

És sabut que el Consell de Mallorca va atendre 160 persones, l’any passat, per demandes en matèria 
d’emergència social, però observa en primer lloc que d’aquestes no totes varen ser acceptades i, en 
segon lloc, que no totes eren persones dependents.  

Reitera la petició i dóna més explicacions sobre les diverses circumstàncies en què es poden trobar 
actualment les persones a qui s’ha referit, per fer notar les seves greus dificultats i la necessitat d’actuar 
immediatament.  

Assegura que és exactament aquesta, la proposta del seu Grup. 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social i presidenta de l’IMAS) intervé a continuació. 

Agraeix que se parli sobre aquest tema, perquè li dóna l’oportunitat d’explicar les actuacions que se fan 
i, potser, per acceptar el compromís de donar una passa més enllà i fer més actuacions, perquè les que 
se fan no són encara suficients.  

Fa referència al text de l’exposició de motius d’aquesta moció i reconeix que és cert que han de 
planificar noves actuacions, però vol deixar ben clar que ja existeixen uns mecanismes d’actuació, que 
no són un mèrit de l’actual equip que gestiona aquesta àrea, perquè el Sr. Garau i el seu equip, quan va 
gestionar l’IMAS, ja varen ser conscients de l’existència d’aquestes necessitats.  

Fa notar que han estat empesos també pel col·lectiu de personal tècnic, per la qual cosa reitera que no 
ha estat un mèrit de l’actual equip gestor, haver creat unes figures d’actuació en aquest sentit. L’actual 
equip ha potenciat els mecanismes d’actuació existents, els ha adequat a les noves necessitats i, a partir 
d’aquí, s’han de dissenyar noves línies de futur, perquè és clar que queden pendents de fer altres 
actuacions en aquest sentit.  

Respon al Sr. Garau que no és necessari fer estimacions ni aventurar xifres, perquè ja existeix un 
mecanisme, un procés informàtic que va iniciar el Govern balear (el famós Precode) que és utilitzat per 
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les persones que fan les valoracions del Govern balear i del Consell de Mallorca, que fan feina 
conjuntament sobre aquesta qüestió. Aquesta tasca conjunta permet conèixer quina és la llista única 
d’espera de les persones que necessiten una residència i quin és el seu grau de dependència. Tot seguit 
dóna aquestes dades, referides a la data de l’1 de desembre de 2013: són 401 persones grans dependents 
(no les 1.200 persones que el Sr. Garau fa constar, a l’exposició de motius de la moció). 

Consegüentment, un sistema de detecció ja el tenen, poden conèixer quantes persones es troben en 
aquesta situació i quin és el seu grau de dependència.  

D’altra banda, també recorda un programa que se va posar en funcionament anys enrere: el sistema de 
prioritat social. Recomana que tothom llegeixi els articles que consten a l’Anuari de l’Envelliment 
2013 elaborat pel personal tècnic de l’IMAS, que reflecteixen clarament el naixement d’aquest 
programa.  

Considera un exemple de credibilitat i de transparència la realitat dels més de 400 casos avaluats que 
han pogut tenir accés a un recurs a partir de l’estiu de 2009, que se pot considerar data oficial del 
naixement d’aquest sistema.  

Afirma que aquest és un recurs adient per tal d’aconseguir allò que demana el Sr. Garau, l’atenció a 
unes persones que, a més de ser majors i tenir una situació de dependència, també tenen unes altres 
dificultats sobrevingudes.  

Tot i això, reconeix que no és suficient, perquè han detectat que hi ha persones que tenen una necessitat 
immediata d’actuació i no poden ser avaluades per un recurs permanent, com és la prioritat social; no 
poden esperar, per molt ràpid que sigui el procediment d’avaluació. Per aquesta raó, ja s’ha habilitat un 
sistema d’urgència social, configurat per un ingrés immediat, amb un protocol d’actuació, que és un 
recurs de caràcter temporal que s’utilitza mentrestant se fa la valoració i s’adequa el recurs més adient.  

Considera que és aquesta, la correcta línia d’actuació, raó per la qual no és necessari votar a favor de 
les dues opcions que conté la moció del PSOE.  

Evidentment, donaran tota la informació que se’ls demani en relació a aquests casos, però reitera la 
validesa d’aquesta línia, encetada per l’anterior equip de gestió de l’IMAS, que val la pena mantenir i 
adequar a les noves necessitats.  

El Sr. GARAU intervé tot seguit. 

Considera correcta l’actuació d’urgència immediata, però insisteix a fer notar a la Sra. Cirer que, tot i 
això, hauria de fer alguna cosa més. Diu que li han arribat informacions  que ho asseguren.  

Diu que hi ha casos de persones valorades com a grans dependents, que se considera que tenen una 
gran necessitat d’ingressar en una residència geriàtrica i que han rebut molta atenció en un moment 
determinat, però pel fet que queden en llista d’espera, aquest contacte desapareix, no se continua un 
contacte intensiu de relació. Fa notar que parla de persones que no poden pagar una residència privada, 
i atès que estan del tot desconnectades de les xarxes socials habituals de les institucions, no reben cap 
tipus d’atenció durant molt de temps.  

Diu a la Sra. Cirer que si ella li assegura que està tranquil·la i convençuda que no existeix cap cas en 
aquesta situació, pot admetre que no cal fer mes més. Tot i això, manté el convenciment que s’ha de fer 
alguna cosa més.  

Fa avinent que les persones que fan les valoracions haurien de tenir una visita setmanal o quinzenal 
amb les persones que es troben en llista d’espera, per actualitzar l’estat de la seva situació. Assegura 
que hi ha persones que passen mesos sense rebre notícies, angoixades, en situacions lamentables, 
esperant una plaça en una residència.  

Reitera aquest tipus de necessitat, per no perdre el contacte i per prevenir les situacions de 
maltractaments, d’emergència social, etc. que de sobte puguin aflorar dins aquest servei d’atenció. 

La Sra. CIRER tanca el debat. 

Diu que, evidentment, és incapaç d’afirmar que està satisfeta, tranquil·la i contenta, perquè dins l’àmbit 
dels serveis socials és impossible fer-ho, i el Sr. Garau ho sap prou bé.  

Precisament, el que li ha explicat sobre les actuacions d’urgència social demostra que en són ben 
conscients, d’aquests canvis en les situacions familiars, d’un dia per l’altre. Davant aquestes situacions 
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d’emergència, s’activen les actuacions d’urgència social, que permeten donar una atenció directa a les 
persones mentrestant se torna a valorar la seva situació concreta, que ha variat respecte a la que consta 
en la documentació de la llista d’espera.  

Reitera el seu convenciment positiu pel que fa al programa que s’aplica, tot i reconèixer que, 
evidentment, encara s’ha de millorar la gestió per aconseguir que sigui completa i correcta de tots els 
casos. Pensa que aquesta passa més pot suposar la creació d’algun nou recurs d’inclusió, però no amb 
caràcter d’alberg sinó de caire més familiar, que podria ajudar a completar l’actual xarxa d’atenció a 
aquest tipus de necessitats socials.  

Sotmesa la proposta a votació, se rebutja per tretze vots a favor (PSOE i MÉS 
per Mallorca), desset vots en contra (PP) i cap abstenció.                         

 

PUNT 22. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA RELATIVA A LA GRATUÏTAT 
DEL PEATGE DEL TÚNEL DE SÓLLER PER ALS RESIDENTS A 
ESCORCA, FORNALUTX, SÓLLER,  BUNYOLA I DEIÀ.  

Es dóna compte de la següent moció: 

ANTECEDENTS 

Atès que es donen per reproduïts els continguts en el text de la moció del Grup 
Socialista presentada en el Ple Ordinari de dia 13 de juny de 2013, aprovada 
parcialment. 

Atès que l’informe de 25 de setembre de 2013, elaborat per tècnics de la Conselleria 
d’Ordenació del Territori i Urbanisme sobre la viabilitat de la modificació de les 
tarifes de la concessió del túnel de Sóller, posa de manifest, al parer del nostre grup, 
que la modificació del contracte de concessió és totalment factible i que l’establiment 
de la gratuïtat per als residents és una qüestió de voluntat política. 

Atès que, a principis del mes de novembre, el Ple de l’Ajuntament de Deià ha aprovat 
per unanimitat dels seus Grups Polítics, PP i Agrupació Deià, demanar també la 
gratuïtat de les tarifes per als residents al seu municipi. 

Atès que, malgrat les constants peticions dels Ajuntaments i del propi Consell de 
Mallorca, el Govern de les Illes Balears segueix sense posar-se al dia amb el deute 
que manté amb els beneficiaris de la subvenció de les tarifes del túnel de Sóller,  

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

1.- El Consell de Mallorca procedirà a la modificació del contracte que regula la 
concessió administrativa per a la construcció, conservació i explotació, com a 
carretera de peatge, de la variant M-11 (antiga 711) amb túnel, que travessa la Serra 
d’Alfàbia, en el sentit d’establir la gratuïtat total de l’anomenada tarifa especial, per 
als residents de Sóller i Fornalutx, afegint també com a beneficiaris als residents dels 
municipis de Escorca, Bunyola i Deià. 
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2.- El Consell de Mallorca sol·licitarà al Govern de les Illes Balears la firma d’un 
Conveni de Finançament, amb un compromís per part del Govern de fer una aportació 
anual que cobreixi la totalitat de les despeses derivades de les modificacions 
proposades, durant la total vigència de la concessió i atenent als increments anuals de 
la tarifa. 

3.- El Consell de Mallorca acorda tornar a instar el Govern de les Illes Balears a 
procedir al pagament total de les quantitats endeutades als residents de Sóller, 
Fornalutx, Bunyola i Escorca.  

 

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

Sol·licitam, perquè és de justícia, amb molta força i raó, que el peatge del túnel de Sóller per als 
residents de Sóller, Fornalutx, Escorca, Bunyola i Deià sigui totalment gratuït al cent per cent. 

Si vostès, senyores i senyors de l’equip de govern del Partit Popular no assumeixen avui aquesta 
gratuïtat, cometran la injustícia del segle. És una decisió que ni tan sols no cal analitzar-la. És una 
decisió que és inqüestionable. Pensin que el seu deure és defensar els interessos dels mallorquins que 
per qualque cosa els varen votar. 

Per tant, cerquin la fórmula perquè els soferts ciutadans de Sóller, Fornalutx, Escorca, Bunyola i Deià 
passin gratuïtament pel túnel més car de tot l’Estat espanyol. I, si ens afanyen, doncs encara anirem 
més lluny. Segons el nostre criteri, el peatge del túnel de Sóller hauria de ser gratuït per a tots els 
mallorquins i turistes assumint-ne tot el cost el Consell de Mallorca ja sigui pagant a la concessionària 
o bé anul·lant el contracte amb aquesta concessionària. 

I com tot s’ha de dir, el nostre túnel, segons els nostres informes, és també un dels més perillosos 
d’Europa junt amb el de Blackwall a Gran Bretanya, Mass a Holanda i Waasland a Bèlgica.  

La manca de mitjans de prevenció davant accidents en els 3.023 metres de longitud és un factor que 
haurien de tenir en compte les nostres institucions. Pensin que el túnel de Sóller és un únic tub pel qual 
circulen els vehicles en dos sentits i no disposa de via addicional per fugir en cas d’emergència. 

A més a més, direm que el nostre túnel és un dels més coneguts de tot l’Estat pel famós cas del 
cobrament de cinquanta milions de pessetes de comissions il·legals. Els mallorquins destaquen per ser 
els més tolerants amb les coses mal fetes. Segurament a una altra província s’hagués constituït una 
plataforma pro ‘torna els doblers que no són teus’ amb la finalitat que el partit polític que, 
presumptament, se’n va apropiar il·lícitament, els hi torni. Fins aleshores, aquest delicte no hauria de 
prescriure.  

Encara que es tracta d’un delicte prescrit, la moral i la decència obliguen a restituir els doblers. Els 
partits polítics i les persones amb responsabilitats socials han de donar exemple al poble. En política no 
hi val tot. 

L’adjudicació de la construcció i l’explotació del túnel de Sóller va complir el passat dia 18 de 
novembre vint-i-cinc anys, l’aniversari del punt de partida del que va ser el primer escàndol de 
corrupció política de la història recent de les Illes Balears. Va haver de transcórrer gairebé una dècada 
per tal que la instrucció del ‘cas túnel de Sóller’ revelàs que aquella obra encobria –com es va acreditar 
en el judici als seus responsables– un episodi de finançament irregular del Partit Popular, la formació 
que venia exercint el poder autonòmic des de 1983.” 

El Sr. COLOM (PSOE) inicia la seva intervenció observant que en relació al tema del túnel de Sóller 
continuen en la mateixa situació, és a dir, que no s’hi ha avançat gens i continuen amb les almoines que 
té a bé donar el president Bauzá i que consisteixen en pagar una mensualitat cada vegada que hi ha un 
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procés electoral, cada cop que hi ha una protesta ciutadana o cada cop que un grup de l’oposició 
presenta alguna iniciativa sobre aquest tema. 

Recorda que, per cert, la darrera vegada que varen presentar una moció sobre aquest tema, els 
beneficiaris de la subvenció del túnel de Sóller varen cobrar una mensualitat i tant de bo si aquesta 
vegada poden tornar a cobrar-ne una altra almanco. 

En quant a les manifestacions que feia la Unió d’Associacions de Mallorca, diu que ell també seria 
partidari de la gratuïtat total per als mallorquins i, de fet, s’ofereix a parlar-ne si l’equip de govern està 
predisposat a asseure’s per tractar aquest tema i mirar de cercar-hi una solució tot i que reconeix que el 
tema està un poc complicat. 

Sap que la responsabilitat no és única del Consell de Mallorca i que aquesta institució, per si mateixa, 
no està en condicions de resoldre el problema dels pagaments però una vegada més insisteix en fer 
palès que la infraestructura del túnel de Sóller és propietat del Consell de Mallorca, és una 
infraestructura seva i per tant, en relació a les condicions en què s’utilitza o en què se presta el servei, el 
Consell de Mallorca i el conseller en particular no poden quedar al marge d’aquesta situació com si el 
problema no afectàs el Consell de Mallorca. 

A més a més, entén que el Grup Popular hi té molt a dir perquè el Grup Popular del Consell de 
Mallorca és integrant del partit que a hores d’ara governa a les dues institucions competents en aquesta 
matèria. El Grup Popular en conjunt, segons el seu parer, té la suficient capacitat d’influència sobre el 
Govern de les Illes Balears i el president Bauzá per parlar d’aquest tema. 

El Grup Popular del Consell de Mallorca està davant una disjuntiva i voldria que d’una vegada diguin 
clarament si donen suport o no a la proposta de gratuïtat, diguin clarament què hi pensen fer que no 
sigui demanar més informes o crear comissions d’estudi perquè allargarien aquesta qüestió. Considera 
que ja és hora de banyar-se no tan sols el conseller sinó tot el Grup Popular tant al Consell de Mallorca 
com a la Comunitat Autònoma. 

Fa ja més de 2 anys que el Partit Popular està governant i fins ara han estat menjant herència del Pacte 
de Progrés gairebé a tots els plens (deutes, dificultats de tresoreria, etc.) però la veritat és que el govern 
del Sr. Bauzá té doblers pel que vol i, per tant, entén que és hora que els membres del Grup Popular al 
Consell de Mallorca diguin si pensen donar alguna solució a aquesta situació. 

Ara ja compten amb un informe tècnic que l’equip de govern, prudentment, va voler reclamar quan 
varen presentar una moció quasi calcada a aquesta. L’esmentat informe està elaborat per la Secretaria 
Tècnica i la interventora delegada de la Direcció Insular de Carreteres. Aquest informe recorda que el 
Govern de les Illes Balears ha pressupostat la mateixa quantitat (1,5 M€) en els tres darrers exercicis 
(2011, 2012 i 2013) i, segons sembla, consignarà la mateixa quantitat per a 2014, quantitat que 
l’informe recorda que és insuficient. 

L’informe efectivament confirma que la proposta de modificar les tarifes tot establint la gratuïtat total 
per als residents només podria aplicar-se a través d’una modificació contractual de la concessió per tal 
que el Consell de Mallorca passàs a assumir el cost del peatge deixant-lo de cobrar a l’usuari resident, 
és a dir, el mateix que el Grup Socialista proposava en la seva moció anterior sobre aquest tema. 

Adverteix que en l’informe hi ha una cosa que li sorprèn una mica perquè no deixa en molt bon lloc la 
funció de tutela i d’inspecció que el Consell de Mallorca hauria d’exercir sobre l’empresa 
concessionària ja que els autors de l’informe es queixen que les dades facilitades per la companyia són 
insuficients i això caldria que ho mirassin un poc. 

El més destacable d’aquest informe, sota el seu criteri, és que reconeixen que sí que és possible aquesta 
modificació contractual de la concessió que el seu Grup proposava i continua proposant i que per això 
seria necessari, com a camí a seguir, signar un conveni de finançament entre la Comunitat Autònoma i 
el Consell de Mallorca amb un compromís d’aportació anual que cobrís la totalitat de les despeses 
derivades de les modificacions proposades durant tota la vigència de la concessió i atenent als 
increments anuals de la tarifa. 

Per al Grup Socialista la conclusió és més que evident: es tracta simplement d’una qüestió política. 
Gairebé amb aquesta proposta no s’incrementen els costos. La qüestió és molt simple, és saber si el 
Govern de les Illes Balears i el Partit Popular tenen o no voluntat política de mantenir la subvenció als 
residents. 
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A continuació indica que emplaça els membres del Grup Popular del Consell de Mallorca que es 
manifestin al respecte, que votin a favor de la proposta del Grup Socialista la qual, com deia, no 
implica massa més augments perquè, malgrat que s’hi afegeixin els residents de Bunyola i de Deià, 
estan parlant de residents potencials i això no vol dir que els col·lectius d’aquestes dues poblacions 
hagin de passar cada dia per aquesta instal·lació sinó que molts en faran un ús puntual i, per tant, la 
xifra d’usuaris no augmentaria massa. 

A mode d’exemple d’aquesta asseveració, diu que basta mirar les xifres dels beneficiaris d’Escorca, 
que han anat baixant cada any. 

En relació a la moció presentada el passat mes de juny en diferència amb aquesta, diu que és 
pràcticament igual en substància i just hi ha dos lleugers canvis. El primer canvi és, d’acord amb el 
contingut de l’informe tècnic que ha comentat, la sol·licitud de la signatura d’un conveni de 
finançament amb el Govern de les Illes Balears i l’altre canvi és, com ha dit, afegir-hi els residents del 
municipi de Deià al benefici de la gratuïtat de la tarifa. 

Fa notar que vol fer una petita correcció de la moció i explica que la redacció diu l’Ajuntament de Deià 
havia sol·licitat, per unanimitat, la gratuïtat de la tarifa i això és inexacte. Allò que es va aprovar per 
unanimitat dels dos grups de l’Ajuntament de Deià va ser poder-se afegir als descomptes de residents. 

En qualsevol cas, per part del Grup Socialista es continua mantenint la petició que formulen a la moció 
en el sentit que els habitants de Deià es vegin beneficiats d’aquesta gratuïtat total. Observa que li sap 
greu que no sigui present el conseller i batle de Deià perquè hagués estat interessant conèixer la seva 
opinió sobre aquest tema. 

Per concloure assenyala que, en definitiva, allò que proposa el seu Grup no és una qüestió gens 
demagògica i el Grup Popular sap que és ben possible i que únicament sol·liciten que, en lloc de donar 
les subvencions als beneficiaris, que es donin directament a l’empresa. 

La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) manifesta que des del Grup MÉS per Mallorca ja han presentat en 
vàries ocasions, si bé no en els mateixos termes, propostes relatives al rescat d’aquesta concessió del 
túnel de Sóller per tal que fos gratuït per a tots els residents de Mallorca. 

És inconcebible que aquesta sigui l’única obra pública mallorquina per la qual s’ha de pagar. De fet, hi 
ha altres túnels a Mallorca, sobretot a la serra de Tramuntana, que no s’ha de pagar per transitar-los o 
almanco no paguen els seus usuaris. 

En canvi, els usuaris del túnel de Sóller estan sufragant les despeses d’aquesta obra que es va fer sense 
estar inclosa en cap pla i que va tenir conseqüències polítiques importants per la mala gestió, en el seu 
moment, de la concessió. 

Ara mateix tenen conseqüències econòmiques i socials traslladades bàsicament als usuaris diaris que 
són els residents de la zona de Sóller i, per tant, convendria fer-hi una passa més i anar més enllà d’allò 
que es demana a la moció del Grup Socialista. 

En aquest sentit explica que convendria fer-hi una passa més i intentar aconseguir un finançament de 
Madrid o incloure el túnel en el Pla de Carreteres –renegociant el Pla de Carreteres com ja han proposat 
altres vegades– i fer-ne el rescat d’una vegada per totes ja que és totalment injust per Mallorca que 
aquesta obra s’hagi de pagar de la manera que se paga quan a totes les altres xarxes de carreteres no se 
dóna aquest cas. 

Per tant, des de MÉS per Mallorca donaran suport a la moció que presenta el Grup Socialista però 
desitjarien que hi anassin més enllà des d’aquesta casa. 

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) explica que, dels tres punts de la moció, el 
Grup Popular votarà a favor del tercer punt allà on es reclama de nou al Govern de les Illes Balears que 
es posi a dia en quant als pagaments. 

Segons les informacions que li consten de part del Govern de les Illes Balears, és que van pagant cada 
mensualitat una quantitat superior per així intentar, a poc a poc, anar reduint el deute i durant 2013 i, 
sobretot, 2014 mirar de reduir al mínim les quantitats que se deuen o almanco aquest és el compromís 
que li ha transmès al Consell de Mallorca. 

En relació als altres dos punts de la moció explica que, malgrat que hi votin en contra dels dos, no 
renuncien –en el cas del segon punt– a seguir negociant amb el Govern de les Illes Balears la 
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possibilitat que es faci aquesta transferència a través d’un conveni per tal que es pugui modificar la 
situació actual. 

No obstant això, el que està clar és que de la suma de les quantitats que en aquests moments 
s’afectarien per part de la moció i sense entrar en massa detalls pel que fa al tema de Bunyola i de Deià, 
ja s’acosten perillosament als 2.200.000 € i puntualitza que diu “perillosament” perquè el Govern de les 
Illes Balears preveu 1.500.000 € i, com tothom sap, ni tan sols no pot pagar amb puntualitat. 

Per tant, si el Govern de les Illes Balears no pot pagar amb puntualitat als afectats, tal i com està 
actualment la situació del deute de les administracions, dubta que sigui fàcil poder incrementar aquesta 
quantitat fins als 2,2 M€ (o 2,5 M€ previsibles) en el cas que estigui d’acord amb fer aquest conveni. 

Està clar que mentre que això no estigui segur o pactat, el Grup Popular no pot donar suport, sota cap 
concepte, ni al punt 1 ni al punt 2 perquè és obvi que el Consell de Mallorca, amb mitjans propis, no 
pot assumir aquest cost i, evidentment, no pot assumir el rescat de la concessió perquè els números 
rondaven els 35 o 38 M€, xifra que és inassumible per part d’aquesta institució. 

Per acabar, reitera que el Grup Popular votarà a favor del tercer punt de la moció i en contra dels punts 
primer i segon. 

El Sr. COLOM manifesta, en primer lloc, el seu agraïment pel suport a la moció per part del consellers 
del Grup MÉS per Mallorca. 

A continuació anuncia que contestant al conseller executiu d’Urbanisme i Territori creu que tot són 
bones paraules –les quals agraeix així com la feina que pugui fer davant el Govern de les Illes Balears– 
però el seu grup ja no s’ho creu perquè no són més que paraules i paraules i fotos de tant en tant quan 
hi ha campanya electoral. 

No voldria que quan s’atraquin les eleccions es paguin determinades quantitats sinó que voldria que en 
parlassin clar: si no hi ha doblers suficients, doncs se’n fa un pla de pagament o bé que diguin clar si és 
que no volen pagar. En tot cas, no veu bé que es diguin determinades coses que després no es poden 
acomplir. 

Per altra banda està bé que el Consell de Mallorca no renunciï a negociar els dos següents punts, 
especialment el punt segon de la moció, perquè creu que seria important i, evidentment, està clar que la 
quantitat que consigna el Govern de les Illes Balears no basta i fa constar que està d’acord amb les 
xifres que oferia el Sr. Rovira, és a dir, al voltant dels 2,2 M€. 

Tot i això, matisa que la xifra aquesta no és el resultat de sumar-hi els afegitons proposats pel Grup 
Socialista atès que són afegitons ridículs sinó que la xifra correspon al gros dels residents de la vall de 
Sóller que, en definitiva, únicament reclamen ser iguals que els de Manacor o iguals que la resta de 
mallorquins. 

No sap si podran trobar una solució que permeti el rescat del peatge però tal vegada es podrien reunir 
per parlar-ne ja que, per exemple, l’informe que parla dels 38 M€ creu que també estava inflat de mala 
manera. 

La Sra. PALOU li fa notar al Sr. Rovira que els han transmès una informació completament inexacta i 
explica que el pagament que se fa del deute que té el Govern de les Illes Balears amb els usuaris del 
túnel de Sóller no respon a les paraules que ha utilitzat el Sr. Rovira i més aviat respon a les paraules 
que ha utilitzat el Sr. Colom en la seva primera intervenció. 

Aclareix que el Govern de les Illes Balears fa un pagament d’allò que deu cada vegada que se’n 
presenta una moció en aquesta institució, ja sigui d’un partit o d’un altre i, a més a més, només és un 
pagament que no respon tampoc a eixugar deute pendent perquè no és més gran que el que 
correspondria a la despesa mensual sinó més aviat tot el contrari. 

El darrer pagament que consta en el seu compte va ser de 29 euros i va tenir lloc fa un mes. El deute és 
de fa més d’un any i el cost ha augmentat atès que s’ha incrementat cada any en funció de l’IPC 
d’acord amb la concessió que es va fer en el seu moment. 

Així doncs, els usuaris cada any paguen més, cada any el Govern de les Illes Balears consigna menys 
pressupost –ja que ni tan sols no augmenta l’IPC a la partida– i, com es diu aquí públicament, ni tan 
sols no es correspon amb les necessitats reals. 
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En conseqüència, quan el Sr. Rovira hagi de negociar en relació al punt 3 que avui el Grup Popular 
votarà a favor cal que tengui present que la informació que fins ara li han passat no era exacta i 
assenyala que així almanco en podrà fer ús d’aquesta informació perquè “hechos son amores”, és a dir, 
que si el Partit Popular pretén continuar amb la idea que el túnel sigui gratuït per als residents a Sóller, 
tal i com ve essent fins ara, doncs com a mínim cal consignar la partida pertinent, adient i ajustada a la 
realitat. 

El Sr. ROVIRA indica que almanco així es demostra que no enganyen quan informen que estan 
negociant amb el Govern de les Illes Balears i tant de bo fos possible aconseguir el pagament de 
qualque quantitat cada vegada que negociassin. 

Constata que cada mes s’ha plantejat l’obligació de contactar amb el Govern de les Illes Balears per 
aquesta qüestió i si l’oposició presenta mocions al respecte, doncs aquestes li ajudaran perquè així 
podrà dir que la telefonada està sustentada en una petició que s’ha fet, amb tota la raó del món, en el 
sentit de pagar allò que se deu i mentre allò que es demani sigui el pagament del deute, evidentment 
l’equip de govern no hi estarà en contra en cap cas sinó tot el contrari. 

No obstant això, el que està clar és que quan les coses anaven millor –o ho semblaven almanco– no es 
va arreglar el tema del rescat del túnel, tampoc no es va arreglar el pagament del deute pendent amb els 
veïns (ja que aleshores també hi havia un deute amb els veïns), tampoc no s’hi va incloure Deià ni 
Bunyola llevats dels beneficiaris que ho eren per temes educatius i, per tant, no entenen que en un 
moment com l’actual, els que abans tenien la capacitat de fer-ho i no ho feren ara ho reclamen quan la 
situació és substancialment pitjor a nivell econòmic i assegura que això no és demagògia barata sinó 
una realitat: no ho feren però ara ho demanen quan econòmicament no s’està en la mateixa situació 
d’abans, és a dir, ara que no hi ha doblers demanen que es pagui més o rescatin la concessió. 

Per acabar explica que sincerament entén que es reclami el pagament del deute però no entén tota la 
resta quan ara està claríssim que no és factible econòmicament. 

La PRESIDENTA recorda que se farà votació separada.  

En primer lloc se voten els punts 1 i 2.  

Sotmesa la proposta a votació, se rebutja per dotze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), setze vots en contra (PP) i cap abstenció. 

En segon lloc se vota el punt 3. 

Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat. 

 

PUNT 23. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA SOBRE L’APROVACIÓ 
DEFINITIVA DEL REGLAMENT ORGÀNIC. 

Es dóna compte de la següent moció: 

A l’octubre de l’any 2000 es va aprovar la llei 8/2000 de Consells Insulars que donava 
a aquestes institucions el caràcter de comunitat autònoma que li adjudicava la 
Constitució Espanyola al seu article 141.4. 
 
Els distints Estatuts d’Autonomia, i en especial el que ara està en vigor, reforça encara 
més els Consells Insulars, donant-los caràcter d’institució amb capacitat per assumir i 
gestionar moltes competències autonòmiques. 
 
La Disposició Addicional segona de la Llei de Consells Insulars estableix que, en el 
termini de sis mesos des de la seva entrada en vigor, els Consells Insulars aprovaran 



 96

un Reglament Orgànic en el què adequaran la seva organització per a l’exercici de les 
competències autonòmiques que li hagin estat transferides. 
 
Al Ple del Consell de Mallorca de 2 de Juliol de 2001 s’aprova el Reglament Orgànic 
previst a la llei 8/2000, aprovació que es fa per unanimitat i, per cert, amb una defensa 
feta pel portaveu del PP que aleshores estava a l’oposició. La presidenta deu recordar 
aquell esperit de consens que va dominar aquella aprovació ja que formava part 
d’aquella corporació. 
 
Aquest Reglament, producte del consens, fou canviat per iniciativa d’un grup 
minoritari i la participació poc democràtica d’un ciutadà quasi anònim. 
 
És mal d’entendre com un consens aconseguit per unes forces polítiques sigui romput 
per les mateixes forces. 
 
L’any 2010, al Ple de 4 de febrer; es va intentar recuperar aquell consens i es va 
aprovar inicialment un reglament sense cap vot en contra i producte de moltes 
converses. 
 
No va ser possible consolidar aquest reglament segurament per la proximitat de les 
eleccions i va quedar pendent d’aprovació a la legislatura actual. 
 
Cal recordar que els partits que aconseguiren el consens l’any 2001 són pràcticament 
els mateixos que configuren avui aquest plenari, a excepció d’aquell grup minoritari 
que va rompre el consens. 
 
Sembla idò que és el moment de recuperar aquell consens que va fer possible una 
unanimitat de vot per tal d’aprovar una norma que ens afecta a tots. 
 
Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA presenta pel 
seu debat i aprovació al proper Ple del Consell de Mallorca la següent MOCIÓ: 
 
El Ple del Consell de Mallorca acorda presentar al proper plenari l’aprovació 
definitiva del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca que fou aprovat inicialment 
en el Ple de febrer de 2010, fent-hi les modificacions necessàries per mor de la 
Sentència del Tribunal Constitucional, de data 19 de juny de 2012, i les que puguin 
esser pactades pels diferents grups.  

 

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

Consideram indispensable, per principis legals i democràtics, que avui, ja, en aquest Ple, s’aprovi 
definitivament i d’una punyetera vegada, que en el proper Ple del mes de genera es posi en pràctica el, 
fins ara, letàrgic i anquilosat contra tota lògica, anomenat Reglament orgànic del Consell de Mallorca. 
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I per a la nostra entitat és necessari, imprescindible, que es contemplin i s’aprovin, per unanimitat, dos 
punts que exposarà a continuació i que segurament no agradaran. Dos punts que, segons el nostre parer, 
si no s’aprovaven el Consell de Mallorca es convertiria en una mena de dictadura totalitària amb gust a 
ranci franquisme. 

Primer. En el capítol de preguntes de l’ordre del dia dels plens, incomprensiblement, una vegada 
contestada la pregunta per l’equip de govern, l’oposició no té dret a rèplica. I això, evidentment, és 
purament i planament la negació més absoluta a la llibertat d’expressió. És posar-li un morrió al PSIB-
PSOE i a MÉS. 

Una pregunta (ja per qüestió de lògica aclaparadora) ha de tenir dret a una rèplica, encara que just sigui 
una almenys. I així com s’està fent (i malgrat haver-se aprovat, fa poc, un excel·lent i democràtic Codi 
ètic) tot segueix igual. Se contesta la pregunta i mutis, a callar. 

No, no i no. El Consell de Mallorca té el sagrat deure de ser el resplendor de la democràcia, del debat, 
de la bona disponibilitat i de donar una bona imatge a nivell interior i exterior. Per tant, a partir de 
gener de 2014, preguntes però amb un ben guanyat dret a rèplica. En cas contrari (cosa que no creim 
que passi) els plens del Consell de Mallorca sense rèplica a les preguntes per part del PSIB-PSOE i 
MÉS se convertiran, com qui diu, una espècie de simulacre (i ho direm amb totes les reserves 
pertinents i de forma molt humorística) de plens a l’estil del III Reich. 

I segon. Les entitats ciutadans registrades al Consell de Mallorca encara estam més marginades que els 
grups polítics de l’oposició atès que una vegada que hem parlat a les propostes, aquí s’ha acabat la 
història ja que, a part que alguns consellers tenen la poca delicadesa de ni tan sols escoltar-nos, de 
rèplica res de res. I aquest fet el qualificam com un mastodòntic atemptat contra els drets i la llibertat 
d’expressió de les entitats ciutadanes que representam els ciutadans que els han votat a vostès 
precisament. 

De què serveix a les entitats ciutadanes, en les nostres intervencions, posar a la picota, amb veritats 
com a temples, l’equip de govern del Consell de Mallorca si no se’ns dóna la possibilitat de rebatre els 
plantejaments, quasi sempre demagògics i sortint per la tangent i esquivant de forma deplorable 
(sobretot amb silencis) les intervencions ciutadanes que són les que haurien de merèixer fins i tot més 
respecte que les que realitza l’oposició, PSIB-PSOE i MÉS? 

Per finalitzar, senyores i senyors de l’equip de govern del Partit Popular: apostin pel dret a rèplica de 
les entitats ciutadanes que som la pedra filosofal i la columna vertebral de Mallorca i tots en sortirem 
guanyant.” 

El Sr. ALEMANY (PSOE) inicia la seva intervenció anunciat que formularà un prec a la Sra. 
presidenta i que consisteix en què, en relació a aquest assumpte, és necessari fer-hi un esforç perquè ja 
han demostrat que, quan hi ha voluntat política i volen, arriben a acords i, de fet, varen arribar a un 
acord en relació a un document important com era el Codi ètic. 

Considera que el Reglament hauria de ser un altre document que haurien de saber pactar perquè cal 
recordar que el funcionament polític d’aquesta casa està organitzat per un Reglament que es va aprovar 
a iniciativa d’un grup minoritari que actualment ja no existeix i que va rompre un consens que s’havia 
produït quan la Llei de consells insulars va obligar a fer un Reglament que organitzàs el funcionament 
d’aquesta casa amb l’entrada en vigor del nou sistema de consells insulars. 

Fa notar que s’ha llegit l’acta de l’aprovació del Reglament anterior i aleshores qui actuava com a 
portaveu del Partit Popular va defensar el seu vot afirmatiu, tot i que estava a l’oposició, i hi va votar a 
favor perquè l’havien deixat participar en la confecció del Reglament i hi havia hagut consens i 
s’aprovà per unanimitat. 

Aquesta votació va ser rompuda d’una manera que democràticament no té explicació i és que no va ser 
a iniciativa de grups polítics sinó que a darrera hora – i algun dia haurà d’explicar per què va ser– hi va 
haver un ciutadà que va presentar al·legacions a una aprovació inicial que donava molta més 
democràcia al funcionament d’aquesta institució i aquest particular va argumentar que hi havia massa 
democràcia en aquest funcionament i no n’hi havia d’haver tanta. 

Aleshores aquell grup minoritari, que ja no existeix, li va acceptar totes les al·legacions i va imposar un 
Reglament que disminuïa la democràcia en el funcionament d’aquesta institució. És evident que la 
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democràcia no és una dictadura de majories sinó que la democràcia és la tolerància, la comprensió i 
l’intent d’assolir consensos. 

La majoria no autoritza a fer qualsevol cosa (d’això qualque dia en parlarà) però molt manco un 
Reglament que estableix les normes de funcionament un dia quan estan al govern i un dia quan estan a 
l’oposició i, per tant, caldria que fossin capaços d’arribar a un acord perquè és prou important que les 
normes que regulen la democràcia estiguin consensuades al màxim possible. 

Certament hi va haver un moment que això era difícil perquè –insisteix– hi havia un grup que 
funcionava d’una determinada manera en aquesta casa i imposava, de vegades, qüestions que eren 
discutides fins i tot per aquells que li donaven suport. En aquell moment –tal i com queda constatat en 
les intervenció que va fer el Partit Popular en relació al Reglament– ni tan sols quan va votar a favor de 
la proposta d’aquell grup minoritari, no respirava igual que aquell grup perquè el Partit Popular, en 
totes les intervencions que ha fet, ha defensat el consens pel que fa al Reglament orgànic. 

Insisteix en què cal fer-hi un esforç, com feren ahir quan tots els grups polítics que formen part 
d’aquest Ple quan varen ser capaços d’arribar a un acord i redactar un document acordat per tots i 
aquest document es va dur a aprovació inicial. 

Tot seguit i per acabar demana si ha passat qualque cosa des de l’any 2010, quan el document es va 
aprovar inicialment de forma pactada entre tots, fins ara. Si és així, doncs cal resoldre-ho perquè no pot 
ser que quedi com herència aquell Reglament que va rompre un consens i que, a més a més, el va 
rompre un partit que avui no forma part d’aquesta corporació. 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) anuncia que el Grup MÉS per Mallorca, com hereu que es considera 
d’un dels grups que varen arribar a aquell consens per l’aprovació inicial de la modificació del 
Reglament, per coherència i perquè creu que es va fer una molt bona feina en aquell moment, donarà 
suport a aquesta moció. 

El Sr. VIDAL (PP) comenta que en llegir aquesta moció es va demanar a si mateix qui la defensaria per 
part del Grup Socialista i què diria. El més normal en quant a aquesta moció seria que el Sr. Garau, que 
és el portaveu del Grup Socialista, l’hagués defensada perquè d’ençà de la constitució d’aquest Consell, 
es deuen haver reunit més de 20 o 30 vegades per tal tenir un Reglament i el conseller, Sr. Juan, que 
tancarà el debat de la moció, ho referendarà. 

A continuació li diu al Sr. Alemany que està totalment i absolutament d’acord amb ell i li indica que el 
motiu pel qual encara no tenen aquest Reglament és el que ha dit el Sr. Alemany, és a dir, per la 
representativitat democràtica. 

Aquest Reglament no es duu endavant únicament i exclusivament –creu– per un punt que és el nombre 
de mocions que podrà presentar cada grup. En aquest punt hi queden encallats, sobretot, els membres 
del PSM. 

Observa, tot seguit, que si s’hi fixen, l’altre Reglament deia “4 mocions el grup amb més representació 
–que era PP–, 3 el PSOE i 2 el PSM”. Ara, en canvi, s’hauria de mirar el nombre de mocions que ha 
presentat a cada Ple el PSM: moltes més de les que preveia el Reglament vell, cada vegades en 
presenten més i qualque pic el doble. 

El Sr. Alemany es pensa que qualcú, més que el Partit Popular, tendria ganes que els plens acabassin en 
un temps prudent i intens. Recorda que cada vegada ha dit el mateix: ple dens i intens.  

Aquesta és la seva finalitat i fa constar, per concloure, que de totes maneres li agradaria molt que fossin 
capaços entre tots d’arribar a un acord de consens i de representativitat democràtica. 

El Sr. ALEMANY li demana al Sr. Vidal si “estar totalment d’acord amb ell” vol dir que donarà suport 
a la moció. Atès que el Sr. Vidal li diu que no serà així, anuncia que llavors farà ús del torn de rèplica 
per recordar que l’any 2010 ja hi va haver un acord. 

Aleshores el Grup Popular, el Grup Socialista i l’actual Grup MÉS per Mallorca (que aleshores tenia 
una altra denominació i composició) varen acordar un Reglament des del primer al darrer article. Tot 
estava acordat i no hi havia cap disconformitat. 

Ara el Sr. Vidal comenta que el Reglament només té un punt de disconformitat: el nombre de mocions. 
En aquest sentit, anuncia que el Grup Socialista donarà suport a la proposta que faci el Partit Popular en 
quant al nombre de mocions. 



 99

Tot i això, adverteix que aquesta és una qüestió que ha sorgit nova ara. Tal i com està redactat al 
Reglament que es va aprovar inicialment, el Partit Popular també hi estava d’acord i, per tant, no sap 
quin problema hi ha si tots els grups que avui són al Ple varen pactar una redacció que va costar molt 
de temps aconseguir, amb moltes reunions també i, per això, creu que convé fructificar el producte 
d’aquell temps de feina. 

A més a més, cal tenir en compte que això permet esmenar l’error, la qual cosa creu que és prou 
important, d’un Reglament que va ser imposat amb males formes per un grup que avui ja no existeix.  

Remarca que tenguin en compte aquest extrem a l’hora de fer un esforç, encara més gros, per intentar 
consensuar un Reglament que ja hauria de durar molts d’anys precisament perquè sigui fruit d’un 
consens. 

EL Sr. FONT li diu al Sr. Vidal que, ja sigui involuntàriament o bé per ignorància, està dient mentides. 

Quantes reunions han fet els grups? 10, 20, 30, 40? A cada una d’aquestes reunions que s’han fet per 
intentar aprovar el Reglament, MÉS per Mallorca sempre ha manifestat que està acord amb la redacció 
que té el Reglament i el que hi vol canviar coses és el PP que, per exemple, no vol que els grups de 
l’oposició tanquin el debat de les mocions.  

Reitera que és el PP qui hi vol fer canvis i, per tant, no accepta que li donin les culpes a MÉS per 
Mallorca (ni al PSM) de coses de les quals no tenen la culpa just per cobrir-se l’esquena i no ho ha de 
fer perquè és demostrar molt poca ètica en aquest Ple. 

Assenyala que políticament li poden discutir tot allò que vulguin però rebutja enèrgicament que li 
atribueixin culpes d’una cosa de la qual no tenen cap culpa i ho rebutja perquè no és ètic i sincerament 
el Sr. Vidal l’ha decebut moltíssim perquè no hagués cregut mai que s’aferraria a aquesta qüestió per 
intentar cobrir-se les esquenes.  

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) fa notar que tant els grups de l’oposició com el Grup 
Popular saben que els portaveus s’han reunit moltes vegades per intentar arribar a acords. 

Sense entrar en detalls, indica que hi ha hagut discrepàncies en alguns punts i, de fet, tots els grups hi 
han presentat alguna discrepància en relació al text original. 

No obstant això, ell ha recollit un mandat d’aquest Ple i de tots els grups polítics en el sentit de 
continuar les reunions per intentar arribar a un consens. 

Tal com diuen el Sr. Font i el Sr. Alemany, el que no deuen voler és que no s’aprovi un Reglament si 
no és per unanimitat i amb això estan d’acord els tres grups. Per tant, sigui com sigui, no s’hi han de 
presentar discrepàncies, s’ha de continuar amb les reunions per mirar arribar a tenir un Reglament 
consensuat. 

Per finalitzar anuncia que, així doncs, celebraran una altra reunió per intentar arribar a un consens entre 
tots el grups polítics per aprovar un Reglament. 

Sotmesa la proposta a votació, se rebutja per tretze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), devuit vots en contra (PP) i cap abstenció. 

PUNT 24. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA SOBRE LA TARIFA DE 
TRACTAMENT DE RESIDUS. 

Es dóna compte de la següent moció: 

Per part de l’equip de govern es va anunciar a “bombo y platillo” que la tarifa de 
tractament de residus sòlids urbans corresponent a l’exercici 2014 es reduiria en 0.02 
€, quantia ínfima si tenim en compte les promeses no complides del darrer any de 
l’equip de govern. 
 
Hem de tenir en compte que tots els Ajuntaments de Mallorca calculen i aproven les 
ordenances municipals i la taxa de recollida de fems del seu municipi, en part, en base 
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a aquesta quantia, i que aquestes ordenances han d’entrar en vigor dia 1 de gener del 
següent any. 
 
Les dates en què ens trobam fan pensar que el Consell de Mallorca no aprovarà la taxa 
de tractament de residus sòlids urbans per segon any consecutiu, fet que, per una 
banda, incompleix el contracte signat amb la concessionària i, per l’altra, provoca que 
la gestió i control del contracte concessional acabi sent insostenible. 
 
Els distints paràmetres que es proposaven per part de l’empresa concessionària, i que 
varen ser els utilitzats pel Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca per 
proposar aquesta ínfima rebaixa de la tarifa, en aquests moments han esdevingut 
obsolets. 
 
Des del Departament de Medi Ambient es va condicionar en tot moment la importació 
de fems estrangers a que la tarifa de tractament de residus es reduís, cosa que amb el 
fet de no aprovar la tarifa ni a l’exercici 2012 (per al 2013), ni al 2013 (per al 2014), 
no succeeix; de fet, la tarifa queda amb la mateixa quantia que va ser aprovada al 
2011, mentre que el Consell de Govern va autoritzar el passat mes d’octubre la 
importació de més de 120.000 tones de residus. 
 
Al mateix temps, en el darrer any, la Mesa específica en matèria de revisió normativa 
i contractual de la gestió de residus ha anat treballant en distints aspectes, i sobre la 
tarifa únicament ha estat informada, sense que hagi tingut oportunitat de pronunciar-
se. 
 
Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA presenta pel 
seu debat i aprovació al proper Ple del Consell de Mallorca la següent MOCIÓ:  
 
PRIMER.- El Consell de Mallorca deixarà sense efecte les autoritzacions per poder 
tractar a la planta incineradora de Son Reus els residus codi LER 19.12.10 atorgades 
el passat 10 d’octubre de 2013 en competència delegada del Ple de Consell de 
Mallorca. 
 
SEGON.- El Consell de Mallorca sotmetrà a la Mesa específica en matèria de revisió 
normativa i contractual de la gestió de residus les noves dades sobre la tarifa de 
tractament de residus urbans de Mallorca, per tal de que aquesta es pugui pronunciar.   

 

La Sra. GARRIDO (PSOE) explica que a finals del mes de setembre d’enguany la consellera executiva 
de Medi Ambient va anunciar que la tarifa de tractament residus per l’any que ve es rebaixaria en 0,02 
euros. 

Per explicar la rebaixa de la tarifa la Sra. Soler va assistir a la Mesa de Residus junt amb un 
representant de l’empresa concessionària i allà va informar sobre els diferents ítems que s’havien 
d’implementar per tal d’aconseguir rebaixar la tarifa que proposava l’empresa concessionària Tirme, 
que era de 183 €, a 131,50 € que és la tarifa que tenim ara. 

Aquests ítems passaven primer per variar unes despeses que dins el contracte de manteniment tenen 
uns costos fixos i passen a variables. Són unes despeses que corresponen a manteniment i de personal 
però sense saber exactament quines serien les conseqüències sobre les despeses de personal. 
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Després hi havia la facturació i el cobrament dels llots, la importació de combustible sòlid recuperat i la 
incorporació del dèficit de tarifa de forma gradual des d’enguany fins l’any 2041 i no només enguany. 
Aquests eren els quatre ítems que havien d’aconseguir que la tarifa quedàs allà on està ara mateix però 
aquesta modificació de tarifa encara no la tenen i avui és dia 12 de desembre i encara no s’ha duit a Ple 
aquesta modificació de tarifa.  

La Sra. Soler segurament dirà que podran dur la modificació quan vulguin i, efectivament, el Consell 
de Mallorca pot dur la modificació de tarifa quan vulgui a Ple però hi ha un problema i és que els 
ajuntaments de Mallorca aproven les seves ordenances fiscals en base a la tarifa que aprova el Consell 
de Mallorca i aquests ajuntaments no poden aprovar una ordenança fiscal en el mes de març, abril o 
juny adaptada a la tarifa nova que faci el Consell de Mallorca i poder-la cobrar en el mateix any atès 
que aquestes ordenances són de les que entren en vigor dia 1 de gener. 

Allò que acordi el Consell de Mallorca en relació a aquesta qüestió ja afectarà a les taxes de l’any 2015 
dels ajuntaments i, per tant, fer una tarifa ara, si no és en les condicions exactes que té la tarifa ara 
mateix, és a dir, congelada, és una irresponsabilitat cap als ajuntaments. 

Malgrat això, una tarifa congelada tal i com està ara i amb els números que els fa oferir la Sra. Soler i 
l’empresa concessionària també és una irresponsabilitat perquè dia 10 d’octubre autoritzaren la 
importació de tres operacions de combustible sòlid recuperat (Sabadell, Roma i Barcelona) i llavors, el 
dia de la comissió de govern, afegeixen el fet que el tractament d’aquests residus s’ha d’adequar a 
l’autorització ambiental integrada que té l’empresa concessionària que té 60.000 tones en 2013 i 60.000 
tones en 2014. 

En canvi, els càlculs que se’n fan al Consell de Mallorca són perquè davalli aquella taxa de 183 € en 13 
€ sempre que s’importin i es tractin 120.000 tones però les 60.000 tones de 2013, de moment, ni han 
arribat ni s’han començat a tractar i, en conseqüència, aquí es troben amb un desfasament però n’hi ha 
més. 

Si analitzen l’escrit presentat per Tirme, veuran que diu que poden deixar la tarifa a 131 € sempre que 
el preu de l’energia sigui un determinat i no un altre però encara no saben quin serà el preu de 
l’energia. 

Així doncs, l’equip de govern del Consell de Mallorca va anunciar que congelaven la tarifa i, a partir 
d’aquí, fan “cambalaches” i números per adaptar-s’hi però ja veuran com queda al final. El problema 
de fer números perquè s’adaptin és que es crea un dèficit en la tarifa que és prou important i cada 
vegada és major, un dèficit que al final serà inassumible. 

Per això, creu que la Sra. Soler ha de ser responsable i oferir una resposta a aquesta qüestió però que 
sigui una resposta sincera i responsable i no una resposta per intentar complir un programa electoral 
que, ara per ara, no aconsegueix complir. 

La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) anuncia que el Grup MÉS per Mallorca donarà suport a aquesta 
moció que ha presentat el Grup Socialista. 

Sr. OLIVER (PP) comenta que, com bé ha dit la Sra. Garrido, és cert que avui en dia no és obligatori 
que estigui aprovada definitivament la taxa a 31 de desembre perquè avui és un preu públic i es pot 
actualitzar en qualsevol moment de l’any següent. 

Els fets són que en el mes de setembre es va aprovar la tarifa general de residus urbans i es va 
comunicar a cada ajuntament que, a la vegada, es mantenia la quantia en 131,50 € i que no s’havia de 
modificar. 

No es prorroga cap tarifa sinó que s’està elaborant l’expedient de la revisió de tarifa RSU i el 2013 
encara no ha finalitzat i, per tant, és possible aprovar la tarifa rebaixada de 131,44 € encara que –
reitera– que es pot aprovar qualsevol dia de l’any per ser la tarifa un preu públic i no una taxa. 

El principal motiu que els mou és no augmentar la tarifa als ciutadans de Mallorca a diferència dels 
anteriors governs que augmentaren, any rere any, la tarifa. 

Precisament, dins l’expedient de la tarifa RSU s’inclou el tractament de les revisions de tarifa dels anys 
anteriors on, des de l’any 2008, s’inclou un dèficit tarifari latent i l’actual expedient donarà solució 
definitiva al futur. Ara estan acabant de definir quin n’és el dèficit però, en cap cas, no són 40 milions 
d’euros com afirma l’oposició. 
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Cal recordar que per instrucció política de 2009 no es cobraren els fangs de depuradora i que unes de 
les tasques que el departament ha posat en marxa és fer possible el pagament dels fangs fent 
consciència a totes les administracions afectades que és necessari aquest pagament del servei i, a la 
vegada, aprovar la Llei 13/2012 on s’establia una tarifa específica dels fangs en funció dels seus costos. 

Tot això s’ha fet per tal d’eixugar el dèficit que produïa realitzar aquests serveis sense recuperar 
ingressos.  

S’ha de tenir en compte també que la proposta que trobaren damunt la taula en el mes d’agost de 2011 
per part de la concessionària era de 205 €/tona i s’hi han realitzat diversos ajustaments, en coordinació 
amb la concessionària, per tal de reduir els costos de tractament tant variables com fixos. 

Aquesta reducció s’ha reflectit ja damunt la proposta de tarifa present i tot acompanyat per l’operació 
d’importació de CSR que implica una aportació d’ingressos extraordinaris al tractament de residus que 
resten dels doblers que haurien de pagar tots els mallorquins i això els ha permès contenir la tarifa 
RSU. 

Les operacions d’importació de combustible estan aprovades per Consell de Govern i han passat tots 
els tràmits interns del Consell de Mallorca. Per tant, suposen un ingrés que evita que la tarifa augmenti 
i que es preveu, dins l’expedient, com ingrés independent que arribi o no CSR excepte per causes de 
força major. 

Per tant, la moció d’anul·lar la importació de CSR és totalment demagògica i oportunista ja que, si per 
argumentar-la es diu que no s’aprova la tarifa i no es compleixen els condicionants per rebaixar-la, a la 
petició es demana precisament anul·lar una actuació prevista i aprovada per obtenir recursos per 
contenir la tarifa. Això és totalment contradictori i demagògic. 

En quant al segon punt de la moció de sotmetre a la Mesa de Residus la tarifa i els seus condicionants, 
és voler elevar a aquesta Mesa la facultat de gestió i aprovació d’una de les tasques pròpies del 
departament la qual cosa no està entre les seves funcions. 

De l’expedient de tarifa, una vegada aprovat, se’n donarà compte a la Mesa –com no pot ser d’altra 
manera– però la gestió no hi pot ser sotmesa. 

Sra. GARRIDO argumenta que no és que l’oposició digui que hi ha un dèficit de tarifa de 40 M€ 
(potser ha arrodonit la xifra) sinó que segons els mateixos documents del departament són 39.923.000 
euros. D’aquest dèficit de tarifa no poden dir que aquí ha vengut tothom a incrementar-lo i que l’actual 
govern no. 

L’any passat aquest equip de govern no va dur la tarifa a Ple tot incomplint el contracte. L’única 
vegada que, per ara, aquest equip de govern ha duit la tarifa a Ple va ser l’any 2011 i va dur una tarifa 
allà on deien que hi hauria uns ingressos de 700.000 € de publicitat als camions de recollida de fems.  

Aquest equip de govern va dur una tarifa en 2011 dient que es comprarien els terrenys de GESA, però 
no s’ha fet. Aquest equip de govern va dur una tarifa dient que es cobrarien els llots i no s’ha fet. Poden 
continuar parlant d’això perquè és això el que incrementa i provoca el dèficit de tarifa. 

Recorda que aleshores el seu Grup els hi va advertir. Varen estar d’acord en congelar la tarifa en aquell 
moment però no poden estar d’acord amb la irresponsabilitat d’aquest equip de govern perquè el que 
està fent són “cambalaches” i res més. El que s’està fent és agafar el número que es vol deixar congelat 
i a partir d’aquí caigui qui caigui. Si s’han de cobrar els llots, els cobrin. 

Demana qui se pensen que pagarà? Pensen que vendrà Abaqua i pagarà tranquil·lament i no 
incrementarà el cànon a la gent que paga l’aigua cada dia, cada mes o cada tres mesos segons com es 
facturi? L’Ajuntament d’Alcúdia no ho repercutirà als ciutadans d’Alcúdia? L’Ajuntament de Manacor, 
Calvià 2000 o les empreses que estan tractant els llots no ho faran? 

L’equip de govern pensa que com que fa “cambalaches” per no incrementar una mica la tarifa, doncs 
els altres que facin el que vulguin però els ciutadans tenen els mateixos doblers. 

Assegura que actuant així juguen amb el llenguatge i juguen amb la gent i no els poden permetre que 
facin aquesta jugada atès que han de ser responsables perquè estan aquí per governar. 
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Insta l’equip de govern a ser responsable i assumir les conseqüències que té aquesta responsabilitat de 
govern ja que no és admissible que venguin a dir el que han fet els altres i amagar el cap i no ser 
responsables de les seves operacions. 

En aquest sentit remarca que les operacions de l’equip de govern passen per la importació de fems, 
passen per un any i mig que duen amb el negoci de la importació de fems però encara no ha arribat cap 
camió i passen perquè dins la tarifa diguin que es rebaixarà el que diu Tirme que cobrarà (Tirme diu 
que si no s’implementen els 4 ítems que demana la tarifa són 183 €/tona). 

Si no ho fan tot, aleshores quan duran la tarifa amb totes aquestes operacions ja que hi ha operacions 
que comporta el mateix contracte d’aquestes quatre que s’han de posar en marxa –no només la 
importació? 

Insisteix en demanar com ho faran els ajuntaments (el Sr. Oliver no ha respost aquesta qüestió i espera 
que ho faci la Sra. Soler) si al final s’ha d’incrementar la tarifa? És clar que no s’incrementarà perquè 
faran “cambalaches” i enginyeria financera. 

La Sra. SOLER (consellera executiva de Medi Ambient) inicia la seva intervenció dient-li a la Sra. 
Garrido que “cambalaches” i “enginyeria financera” va fer el seu govern. 

El dèficit tarifari arrenca l’any 2008 i li demana si se’n recorda qui governava aquest Consell de 
Mallorca? Qui era la secretària tècnica de Presidència? Doncs la Sra. Garrido i varen aprovar en aquest 
Ple pujar la tarifa un 50% i, a més a més, generen dèficit tarifari. 

Li observa a la Sra. Garrido que és d’una irresponsabilitat màxima i que li demostra que en tots els anys 
que duu en política no ha après res tant aquí com el que va deixar a Felanitx on està afiliada. Recalca 
que la Sra. Garrido no ha après res de política. Ser polític a l’oposició és ser responsable. 

La Sra. Garrido avui aquí està parlant en base a un informe del qual no tocaria disposar i li recorda que 
en la roda de premsa va dir “El Consell quiere hacer pagar por los lodos de la depuradora pero la 
interventora pone pegas”, “Posible porque la interventora ha emitido un informe desfavorable”. 

Tot seguit fa notar que l’expedient vendrà a Ple i, quan l’expedient arribi a Ple, aleshores podran parlar 
de tots els informes que en formin part, els favorables i els desfavorables, de per què han estat 
favorables i per què han estat desfavorables i com s’han solucionat, etc., perquè ningú no té la paraula 
definitiva. 

Adverteix que la Sra. Garrido avui fa una moció en base a un informe però no ho hauria de fer perquè a 
dia d’avui està solucionat l’informe i quan vengui l’expedient a Ple serà quan en podran parlar. 

Així doncs, informa la Sra. Garrido –per a la seva tranquil·litat– que la tarifa quedarà congelada –
malgrat que li pesi–, que posaran el comptador a zero per dèficit tarifari –cosa que no li han explicat–, 
que la tarifa de llots avui podria haver vengut a Ple i no l’hi han duita per un compromís ferm de la 
presidenta en el sentit que els temes de residus no vagin per despatx extraordinari perquè l’oposició 
tengui la documentació dins termini i en la forma escaient. 

No obstant això, l’expedient de llots està acabat i, des del moment que és un preu privat, s’envià una 
carta als 53 ajuntaments de Mallorca dient que l’ordenança fiscal per la taxa de tractament ha 
desaparegut i a partir d’ara és un preu privat de 131,52 € i que aquest preu seguirà sempre mentre el 
Consell de Mallorca no digui el contrari. 

Per tant, a hores d’ara tots saben que el preu és de 131,52 € i aprofita per retreure-li a la Sra. Garrido 
que segueixi molt poc la política municipal i que es preocupi poc dels pobles ja que, atès que mira tant 
els diaris i fa rodes de premsa amb informes que no tocaria tenir, podria dir que la major part dels 
ajuntaments de Mallorca avui aproven els pressuposts davallant dues coses: l’IBI i la taxa de 
tractament. 

Observa igualment que això ho diu la Sra. Garrido a la moció però no n’ha parlat i s’ha limitat a fer un 
al·legat d’informació que no res té a veure amb la moció. La moció, de fet, no l’ha explicada perquè la 
moció diu que, com que això és una taxa, l’han d’aprovar abans de dia 31 i es veu que qualcú l’ha 
informada que anava totalment errada i que no és necessari aprovar-la abans de dia 31 de desembre 
perquè ja no és una taxa sinó un preu privat. 

La Sra. GARRIDO sol·licita a la Sra. presidenta que la Sra. Soler deixi de fer al·lusions personals. 
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La Sra. SOLER nega haver fer al·lusions personals sinó que simplement s’ha limitat al contingut de la 
moció presentada per la Sra. Garrido i li demana que es posi tranquil·la ja que ella abans l’ha escoltada 
molt tranquil·la malgrat haver hagut de sentir “cambalache” i “enginyeria financera” quan el govern 
socialista just va crear dèficit tarifari, va pujar la tarifa i no va donar solucions. 

Malgrat tot això, no s’han de preocupar perquè la tarifa s’aprovarà, la tarifa no se pujarà i tendran tots 
els informes pertinents favorables, baldament l’hagin d’aprovar d’aquí a tres mesos, però serà tot així 
com toca i el comptador a zero del dèficit tarifari. 

S’obriran negociacions amb l’empresa concessionària perquè no es torni a crear mai més aquest dèficit 
tarifari que s’està arrossegant ara. La importació de combustible serà una realitat, de la qual n’està molt 
orgullosa perquè s’empraran unes instal·lacions pròpies que són conegudes arreu del món i que els 
permet no haver d’augmentar la pressió fiscal damunt la butxaca dels ciutadans de Mallorca. 

De tota la resta que la Sra. Garrido fa política, li recomana que primer demani a les persones que 
l’informen que ho facin bé i conceptualment, que quan li donen un informe, aquest informe segurament 
ja està rectificat i això la duu, de vegades, a crear aquestes confusions, aquestes mocions i aquesta 
commoció que no pertoca. 

Sotmesa la proposta a votació, se rebutja per tretze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), desset vots en contra (PP) i cap abstenció. 

 

PUNT 25. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR 
SOBRE DOBLERS DEL CONVENI DE CARRETERES. 

Es dóna compte de la següent moció: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Una de les constants habituals de l’anterior Govern del pacte d’esquerres format per 
Unió Mallorquina, PSOE i PSM, era gastar en despesa corrent els doblers que 
arribaven al Consell de Mallorca en concepte de “’inversions en carreteres”, per part 
d’altres institucions via convenis signats. 
 
Des dels inicis d’aquesta legislatura a l’any 2011, s’està treballant per fer possible que 
això deixi d’esser així i que els doblers que arribin via Conveni amb altres institucions 
públiques per a executar inversions, es destinin únicament al pagament finalista 
d’aquestes.  
 
Per tot això, 
 
PROPOSTA D’ACORD: 
 
1. El Ple del Consell de Mallorca constata que durant la present legislatura tots 
els doblers que han arribat al Consell de Mallorca del Ministeri de Foment per  
Conveni de Carreteres, tots i cadascun d’aquests euros, s’han destinat a finançar les 
obres de Carreteres. 
 
El Sr. VIDAL (PP)  inicia la seva intervenció. 

Explica que, a la proposta d’acord, darrere “...les obres de carreteres.” s’hi hauria d’afegir aquesta 
frase, com a punt i seguit: “I acorda també que s’hi han de seguir dedicant sempre.” 
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Assenyala que aquesta moció sorgeix com a conseqüència de la intervenció de la Sra. Francina 
Armengol en el Parlament de les Illes Balears, el passat 26 de novembre de 2013. Recorda que aquesta 
va manifestar que el Consell de Mallorca destinava a pagar altres despeses (de capítol 1, de capítol 2 o 
despeses en general) doblers que havia rebut per fer carreteres.   

Amb aquesta moció, el PP vol fer constar que aquesta pràctica de desviar doblers que s’han rebut per 
fer front a una partida i gastar-los en despeses que corresponen a una altra partida no s’ha aplicat mai, 
d’ençà que l’actual equip de govern gestiona el Consell de Mallorca.  

Afirma que abans sí que s’havia fet, però reitera que durant aquesta legislatura no s’ha fet en cap 
moment.  

Diu que ha observat que és pràctica habitual, i que en el Ple d’avui ja s’ha fet en diverses ocasions, dir 
veritats distorsionades, per no dir que en realitat se volen dir altres paraules que no ho són, 
distorsionades.  

Torna a dir que el motiu de la moció és constatar que els doblers se gasten tal i com pertoca, i de la 
partida a la qual correspon cada concepte de despesa.  

Diu que amb la seva intervenció, el seu Grup polític ha volgut assegurar que aquest és un fet 
comprovable, establir-ne la veracitat i deixar-ne constància.  

Reitera que ara els doblers se gasten així com pertoca, i diu que voldria que la Sra. Armengol rebés les 
notificacions sobre aquestes intervencions. Ho torna a constatar, per evitar que se desvirtuïn els fets i la 
realitat tal com és.  

Diu que no li agrada que quan tracten els temes, des del punt de vista polític, se facin afirmacions que 
no són certes, perquè l’únic que s’aconsegueix és embullar la gent i distorsionar la tasca política.  

Per acabar fa avinent que el fet que abans no se fessin les coses bé no significa que actualment no se 
puguin fer tal i com pertoca.  

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

Vol deixar constància que el seu Grup mai no ha fet mai cap insinuació en el sentit que el PP destini a 
despesa corrent doblers destinats a fer obres de carreteres. Potser altres Grups ho han fet, però MÉS per 
Mallorca no ho ha fet mai. Per aquesta raó, no ha entès el retret del Sr. Vidal.  

Opina que el Sr. Vidal ja hi torna, a manipular la informació.  

Defineix aquesta moció com a kafkiana. No s’entén que el PP vulgui constatar uns fets, perquè el propi 
PP ho diu. Considera que el Consell de Mallorca té una interventora, que és qui hauria de fer un 
informe i dir-ho, atès que la funció de constatar correspon a la Intervenció. Demana que, si és possible, 
ho faci.  

Evidentment, el seu Grup se pot fiar del PP, però fins un cert punt, avui no constatarà res, i votarà en 
contra d’aquesta moció.  

El Sr. SÁNCHEZ (PSOE) intervé tot seguit.  

Diu que en llegir aquesta moció no va entendre què pretenia, quan se referia a constatar, però amb la 
intervenció del Sr. Vidal ja sap de què va: és una moció sobre la veritat i sobre la mentida, sobre la 
demagògia que va aplicar el PP i que ara es torna en contra seva. Per aquesta raó parlen de constatar.  

Li demana què és, el que vol constatar el PP.  

Tot seguit, explica què és el que el PSOE constata: 

L’informe de Tresoreria del Compte General de 2012 assenyala que el 2011 se varen rebre 63 M€ del 
conveni de Carreteres. D’aquests 63 M€ se n’han gastat 19 M€ en obres de carreteres. La diferència 
que queda és de 44 M€, que no hi són, atès que a 31 de desembre de 2013 n’hi ha només 34 M€; els 10 
M€ que manquen s’han dedicat a operacions de tresoreria pròpies, que significa pagar altres despeses.  

Diu al Sr. Vidal que això no és dolent, i li’n dóna les gràcies; el que és dolent és tenir 63 M€ aturats en 
un compte bancari, quan el gran problema de l’economia de Mallorca és la manca de liquiditat, perquè 
els proveïdors no cobren i les empreses tanquen per manca de liquiditat. És això, el que és dolent, no 
seguir el principi d’unitat de caixa. 
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El principi d’unitat de caixa és un principi de comptabilitat pública clàssic, per eficiència de la gestió 
de la liquiditat pública. En conseqüència, l’informe de Tresoreria és el del PP, no el del PSOE.  

Considera que queda demostrat que el PP ha entès el sistema de caixa única, i el PSOE ho celebra.  

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) intervé tot seguit. 

Adverteix que ella no ha interpretat que el Sr. Vidal hagi fet cap al·lusió directa al Grup MÉS per 
Mallorca, sinó a una intervenció feta en el Parlament de les Illes Balears. 

El Sr. FONT diu que, si és així, demana disculpes per la seva afirmació. 

La Sra. ROIG li demana que se quedi tranquil, perquè ella ho afirma, que el Grup Més per Mallorca no 
ho ha dit mai.  

Entén que el Sr. Font no vulgui fer cap constatació en aquest sentit, i reconeix que correspon a la 
interventora del Consell de Mallorca fer-ho.  

Li diu que ho constata l’informe de Tresoreria de data 29 de novembre de 2013, que els doblers de 
carreteres s’han utilitzat per pagar factures de carreteres i el saldo restant es troba en el compte bancari. 
Li diu que, si ho desitja, n’hi pot donar una còpia.  

Quant a l’informe de Tresoreria, diu a la Sra. Sánchez que té raó quan afirma que si tenen doblers en un 
compte es poden utilitzar per a operacions de Tresoreria, però aquestes tenen una data de venciment, i 
se’n fa una reposició.  

Allò que sí poden constatar tots els membres de l’equip de govern actual és que l’assignació que varen 
trobar per a destinar a carreteres era de zero euros, com també una factura de la variant de Son Servera, 
que corresponia al conveni de Carreteres, de la qual hauran de pagar 185.000 € d’interessos perquè no 
se va pagar i una factura de la millora de la intersecció del Camí dels Reis, que també corresponia al 
conveni de Carreteres, de la qual hauran de pagar 35.000 € perquè tampoc no se va pagar.  

Reitera el retret de que no se pagassin ni les factures del conveni de Carreteres, amb els doblers de 
Carreteres. I si Tresoreria, per a propis moviments interns a 31 de desembre va utilitzar els fons del 
compte, automàticament els va reposar, després. Assegura que el saldo hi és, al compte bancari. 

Torna a dir-li que el problema existeix quan s’utilitzen els doblers i no se reposen, i quan arriben les 
factures que corresponen al conveni de Carreteres no hi ha els doblers per pagar-les.  

Destaca especialment que quan arribin factures del conveni del Ministeri de Foment se pagaran. Afirma 
que aquestes factures se paguen a 30 dies, perquè els doblers hi són, al compte bancari.  

Mostra l’interès especial de l’equip de govern per constatar aquest fet, i demana que consti en acta.  

Atès que no tendran el suport de l’oposició, el Grup del Partit Popular acorda que així se seguirà fent.  

El Sr. FONT intervé a continuació. 

Diu que, si el Sr. Vidal no ha dit allò que ell ha entès, demana disculpes per la seva intervenció. 

Reitera, i manté, que el seu Grup mai no ha fet aquest tipus d’acusacions al PP. 

També reitera que no cal fer aquest tipus de constatacions, en el Ple, atès que pertoca fer-ho a 
Intervenció i a la Secretaria General del Consell de Mallorca. 

Reitera que la moció és kafkiana, i que tenien a l’abast altres maneres de dir el mateix. 

Per aquesta raó, el seu Grup manté la decisió de votar en contra de la moció. 

La Sra. SÁNCHEZ intervé a continuació. 

Diu que ja entén, cada vegada millor, com actua el PP: se fa una operació de Tresoreria amb 10 M€ del 
conveni de Carreteres i després, quan el descobreixen, perquè cau en les seves pròpies contradiccions, 
se retornen els doblers amb presses, i tot correcte; és clar, com funciona.  

Opina que és una dinàmica infantil, i no entén que el PP l’apliqui. 

Recorda que hi ha un principi de caixa única, un principi de gestió pressupostària segons el qual els 
fons finalistes se destinen a allò que els correspon, i és així com ha funcionat sempre aquesta institució. 
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Per aquesta raó existeix la Intervenció del Consell de Mallorca, dedicada a controlar aquestes 
qüestions. 

Assenyala que d’ençà que governa el PP al Consell de Mallorca, la institució només ha rebut 63 M€ del 
conveni de Carreteres, atès que de 2012 i 2013 n’hauria d’haver rebut 40 M€.  

Retreu que no hagi estat capaç de mantenir el finançament del conveni de Carreteres, perquè han passat 
de 40 M€ anuals a 19 M€ anuals. No només no han mantingut el conveni, sinó que tampoc no han estat 
capaços de cobrar els 19 M€. La gestió correcte consisteix a fer complir el conveni al Ministeri de 
Foment, i que se cobri.  

Si els 63 M€ s’han gastat del tot en obres de carreteres, resulta que d’aquesta quantitat, 34 M€ encara 
són a la caixa, no s’han destinat a pagar factures perquè encara no s’han fet les obres a les carreteres. I 
10 M€ s’han destinat a pagar operacions de Tresoreria pròpies, gestió de Tresoreria. Ho considera 
perfecte, però fa notar que el contingut de la moció és fals.  

És sabut que si demà acabassin les obres de les carreteres i cobrassin el deute de la  comunitat 
autònoma ja no hi hauria cap problema, tendrien les carreteres fetes i les factures pagades.  

Diu que és aquesta, la seva feina i, a més a més, aconseguir un bon finançament per al Consell de 
Mallorca. Òbviament, tenen molta feina a fer, abans que aprovar mocions per fer constatacions 
d’aquest tipus.  

La Sra. ROIG intervé a continuació. 

Expressa la seva “admiració” per tot el que acaba de dir la Sra. Sánchez.  

Li torna a recordar la situació que va trobar el PP: de 198 M€ que s’havien rebut per fer obres de 
carreteres, només en tenien 10 M€ justificats amb obres de carreteres i  quedaven 180 M€ en l’aire. Per 
aquesta raó, ha quedat astorada quan avui, al Ple, la Sra. Sánchez li exigeix el següent: que les 
carreteres que l’anterior equip de govern havia de fer, s’han de pagar, i ja està!. És a dir, durant 
l’anterior legislatura, l’equip de govern va estar sense fer res i ara aquest equip, des de l’oposició, 
exigeix que l’actual equip del PP ho posi tot al dia.  

Tot seguit li demana si sap què és el que actualment està negociant el PP. Li diu que, precisament, és 
no haver de tornar els 190 M€, i ho fa amb totes les energies possibles perquè els convenis indiquen 
que quan s’envien doblers per fer una obra, qui els rep els ha de justificar. Per aquesta raó, estudien 
com poden modificar els convenis, perquè o bé se justifiquen o se retornen els doblers.  

Torna a recordar a la Sra. Sánchez que ho han de fer perquè l’equip de govern anterior no és capaç de 
dir a l’equip actual en què se varen gastar els 180 M€ de diferència. Assegura que, en obres de 
carreteres, és segur que no, això està ben clar, però amb què ho gastaren, tampoc no ho saben.  

Reitera que ha de quedar clar que no s’han gastat 10 M€ en altres conceptes, i per bé que la Sra. 
Sánchez ho insinuï al Ple, no és veritat.  

Explica al Sr. Font que, tot i que ell no entengui perquè el PP vol que se constati i que consti en acta, 
l’equip de govern considera que s’ha de fer així, perquè hi ha gent que ho qüestiona.  

Per acabar, torna a dir a la Sra. Sánchez que el PP negocia aquest conveni, però ho fa per no haver de 
retornar els doblers que l’anterior equip de govern se va gastar, no se sap en què.  

La Sra. GARRIDO intervé en aquest punt. Expressa les seves queixes, per una qüestió d’ordre. Fa notar 
que ha esperat que acabàs el debat de la moció. 

Explica que, quan l’oposició presenta les mocions, respon en primer lloc un conseller del Grup Popular 
i, quan l’oposició ja no té oportunitat de rèplica, respon un conseller executiu.  

Amb aquesta moció del PP, primer ha contestat la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública, 
després ha pogut intervenir l’oposició i després ha pogut tornar contestar la consellera executiva. 

La PRESIDENTA li explica que ha estat ella qui s’ha equivocat a l’hora de concedir el torn de paraula.  

La Sra. Garrido reprèn la intervenció. 

Se queixa perquè mai tenen oportunitat de contestar als consellers executius, els quals en la darrera 
intervenció diuen allò que volen dir.  
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Expressa el seu desacord amb el fet que les mocions del PP se tractin de manera distinta.  

La PRESIDENTA li fa notar que no té raó, que el motiu és que ella s’ha equivocat a l’hora de donar el 
torn de paraula; considera que tots els membres de la Corporació en són conscients.  

Torna a dir que no ho ha fet intencionadament, sinó que s’ha produït un error per part seva a l’hora de 
donar el torn de paraula.   

Es sotmet la següent propsota la proposta a votació: 

El Ple del Consell de Mallorca constata que durant la present legislatura tots els 
doblers que han arribat al Consell de Mallorca del Ministeri de Foment per  Conveni 
de Carreteres, tots i cadascun d’aquests euros, s’han destinat a finançar les obres de 
Carreteres. I acorda també que s’hi han de seguir dedicant sempre. 
 
S’aprova per devuit vots a favor (PP), catorze vots en contra (PSOE i MÉS per 
Mallorca) i cap abstenció. 

 

INTERPEL·LACIONS 

PUNT 26. INTERPEL·LACIÓ QUE PRESENTA EL  GRUP POLÍTIC MÉS 
PER MALLORCA SOBRE PUBLICITAT INSTITUCIONAL DEL CONSELL 
DE MALLORCA. 

 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) anuncia que el seu Grup retira la 
interpel·lació. 

Se retira. 

 

PUNT 27. INTERPEL·LACIÓ QUE PRESENTA EL  GRUP SOCIALISTA 
SOBRE LLEI DE FINANÇAMENT. 

Es dóna compte de la següent interpel·lació: 

ROSARIO SÁNCHEZ GRAU, com a consellera del GRUP SOCIALISTA AL 
CONSELL DE MALLORCA, d’acord amb el que preveu l’art. 75 del Reglament 
Orgànic, formula, per al proper Ple ordinari, a la Consellera Executiva del 
Departament d’Hisenda i Funció Pública, la Sra. Margalida Roig Catany, la següent 
interpel·lació. 
 
TEMA: LLEI DE FINANÇAMENT 
 
El GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA vol interpel·lar a la 
Consellera Executiva del Departament d’Hisenda i Funció Pública, la Sra. Margalida 
Roig Catany, sobre la LLEI DE FINANÇAMENT . 

 

La Sra. SÁNCHEZ (PSOE) inicia la seva intervenció. 
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Lamenta no poder fer una intervenció breu, atès que ja s’hauria d’haver tractat aquest tema abans i no 
s’ha fet, per la qual cosa s’haurà de fer ara.  

La PRESIDENTA li recorda que la Sra. Garrido, en la seva intervenció anterior com a portaveu del 
Grup Socialista, ha exigit que se sigui molt estricte, en tot.  

La Sra. SÁNCHEZ diu que procurarà fer una intervenció tan breu com sigui possible.  

Assenyala que, vist el projecte de finançament i constatada la satisfacció del PP, no s’entén aquesta 
satisfacció ni que sigui una millora pels consells insulars, sinó un empitjorament de la situació. 

En primer lloc, aprofita per reconèixer que el seu Grup hi hauria volgut tenir una determinada 
participació. Diu que, si ha existit algun procés de negociació –cosa que no creu perquè n’ha sortit molt 
perjudicat– el seu Grup hauria desitjat tenir-hi veu, com a mínim. 

Fa notar que, agradi o no a l’actual equip de govern, el PSOE ha governat aquesta institució, forma part 
de la seva història recent i, en conseqüència, té l’experiència necessària per fer aportacions molt 
positives per a la seva gestió. 

També recorda que l’actual equip de govern ha estat elegit per governar durant aquesta legislatura, de 
la qual només en resta un any i mig. Consegüentment, quan s’acabi aquesta legislatura, qui governi 
haurà d’aplicar també aquesta llei de finançament del PP. Aquest fet demostra que seria bo que existís 
més consens, quan s’elabora una llei d’aquestes característiques.  

Tot seguit planteja els dubtes que té el seu Grup, que han motivat aquesta interpel·lació. 

En primer lloc demana si existeixen informes jurídics i econòmics que avalin la bonança d’aquesta llei, 
referits al compliment dels principis de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears: suficiència de 
recursos, equitat, responsabilitat fiscal i autonomia financera.  

Segons el parer del seu Grup, tots aquests aspectes s’han ignorat, per la qual cosa demana quina és 
l’opinió del PP en aquest sentit.  

En segon lloc planteja la qüestió de la massa homogènia de finançament, és a dir, els recursos que el 
Govern balear ha posat sobre la taula i que han de ser suficients perquè el Consell de Mallorca pugui 
exercir les seves competències.  

Assenyala que l’any considerat base per a aquests recursos és el 2012 i adverteix que aquest any el 
Consell de Mallorca ja havia perdut 8 M€ per no haver-se fet la revisió de l’IPC i 11,2 M€ del conveni 
de carreteres. Per aquesta raó, si donen a bona l’esmentada base de finançament, el PP està consolidant 
aquesta pèrdua.  

Retreu al PP que renunciï a aplicar els acords de dues mocions, que el propi PP va aprovar al Ple, en el 
sentit de reclamar la revisió de l’IPC i reclamar els 25 M€ del conveni de carreteres. Fa avinent que la 
conseqüència d’aquesta decisió és la pèrdua dels esmentats 11,2 M€ anuals, del conveni de carreteres, 
més 16 M€ en concepte de pèrdua de poder adquisitiu per no haver fet la revisió de l’IPC. Recorda que 
ja sumen 28 M€ de pèrdua.  

 Observa que en aquest conjunt de recursos que el Govern balear disposa hi entren tots els convenis de 
serveis socials, perquè ho estableix la llei en el seu article 7, taxativament, quan indica que no hi haurà 
convenis de serveis socials.  

Se refereix, especialment, al Conveni de Discapacitat i al Conveni de Places Residencials, per als quals 
el Consell de Mallorca havia pressupostat per als anys 2012 i 2013 la quantitat de 21 M€. Observa que 
aquests convenis s’incorporen a la massa homogènia de finançament només per 15 M€, és a dir, 6 M€ 
més de pèrdua. 

Diu que no s’entén el motiu d’expressar tantes alegries, perquè ella ha anat sumant les pèrdues i ja n’hi 
consta un total de 34 M€ a causa d’haver assumit el PP com a bona aquesta massa homogènia de 
finançament. També pensa que és clar que qui hi guanya amb aquesta situació és el Govern de les Illes 
Balears, perquè aprovant aquesta llei de finançament, guanyarà doblers a costa dels consells insulars.  

Quant a l’afirmació que han fet representants PP en el sentit que aquesta llei dóna estabilitat financera 
als consells insulars, demana quina és aquesta estabilitat financera, atès que la qüestió de les bestretes 
(que no agraden al PP, però en va fer ús durant els anys 2012 i 2013) no queda resolta. 
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Reitera la petició d’una explicació convincent, perquè ignora si és perquè s’hi ha d’afegir un article que 
encara no existeix. Afirma que ha llegit la llei més de quaranta vegades i enlloc s’estableix que quedi 
resolt el recurs de les bestretes amb una explicació sobre si s’han de retornar o no, la qual cosa crea una 
situació d’absoluta incertesa.  

Expressa aquesta mateixa incertesa referida a com evolucionarà el nou sistema, perquè tot queda en una 
situació del tot confusa. No se sap si evolucionarà en funció del fons de contingència, si serà aquest 
fons el que anirà en funció dels articles 1, 2 i 4 dels ingressos de la comunitat autònoma, la qual cosa 
seria una barbaritat, o si se farà com pertocaria, amb tota la massa de finançament.  

Observa que és sabut que quan queden sense concretar, o confoses, parts d’una llei aquests aspectes 
cobren vida pròpia i s’actua en funció de l’aplicació que en faci el govern de torn. Per aquesta raó, és 
clar que no es pot parlar d’estabilitat financera per als consells insulars.  

A continuació se refereix a l’autonomia financera dels consells insulars.  

Demana que li concretin quina és, aquesta autonomia financera. Observa que abans podien gastar tots 
els seus fons del finançament de serveis per despesa corrent però ara, dels 180 M€ que s’han de rebre, 
en virtut de la Llei de Finançament, potser que s’arribi als 78 M€, que s’hauran de destinar a 
inversions. Fa notar que és una barbaritat, rebre 78 M€ per a inversions de 180 M€. Fa avinent que 
només són segurs 25 M€, mentre que la resta depèn de la Llei de Pressuposts de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears.  

Espera que resolguin els dubtes que el seu Grup té i que ha plantejat per mitjà d’aquesta interpel·lació o 
que, almenys, se’n faci una revisió i una modificació bastant profunda amb vista al futur, atès que 
encara resta pendent molta tramitació d’aquesta llei.  

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) intervé a continuació. 

Entén que molestin al PSOE les manifestacions d’alegria del PP i que no les comprenguin.  

Considera que és motiu d’alegria i de satisfacció el fet que després d’un procés negociador llarg, d’un 
any i mig, amb estira i amolla, complicat, s’ha pogut arribar finalment a un acord entre la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears i els quatre consells insulars de les Illes Balears.  

Recorda a la Sra. Sánchez que un d’aquests consells insulars està presidit per una persona del PSOE.  

Reitera que és molt important haver aconseguit arribar a aquest punt i tothom se’n pot alegrar, per bé 
que la Sra. Sánchez digui que ara no s’aconseguirà l’estabilitat necessària. Recorda que ella sempre ha 
discrepat sobre aquesta qüestió, perquè pensa que el més inestable era el sistema de bestretes mentre 
que ara s’aprovarà una esmena als pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 2013 
perquè se pugui reconèixer la bestreta de 2013, i no sap si dia 27 o dia 30 de desembre hauran de fer un 
Consell Financer Interinsular per reconèixer la bestreta de 2013.  

Fa avinent que no hi pot haver més inseguretat que aquesta, una bestreta que no estava sustentada en 
cap tipus de criteri econòmic ni jurídic. 

Reitera la importància de l’acord a què s’ha arribat, per raons òbvies. 

D’altra banda, destaca que allò que existeix actualment és un acord sobre un avantprojecte de llei, i 
com a tal s’obrirà el procés de tramitació parlamentària corresponent, al qual se podran incorporar totes 
les millores possibles sobre els temes que no hagin quedat clars.  

Expressa la seva satisfacció sobre el contingut de les bases que s’han establert en aquest avantprojecte 
de llei, i potser és així perquè quan se varen reunir per primera vegada la situació era aquesta: si 
s’agafava com any base el 2012 i només se consideraven les transferències que rebia el Consell de 
Mallorca dels dos fons, el Fons de Compensació i el Fons Interinsular de Serveis, l’import del Conveni 
de Discapacitats, que eren 10 M€ i els 13 M€ del Conveni de Carreteres, representava una xifra de 146 
M€. Afirma que aquesta era la base, i que l’objectiu era millorar-la, durant tot el procés de negociació.  

Per aquest motiu, es mostra convençuda que s’ha avançat molt.  

Explica que se partia d’una base inicial de 146 M€ i que ara aquesta llei garanteix al Consell de 
Mallorca un mínim de 180 M€. És clar que no hi ha pèrdues per raó de l’IPC acumulat durant aquest 
temps, perquè ve per altres conceptes.   
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Assenyala que dins la massa homogènia hi queda el Conveni de Discapacitats, de 10 M€, el Conveni de 
Carreteres, de 13 M€.  

Fa saber que encara s’ha de parlar més sobre aquest darrer conveni, i que s’ha lluitat perquè aquest 
import que se consolidava dins la massa homogènia fos superior. Tot i això, assenyala que se trobaven 
davant el fet que no es tractava d’una subvenció perpètua, sinó que acabava dins el termini de cinc anys 
i era important consolidar una part d’aquest conveni dins aquesta massa homogènia.  

Comenta que s’ha aconseguit consolidar la bestreta dels 25 M€ dins la quantia que ha esmentat.  

Refusa que sigui la comunitat autònoma qui hi guanya, considera que són tots els consells insulars els 
que obtenen el benefici.  

Valora la importància de poder saber, en un moment determinat, quins seran els ingressos disponibles 
per a l’any següent. És obvi que aquest fet beneficia els consells insulars.  

Indica que les bestretes estan regulades per la Disposició Addicional Segona de la Llei de finançament 
dels consells insulars. El Consell Insular de Mallorca pot exigir el seu pagament, perquè estan 
aprovades pel Consell Financer i per acord de govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
La comunitat autònoma les ha de regularitzar i la Disposició Addicional Segona estableix que les 
incorporarà en futurs pressuposts, a mesura que les seves capacitats ho permetin; és un problema 
pressupostari seu.  

Diu a la Sra. Sánchez que queda clar que les bestretes no se retornen. 

Quant a les millores de finançament, explica que se calculen sobre el mínim garantit (180 M€) i per 
aquesta raó, si la comunitat autònoma millora amb vista a 2015 el finançament dels capítols 1, 2 i 4, 
millorarà en el mateix percentatge la quantitat mínima garantida per a cadascun dels consells insulars.  

Pel que fa a l’autonomia dels consells insulars, explica que la llei esmentada indica clarament, en la 
seva exposició de motius, que els fons que venen via capítol 7, poden ser com a molt els mateixos que 
l’any anterior, per la qual cosa no poden ser quanties superiors. L’únic que hi havia actualment 
d’aquesta forma era el Fons de Compensació Interinsular, de 30 M€, i en l’exposició de motius s’indica 
que com a màxim ha de ser aquest import i mai el pot superar, però l’avantatge que té, que suposa 
autonomia, és que tot i que en un moment determinat s’hagi de destinar a inversions o a despesa 
corrent, mai s’haurà de justificar davant la comunitat autònoma, com s’havia de fer fins ara.  

La Sra. SÁNCHEZ intervé a continuació. 

Observa que la Sra. Roig ha donat moltes explicacions que no hi consten, en aquesta llei, per la qual 
cosa és obvi que allò que no està escrit no existeix. 

Reitera que aquesta llei no estableix que les bestretes s’hagin de retornar o no, sinó que explica que se 
podran imputar, si escau, al pressupost de la comunitat autònoma en funció de la Llei de Pressuposts de 
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Davant aquesta redacció, fa notar que és molt difícil 
interpretar que no s’hauran de retornar les bestretes.  

Adverteix que quan aquesta llei s’aprovi i cobri vida pròpia, el Govern balear podrà fer allò que vulgui. 
Ignora quin compromís verbal té el Govern balear amb el Consell de Mallorca, però és clar que no 
existeix un compromís per escrit que reguli les bestretes. 

Recorda que no ha rebut encara resposta sobre si se respecten els principis de l’Estatut d’Autonomia. El 
principi d’autonomia financera no se respecta, no se sap què passarà amb les bestretes i potser que 
s’hagin de destinar 78 M€ dels 180 M€ d’assignació a despeses de capital. És clar que això no és 
autonomia financera. 

Quant al principi de suficiència financera, adverteix que els recursos que el Govern balear posa sobre la 
taula no són suficients.  

Fa notar a la Sra. Roig que, si tot va bé, el Consell de Mallorca rebrà 180 M€, i li recorda que ella, com 
a consellera executiva, va pressupostar per a l’any 2012 –un any de penúries econòmiques– 187 M€ 
pels mateixos conceptes que la massa homogènia i per a 2013, pels mateixos conceptes, en va 
pressupostar 183 M€.  
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En conseqüència, li demana si això significa que per a 2014 haurà de reduir encara més el pressupost 
del Consell de Mallorca. És obvi, que no se respecte el principi de suficiència de recursos i que no 
s’entén el motiu de les alegries que expressa el PP. 

Adverteix que si s’aprova aquest avantprojecte de llei tal i com està redactat suposarà una condemna 
per al Consell de Mallorca, perquè no se podran reformar les residències, ni reduir les llistes d’espera 
de l’IMAS, ni cobrir les necessitats de substitucions que té l’IMAS, que és un dèficit del pressupost que 
ha ocasionat problemes, ni tenir bons programes culturals, ni bons programes d’esport base, ni 
programa per a la conservació de la serra de Tramuntana, ni un bon manteniment de les carreteres.  

Reitera que no és una bona llei de finançament, sinó una condemna.  

Diu a la Sra. Roig que la considera una persona molt capacitada per a la gestió del pressupost, i que té a 
la seva disposició un equip de personal funcionari molt bo, que no li ha pres el pèl, tot i que aquesta llei 
de finançament s’hi podria interpretar.  

Indica que, en realitat, el que passa és que l’actual equip de govern forma part d’aquest projecte, que ve 
orquestrat des de Madrid i consisteix a reduir a la mínima expressió de tota la gestió descentralitzada. 
És clar que se va cap a un Estat centralitzat, i el PP amb la seva aprovació i acceptació d’aquesta llei li 
donen suport i en són còmplices, d’aquest projecte. 

La Sra. ROIG intervé per tancar el debat.  

Considera que el problema és que el PSOE no s’hagués imaginat mai que el PP aconseguís arribar a un 
acord sobre una llei de finançament dels consells insulars.  

Reconeix que s’ha perdut pel que fa a la discussió sobre els ingressos que el Consell de Mallorca veurà 
reduïts de la seva massa homogènia. Tot i això, li recorda que en un termini breu presentaran el 
pressupost de la institució per a 2014 i podrà comprovar que no és certa la seva afirmació en aquest 
sentit, perquè l’aportació de la comunitat autònoma al Consell de Mallorca és superior a la de l’any 
passat.  

També s’ha perdut en el punt del retret de la Sra. Sánchez referit a qui li pren el pèl. Assegura que 
ningú no li ha pres el pèl i que ha assistit a les reunions de negociació des del primer minut del primer 
dia i ha rebut totes les explicacions possibles, per la qual cosa ara li ha pogut donar totes les 
explicacions sobre aquesta qüestió, amb les xifres exactes de les partida pressupostària inicial i també 
la final, aconseguida després de la feina feta. És ben conscient d’allò que se presenta al Ple.  

Diu que potser no era aquest el millor moment per presentar una llei de finançament, per raons 
econòmiques, perquè les administracions tenen uns recursos econòmics molt escassos. Tot i això, fa 
notar que ja era molt necessari fer-ho, de fet l’any 2007 ja s’hauria d’haver tengut aquesta llei. 

Refusa també que la Sra. Sánchez digui que el Govern balear asfixia el Consell de Mallorca. El cert és 
que per primera vegada se li dóna ales i autonomia, se li concedeix una partida perquè la gestioni de 
forma autònoma, sense haver de justificar factura per factura, com s’havia de fer fins ara.  

Demana a la Sra. Sánchez si coneix bé els problemes que se’n derivaven, de justificar les factures del 
conveni de Carreteres, o el conveni de Discapacitats. És obvi que el nou sistema resol del tot aquest 
tipus de situacions. 

Afirma que se compleixen els principis que estableix l’Estatut d’Autonomia. És evident que és així, no 
té sentit que la Sra. Sánchez ho qüestioni. En tot cas, se podria qüestionar el principi de suficiència, 
però no el principi d’autonomia. És clar que per a qui ha de rebre res no és suficient res, mai n’hi ha 
prou.  

Observa que tots els processos de descentralització sempre parteixen de la base que quan una 
administració descentralitza serveis cap a una altra li traspassa, com a assignació econòmica, allò que 
l’administració té disponible.  

En aquest cas concret, el Consell de Mallorca ha aconseguit allò que el Govern balear tenia disponible, 
per a aquests conceptes, i a més ha aconseguit afegir-hi més doblers. Fa avinent que el fons de 
convergència que és el que s’ha de nodrir de les millores del finançament de la comunitat autònoma, 
estava a zero i la comunitat autònoma hi posa 32,5 M€, del qual participaran tots els consells insulars. 
Aquest és el motiu pel qual millora el finançament.  
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Sobre la qüestió de les bestretes, reitera que no s’han de retornar, s’han de posar dins el pressupost de 
la comunitat autònoma. Tot i això, li fa avinent que si al llarg de la tramitació parlamentària d’aquest 
llei s’ha d’incloure un paràgraf que indiqui expressament que les bestretes no se retornen, s’inclourà, 
no hi ha cap problema en aquest sentit. Se poden fer modificacions i matisacions d’aquest tipus, 
evidentment, però torna a dir que les bestretes no se retornen. 

Per acabar, no accepta que la Sra. Sánchez digui que el pressupost del Consell de Mallorca ha quedat 
reduït a la mínima expressió i se congratula una vegada més per haver aconseguit un acord en el sentit 
que ha explicat, perquè per primera vegada els consells insulars tendran l’autonomia financera que 
necessiten.  

 

PREGUNTES 

PUNT 28. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT MASSOT 
(INVERSIÓ  BELLPUIG ARTÀ) 

Es dóna compte de la següent pregunta: 

En quina situació es troba la inversió prevista de fons estatutaris en benefi del conjunt 
monacal de Bellpuig d’Artà? 

 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. ROTGER (conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports) respon tot seguit. 

Informa que durant les darreres setmanes han confirmat que les inversions estatutàries –entre elles la de 
Bellpuig– s’han inclòs dins la nova pròrroga, per la qual cosa aquesta inversió concreta hi queda 
prevista fins a l’any 2016.  

Actualment s’estudien i s’analitzen els diferents projectes relacionats amb aquesta inversió, però de 
moment el fet de poder perllongar els terminis és positiva, perquè permet fer un programa d’execució.   

 

PUNT 29. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT MASSOT 
(TAXA INCINERACIÓ LLOTS DE LES DEPURADORES) 

Es dóna compte de la següent pregunta: 

Quan i com té previst el Consell de Mallorca instaurar la taxa per a la incineració dels 
llots de les depuradores? 

 

La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) diu que el seu Grup retira la pregunta 
perquè la Sra. Soler ja n’ha avançat la resposta. 

 

PUNT 30. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JAUME GARAU SALAS AL 
SR. JAUME JUAN GARCIA (PUBLICACIÓ WEB INFORMACIÓ CÒDIC 
ÉTIC) 

Es dóna compte de la següent pregunta: 
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Quan pensen publicar a la web la informació que ja ha aprovat la Comissió del Codi 
Ètic? 

 

El Sr. GARAU (PSOE) formula la pregunta en els seus termes.  

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) respon tot seguit. 

Informa que al més aviat possible se reunirà la comissió per treballar sobre l’aplicació del codi ètic. 
Assegura que hi està d’acord.  

Observa que el compliment del Codi Ètic del Consell de Mallorca implica reunir una gran quantitat de 
documentació, que moltes vegades no és homogènia entre tots els departaments, sobretot pel que fa a 
les despeses de protocol, publicitat, etc. Per aquesta raó, és urgent aconseguir una documentació més 
uniforme (logo propi del Consell de Mallorca).  

Torna a recordar que ha suposat molta feina, però assegura que tan aviat com tenguin  tota la 
documentació reuniran l’esmentada comissió i, evidentment, ho faran públic.  

 

PUNT 31. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN FERRÀ 
MARTORELL A LA SRA. MARIA SALOM COLL (ASSEMBLEA BATLES I 
BATLESSES). 

Es dóna compte de la següent pregunta: 

Quan té intenció de convocar l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca 
corresponent al segon semestre de l’any 2013? 

 

El Sr. FERRÀ (PSOE) formula la pregunta en els seus termes.      

El Sr. COLL MARTORELL (conseller executiu de Cooperació Local) respon que per raons d’agenda 
és difícil que se pugui celebrar dins l’any 2013. Si no és possible, se convocarà per a principis de 2014.  

 

PUNT 32. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. MELCHORA GÓMEZ 
ANDRÉS AL SR. JAUME JUAN GARCÍA (ACCIONS COMISSIÓ DE 
MALLORCA DINS EL MARC ATB) 

Es dóna compte de la següent pregunta: 

Quines accions té previstes dur a terme la Comissió de Mallorca dins el marc de 
l’ATB? 

 

La Sra. GÓMEZ (PSOE) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) respon a continuació. 

Adverteix que l’equip de govern ja ha fet saber que el Consell de Mallorca no acceptarà, durant aquesta 
legislatura, les competències en promoció turística. Tot i això, actualment la institució participa en la 
Comissió Mixta de Transferències, perquè el Decret de Transferències estableix que se reuniran els 
consells insulars. 
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Admet que és cert que actualment la Comissió Executiva Insular de Mallorca proposa grans objectius, 
eixos estratègics d’allò que serà la promoció turística, però també és cert que en aquesta comissió 
executiva, que presideix la Presidenta del Consell de Mallorca hi ha diverses entitats, com ara 
l’Associació de Turisme Illes Balears (ATB), la Federació Hotelera, AVIBA, el sector turístic, les 
Cambres de Comerç, el Foment del Turisme, etc. Observa que aquesta comissió no du directament la 
promoció turística, sinó que els seus membres proposen objectius, plans estratègics i indicacions que 
després executarà l’ATB. 

Reitera que l’esmentada comissió no executarà cap actuació de les previstes en les línies proposades, 
sinó que ho farà l’ATB, seguint les instruccions i les recomanacions d’aquesta comissió de Mallorca. 

Quant a les mesures complementàries en la promoció de la destinació, assegura que existeix una 
campanya amb una llista de propostes molt extensa. Diu que li pot fer arribar directament la informació 
concreta i també n’hi explica uns exemples: se crea producte molt estructurat (cicloturisme, 
senderisme, etc.) i allò que ho complementa (senyalització, publicitat, allotjament i connexions aèries 
per a tot l’any, per evitar reduir-ho només a l’estiu.) 

Pel que fa als objectius estratègics, s’han fixat l’objectiu d’incrementar la capacitat de la despesa 
turística, millorar l’experiència vacacional i la satisfacció dels visitants, i també aconseguir la fidelitat a 
la destinació. 

Indica que l’ATB tendrà com a objectius actuar, en el sentit que s’ha explicat, en els àmbits següents: 
serra de Tramuntana, turisme esportiu, cicloturisme, turisme actiu, golf, nàutica, tennis, hípica, turisme 
de salut, turisme de luxe, turisme cultural i, evidentment, continuar l’atenció al turisme de sol i platja.   

Assenyala que han signat un conveni amb l’ATB, la qual se fa càrrec de les despeses d’assistència a 
fires i actes externs de personal del Consell de Mallorca que tenguin com a finalitat fer promoció de 
l’illa de Mallorca. L’import de l’assignació prevista és d’un màxim de 30.000 € anuals.  

 

INFORMACIÓ DELS CONSELLERS EXECUTIUS 

 
No n’hi ha. 

 

PRECS 

La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) recorda que en punt 4 del darrer Ple, sobre la 
comissió de treball Tots per la Serra, va demanar a la Sra. Soler si faria arribar al Grup 
MÉS per Mallorca, d’ofici, la documentació referida a les reunions que havia celebrat 
l’esmentada comissió.  

Atès que les intervencions se varen centrar en un altre tipus de debat, aquesta petició 
no ha estat atesa, raó per la qual insisteix a recordar-li la petició esmentada, d’enviar, 
d’ofici, les actes d’aquesta comissió. En canvi, adverteix que el programa de 
reforestació de la serra de Tramuntana no cal que li doni, perquè ja l’ha aconseguit per 
internet.  

 

III) DESPATX EXTRAORDINARI 

 
La PRESIDENTA explica que hi ha un punt de despatx extraordinari que presenta el 
Grup MÉS per Mallorca. 
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S’aprova la seva inclusió per unanimitat.  

 
 
PRIMER PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. MOCIÓ DEL GRUP MÉS 
PER MALLORCA SOBRE LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ (RMI) 
 

Es dóna compte de la següent moció: 

La Renda Mínima d'Inserció (RMI) és una acció de solidaritat de caràcter 
universal que té com a finalitat el desenvolupament coordinat de les accions 
destinades a ajudar a les persones que no disposen dels mitjans econòmics suficients 
per atendre les necessitats essencials de la vida quotidiana, mentre se les prepara per a 
la seva inserció o reinserció social i laboral. 
 

Els usuaris de Renta Mínima d’Inserció tenen dret a una sèrie de descomptes i 
bonificacions en algunes companyies elèctriques, descomptes en el rebut de l’aigua i 
clavagueram, transports públic a través de la Targeta Ciutadana, descomptes també en 
algunes empreses de restauració i sobretot dret a medicaments gratuïts entre altres. 
Fins al moment la immensa majoria d’usuaris de RMI desconeixien aquests drets amb 
la qual cosa no en feien us, per l’incomprensible fet de que també la majoria de 
professionals dels Serveis Socials que intervenen en les tramitacions de la RMI ho 
desconeixien també. 
 

Per això, el grup de consellers MÉS per Mallorca proposa els següents 
 
 

ACORDS: 
 

1. El Ple del Consell de Mallorca acorda el·laborar, a través de l’IMAS i de manera 
urgent, un protocol d’informació sobre els descomptes, bonificacions o drets que 
puguin percebre els usuaris de la RMI, així com també un recull sobre quin 
procediment ha de seguir l’usari per poder acceder-hi. Aquest protocol es farà 
arribar tant als usuaris que ja es beneficien de la RMI, així com també als diferents 
professionals encarregats de la seva tramitació. 
 

2. El Ple del Consell de Mallorca acorda realitzar, a través de l’IMAS i de manera 
urgent, un procés d’avaluació per tal d’esbrinar els motius pels quals aquesta 
informació no ha arribat ni als usuaris ni als professionals encarregats de tramitar 
la RMI. El Consell de Mallorca adoptarà les mesures correctores necessàries i ho 
comunicarà al proper ple. 

 

El Sr. ENSENYAT (MÉS per Mallorca) explica que el tema neix arran de la visita que els va fer, la 
setmana passada, un usuari de renda mínima d’inserció i, per això, l’han presentada per via d’urgència i 
no pel procediment normal. 

Aquest usuari estava molt enfadat perquè per la televisió s’havia donat compte que els usuaris de renda 
mínima d’inserció tenen una sèrie de bonificacions i de drets que desconeixia totalment. Aquests 
avantatges inclouen, per exemple, la gratuïtat dels medicaments, bonificacions de la tarifa d’aigua, 
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d’electricitat, de transports urbans i metropolitans, etc., i aquell home estava molt enfadat perquè ningú 
no li havia sabut explicar a quines bonificacions tenia dret ni com les havia de tramitar. 

De tot d’una va pensar que això no podia ser i ho va consultar amb diferents tècnics que intervenen en 
aquest procés, tècnics tant de l’ajuntament com del Consell de Mallorca i va poder constatar que, 
efectivament, els mateixos tècnics no sabien que els usuaris de renda mínima d’inserció tenien aquests 
tipus de bonificacions. 

La seva moció està motiva per aquesta raó ja que caldria tenir en compte el perfil de persones que 
cobren la renda mínima d’inserció, les quantitats que cobren i, especialment, el tema dels medicaments 
ja que alguns usuaris pateixen malalties i la qüestió és prou important com perquè tothom tengui accés 
a aquesta informació. 

Així doncs, l’objectiu de la moció és establir un protocol per tal que tots els tècnics sàpiguen a quins 
beneficis, bonificacions i drets es poden acollir aquests usuaris i, molt especialment, com se n’ha de fer 
la tramitació. Un cop que s’elabori aquest protocol, s’ha de fer arribar a tots els tècnics que intervenen 
en aquest procés i als usuaris que a dia d’avui perceben aquest tipus de renda. 

Per altra banda, recomanaria que l’IMAS fes una avaluació del motiu pel qual passen aquestes coses, és 
a dir, per què hi ha aquesta manca d’informació i se’n prengui les mesures que es considerin 
necessàries al respecte. 

El Sr. GARAU (PSOE) anuncia que el seu Grup votarà a favor d’aquesta moció i puntualitza que 
voldria afegir-hi un punt més en el sentit de fer amb les llistes d’espera de la renda mínima el mateix 
que es fa amb les llistes d’espera de residències, és a dir, que es publiquin amb el número d’expedient 
per tal de saber qui està a l’espera d’una decisió. 

El seu Grup pensa que això és important per saber exactament com evoluciona tot el procés i per 
afegir-hi transparència ja que, com s’ha pogut comprovar, cal que hi hagi transparència perquè tots els 
tècnics, tots els polítics, tots els usuaris i entitats puguin saber que tot el procés d’atenció de la renda 
mínima d’inserció es fa correctament. 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social i presidenta de l’IMAS) comenta que no hi ha 
cap reglament de renda mínima d’inserció a Mallorca allà on s’estableixin aquests tipus de 
bonificacions que el Sr. Ensenyat plasma en l’exposició de motius de la moció com a drets propis 
adquirits per una persona per l’únic fet de ser usuari o perceptor d’una renda mínima d’inserció. 

De fet, només existeix un cas que explicarà detalladament a continuació però vol deixar clar que no hi 
ha cap reglament que ho reculli i si miren la informació sobre la renda mínima, que està publicada en la 
pàgina web de l’IMAS, en la secció d’inserció social, apartat de prestacions, hi ha detallat, punt per 
punt, tot el que fa referència a la renda mínima i es poden, fins i tot, descarregar els impresos de 
sol·licitud.  

Tota aquesta informació està tant a l’abast dels tècnics municipals com, evidentment, dels usuaris i de 
la ciutadania en general però, no obstant això, la normativa existent no recull cap punt on s’estableixi 
que un usuari de renda mínima automàticament té un dret o té, per exemple, un perfil determinat a la 
targeta ciutadana de Palma com tenen les famílies nombroses. 

Insisteix en deixar constància que el perfil d’usuari de renda mínima d’inserció no està contemplat ni a 
la targeta ciutadana de l’Ajuntament de Palma ni a cap norma ni cap decret regulador de la renda 
mínima. 

No obstant això, sí que és cert que hi ha empreses com les subministradores d’energia elèctrica o de 
telefonia que, no ja pel fet de ser un usuari de renda mínima sinó per pertànyer a un col·lectiu 
vulnerable o de fragilitat social i, per tant, de dificultats econòmiques, puguin oferir certes 
bonificacions. 

El certificat de ser perceptor de renda mínima d’inserció pot ser un document acreditatiu del fet que 
aquella persona estigui en aquesta situació de vulnerabilitat econòmica. 

En quant a l’apartat sanitari, explica que a través d’una sèrie de converses que varen mantenir abans de 
l’estiu i que es varen concretar en el mes de juny amb la Conselleria de Salut (amb l’Ib-Salut) sí que 
varen arribar a un acord allà on s’establia que hi hauria un intercanvi d’informació: passar-los els 
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llistats dels perceptors de renda mínima i els incorporarien com a perceptors de renda minima tot 
incloent en les seves targetes sanitàries la gratuïtat dels medicaments. 

Això ho fa l’Ib-Salut implantant una normativa nacional de 2013 sobre salaris socials que va treure el 
govern central i això es va posar en marxa, aproximadament, un poc abans de l’estiu (creu que en el 
mes de juny). 

En aquest cas sí que hi ha un acord institucional, un dret reconegut i una feina mensual conjunta en 
aquest sentit. 

Pel que fa a la resta de temes, admet que li estranyaven atès que si hi ha una coordinació entre tècnics 
municipals i tècnics de l’IMAS en matèria de renda mínima ja que tenen les zones perfectament 
dividides, cada una té un tècnic de referència, els expedients s’inicien als municipis i hi ha una constant 
informació en aquest sentit. 

A continuació anuncia que el Grup Popular votarà a favor del primer punt de la moció però el segon 
punt sembla que intueix una certa intencionalitat de no voler donar informació o de voler privar d’uns 
beneficis a unes persones que els necessiten més que ningú.  

De totes maneres, li sembla que és una molt bona idea incorporar-ho i l’IMAS ja farà la feina de 
contactar amb empreses subministradores de telefonia i energia, restaurants, etc. per tal de fer una mena 
de catàleg d’empreses prestadores de serveis o de subministrament que ofereixin aquests beneficis. 
Igualment considera que poden contemplar la proposta feta en relació a la publicació de les llistes de 
renda mínima. 

Recalca que mai no s’ha vulnerat el principi legal –no s’ha superat el termini– però, malgrat aquest 
principi legal, n’hi ha un altre de superior i que és el principi d’humanitat i en l’estiu anaven 
perfectament al dia en la tramitació i pagament de les rendes mínimes encara que reconeix que en els 
darrers mesos s’ha acumulat un cert retard però ara, amb un esforç i sense tenir manca de recursos, 
confien en acabar l’any amb un mínim de persones en llista d’espera per a la percepció de renda 
mínima. 

Reitera que el seu Grup està d’acord amb votar a favor del primer punt de la moció i planteja que el 
segon punt li fa la sensació que qüestiona la feina dels tècnics que no saben o volen donar aquesta 
informació. Repeteix que votaran a favor del primer punt amb el compromís d’estudiar la publicació de 
les llistes i amb el compromís d’elaborar un catàleg d’entitats que ofereixen certes bonificacions a 
aquest col·lectiu. 

Per concloure, insisteix en fer constar que no hi ha cap reglament –i li agradaria que el Sr. Ensenyat ho 
reconegués– que reculli totes aquestes bonificacions per als usuaris de renda mínima. 

El Sr. ENSENYAT puntualitza que no ha tengut cap voluntat ni de fer sang ni de qüestionar la feina 
dels tècnics sinó tot el contrari. No és una moció de reprovació sinó que senzillament pretén constatar 
que hi ha uns beneficis per a aquest col·lectiu com, per exemple, el que s’ha explicat de la targeta 
sanitària que és un gran avanç però si aquesta informació no arriba als tècnics, doncs tampoc no arriba 
als usuaris. 

Reconeix que es va estranyar quan aquest senyor li va explicar la situació però llavors ho pogué 
constatar personalment a diferents mitjans i, per això, considera que el més important no és que 
s’aprovi la moció sinó que es faci la feina, és a dir, que la informació arribi als tècnics i 
conseqüentment als usuaris. 

A continuació manifesta la seva voluntat de retirar el segon punt de la moció la redacció del qual no 
acaba de convèncer i d’afegir a la moció l’esmena que ha proposat el Sr. Garau. 

La PRESIDENTA recorda que al primer punt de la proposta s’ha d’afegir: “estudiar la possibilitat de 
publicació de les llistes d’espera dels peticionaris de renda mínima” i que el segon punt de la moció es 
retira. 

En conseqüència es sotmet la següent proposta a votació: 

El Ple del Consell de Mallorca acorda el·laborar, a través de l’IMAS i de manera 
urgent, un protocol d’informació sobre els descomptes, bonificacions o drets que 
puguin percebre els usuaris de la RMI, així com també un recull sobre quin 
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procediment ha de seguir l’usari per poder acceder-hi. Aquest protocol es farà arribar 
tant als usuaris que ja es beneficien de la RMI, així com també als diferents 
professionals encarregats de la seva tramitació. També s’ha d’ estudiar la possibilitat 
de publicació de les llistes d’espera dels peticionaris de renda mínima. 
 

Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.  

 

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta  
amb plecs de paper números de A Nº 7107  a  A  Nº 7292. (les pàgines dels números 
A Nº 7086 al A Nº 7106 com a conseqüència d’un error amb la impressora han quedat 
inutilitzades). 

 

El secretari general     La presidenta 
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DECRETS DE 

PRESIDENTA 

     

DEPARTAMENT DATA 

DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

23/10/13 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.3 DE PALMA, ACTUACIONS PA 159/13 

NÚM.D.134/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

23/10/13 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.8 DE 
PALMA, DILIGÈNCIES PRÈVIES 3056/2013 

NÚM.D.135/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

15/10/13 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.2 DE PALMA, PA.183/2013 

NÚM.D.133/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

07/11/13 INTERPOSICIÓ RECURS CONT.ADMINISTRATIU CONTRA 
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

NÚM.D.143/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

08/11/13 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.3 DE PALMA,  ACTUACIONS PO 
209/2013 

NÚM.D.144/13  

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/10/13 NO EXERCITAR DRET 
TEMPTEIG 

TRANSMISSIÓ ONEROSA CASES DE 
CONQUES PUIGPUNYENT 

  

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/10/13 DECRET DE 
CESSAMENT LLOC 
TREBALL 

SECRETARI GRUP POLÍTIC MIQUEL BISELLACH 
BESTARD 

 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/10/13 DECRET DE PRESA 
POSSESIÓ LLOC 
TREBALL 

SECRETARI GRUP POLÍTIC JAUME COLOM 
DELGADO 

 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/13 SOL.LICITUD COMPATIBILITAT PER ACTIVITATS 
PRIVADES 

DMC  

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/13 SOL.LICITUD COMPATIBILITAT PER ACTIVITATS 
PRIVADES 

JPG  

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/10/13 DESESTIMAR  RECURS ALÇADA LFC  

MEDI AMBIENT 23/10/13 DESESTIMAR RECURS ALÇADA EXPEDIENT 
SANCIONADOR CZ41/13 

JTP  

MEDI AMBIENT 14/10/13 DESESTIMAR RECURS ALÇADA EXPEDIENT 
SANCIONADOR CZ37/13 

BGG  

URBANISME I 
TERRITORI 

07/11/13 APROVACIÓ 
PRÒRROGA 

CONTRACTACIÓ SERVEI DE 
CONSERVACIÓ DE LA XARXA DE 
CARRETERES DEL CIM ZONA 1 
EXP.13/2009 

CONTRATISTAS 
MALLORQUINES 
ASOCIADOS 

 

URBANISME I 
TERRITORI 

07/11/13 APROVACIÓ 
PRÒRROGA 

CONTRACTACIÓ SERVEI DE 
CONSERVACIÓ DE LA XARXA DE 
CARRETERES DEL CIM ZONA 2 
EXP.14/2009 

CONSTRUCCIONES 
LLULL SASTRE 

 

URBANISME I 
TERRITORI 

07/11/13 APROVACIÓ 
PRÒRROGA 

CONTRACTACIÓ SERVEI DE 
CONSERVACIÓ DE LA XARXA DE 
CARRETERES DEL CIM ZONA 3 
EXP.15/2009 

CONSTRUCCIONES 
LLULL SASTRE S.A 

 

URBANISME I 
TERRITORI 

07/11/13 APROVACIÓ 
PRÒRROGA 

CONTRACTACIÓ SERVEI DE 
CONSERVACIÓ DE LA XARXA DE 
CARRETERES DEL CIM ZONA 4 
EXP.16/2009 

OBRAS Y 
PAVIMENTACIONES 
MAN S.A 
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URBANISME I 
TERRITORI 

07/11/13 APROVACIÓ 
PRÒRROGA 

CONTRACTACIÓ SERVEI DE 
CONSERVACIÓ DE LA XARXA DE 
CARRETERES DEL CIM ZONA 6 
EXP.18/2009 

AGLOMERADOS 
MALLORCA S.A 

 

URBANISME I 
TERRITORI 

07/11/13 APROVACIÓ 
PRÒRROGA 

CONTRACTACIÓ SERVEI DE 
CONSERVACIÓ DE LA XARXA DE 
CARRETERES DEL CIM ZONA 7 
EXP.19/2009 

ELSAMEX S.A  

URBANISME I 
TERRITORI 

07/11/13 APROVACIÓ 
PRÒRROGA 

CONTRACTACIÓ SERVEI DE 
CONSERVACIÓ DE LA XARXA DE 
CARRETERES DEL CIM ZONA 8 
EXP.20/2009 

MELCHOR MASCARÓ 
S.A 

 

URBANISME I 
TERRITORI 

06/11/13 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIÓ  

CORRESPONENT A LES OBRES 
EMERGÈNCIA DE SUBMINISTRAMENT I 
COL.LOCACIÓ DE BARRERA MIXTA DE 
SEGURETAT TRAM CARRETERA ANDRATX 
I ESTALLENS 

BALEAR DE 
SEÑALIZACIONES Y 
BALIZAMIENTOS SL 

105887,1 

URBANISME I 
TERRITORI 

05/11/13 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIÓ  

CORRESPONENT A LES OBRES 
EMERGÈNCIA DE SUBMINISTRAMENT I 
COL.LOCACIÓ DE BARRERA MIXTA DE 
SEGURETAT TRAM CARRETERA ANDRATX 
I ESTALLENS 

VIABAL MANTENIMENT 
I CONSERVACIÓ S.A 

92574,78 

URBANISME I 
TERRITORI 

05/11/13 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIÓ  

CORRESPONENT A LES OBRES 
EMERGÈNCIA DE SUBMINISTRAMENT I 
COL.LOCACIÓ DE BARRERA MIXTA DE 
SEGURETAT TRAM CARRETERA ANDRATX 
I ESTALLENS 

SECTOR RURAL S.L 50875,93 

URBANISME I 
TERRITORI 

06/11/13 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIÓ  

CORRESPONENT A LES OBRES 
EMERGÈNCIA DE SUBMINISTRAMENT I 
COL.LOCACIÓ DE BARRERA MIXTA DE 
SEGURETAT TRAM CARRETERA ANDRATX 
I ESTALLENS 

TREBALL DEL BOSC 
S.L 

36394,38 

URBANISME I 
TERRITORI 

07/11/13 APROVACIÓ CERTIFICACIÓ FINAL OBRES 
CORRESPONENTS AL MODIFICAT NÚM.1 
DEL PROJECTE DE LA VARIANT DE SON 
SERVERA EST, ENTRE LA CARRETERA MA-
4040 I LA CARRETERA MA-4026 

MELCHOR MASCARO 
SAU 

393503,94 

URBANISME I 
TERRITORI 

07/11/13 APROVACIÓ REVISIÓ DE PREUS PER A LA TERCERA 
ANUALITAT I DE LES CONSEQÜÈNCIES 
ECONÓMIQUES DE LA MODIFICACIÓ DEL 
PUNT 8.3.1 DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS 
CONTRACTE DE SERVEIS XARXA 
CARRETERES EXP.33/2010 

UTE: MELCHOR 
MASCARÓ I ALTRES 

 

URBANISME I 
TERRITORI 

07/11/13 APROVACIÓ REVISIÓ DE PREUS PER A LA TERCERA 
ANUALITAT DEL CONTRACTE DE SERVEIS 
XARXA CARRETERES EXP.32/2010 

UTE: VIABALI ALTRES  

URBANISME I 
TERRITORI 

07/11/13 APROVACIÓ EXPEDIENT CONTRADICTORI APROVACIÓ 
NOUS PREUSREVISIÓ DE PREUS DEL 
CONTRACTE DE SERVEIS XARXA 
CARRETERES EXP.33/2010 
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URBANISME I 
TERRITORI 

18/10/13 AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT PER ASSISTIR A LA 
PRESENTACIÓ DE LA II EDICIÓ DEL 
PROGRAMA EXECUTIU EN LIDERAT 
PÚBLIC  I UNA REUNIÓ AMB EL MINISTERIO 
DE FOMENTO, DIA 21 A MADRID 

MAURICIÓ ROVIRA DE 
ALÓS 

 

URBANISME I 
TERRITORI 

07/11/13 APROVACIÓ  PRORROGA DE CONTRACTACIÓ DEL 
SERVEI DE CONSERVACIÓ DE LA XARXA 
DE CARRETERES DEL CIM ZONA 5 
EXP.17/2009 

CONSTRUCCIONES Y 
PAVIMENTACIONES 
SIQUIER S.A 

1294124,44 

 

 

RESOLUCIONS 

CONSELLERS 

     

DEPARTAMENT DATA 

DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

CONSELL DE 
MALLORCA 

08/08/13 ALTRES PÈRDUA DEL DRET DE COBRAMENT DE 
SUBVENCIONS RELATIVES MANTENIMENT 
I ACTIVITATS SOCIOCULTURALS DE LES 
ASSOCIACIONS DE GENT GRAN PER L'ANY 
2011 

VARIS 1470,49 

CONSELL DE 
MALLORCA 

06/08/13 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

MODIFICA PRESCRIPCIÓ PRIMERA DEL 
PUNT 2 DE LA RESOLUCIÓ DE 30/11/2012 

INSTITUCIÓ PÚBLICA 
ANTONI M. ALCOVER 

15000 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

27/09/13 ALTRES PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS DE 
PREVENCIÓ CIUTADANA, 
DEMOSTRACIONS PÚBLIQUES I 
ACTUACIONS DE FORMACIÓ I INFORMACIÓ 
PÚBLICA 

HOTELES SUNWING 
S.A. 

 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

08/10/13 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20131010 UNITAT 
D'EMERGÈNCIES Q/2013/1442 

COMERCIALIZADORA 
DE SERVICIOS ANTI 
FUEGO SA 

2744,28 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

08/10/13 ALTRES PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS DE 
PREVENCIÓ CIUTADANA, 
DEMOSTRACIONS PÚBLIQUES I 
ACTUACIONS DE FORMACIÓ I INFORMACIÓ 
PÚBLICA 

PÚBLIC EN GENERAL  

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

08/10/13 ALTRES REALITZACIÓ  PARTICIPACIÓ ACTIVITAT 
PREVENCIÓ CIUTADANA, 
DEMOSTRACIONS PÚBLIQUES I 
ACTUACIONS FORMACIÓ INFORMACIÓ 
PÚBLIQUES.  

USUARIS 
ASSOCIACIONS 
PERSONES MAJORS 
DE MCA. DEPENDENTS 
SERVEI  PROMOCIÓ 
SOCIOCULTURAL DEL 
CIM 

 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

08/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
CORRESPONENT LLOGUER MANTENIMENT 
DOS CAMIONS I VEHICLE UTIL BOMBERS.   
QUOTA 45 

SA NOSTRA DE 
RENTING SOCIEDAD 
UNIPERSONAL SA 

8681,58 
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DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

08/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
CORRESPONENT LLOGUER MANTENIMENT 
DOS CAMIONS I UN VEHICLE UTIL 
BOMBERS. QUOTA 46 

SA NOSTRA DE 
RENTING SOCIEDAD 
UNIPERSONAL SA 

8681,58 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

08/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
CORRESPONENT AL LLOGUER AMB OPCIÓ 
COMPRA 8 VEHICLES COMANDAMENT 
SERVEI BOMBERS.  QUOTA 44 I 45 

SA NOSTRA DE 
RENTING SOCIEDAD 
UNIPERSONAL SA 

4586,74 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

08/10/13 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20131011 UNITAT 
D'EMERGÈNCIES Q/2013/1448 

AJUNTAMENT INCA 1753,4 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

08/10/13 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUT. DISP. DESPESA CONTRACTAR 
SERVEI REPARACIÓ PALANGANA FIRE 
TRAINING SYSSTEM PER  A PRÀCTIQUES 
SERVE BOMBERS MCA., MITJANÇANT 
CONTRACTE MENOR 

CHUBB PARSI, S.L. 4104,32 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

08/10/13 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECT. RES. DE 16 SETEMBRE 2013 AUT. 
DIS. DESPESA CONTRAC. SERVEI REVISIO 
MANT. PREV. SIST. ELEVACIÓ RESCAT 5 
VEH. AUTOESC  AUT. MAGIRUS BOMBERS 
MCA. 

ITURRI, S.A. 9673,95 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

09/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
CORRESPOENENT LLOGUER 
MANTENIMENT DOS CAMIONS  UN 
VEHICLE UTIL BOMBERS  QUOTA 44 

SA NOSTRA DE 
RENTING SOCIEDAD 
UNIPERSONAL SA 

8681,58 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

10/10/13 CERTIFICACIÓ OBRA ANUL·LACIÓ CERTIFICACIÓ 2011 / 
APROVACIÓ CERTIFICACIÓ D'OBRA 2013  
POS ANY 2011, OBRA 23, CERT. 4TA. 

AJUNTAMENT SINEU 5163,26 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

10/10/13 CERTIFICACIÓ OBRA ANUL·LACIÓ CERTIF. 2011 / APROVACIÓ 
CERTIF. OBRA 2013. POS 2011, OBRA 23, 
CERT. 5NA. 

AJUNTAMENT SINEU 4007,63 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

10/10/13 CERTIFICACIÓ OBRA ANUL·LACIÓ CERTIF. 2011 / APROVACIÓ 
CERTIF. OBRA 2013. POS 2011, OBRA 23, 
CERT. 6NA 

AJUNTAMENT SINEU 9779,25 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

10/10/13 CERTIFICACIÓ OBRA ANUL·LACIÓ CERTIF. 2011 / APROVACIÓ 
CERTIF. 2013, POS 2011, OBRA 23, CERTIF. 
7NA 

AJUNTAMENT SINEU 16309,54 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

10/10/13 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ D'OBRA POS 
2011, OBRA 23, CERT. 10NA I DARRERA 

AJUNTAMENT SINEU 11479,81 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

10/10/13 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20131012  UNITAT 
D'EMERGÈNCIES Q/2013/1467 

TERCERS VARIS 2261,91 



 124

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

10/10/13 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20131013 UNITAT 
D'EMERGÈNCIES Q/2013/1468 

TERCERS VARIS 2279,86 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

10/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. 60/02 RECONEIXAMENT OBLIGACIÓ 
CORREPONENT AL LLOGUER I 
MANTENIMENT DE QUATRE VEHICLES 
AUTOBOMBA DE BOMBERS, QUOTA 122 

SA NOSTRA DE 
RENTING SOCIEDAD 
UNIPERSONAL SA 

13507,66 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

10/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. 60/02 RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
LLOGUER MANTENIMENT QUATRE 
VEHICLES AUTOBOMBA BOMBERS 
QUOTA 121 

SA NOSTRA DE 
RENTING SOCIEDAD 
UNIPERSONAL SA 

13507,66 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

11/10/13 ALTRES APROV. LLISTA PROVISONAL ASPIRANTS 
ADMESOS I EXCLOSOS CONVOC. PROCES 
SELECTIU HABILITACIÓ BORSA GRUP 
ESPECIALISTES RESCATS MUNTANYA 

ASPIRANTS ADMESOS I 
JUNTA 
QUALIFICADORA 

 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

15/10/13 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ RESOLUCIÓ DE DATA 23 
D'AGOST D'AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONEIXER OBLIGACIONS RELACIÓ 
FRES. 45/13000/20130826 

EL CORTE INGLES SA 2976,36 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

15/10/13 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FRES. 45/91209/20131014 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2013/1504 

VIAJES CAMPANARIO 214 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

15/10/13 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20131016 UNITAT 
D'EMERGÈNCIES Q/2013/1506 

TERCERS VARIS 1951,95 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

15/10/13 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20131017 UNITAT 
D'EMERGÈNCIES Q/2013/1511 

TERCERS VARIS 1688,5 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

15/10/13 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20131018 UNITAT 
D'EMERGÈNCIES Q/2013/1513 

TERCERS VARIS 1811,24 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

17/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP.FISC.:161.7/10 P 71/13 REC. OBLIG. 
SERVEI COMUNIC SIRDEE SUMINISTR. 
INSTL. MANTEN. TERMINALS ACCES. 
COMUNIC. ASSOCIATS AL MATEIX,  QUOTA 
AGOST 

TELEFÓNICA MÓVILES 
ESPAÑA, SA 

15907,28 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

22/10/13 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20131020 UNITAT 
D'EMERGÈNCIES Q/2013/1552 

TERCERS VARIS 1773,4 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

22/10/13 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20131019 UNITAT 
D'EMERGÈNCIES Q/2013/1550  

TERCERS VARIS 1785,84 
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DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

28/10/13 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ D'OBRA, 
CONVENI FINANÇAMENT ANY 2012, OBRA 
5, CERT. 1RA 

AJUNTAMENT 
SANTANYÍ 

57769,56 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

28/10/13 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ D'OBRA, OBRA 
5, CERT. 2NA 

AJUNTAMENT 
SANTANYÍ 

54752,29 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

28/10/13 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ D'OBRA, OBRA 
6, CERTIFICACIÓ 1RA, 

AJUNTAMENT 
VALLDEMOSSA 

78398,12 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

25/10/13 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20131021 UNITAT 
D'EMERGÈNCIES Q/2013/1582 

TERCERS VARIS 2090,42 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

25/10/13 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20131022 UNITAT 
D'EMERGÈNCIES Q/2013/1583  

TERCERS VARIS 2171,69 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

25/10/13 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20131023 UNITAT 
D'EMERGÈNCIES Q/2013/1584 

TERCERS VARIS 2137,89 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

28/10/13 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20131026 UNITAT 
D'EMERGÈNCIES Q/2013/1587 

TERCERS VARIS 2369,55 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

25/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ SERVEI 
REPARACIÓ URGENT VEHICLE 
MERCEDES-BENZ UNIMOG AMB 
MATRÍCULA IB6885BZ SERVEI BOMBERS 

AUTO VIDAL,S.A. 8857,26 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

28/10/13 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ D'OBRA, POS 
2012, OBRA NÚM.: 6, CERT. 2NA 

AJUNTAMENT 
VALLDEMOSSA 

98755,02 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

28/10/13 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ D'OBRA POS 
2012, OBRA NÚM.:6, CERT. 3RA I DARRERA 

AJUNTAMENT 
VALLDEMOSSA 

5217,58 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

28/10/13 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ D'OBRA, POS 
2011, OBRA NÚM.:19, CERTIF. 2NA 

AJUNTAMENT SA 
POBLA 

28735,82 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

28/10/13 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ D'OBRA, POS 
2011, OBRA 3, CERTIF. 1RA,  

AJUNTAMENT 
BINISSALEM 

35140,21 
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DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

28/10/13 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ OBRA, POS 
2011, OBRA 3, CERTIF. 2NA 

AJUNTAMENT 
BINISSALEM 

10312,34 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

28/10/13 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ OBRAPOS 
2011, OBRA 3, CERTI. 3RA 

AJUNTAMENT 
BINISSALEM 

1527,25 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

28/10/13 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ OBRA, POS 
2011, OBRA 3, CERTIF. 4TA 

AJUNTAMENT 
BINISSALEM 

7122,06 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

28/10/13 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ D'OBRA, POS 
2011, OBRA 3, CERTIF. 5NA I DARRERA 

AJUNTAMENT 
BINISSALEM 

1668,93 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

30/10/13 ALTRES APROV. LLISTA ASPIRANTS CONVOC. 
PROCES SELECTIU PER A FORMAR PART 
BORSA GRUP ESPECIALISTE EN RESCATS 
MUNTANYA DELS BOMBERS CdM 

JUNTA PERSONAL DEL 
CdM 

 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

30/10/13 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20131025 UNITAT 
D'EMERGÈNCIES Q/2013/1617 

TERCERS VARIS 1881,2 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

05/11/13 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUT. DISP. DESP CONTRACTAR 
SUBMINIST. 81 UNITATS MÀNIGUES 
RACORADES ALUMINI SERVEI BOMBER 
MCA. MITJANÇANT PROCEDIMENT 
CONTRACTE MENOR 

ITURRI,S.A. 8735,96 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

31/10/13 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FRES. Q/2013/1622  TERCERS VARIS 1405,76 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

30/10/13 ALTRES CONVOCATÒRIA CURS "PROGRAMA DE 
COMPTABILITAT CGAP I REGISTRE DE 
FACTURES" 

TIC MALLORCA  

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

17/10/13 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ D'OBRA, 
CONVENI FINANAÇAMENT 2012, OBRA 3, 
CERT. 1RA 

AJUNTAMENT 
LLUCMAJOR 

2326,84 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

17/10/13 CERTIFICACIÓ OBRA APROVAR CERTIFICACIÓ OBRA, CONVENI 
FINANÇAMENT 2012, OBRA 3, 
CERTIFICACIÓ 2NA 

AJUNTAMENT 
LLUCMAJOR 

18132,73 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

17/10/13 CERTIFICACIÓ OBRA APROVAR CERTIFICACIÓ OBRA , CONVENI 
FINANÇAMENT 2012, OBRA 3, CERT. 3RA I 
DARRERA 

AJUNTAMENT 
LLUCMAJOR 

14219,44 
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DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

17/10/13 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ OBRA, 
CONVENI FINANÇAMENT 2012, OBRA 4, 
CERT. 3RA I DARRERA 

AJUNTAMENT MURO 56089,03 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

17/10/13 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ OBLIGACIÓ 
ABONAMENT 50% PER A DESPESES 
CORRENTES REALITZADES DURANT 2013 

AJUNTAMENT PETRA 36735 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

22/10/13 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RECONEIXEMENT  LIQUIDACIÓ OBLIGACIÓ 
RELATIVA ABONAMENT 50% DESPESES 
CORRENTES REALITZADES ANY 2013 

AJUNTAMENT ALARÓ 36735 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

24/10/13 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RECONEIXEMENT  LIQUIDACIÓ OBLIGACIÓ 
ABONAMENT 50% DESPESES CORRENTS 
DURANT 2013 

AJUNTAMENT 
ESPORLES 

36735 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

25/10/13 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RECONEIXEMENT LIQUIDACIÓ OBLIGACIÓ 
ABONAMENT 50% DESPESES CORRENTS 
REALITZADES DURANT 2013 

AJUNTAMENT 
CAMPANET 

36735 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

25/10/13 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RECONEIXEMENT LIQUIDACIÓ OBLIGACIÓ 
ABONAMENT 50% DESPESES CORRENTS 
REALITZADES DURANT 2013 

AJUNTAMENT SELVA 36735 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

25/10/13 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RECONEIXEMENT LIQUIDACIÓ OBLIGACIÓ 
ABONAMENT 50% DESPESES CORRENTS 
REALITZADES DURANT 2013 

AJUNTAMENT 
VILAFRANCA DE 
BONANY 

36735 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

25/10/13 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN NÒMINA DESPESES DE 
QUILOMETRATGE 

RLR 71,08 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

28/10/13 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RECONEIXEMENT LIQUIDACIÓ OBLIGACIÓ 
ABONAMENT 50% DESPESES CORRENTS 
REALITZADES DURANT 2013 

AJUNTAMENT MANCOR 
DE LA VALL 

36735 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

04/11/13 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20131031 UNITAT 
D'EMERGÈNCIES Q/2013/1627 

TERCERS VARIS 1980,99 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

07/11/13 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FRES.45/13000/20131107 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2013/1661 

TERCERS VARIS 1929,57 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

07/11/13 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RECONEIXEMENT LIQUIDACIÓ OBLIGACIÓ 
ABONAMENT 50% DESPESES CORRENTS 
REALITZADES DURANT 2013 

AJUNTAMENT BÚGER 36735 
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DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

11/11/13 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RECONEIXEMENT LIQUIDACIÓ OBLIGACIÓ 
ABONAMENT DESPESES CORRENTS 
REALITZADES DURANT 2013 

AJUNTAMENT SINEU 36735 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

11/11/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP.60/02 RECON. OBLIGACIÓ LLOGUER 
MANTENIMENT QUATRE VEHICLES 
AUTOBOMBA BOMBERS, QUOTA 123 

SA NOSTRA DE 
RENTING SOCIDAD 
UNIPERSONAL SA 

13507,66 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

11/11/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP:12/09 RECONEIXEMENT OBLIGACÓ 
LLOGUER OPCIÓ COMPRA 8 VEHICLES 
COMANDAMENT SERVE BOMBERS, QUOTA 
46 

SA NOSTRA DE 
RENTING SOCIEDAD 
UNIPERSONAL SA 

2293,37 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

11/11/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ SERVEI 
COMUNICACIONS SIRDEE SUMINIST., 
INSTAL. MANTENIMENT TERMINALS I 
ACCESSORIS COMUNICACIONS 
ASSOCIATS AL MATEIX 

TELEFÒNICA MOVILES 
ESPAÑA,SA 

15907,28 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

11/11/13 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FRES.45/13000/20131111 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2013/1672 

TERCERS VARIS 1684,22 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

11/11/13 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIF. OBRA POS 2012 
OBRA 2, CERT. 1RA I ÚNICA 

AJUNTAMENT 
CAMPANET 

46953,97 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

11/11/13 CONCESSIÓ 
COOPERACIÓ TÈCNICA 

CONCESSIÓ COOPERACIÓ TÉCNICA  
REDACCIÓ PROJECTES I DIRECCIÓ 
TÈCNICA OBRES ANY 2013 

AJUNTAMENTS VARIS 
MALLORCA 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/10/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0117/13 

L.P.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/10/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0039/13 

L.P.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/10/13 COMISSIÓ DE SERVEIS AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT 
COMISSIÓ SERVEIS 

B.S.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/10/13 COMISSIÓ DE SERVEIS AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT 
COMISSIÓ SERVEIS 

I.F.G.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18/10/13 COMISSIÓ DE SERVEIS AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT 
COMISSIÓ SERVEIS 

I.F.G.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/10/13 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ EN NÒMINA INDEMNITZACIÓ 
PER RAÓ SERVEI 

B.S.C. 71,95 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ  M.M.M. 15873,55 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ  MELCHOR MASCARÓ, 
S.A., NET I FRESC, S.L. i 
HERMANOS PALLICER 
PONS, S.A. UTE 

44637,3 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10/10/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2013/208 

59,36 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/10/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2013/211 

2500 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18/10/13 ALTRES AUTORITZACIÓ ÚS INSTAL·LACIONS I 
EDIFICACIONS FINCA CAPOCORB PER 
RRCC 

ARQUERS DE 
MALLORCA 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18/10/13 ALTRES AUTORITZACIÓ ÚS INSTAL·LACIONS I 
EDIFICACIONS FINCA CAPOCORB PER 
FILMACIÓ ELABORACIÓ PLAT CUINA DE 
CAÇA 

FEDERACIÓ BALEAR 
DE CAÇA 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18/10/13 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ CAMPIONAT 
BALEARS CAÇA MENOR AMB CA 

S.C. ALCUDIA  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/10/13 ALTRES AUTORITZACIÓ CAÇA MAJOR EXEMPLARS 
CABRA SALVATGE MALLORQUINA VEDAT 
PM-10362 AMB CQCM 

S.C. ALCUDIA  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/10/13 ALTRES AUTORITZACIÓ CAÇA MAJOR EXEMPLARS 
CABRA SALVATGE MALLORQUINA VEDAT 
PM-10411 AMB CQCM 

VEDAT PM-10411  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/10/13 ALTRES AUTORITZACIÓ CAÇA MAJOR EXEMPLARS 
CABRA SALVATGE MALLORQUINA VEDAT 
PM-10617 AMB CQCM 

VEDAT PM-10617  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/10/13 ALTRES AUTORITZACIÓ CAÇA MAJOR EXEMPLARS 
CABRA SALVATGE MALLORQUINA VEDAT 
PM-10362 AMB CQCM 

VEDAT PM-10362  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/10/13 ALTRES AUTORITZACIÓ CAÇA MAJOR EXEMPLARS 
CABRA SALVATGE MALLORQUINA VEDAT 
PM-10826AMB CQCM 

VEDAT PM-10826  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/10/13 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS 
RELACIÓ Q/2013/1486 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUGI SON AMER 

RELACIÓ Q/2013/1486 5286,57 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/10/13 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS 
RELACIÓ Q/2013/1519 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUGI MULETA 

COCA COLA IBERIAN 
PARTENRS, S.A. 

257,6 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/10/13 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS 
RELACIÓ Q/2013/14517 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUGI SON AMER 

RELACIÓ Q/2013/1517 917,7 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/10/13 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS 
RELACIÓ Q/2013/14489 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUGI SON AMER 

AJUNTAMENT 
D'ESCORCA 

8500 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/10/13 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS 
RELACIÓ Q/2013/1501 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUGI SON AMER 

ASCENSORES ASPE, 
S.A. 

363 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/10/13 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS 
RELACIÓ Q/2013/1518 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUGI TOSSALS VERDS 

RELACIÓ Q/2013/1518 1311,01 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/10/13 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS 
RELACIÓ Q/2013/1520 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUGI SON AMER 

PALMAFRUIT, S.A. 4147,39 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

11/10/13 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS 
RELACIÓ Q/2013/1475 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUGI TOSSALS VERDS 

RELACIÓ Q/2013/1475 9293,95 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/10/13 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS 
RELACIÓ Q/2013/1505 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUGI CAN BOI 

ELECTRICA GUAL 
MARTORELL, S.L. 

590,15 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/10/13 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS 
RELACIÓ Q/2013/840 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
PROGRAMA CAÇA 

VIATGES PORTO CARI 
FELANITX, S.L. 

168 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/10/13 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES AGENCIA TRIBUTARIA 
ILLES BALEARS 

1129,03 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/10/13 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2013/1498 3086,51 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/10/13 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2013/1487 1495,34 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/10/13 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2013/1492 3153,63 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/10/13 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES AUXILIAR DE AGUAS Y 
ALCANTARILLADO, S.L. 

308,74 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10/10/13 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2013/1464 1074,85 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/10/13 ALTRES SEGREGACIÓ D'OFICI VEDAT PM-11175 S'ALBUFERA  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/10/13 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-11503 Mª.I.R.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/10/13 ALTRES SEGREGACIÓ D'OFICI VEDAT PM-11129 M.P.G.T.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/10/13 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-10263 F.S.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

24/10/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0164/13 

J.R.E.G. 2049,07 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

11/10/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0006/12 J.B.P.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

24/10/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0165/13 

J.B.P.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/10/13 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2013/1527 6613,08 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/10/13 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS RELAICÓ Q/2013/1569 
RELATIVES AL SUBMINISTRAMENT BÉNS O 
SERVEIS ORGANS DE GOVERN 

PASTELERIA VICENS, 
S.L. 

180,19 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

24/10/13 ALTRES NO INCOACIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0129/13 I CZ0130/13 

J.F.G. / A.R.T.G.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

24/10/13 ALTRES NO INCOACIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0077/13 I CZ0078/13 

S.D.D.L. / M.B.P.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/10/13 ALTRES APROVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-11568 

M.S.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/10/13 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-12020 

F.F.A.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/10/13 ALTRES APROVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-12014 

A.T.V.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/10/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0188/12 J.V.N. 1022,01 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/10/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0192/12 A.F.M. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/10/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0189/12 F.T.A. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/10/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0057/13 V.L.L. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/10/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0221/12 L.A.Q.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/10/13 ALTRES APROVACIÓ , AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ 
DESPESA AMB RELACIÓ A REPARACIÓ 
CONTENIDOR RECOLLIDA SELECTIVA 

CASA DE LA 
MILAGROSA/MATER 
TREBALL I NATURA 

6509,8 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

24/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA FOMENT CAÇA 

FEDERACIÓ BALEAR 
DE CAÇA 

25388,78 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/10/13 ALTRES BONIFICAICÓ TREBALL EN FESTIU A.O.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/10/13 ALTRES AUTORITZACIÓ ÚS INSTAL·LACIONS I 
EDIFICACIONS FINCA CAPOCORB PER 
REALITZACIÓ PROVA RRCC 

ARQUERS DE 
MALLORCA 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/10/13 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL COLOMS HIPÒDROM SON 
PARDO 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ FOMENTO 
CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS I 
LIMPIEZAS URBANAS 
DE MALLORCA, S.A. 
UTE 

156611,14 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ FOMENTO 
CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS I 
LIMPIEZAS URBANAS 
DE MALLORCA, S.A. 
UTE 

95275,97 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/10/13 ALTRES APROVACIÓ, AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ 
DESPESA EN RELACIÓ SUBMINISTRAMENT 
ROBA HIVERN TREBALLADORS 

COMERCIAL RAFAEL 
RIBAS, S.L. 

9001,07 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/10/13 ALTRES APROVACIÓ, AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ 
DESPESA EN RELACIÓ REEDICIÓ 
MATERIAL DIVULGATIU EN MATÈRIA DE 
CAÇA I PESCA FLUVIAL 

JORVICH, S.L. 3581,6 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/10/13 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL 
RESOLUCIÓ RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 

FEDERACIÓ BALEAR 
DE CAÇA 

1115 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

07/10/13 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ EN NÒMINA INDEMINITZACIONS 
PER RAÓ SERVEI 

P.A.F. 25 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/10/13 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ EN NÒMINA INDEMINITZACIONS 
PER RAÓ SERVEI 

I.F.G. 81 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/10/13 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ EN NÒMINA INDEMINITZACIONS 
PER RAÓ SERVEI 

I.F.G. 288,31 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/10/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2013/218 

2000 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ I RECONEIXEMET  VIAJES HALCON, S.A. 3021,4 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSAR I RECONÈIXER OBLIGACIÓ JORVICH, S.L. 1391,5 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSAR I RECONÈIXER OBLIGACIÓ AMADIP ESMENT 394,46 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ MELCHOR MASCARÓ, 
S.A., NET I FRESC, S.L. 
I HERMANOS PALLICER 
PONS, S.A. UTE 

38629,7 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/10/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0166/13 

A.F.G. 120 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/10/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0167/13 

J.A.G. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/10/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0169/13 

M.V.N. 300 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/10/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0168/13 

B.M.R. 300 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/10/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0171/13 

I.L.P.B. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/10/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0176/13 

M.F.M. 69,01 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/10/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0178/13 

F.V.F. 460,01 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

31/10/13 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2013/1621 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
PROGRAMA TALLER OCUPACIÓ 

ELECTRICA 
PUIGCERCOS, S.A. 

92,53 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

31/10/13 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2013/1620 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
PROGRAMA TALLER OCUPACIÓ 

RELACIÓ Q/2013/1620 175,57 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/11/13 COMISSIÓ DE SERVEIS AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT 
COMISSIÓ SERVEIS 

J.M.H.T.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/11/13 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-11249 A.B.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/11/13 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-10807 IAHAI, S.A.  
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/11/13 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-10949 J.S.B.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/11/13 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-10511 G.E.B.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/11/13 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-11648 M.P.G.T.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

31/10/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0135/13 PER 
RECONEIXEMENT DE RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT DE LA SANCIÓ 

P.C.C. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

31/10/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0142/13 PER 
RECONEIXEMENT DE RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT DE LA SANCIÓ 

A.C.LL 551 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/10/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0098/13 PER 
RECONEIXEMENT DE RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT DE LA SANCIÓ 

S.J.R 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

31/10/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0145/13 PER 
RECONEIXEMENT DE RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT DE LA SANCIÓ 

A.S.R. 160 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

31/10/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0036/13 PER 
RECONEIXEMENT DE RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT DE LA SANCIÓ 

J.S.C. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/10/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2013/219 

184,38 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/10/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BETRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2013/221 

30 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

06/11/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0082/13 

J.G.V. 135,02 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

07/11/13 ALTRES APROVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-12170 

M.T.E.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/11/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2013/226 

154,45 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

06/10/13 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-11575 J.R.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

06/10/13 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-12016 A.B.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/10/13 ALTRES AUTORITZACIÓ D'ÚS INSTAL·LACIONS I 
EDIFICACIONS DE LA FINCA CA`POCORB 
PER REALITZACIÓ D'UNA SESSIÓ 
FOTOGRÀFICA DE CAÇA 

FEDERACIÓ BALEAR 
DE CAÇA 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/11/13 ALTRES I.L.P.B. AUTORITZACIÓ 
CONTROL 
ESTORNELLS 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/11/13 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL PAONS REIALS I 
COLOMS 

J.B.D.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

07/11/13 ALTRES BONIFICACIÓ TREBALL EN FESTIU M.S.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

11/11/13 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN NÒMINA DESPESES DE 
QUILOMETRATGE 

?  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/11/13 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-10432 CAPOCORB, S.A.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

11/11/13 ALTRES SOL·LICITUD SUBVENCIÓ TALLER 
OCUPACIÓ EL BOSC DE SON AMER 

SOIB 91372 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

11/11/13 ALTRES SOL·LICITUD SUBVENCIÓ TALLER 
OCUPACIÓ L'HORT DE SON AMER 

SOIB 91372 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/11/13 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2013/1642 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
AL REFUGI TOSSALS VERDS 

RELACIÓ Q/2013/1642 2374,01 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/11/13 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2013/1645 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
AL REFUGI MULETA 

RELACIÓ Q/2013/1645 5182,08 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/11/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICAICÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2013/227 

2500 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

08/11/13 ALTRES APROVACIÓ COMPTE JUSTIFICATIU 
J/2013/230 PER ORDRE DE PAGAMENT A 
JUSTIFICAR NÚM. 220130020796 

? 1449,02 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

07/11/13 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES COMPAÑÍA 
CONCESIONARIA DEL 
TÚNEL DE SÓLLER, 
S.A. 

1020,95 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/11/13 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

INLCUSIÓ EN NÒMINA INDEMINTZACIONS 
PER RAÓ DLE SERVEI 

Mª.C.E.R. 264,63 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/11/13 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

INLCUSIÓ EN NÒMINA INDEMINTZACIONS 
PER RAÓ DLE SERVEI 

M.A.S.C. 263,6 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

06/11/13 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2013/1648 550 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/11/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ MELCHOR MASCARÓ, 
S.A., NET I FRESC, S.L. 
I HERMANOS PALLICER 
PONS, S.A. UTE 

41800,06 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/11/13 INICIAR EXPEDIENT INICI APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI 
DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL 
DE MALLORCA I LA SOCIEDAD ECOLÒGICA 
PARA EL RECICLADO DE LOS ENVASES DE 
VIDIRO (ECOVIDRIO) 

ECOVIDRIO  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/11/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ I RECONEIXER OBLIGACIÓ  VIAJES HALCON, S.A. 1670,1 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/11/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BETRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2013/231 

52,5 

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/2013/1418 Subministrament de telecom. 
d'octubre de la OI.T. de l'aeroport.  

AENA AEROPUERTOS 
S.A. 

131,29 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

07/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relativa a la fact. núm.ADM13000015696 de 
3/6/2013 en concepte de servei de 
telecomunicacións 

TELEFONICA MOVILES 
ESPAÑA S.A.U. 

2252 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

08/10/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

J/2013/200 Factres. de despeses del servei 
d'Informàtica. 

Sr. Alex Martino 
Bennasar 

946,93 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

11/10/13 ALTRES Requeriment d'abonament de despeses per 
publicació de licitació del contracte de servei de 
publicitat i promoció del CIM 

Di7, S.A 393,01 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

11/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/1471  Diversos segons relació 
adjunta 

1559,54 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

11/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relatiua a factura en concepte de manteniment 
de SICALWin i GpMet durant el segon trimestre 
de 2013. 

Sage Aytos S.L.U. 5343,59 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

21/10/13 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

Autoritzar l'abonament d'aquestes despeses 
d'acord amb l'autorització de la comissió de 
serveis. 

Sr. Cristòfol Barceló 
Montserrat 

160 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

22/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Quota de octubre relatiu a la renovació de ls 
expt. de la Marca Nacional "Consell de 
Mallorca" (clases 41; 16 i 42) 

Sr. Antoni Salom 
Martorell 

1320,2 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

15/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/1516 Suministrament de llum i 
tlecomunicacions de la O.I.T. de l'aeroport al 
setembre 

AENA AEROPORTS, SA 86,52 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

17/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

OP fact. Núm.841317423 08/9/13 (Assesoria 
Jurídica)  

CANON ESPAÑA SA  167,1 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

16/10/13 ALTRES Classificació proposts  i requeriment de doc. 
del contracte del servei de manteniment tècnic 
del sistema d'emmagatzematge corporatiu, 
backup i servidors. 

Hewlett Packard 
Española, SL 

0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

15/10/13 ALTRES Classificar i requerir per doc. relatiu al servei de 
manteniment del programa de gestió de RRHH. 

CARLOS CASTILLA 
INGENIEROS, SA 

0 
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DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

17/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Taxa lllicència urbanistica//servei postal de 
correus 

AGENCIA TRIBUTARIA 
IB/ SE CORREOS Y 
TELEGRAFOS SA 

577,66 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

18/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Desplaçament a Madrid Q/2013/1539 VIAJES 2000, SA 275,31 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

22/10/13 ALTRES Aprovar el Pla de Seguretat i Salut; nomenar el 
Sr. Germà SCh arquitecte  tècnic dels Serveis 
Tècnics d'Obres i Manteniment del CIM... 

Sr. Germà Soler Ch. 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

22/10/13 ALTRES Declarar deserta la licitació, modificar els plecs 
de prescripcions...i nou termini de licitació i 
publicar l'anunci en el BOIB..relatiu al contracte  
de maneig i manteniment dels gegants del CIM 

Dept. de Presidència 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

22/10/13 ALTRES Aprovar compte justificatiu OP220130015079 
relatiu a la reforma d'un bany d'us públic a la 
possessió de Raixa. 

Dept de Presidència 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

23/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Programa de seguiment de pràctiques en 
empreses i entitats dels estudiants de la UIB. 

FUNDACIÓ 
UNIVERSITAT 
EMPRESA DE LES 
ILLES BALEARS. 

30000 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

23/10/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

Aprovar la relació comptable J/2013/215 S.E. CORREOS Y 
TELEGRAFOS S.A.  

1491,79 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

23/10/13 ALTRES Abonament de fact. núm.CE13-M-137 de 
31/8/13 relativa al servei de 
telecomunicaciones  del CIM, xarxa multiservei 
de comunicacions. 

CABLEUROPA S.A.U. 18452,5 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

23/10/13 ALTRES Abonar fact. núm. CE13-M-126 de 31/7/13 
relativa a l servei de Telecomunicaciones del 
CIM, LOT1, multiservei de comunicacions. 

CABLEUROPA S.A.U. 18452,5 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

28/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/1581  Diversos segons relació 
adjunta 

2542,49 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

28/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

R.O. de la fact. núm.1-12964 de 1/10/2013 
(quota de setembre) 
 

WifiBaleares, S.L. 508,2 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

29/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Quota de novembre dels grups polítics. PP/ PSIB-PSOE/ Grup 
polític Coalició Mes Per 
Mallorca 

16933,56 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

11/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact.nº300581108 de 23/8/2013 (Gabinet 
Premsa) 

CANON ESPAÑA SA 166,58 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

22/10/13 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

Reunió a Turespaña (Segittur) Sra. J.M.L 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

22/10/13 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

Reunió a Turespaña (Segittur) a Madrid. Sra. Fca R.F. 0 
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DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

25/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact. nº841319675 de 8/10/13 CANON ESPAÑA SA 167,1 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

29/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/1605 Lloguer i material per activitats a 
la Diada de Mllca 2013. 

Graficas Salas 
SL///Mallorquina 
d'Artistes SL 

3186,78 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

29/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/1606 Material d'Obres per reparació de 
la taulada de casa dels amos a Raixa 

Almacenes Femenies 526,69 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

29/10/13 ALTRES Classificacio d les proposions i requeriment de 
doc. relatiu al projecte de rehabilitació de la 
casa i la tafona de Can Boi. 

Dept. Presidencia 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

30/10/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

Trasllat de justificació J/2013/220  Dept. Presidencia 
(Organs de Govern) 

1278,34 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

30/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/1600  Diversos segons relació 
adjunta 

8345,83 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

30/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/1603 Diversos segons relació 
adjunta 

1561,81 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

30/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/1602 Manantial de Salut SL 90,69 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

30/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/1604 Renovació suscripció mat. jurídic Wolters Kluwer España 
SA 

2329,6 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

31/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relatiu a la fact. nº. 300581109 de 8/8/2013 CANON ESPAÑA SA 196,48 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

31/10/13 ALTRES Aprovació de redistribució d'anualitats relatiu al 
contracte de servei de Procurador/a. 

Dept. Presidència 7887,32 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

31/10/13 ALTRES Classificació de les proposicions i requeriment 
de doc. del contracte d'obres al Refugi Tossals 
Verds. 

D.I. Projectes 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

31/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relativa a la fact. nº.841317424 de 8/9/13 CANON ESPAÑA, SA 196,48 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

31/10/13 ALTRES Redistribució de l'expt. de contractació del 
servei de fotografia d'actes oficials del CIM 

Sra. M.R.S. 11906,4 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

05/11/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact. nºF520713726 de 30/09/13 
 

TRAGSA 6787,91 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

06/11/13 INICIAR EXPEDIENT Concessió de la gestió de la finca  pública 
Raixa 

Dept. Presidència 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

07/11/13 INICIAR EXPEDIENT Pròrroga de l'encàrrec de gestió a TRAGSA pel 
manteniment dels jardins de la finca Raixa. 

Dept. Presidència 0 
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DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

15/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Quota de setembre relatiu a la renovació de ls 
expt. de la Marca Nacional "Consell de 
Mallorca" (clases 41; 16 i 42) 

Sr. Antoni Salom 
Martorell 

1320,2 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

28/10/13 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

Assistencia a Turespaña a Madrid Sra J.M.L 80 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

28/10/13 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

Assistencia a la reunióTurespaña a Madrid Sra. Fca. R.F. 80 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/10/13 ALTRES AUTORITZACIO DOCENT IMPARTIR CURS 
RESCAT MUNTANYA 

JSM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/09/13 ALTRES AUTORITZACIO ENTITAT QUE IMPARTIRA 
CURS FIRMA ELECTRONICA I DNI 
ELECTRONIC 

ADR INFOR S.L.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/10/13 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

SO·LICITUD PERMIS RETRIBUIT 
INTERVENCIO QUIRURJICA PARENT  

MRB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/10/13 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

RECONEIXEMENT  DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

MAAA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/10/13 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

LRE  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/10/13 COMISSIÓ DE SERVEIS NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL  - COMISSIO SERVEIS 
VOLUNTARIA ART 82 LLEI 3/2007 

SRV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/10/13 ALTRES ABONAMENT TRIENNIS  SRV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIONS  ASISA, ASISTENCIA 
SANITARIA 
INTERPROVINCIAL 
SEGUROS, S.A. 

32007,13 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIOS  ASISA, ASISTENCIA 
SANITARIA 
INTERPROVINCIAL DE 
SEGUROS, S.A. 

32104,8 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/10/13 CONCESSIÓ LLICÈNCIA LLICENCIA O PERMIS - LLICENCIA NO 
RETRIBUIDA 

PBN  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/10/13 ALTRES FIXACIO AMPLIACIONS JORNADA LLOC 
TREBALL COORDINDOR EMERGENCIES 

PERSONAL ADSCRIT DI 
CARRETERES 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/10/13 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O  PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL  (ART 10.1.d LLEI 7/2007 I 
ART 15.e LLEI 3/2007) 

AIV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/10/13 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

RECONEIXMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

ATC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/10/13 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITACIO IT 

BSG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/10/13 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

ACCR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/10/13 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA 
POSSESSIOLLOC TREBALL 
(ART 10.1.d LLEI 7/2007 ART 15.2.e) 

MMFG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/10/13 ALTRES FIXACIO AMPLIACIO JORNADA LLOC 
TREBALL 

SRV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/10/13 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL (ART 10.1.d LLEI 7/2007 I 
ART 15.2.e LLEI 3/2007) 

AAQV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/10/13 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT AIV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/10/13 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT AAQV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/10/13 ALTRES REMISSIO INSS EXPEDIENT IT DCN  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/10/13 CESSAMENT EN LLOC 
DE TREBALL 

CESSAMENT LLOC TREBALL EXC VOL 
ORGANISMES O ENTITAT SECTOR PUBLIC 

AGG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/10/13 CONCESSIÓ LLICÈNCIA LLICENCIA O PERMIS - LACTANCIA JMEG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/10/13 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES VSL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/10/13 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT 
CIM - MAJORDOMIA 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/10/13 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA LSL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/10/13 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO ERRADE EN RETRIBUCIONS JOL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/10/13 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO ERRADA EN RETRIBUCIONS MABV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/10/13 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO ERRADA EN RETRIBUCIONS PMR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/10/13 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT 
AL CIM- PRESIDENCIA 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/10/13 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL (ART. 10.1.d LLEI 7/2007 I 
ART.2.e LLEI 3/2007) 

JCR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/10/13 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA PER ESCOLARITAT JCR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/10/13 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 54/22110/20131010 
RECEPTES PERSONAL CIM AGOST 2013 

COL·LEGI OFICIAL 
FARMACEUTICS 

5237,46 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/10/13 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA GNP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/10/13 AUTORITZAR 
ASSEMBLEES 
PERSONAL 

AUTORITZACIO ASSEMBLEA - 
MISERICORDIA 

SECCIO SINDICAL 
CCOO 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/10/13 ALTRES DEDUCCIOPROPORCIONAL HAVERS A 
APLICAR NOMINA  

FBRC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/09/13 ALTRES DEDUCCIO PROPORCIONAL HAVERS  RHL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/10/13 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICA ERROR MATERIAL 
AUTORITZACIO DOCENT QUE IMPARTIRA 
CURS GESTIO I ADMINISTRACIO ENTORN 
VIRUTAL MOODLE  

ALTRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/10/13 ALTRES FIXACIO AMPLIACIONS JORNADA LLOCS 
TREBALL BOMBER CONDUCTOR CAPORAL 
MARC MODIFICACIO RLT 

AGL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/10/13 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

MCSG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/10/13 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DESESTIMAR SOL·LICITUD BECA PER 
ESTUDIS 

MAB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/10/13 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DESESTIMAR SOL·LICITUD BECA PER 
ESTUDIS 

MAB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/10/13 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DESESTIMAR SOL·LICITUD BEA PER 
ESTUDIS 

MAG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/10/13 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DESESTIMAR SOL·LICITUD BECA PER 
ESTUDIS 

MASL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/10/13 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DESESTIMAR SOL·LICITUD BECA PER 
ESTUDIS 

FRP  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/10/13 FINALITZACIÓ 
CONTRACTE LABORAL 

BAIXES AOR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/10/13 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA JSN 1449,36 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/10/13 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA MMG 588 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/10/13 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA RAM 2271,6 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/10/13 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA BMDR 1369,68 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/10/13 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

PTD  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/10/13 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

JAN  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/10/13 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA DE POSSESSIO 
LLOC TREBALL (ART 10.1.d LLEI 7/2007 I 
ART 15.2.e LLEI 3/2007) 

FCV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/10/13 COMISSIÓ DE SERVEIS NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL 

EMCJ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/10/13 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA PER ESCOLARITAT FCV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/10/13 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

EMB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/10/13 PRORROGA 
INTERINITAT 

PRORROGA PRESTACIO SERVEIS REGIM 
INTERINITAT PER ACUMULACIO TASQUES 

ACZ  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/10/13 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCION SITUACIO IT 

AFC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/10/13 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

MAET  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/10/13 ALTRES RESOLUCIO COMPLEMENTARIA A LA 
24/09/13 QUE AUTORITZAVA IMPARTIR 
ACTIVITAT FORMATIVA CURS FIRMA 
ELECTRONICA I DNI ELECTRONIC  

BFC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/10/13 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL LABORAL 

CONTRACTACI REGIM LABORAL OFICIAL/A 
2ª CUINER/A DPT MEDI AMBIENT 

MSR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/10/13 ALTRES ABONAMENT TRIENNIS AAMJ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/10/13 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 54/92060/20131015 PERSONES FISIQUES I 
JURIDIQUES 

6542,42 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/10/13 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

RECPMEOX,EMT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

MCR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/10/13 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

CMB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/10/13 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

JUBILACIO PARACIAL AMC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/10/13 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

JUBILACIO PARCIAL AMC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/10/13 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL LABORAL 

CONTRACTACIO REGIM LABORAL AMC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/10/13 COMISSIÓ DE SERVEIS COMISSIO SERVEIS VOLUNTARIA LLOC 
TREBALL CAP SERVEI ASISTENCIA 
TECNICA OBRES  

DIRECCIO INSULAR 
COOPERACIO LOCAL 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/10/13 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

MODIFICACIO RESUOLUCI 
CONVOCATORIA PER COMBIR 
TEMPORALMENT PER COMISSIO SERVEIS 
VOLUNTARIA  CAP SERVEI ASSISTENCI 
TCA OBRES 

DI COOPERACIO 
LOCAL 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/10/13 ALTRES AUTORITZACIO DOCENT QUE IMPARTIRA 
CURS GESTIO PROJECTES NIVELL 
AVANÇAT 

JBP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/10/13 ALTRES SOL·LICITUD COMISSIO SERVEIS 
PROVEÏMENT LLOC TREBALL SECRETARI 
ADJUNT (CLASE PRIMERA) 

ABR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/10/13 APROVACIÓ NÒMINA APROVACIO NOMINA OCT 2013 PERSONAL ADSCRIT 
AL CIM 

2876094,03 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/10/13 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

RETENCIONS JUDICIALS I ADMIVES 
APLICADES PERSONAL CIM NOMINA OCT 
13 

PERSONAL ADSCRIT A 
LA COORPORACIO 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/13 CONCESSIÓ LLICÈNCIA LLICENCIA O PERMIS - LLICENCIA NO 
RETRIBUIDA 

JCLC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/11/13 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JMA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/11/13 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JAAR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/11/13 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JFF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/11/13 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JCLC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/11/13 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI CRR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/11/13 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXMENT TRIENNI SMSFR  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/11/13 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JPTL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/11/13 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MBM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/11/13 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI DRF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/11/13 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRENNI TRO  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/11/13 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TREINNI JAAT  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/11/13 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXMENT TRIENNI JLSP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/11/13 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MYBR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/11/13 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXMENT TRIENNI MAGS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/11/13 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXMENT TRIENNI ACI  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/11/13 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JACA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/11/13 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI GMM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/11/13 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MAAS  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/11/13 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXMEENT TRIENNI ACQ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/11/13 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI CLE  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/11/13 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JMHT  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/11/13 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI RRH  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/11/13 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXMENT TRIENNI MSP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/11/13 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI ECS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/11/13 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MCM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/13 CONCESSIÓ LLICÈNCIA LLICENCIA O PERMIS JCLC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/10/13 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) 

FCC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/10/13 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) 

DRS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/10/13 FINALITZACIÓ 
INTERINITAT 

CESSAMENT LLOC TREBALL  FCC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/10/13 FINALITZACIÓ 
INTERINITAT 

CESSAMENT LLOC TREBALL DRS  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/10/13 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA FAJS 2793,08 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/10/13 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA MRMC 477,3 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/10/13 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

MMBB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/11/13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT ALS SOTS-OFICIALS DEL 
SERVEI BOMBERS PER GUARDIES 
LOCALITZACIO 

PERSONAL  ADSCRIT 
COS BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/11/13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT ALS SERGENTS/CAPS DE 
ZONA SERVEI BOMBERS PR GUARDIES 
LOCALITZACIO 

PERSONAL ADSCRIT 
COS BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/11/13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT CAP SERVEI BOMBERS 
GUARDIES LOCALITZACIO 

SRV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/10/13 ALTRES AUTORITZACIO DOCENT A IMPARTIR CURS 
GESTIO DOCUMENTAL I ARXIU 
ELECTRONIC 

MSGP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/10/13 ALTRES AUTORITZACIO DOCENT A IMPARTIR  CUR 
CURES BASIQUES RESIDEN GERIATRIC 

EST  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/10/13 ALTRES SORTEIG PER SELECCIONAR MEMBRES 
TIBUNAL EN PROCESSOS SELECCIO 
PERSONAL CIM 

ALTRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/10/13 ALTRES ASSIGNACIO AMPLIACIONS JORNADA 
LLOCS TREBALL GUARDA REFUGI  

PERSONAL ADSCRIT 
DPT MEDI AMBIENT 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/10/13 PERMIS 
MATERNITAT/PATERNI
TAT 

LLICENCIA O PERMIS  CFT  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/10/13 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA JMMB 1698,48 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/10/13 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL,  (ART 10.1.a LLEI 7/2007 I 
ART 15.2.a) 

mdms  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/10/13 ENCOMANDA 
FUNCIONS 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL (ART 11 ACORDS 
PERSONAL FUNCIONARI) 

EMJP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/10/13 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSI LLOC 
TREBALL  (ART 10.1.d LLEI 7/2007  I ART 
15.2.e LLEI 3/2007) 

LAV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/10/13 FINALITZACIÓ 
CONTRACTE LABORAL 

BAIXA FOO  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/10/13 FINALITZACIÓ 
INTERINITAT 

CESSAMENT LLOC TREBALL LAV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/10/13 FINALITZACIÓ 
CONTRACTE LABORAL 

CESSAMENT LLOC TREBALL MDMS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/10/13 FINALITZACIÓ 
INTERINITAT 

CESSAMENT LLOC TREBALL EMJP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/11/13 FINALITZACIÓ 
CONTRACTE LABORAL 

FINALITZACIO PERIODE CONTRACTE FJGL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/11/13 FINALITZACIÓ 
CONTRACTE LABORAL 

FINALITZACIO CONTRACTE - BAIXA MSR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/11/13 FINALITZACIÓ 
CONTRACTE LABORAL 

FIALITZACIO CONTRACTE - BAIXA FSF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/11/13 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

JUBILACIO VOLUNTARIA - BAIXA JFH  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/10/13 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT  I/O PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL (ART 10.1.d LLEI 7/2007  i art 
15.2.e LLEI 3/2007) 

OJCG  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/11/13 FINALITZACIÓ 
INTERINITAT 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL SCS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/11/13 CESSAMENT EN LLOC 
DE TREBALL 

CESSAMENT LLOC TREBALL - RENUNCIA DAR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/11/13 CONCESSIÓ LLICÈNCIA LLICENCIA O PERMIS  - LACTANCIA LRE  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/11/13 PERMIS 
MATERNITAT/PATERNI
TAT 

LLICENCIA O PERMIS LRE  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/11/13 PERMIS 
MATERNITAT/PATERNI
TAT 

LLICENCIA O PERMIS  - PATERNITAT PJGA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/13 PERMIS 
MATERNITAT/PATERNI
TAT 

LLICENCIA O PERMIS - PATERNITAT EMB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/11/13 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

JUBILACIO - VOLUNTARIA  HFG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/10/13 REINCORPORACIÓ 
LLOC DE TREBALL 

INCORPORACIO LLOC TREBALL JFCL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/10/13 ALTRES DEUCCIO PROPORCIONAL HAVERS A 
APLICAR A NOMINA 

MEM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/13 ALTRES MODIFICACIO REDUCCIO JORNADA CRR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/13 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO DRET 100% RETRIBUCIONS 
SITUACIO IT 

MNM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/09/13 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA LABORAL  PMR  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/13 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA LABORAL  FCV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/13 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

 RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETIBUCIONS SITUACIO IT  

AMCB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/13 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA PER ESCOLARITAT EMCJ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/13 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA JAG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/13 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

AJUDA ECONOMICA PER JUBILACI 
ESPECIAL 

AGJ 4114,3 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/11/13 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIO, DISPOSICIO I 
RECONEIXEMENT DESPESA INGRES 
QUOTES SEGURETAT SOCIAL OCT 2013 
 

TRESORERIA 
SEGURETAT SOCIAL 

1076634 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/11/13 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

RECONEIXMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

MVD  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/11/13 ALTRES SOL·LICITUD FLEXIBILITAT HORARIA  ARP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/11/13 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA ARP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/11/13 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT CATALA 

ANG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/11/13 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA  GTA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/11/13 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA MRIC  



 152

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/11/13 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES FEB 2013 PERSONAL ADSCRIT 
COS BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/11/13 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES MARÇ 2013 PERSONAL ADSCRIT 
AL COS BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/11/13 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES ABRIL 2013 PERSONAL ADSCRIT 
COS BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/11/13 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES MAIG 2013 PERSONAL ADSCRIT 
COS BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/11/13 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES JUNY 2013 PERSONAL ADSCRIT 
COS BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/11/13 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA PER ESCOLARITAT  LRE 
 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/11/13 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL LABORAL 

CONTRACTACIO REGIM LABORAL 
AJUDANT TECNIC DPT URBANISME I 
TERRITORI 

FJGL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/11/13 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

ABONAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT CATALA 

MDG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/11/13 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

NCF 5595 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/11/13 ALTRES PRACTICA INFORMACIO RESERVADA JSM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/11/13 ALTRES SOL·LICITUD AJUDA PER ESCOLARITAT MOC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/11/13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMOPLEMENTS 
PRODUCTIVITAT 

PERSONAL ADCCRIT 
COS BOMBERS 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/11/13 ALTRES SOL·LICITUD INFORMACIO SECCIO 
SINDICAL CCOO CIM  A DI HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

SECCIO SINCIAL CCOO 
CIM 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/11/13 ALTRES RECTIFICACIO ERROR MATERIAL 
AUTORITZACIO DOCENT CURES BASIQUES 
RESIDENT GERIATRIC 

EST  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/11/13 ALTRES PRACTICA INFORMACIO RESERVADA JSM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/11/13 ALTRES INICI EXPEDIENT RELATIU APROVACIO 
BASES I BARMEN MERITS CONCURS PER 
PROVEIR LLOCS TREBALL SERVEI 
BOMBERS  

ALTRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/11/13 ALTRES ABONAMENT GRAU PERSONAL  FALH  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/11/13 ALTRES SOL·LICITUD FLEXIBILITAT HORARIA  LAV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/11/13 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO DRET 100% RETRIBUCIONS 
SITUACIO IT 

MADD  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/11/13 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO DRET 100% RETRIBUCIONS 
SITUACIO IT 

MADD  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/11/13 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT 
DPT PRESIDENCIA  
OFICINES INFORMACIO 
TURISTICA 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/11/13 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT 
DPT URBANISME I 
TERRITORI 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/11/13 COMISSIÓ DE SERVEIS COMISSIO SERVEIS  MIRA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/11/13 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO EN PART RESOLUCIO 
CONCESSIO BESTRETA 

JMMB  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/11/13 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO EN PART RESOLUCIO 
CONCESSIO BESTRETA 

MRMC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/11/13 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO EN PART RESOLUCIO 
CONCESSIO BESTRETA 

FJS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/11/13 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO EN PART RESOLUCIO 
CONCESSIO BESTRETA 

ABS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/11/13 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

MJEG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/11/13 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO DRET 100% RETRIBUCIONS 
SITUACIO IT 

CMP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/11/13 ALTRES ABONAMENT LIQUIDACIO VACANCES MSR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/11/13 PERMIS 
MATERNITAT/PATERNI
TAT 

LLICENCIA O PERMIS -  PATARNITAT MGC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/11/13 ABONAMENT CURSOS GRATIFICACIO REALITZACIO CURS MCBF 2035 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/11/13 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA PER ESCOLARITAT ERM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/11/13 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA PMM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/11/13 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 
 

PJSB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/10/13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

GUARDIES REFORÇ PARCS BOMBERS 
JULIOL 2013 

PERSONAL ADSCRIT  
COS BOMBERS 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/11/13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

PERSONAL ADSCRIT A 
DI CARRETERES 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/11/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIO ASISA, ASISTENCIA 
SANITARIA 
INTERPROVINCIAL DE 
SEGUROS, S.A. 

31487,4 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/11/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIONS ASISA, ASISTENCIA 
SANITARIA 
INTERPROVINCIAL 
SEGUROS, S.A. 

32260,23 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/11/13 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

RETENCIONS SINDICALS PRACTICADES 
OCTUBRE 2013 

SINDICATS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/10/13 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 880/2013 MA-3220 SR S A AV  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/10/13 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 827/2013 MA-3200 SRA F B B  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/10/13 ALTRES DICTAMEN INTEGRAT DE L'ACTIVITAT 
EXPT. 16/2013 SAC 

VINYES I BODEGUES 
MIQUEL OLIVER, SL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/10/13 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003581/2013 A 003607/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/10/13 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003608/2013 A 003623/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/10/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

CLUB CICLISTA CALVIÀ  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/10/13 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT EN 
COMISSIÓ DE SERVEIS PER TAL 
D'ASSISTIR A LA REUNIÓ DE 
COORDINACIÓ D'ITV A LES CCAA 

FRO  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/10/13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013007016 KH  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/10/13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013012306 C.S.P.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/10/13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013011435 P.H.H.  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/10/13 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. Q/2013/1523 
DEL SERVEI D'ITV (42200) 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

2201,6 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/10/13 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. Q/2013/1503 
DEL SERVEI D'ORDENACIÓ DEL TERRITORI 
(15140) 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

2323,53 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/10/13 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 826/2013 MA-15 SRA C B LL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 33/10 ABONAMENT VINT-I-VUITENA 
CERTIFICACIÓ 

UTE CONSERVACIO 
INTEGRAL MA-13 

176612,78 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 13/2012/F/1/03 SEGONA FACTURA GRUSAMAR  227332,66 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/10/13 CONTRACTE MENOR EXP 13M00755 IGUALS, TREBALL I 
NATURA 

11839,15 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

07/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 20/09 ABONAMENT QUARANTA-
CINQUENA CERTIFICACIÓ 

MELCHOR MASCARO, 
SA. 

210512,99 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/10/13 APROVAR PLA 
SEGURETAT I SALUT 
EN OBRES 

EXP 7/2013 CLAU 12-03.0-RF MATIAS ARROM 
BIBILONI, SL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/10/13 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.002625/2013-EXPCEP MARANGU SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/10/13 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.002491/2013-EXPCED M.J.P.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/10/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

DEL SERVEI D'ITV DEL DEP.D'URBANISME I 
TERRITORI J/2013/201-(3/2013) 

INTERVENCIÓ 
GENERAL 

1827,29 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/10/13 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP. 003568/2013 A 003580/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/10/13 ALTRES ACORD D'INICIACIÓ DEL PROCEDIMENT 
SANCIONADOR SIMPLIFICAT EXP.ST 
572013 

B.R.G  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/10/13 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM. EXP. AL-2013/133 TELEFONICA DE 
ESPAÑA, S.A. 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/10/13 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP. AL-2013/101 RIVILON SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/10/13 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXP. 003657/2013 A 003714/2013 VARIS  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

PER L'APORTACIÓ ECONÓMICA DEL CIM A 
L'AGENCIA DE PROTECCIÓ DE LEGALITAT 
TERRITORIAL I URB DE MALLORCA PEL 
2013 

AGENCIA DE 
PROTECCIÓ DE 
LEGALITAT 
TERRITORIAL I URB DE 
MALLORCA 

600000 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/10/13 ALTRES DICTAMEN DE L'ACTIVITAT EXP. 35/2010 
SAC 

GOLF DE SON 
TERMENS, S.A. 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/10/13 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXP. 003646/2013 A 003656/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/10/13 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXP. 003624/2013 A 003644/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 12/2012/F/1/02 SEGONA FACTURA ANETO 
CONSULTORES, SL 

7504,02 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 53/10 ABONAMENT DISSETENA 
CERTIFICACIÓ 

MELCHOR MASCARÓ, 
SA. 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 53/10 ABONAMENT DIVUITENA 
CERTIFICACIÓ 

MELCHOR MASCARÓ, 
SA. 

66562,72 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 13/09 ABONAMENT QUARANTA-
CINQUENA CERTIFICACIO 

COMASA 52245,72 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FRA 31/2013 GESTALIS PROJECT 
MANAGEMENT, S.L. 

669,14 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 19/09 ABONAMENT QUARANTA-
TRESENA CERTIFICACIÓ 

ELSAMEX, SA 77367,12 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 17/09 QUARANTA-CINQUENA 
CERTIFICACIÓ 

CONS. Y PAV. SIQUIER, 
SA. 

97088,95 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

E`P 26/11 DISSETENA CERTIFICACIÓ UTE IMESAPI-ROIG 
OBRES I SERVEIS I 
MEDIAMBIENT 

10809,93 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF. NÚM 
79/45300/2013082300 

RELACIÓ ADJUNTA 153,47 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF. NÚM 
79/45300/20130816 

COMPAÑIA 
MAQUINARIA 93, SA. 

237,16 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/10/13 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 896/2013 MA-3220 PQ 8,800 SR J J M  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/10/13 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 924/2013 MA-19A PQ 0,610 SR J C R LL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 79/45300/2013091500 POTENCIA ALQUILER 
MAQUINARIA, SL. 

547,39 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF 
79/45300/2013080300 

RELACIÓ ADJUNTA 1951,22 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 4/2013 CLAU 12-07.0-ML REFOART, JSL. 28982,49 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/10/13 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 865/2013 MA-3322 PQ 10,850 MELCHOR MASCARÓ  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/10/13 ARXIU EXPEDIENT EXP RP 17/2013  SR J C S  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/10/13 EXPROPIACIÓ EXP CM-70-MFI FINCA 16 SRA I V C, C V C  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/10/13 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP 32/05  OBRAS Y 
PAVIMENTACIONES 
MAN, S.A. 

2392 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 18/09 QUARANTA-CINQUENA 
CERTIFICACIÓ 

AGLOMERADOS 
MALLORCA, S.A. 

107950,57 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 32/10 VINT-I-VUIETENA CERTIFICACIÓ UTE EIX PONENT-
LLEVANT 

822958,54 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 10/12 TERCERA CERTIFICACIO FCC, SA, AMER E 
HIJOS, SA 

108839,09 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/10/13 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 735/2013 MA-15 FINQUES 224/5/6 SRA C B LL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/10/13 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 1514/2011 B MA-1014 RED ELECTRICA DE 
ESPAÑA 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/10/13 EXPROPIACIÓ EXP CM-32 ADD 54 FINCA 144.1 PREU JUST  SRA S LL M I ALTRES 11880 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/10/13 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 959/2013 MA-13  AJUNTAMENT D'INCA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/10/13 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 958/2013 MA-13 AJUNTAMENT DE 
MURO 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/10/13 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 957/2013 MA-13 AJUNTAMENT DE 
POLLENÇA 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES 79/45300/2013082900 RELACIO ADJUNTA 966,64 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FACTURES REF 79/45300/2013042600 EMAYA, SA. 28372,34 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FACTURES REF 79/45300/2013082400 RELACIÓ ADJUNTA 1607,72 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 79/45300/2013090800 RELACIÓ ADJUNTA 178,63 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES REF 
79/45300/2013082800 

VERGER MATERIALS 
ES PLA, SL. 

19,02 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES REF 
79/45300/2013091100 

ENDESA ENERGIA XXI, 
SL. 

1094,31 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FRA 13001809 REF 79/45300/2013083000 BUSQUETS 
UNIFORMIDAD, SLU 

943,8 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP37/10 ABONAMENT VINT-I-SISENA 
CERTIFICACIÓ 

VIABAL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 36/10 ABONAMENT VINT-I-SISENA 
CERTIFIACIÓ 

VIABAL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/10/13 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 904/2013 MA-5013 EMAYA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/10/13 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 903/2013 MA-6011 EMAYA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT FRA A 0740439 INTERNACIONAL 
BALEAR COURIER, S.L. 

14,3 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/10/13 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 2661/2012B MA-6101 CEPSA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/10/13 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 942/2013 MA-2122 SR A C C  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/10/13 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 950/2013 MA-15 SR A F H  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/11/13 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

INFORME FAVORABLE CONSULTA:2013/77. 
NÚM.REG.24120/2013. ARRENDAMENT 
SOLAR PER L'US APARCAMENT. POLIGON 
24 PARCEL·LA 247 

AJUNTAMENT 
D'ALGAIDA 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/10/13 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.003729/2013 A 003750/2013 VARIS  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/10/13 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.003723/2013 A 003728/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/10/13 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.003715/2013 A 003722/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/10/13 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXP.003757/2013 A 003775/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/10/13 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.003751/2013 A 003756/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

29/10/13 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP. 003827/2013 A 003849/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/10/13 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP. 003850/2013 A 003871/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/10/13 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.003777/2013 A 003826/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/10/13 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.002758/2013 Z.A.A.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/10/13 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.002535/2013-EXPCED  M.A.F.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/10/13 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.002834/2013 M.C.M.R  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/10/13 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP. 002834/2013 M.C.M.R.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/10/13 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP. 002112/2013-EXPCED C.A.F.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/10/13 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.002488/EXPCED S'AMETLERAR  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/10/13 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.002733/2013-EXPCED J.A.C.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/10/13 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.002816/2013 BUILDINGCENTER S.A.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/10/13 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXP.002803/2013 KOBER PALMA SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/10/13 EXPEDICIÓ DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM.EXP.002648/2013-EXPCED I.D.S.P.  



 161

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/10/13 EXPEDICIÓ DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM.EXP.002828/2013-EXPCED J.L.M  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/10/13 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVAR FACTURES SERVEI D'ITV  
NÚM.Q/2013/1616. ASSISTENCIA DE 
F.RUANO DE OLEZA A REUNION A MADRID 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

170,69 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/10/13 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. Q/2013/1545 
DEL DEPARTAMENT D'URBANISME I 
TERRITORI 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

402,6 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

29/10/13 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2013/040 RED ELECTRICA DE 
ESPAÑA SAU 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/10/13 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM. EXP. AL-2013/098 E.G.M.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/10/13 ALTRES NÚM.EXP. 8/2013 AT DESESTIMENT PER 
DUR A TERME ACTIVITAT NO PERMANENT 

PRO-CHEC, SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/10/13 ALTRES NÚM. EXP. 9/2013 AT DESESTIMENT PER 
DUR A TERME ACTIVITAT NO PERMANENT 

PRO-CHEC, SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/10/13 ALTRES DICTAMEN INTEGRAT DE L'ACTIVITAT EXP. 
15/2013 SAC 

CARROSSA COUNTTRY 
CLUB, SA 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/10/13 ALTRES DICTAMEN INTEGRAT DE L'ACTIVITAT EXP. 
13/2013 SAC 

J.J.S  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/10/13 ALTRES NÚM.EXP.84/2013 PE DESISTIMENT PER 
DUR A TERME ACTIVITAT NO PERMANENT 

B.C.A  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/11/13 ALTRES PERMIS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

A.G.M  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/11/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

J.M.M.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/11/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXP. 000048/2013-XIG 

ENDESA DISTRIBUCIO 
ELECTRICA SLU 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/11/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXP. 000070/2013-XIG 

ENDESA 
DISTRIBUCION 
ELECTRICA SLU 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/11/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÉS GENERAL NÚM. 
EXP. 000143/2013-XIG 

M.M.S.A.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/11/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXP. 000047/2013-XIG 

S.F.D.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

31/10/13 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP. AL-2013/144 AJUNTAMENT DE 
VALLDEMOSSA 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/11/13 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP. 003883/2013 A 003884/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

31/10/13 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP. 003872/2013 A 003882/2013 VAROS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/11/13 EXPEDICIÓ DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM. EXP. 002746/2013 E.F.F.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/11/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

DEL DEPARTAMENT D'URBANISME I 
TERRITORI J/2013/228-(9/2013) 

INTERVENCIÓ 
GENERAL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/11/13 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROBAR FACTUREA SERVEI D'ITV NÚM. 
Q/2013/1635  

INTERVENCIÓ 
GENERAL 

623,07 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/11/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÉS GENRAL NÚM. EXP. 
000055/2013-XIG 

T.H.A.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/11/13 ALTRES DECLARACIÓ D'INTERÉS GENERAL NÚM. 
EXP. 000065/2013-XIG 

M.J.S  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/11/13 ALTRES DECLARACIÓ D'INTERÉS GENERAL NÚM. 
EXP. 000071/2013-XIG 

G.B.F.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/11/13 ALTRES DECLARACIÓ D'INTERÉS GENERAL NÚM. 
EXP. 000044/2013-XIG 

M.R.C.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/11/13 ALTRES DECLARACIÓ D'INTERÉS GENERAL 
NÚM.EXP. 000107/2012-XIG 

J.N.LL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/11/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÉS GENERAL NÚM. 
EXP. 000063/2013-XIG   

AJUNTAMENT DE 
SANTANY 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/11/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÉS GENERAL NÚM. 
EXP. 000043/2013-XIG 

S.B.G.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/11/13 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM. EXP. AL-2013/127 G.F.C.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/11/13 ALTRES DICTAMEN INTEGRAT DE L'ACTIVITAT 
NÚM. EXP. 28/2013 SAV 

ANGLO BALEAR DE 
SERVICIOS E HIGIENE, 
SL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/11/13 ALTRES DICTAMEN INTEGRAT DE L'ACTIVITAT 
EXP.19/2013 SAC 

LA ENCINA, C.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/11/13 INFORME SÒL RUSTIC NÚM. EXP. 000087/2013-HLSR S.C.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/11/13 INFORME SÒL RUSTIC NÚM. EXP.000013/2013-HLSR C.M.C.C.  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/11/13 INFORME SÒL RUSTIC NÚM. EXP. 000082/2013-HLSR A.P.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/11/13 INFORME SÒL RUSTIC NÚM.EXP. 000069/2013-HLSR F.C.M.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/11/13 INFORME SÒL RUSTIC NÚM. EXP.000036/2013-HLSR A.O.R.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/11/13 INFORME SÒL RUSTIC NÚM. EXP. 000047/2013-HLSR M.C.C.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/11/13 INFORME SÒL RUSTIC NÚM.EXP. 000079/2013-HLSR T.J.W.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/11/13 INFORME SÒL RUSTIC NÚM. EXP. 000080/2013-HLSR F.H.C.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/11/13 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM. EXP. AL-2013/148 HOTEL CALA D'OR  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/11/13 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM. EXP. AL-2013/066 N.D.C.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/11/13 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM. EXP. AL-2013/142 P.J.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/11/13 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM. EXP. AL-2013/120 AJUNTAMENT 
D'ESCORCA 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

07/11/13 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXP`.002426/2013-EXPCED T.P.C.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

07/11/13 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXP. 002590/2013-EXPCED J.C.M.S  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/11/13 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXP. 002876/2013 M.L.O.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/11/13 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXP002861/2013 M.A.M.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/11/13 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.003929/2013 A 003958/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

07/11/13 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXP. 003925/2013 A 003928/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/11/13 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXP. 003904/2013 A 003924/2013 VARIS  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/11/13 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2013/150 A.V.G  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/11/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT  

ESCUDERIA TR 
BALEAR 

 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/07/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

PAGAMENT FACTURES EXP. Q/2013/928 - 
PROGRAMA 34200/20130702  

DESPESES 
POLIESPORTIU SAN 
FERRAN 

1433,07 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/07/13 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

AUTORITZAR L'ABONAMENT DESPESES 
QUILOMETRATGE  

J. T. R. M. 350,12 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/07/13 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

AUTORITZAR L'ABONAMENT DESPESES 
QUILOMETRATGE 

R. LL. R. 36,5 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/07/13 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ RESOLUCIÓ DE DATA 21 DE 
MAIG 2013, D'APROVACIÓ DE LES NORMES 
DE SELECCIÓ DELS ARTISTES O GRUPS 
PROFESSIONALS D'ARTS ESCÈNIQUES 
CAEM 2013-2014 

J.LL.G.LL.  

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/07/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT PAGAMENT FACTURES 
PROMOCIÓ ESPORTIVA REF. Q/2013/937 - 
PROGRAMA 34101/201300704   

VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS 

9557,2 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/07/13 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE DATA 
30/05/13 D'AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT DE FACTURES REF. 
Q/2013/743 PROGRAMA 34200/20130530 

POLIESPORTIU SANT 
FERRAN 

1563,97 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/07/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DERIVADES DE FACTURES   REF. 
Q/2013/936  

CENTRE 
SOCIOCULTURAL 
D'INCA 

129,72 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/07/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER L'OBLIGACIÓ I ORDENAR EL 
PAGAMENT D'UNA SUBVENCIÓ 

ASSOCIACIÓ GENT 
GRAN CAMPANERA 

3041,87 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/07/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER L'OBLIGACIÓ I ORDENAR EL 
PAGAMENT D'UNA SUBVENCIÓ  

ASSOCIACIÓ DE 
PERSONAS MAYORES 
DE LA TERCERA EDAD 
BENVINGUTS 

3692,47 



 165

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/07/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER L'OBLIGACIÓ I ORDENAR EL 
PAGAMENT D'UNA SUBVENCIÓ 

ASSOCIACIÓ VEÏNS 
SECCIÓ GENT GRAN 
LA SOLETAT 

600 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/07/13 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

ABONAMENT DESPESES QUILOMETRATGE G.M.M. 403,92 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/07/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS REF. 
Q/2013/929 FRA. P2131097 

CIA. INSULAR 
MERCANTIL, SA 

1976,52 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/07/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DESPESES BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS REF. Q/2013/927 FRA. 13313 

CAMINA I NO TURIS, SL 1300 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/07/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DERIVADES DE DESPESES DE 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I MUSEUS REF. 
Q/2013/926 

VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS 

2100,82 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/07/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DERIVADES DE DESPESES DE 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I MUSEUS 
REF.Q/2013/925 

VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS 

191,16 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/07/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DERIVADES DE DESPESES D'ÒRGANS DE 
GOVERN CULTURA  REF. Q/2013/918 

J.M.G. 798,6 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/07/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DERIVADES DE DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTATIUS REF. Q/2013/931 

VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS 

648,13 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/07/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ DERIVADA 
DE LA DESPESA DE LLOGUER DE LOCAL 
DEL CENTRE SOCIOCULTURAL DE 
MANACOR MAIG 2013  
EXP. 47/11P-064/09 

C.N.S. 2127,91 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

08/07/13 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN NÒMINA DESPESES 
QUILOMETRATGE MES DE JUNY 2013 

M.R.J. 101,82 
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VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

08/07/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DERIVADES  DE DESPESES ELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA I 
PATRIMONI REF. Q/2013/941 

CANON ESPAÑA, SA 919,6 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

08/07/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT D'OBLIGACION 
DERIVADES DE DESPESES DESL SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA I 
PATRIMONI REF. Q/2013/950 

CANON ESPAÑA, SA 284,35 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

08/07/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DERIVADES DE DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA I 
PATRIMONI REF. Q/2013/810 

VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS 

794,09 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

08/07/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DERIVADES DE DESPESES DEL SERVEI DE 
PATRIMONI HISTÒRIC REF. Q/2013/951 

VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS 

291,8 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

08/07/13 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ NÒMINA DESPESES 
DESPLAÇAMENTS PER TAL D'ASSISTIR A 
LA REUNIÓ "PLAN NACIONAL DE 
ARQUITECTURA TRADICIONAL" A MADRID  

A.R.S. 109,35 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/07/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT 
D'OBLIGACIONS DERIVADES DE 
DESPESES RELATIVES A LES XXV 
JORNADES DE L'ESPORT DE MEDICINA 
"OS I ESPORT" FRA. 113000123933 

VIAJES HALCON, SAU 3060,53 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/07/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LES DESPESES DE 
MANTENIMENT, FUNCIONAMENT I 
DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS DEL 
WEB www.esportbasemallorca.net FRA 
003/2013 

E.T.P. 1657,7 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/07/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DERIVADES DE DESPESES DE 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I MUSEUS FRA. 
092013 

J.M.A. 130 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/07/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DERIVADES DE DESPESES DE 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I MUSEUS 
PROGRAMA PROJECCIONS DELS FONS 
CINEMATOGRÀFICS DE L'ARXIU DEL SO I 
LA IMATGE 2013 

DISEÑO, 
COMUNICACIÓN Y 
PUBLICIDAD, SL 

363 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/07/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PROTOCOL I 
REPRESENTACIÓ ÒRGANS DE GOVERN 

TUMBET MUSIC, SCP 3932,5 
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VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/07/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES SERVEIS ADMINISTRATIUS 
CULTURA I PATRIMONI 

VARIS 903,49 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/07/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DIRECCIÓ INSULAR D'ESPORT VARIS 2754,06 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/07/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES COMISSIÓ D'ESPORTS REF. 
Q/2013/957 PROGRAMA 34002/20130709 

CANON ESPAÑA, SA 261,89 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/07/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE MEDICINA ESPORTIVA VARIS 7530,11 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/07/13 CONTRACTE MENOR CONTRACTE MENOR PASSACARRERS 
FANTÀSTIC 

LA BONITA SCCL 6534 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/07/13 CONTRACTE MENOR DOTZE ITINERÀNCIES DE L'ESTAND 
ANTONI MARIA ALCOVER 

S.J.R. 5662,8 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/07/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA, 
PATRIMONI I ESPORTS 

P.M.S. 178,78 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/07/13 CONTRACTE MENOR ORGANITZACIÓ D'ESPECTACLES 
TEATRALS A LES BIBLIOTEQUES DE LA 
XARXA DE BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 

VARIS 16255,86 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/07/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA, 
PATRIMONI I ESPORTS 

VIAJES MARTELL, SL 203,44 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/07/13 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 

VARIS 794,91 
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VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/07/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL CENTRE SOCIOCULTURAL 
D'INCA 

FERRETERIA COLL, SL 40,43 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/07/13 AUTORITZACIÓ OBRES 
PATRIMONI HISTÒRIC 

PERMÍS ANUAL D'EXCAVACIONS AL 
JACIMENT HOSPITALET VELL DE 
MANACOR 

M.S. I ALTRES  

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/07/13 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DESPESES A.N.G. 52,06 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/07/13 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DESPESES N.B.A. 45,86 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/07/13 CONTRACTE MENOR DESPESA ORGANITZACIÓ DESFILADA 
CARRO TRIOMFAL BEATA 2013 

TRES SERVEIS 
CULTURALS, SL 

21659 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/07/13 AUTORITZACIÓ OBRES 
PATRIMONI HISTÒRIC 

DESPESA PROJECTE DE CANVI PARCIAL 
COBERTURA HABITATGE SINEU 

VARIS  

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/07/13 CONTRACTE MENOR REALITZACIÓ DE 800 EXEMPLARS DEL 
CATÀLEG DE L'EXPOSICIÓ "COLL 
BARDOLET: LA SEDUCCIÓ DEL MOVIMENT 
I LA LLUM" 

VARIS 6784,5 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/07/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES LLOGUER LOCAL CENTRE 
CULTURAL MANACOR JUNY 2013 
 

C.N.S. 2127,91 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/07/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES CENTRE SOCIOCULTURAL 
D'INCA REF. Q/2013/985 

COMERCIAL BORDOY, 
SL 

25,31 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/07/13 APROVAR EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

APROVACIÓ REDISTRIBUCIÓ 
D'ANUALITATS I  D'UNA DESPESA PER 
ADAPTAR-LO AL RÈGIM DE L'IVA VIGENT 

VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS 
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VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/07/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES SERVEI DE PATRIMONI 
HISTÒRIC REF. Q/2013/993 

VARIS 840,54 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/07/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES SERVEI DE CULTURA REF. 
Q/2013/1008 

GRUP TRUI 
MALLORCA, SL 

422,53 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/07/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA I 
PATRIMONI REF. Q/2013/995 

VARIS 635,44 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/07/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS REF. Q/2013/1016 

VARIS 6597,61 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/07/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES POLIESPORTIU SAN FERRAN 
REF. Q/2013/1003 

C.E.O.M. 1604,46 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/07/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE LA COMISSIÓ D'ESPORTS 
REF. Q/2013/1001 

S.E. CORREOS Y 
TELEGRAFOS, SA 

72,88 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/07/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES CENTRE SOCIOCULTURAL DE 
MANACOR REF. Q/2013/1015 

VICEPRESSIDÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS 

85,82 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/07/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS REF. Q/2013/984 

VARIS 3093,68 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/07/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL POLIESPORTIU SANT 
FERRAN REF. Q/2013/1021 

VARIS 1542,53 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/07/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES CONTRACTE MENOR PELS 
SERVEIS PREVENTIUS SANITARIS PELS 
ESDEVENIMENTS ESPORTIUS 
ORGNITZATS PER LA DIRECCIÓ INSULAR 
D'ESPORTS  

SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS 
GENERALES, SL 

2811,11 
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VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/07/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA 
REF. Q/2013/1020 

VARIS 3904 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/07/13 CONTRACTE MENOR ORGANITZACIÓ TALLERS XARXA DE 
BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 

VARIS 16210,8 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/07/13 CONTRACTE MENOR ORGANITZACIÓ DE CONTACONTES A LA 
XARXA DE BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 

VARIS 17642,08 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/07/13 CONTRACTE MENOR REALITZACIÓ DE TRES ACTUACIONS DE 
L'ESPECTACLE "EL DRAC I LA PRINCESA" 

GRUP ES BRUIX 
TEATRE 

4500 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/07/13 AUTORITZACIÓ OBRES 
PATRIMONI HISTÒRIC 

PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ PARCIAL 
DE MURADA DEL POBLAT TALAIÒTIC DE 
SES TALAIES DE CAN JORDI (SANTANYI) 

C.S.G I ALTRES  

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/07/13 ALTRES APORTACIÓ ECONÒMICA, ANUAL I 
ORDINÀRIA DE DEL CONSORCI TIC 
MALLORCA 

CONSORCI DE 
TECNOLOGIES DE LA 
INFORMACIÓ I DE LES 
COMUNICACIONS DE 
MALLORCA 

24645,88 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

20/07/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA 
DEPARTAMENT DE CULTURA I PATRIMONI 

VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS 

94,14 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/07/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES COMISSIÓ D'ESPORTS REF. 
Q/2013/1063 

VARIS 215,14 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/07/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES MEDICINA ESPORTIVA REF. 
Q/2013/1064 

VARIS 534,58 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/07/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES POLIESPORTIU SANT FERRAN 
REF. Q/2013/1065 

VARIS 233,2 
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VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/07/13 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

ADJUDICACIÓ MATERIAL ESPORTIU I 
TROFEUS PER AL DESENVOLUPAMENT 
DELS PROGRAMES DE LA DIRECCIÓ 
INSULAR D'ESPORTS 

H202 SPORT GLOBAL, 
SL 

70800 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/07/13 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

APROVACIÓ D'UNA APORTACIÓ A FAVOR 
DE LA INSTITUCIÓ PÚBLICA ANTONI M. 
ALCOVER 

ANTONI M. ALCOVER 7500 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/07/13 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

CONTRACTE SUBMINISTRAMENT 
MATERIAL TÈXTIL ESPORTIU I TROFEUS I 
DISTINCIONS REF. 27.6/13 

PLAÇA 18, SL 69992,5 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/07/13 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

CONTRACTE SUBMINISTRAMENT 
MATERIAL TÈXTIL ESPORTIU I TROFEUS I 
DISTINCIONS  

M.S.G. 19978,47 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/07/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 

J.C.S. 859,1 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/07/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS REF. Q/2013/1066 

VARIS 1655,84 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/07/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE L'EDIFICI KREKOVIC REF. 
Q/2013/1067 

VARIS 145,65 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/07/13 ALTRES PROCEDIMENT DE DECLARACIÓ DE 
PÈRDUA DEL DRET AL COBRAMENT D'UNA 
SUBVENCIÓ PROJECTE FOCUS PALMA 
2012 

FOCUSFUTBOL, SC 24740 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/07/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS REF. Q/2013/1062 

SATIE PRODUCCIONES 
AUDIOVISUALS, SL 

2592,33 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/07/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS REF. Q/2013/1068 

VARIS 150,9 
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VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/07/13 ALTRES PÈRDUA DRET COBRAMENT SUBVENCIÓ  FUTBOL CLUB MARTÍ 
JORDÀ FERRER 

1238,27 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/07/13 ALTRES PROJECTE CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ 
CONJUNT PINTURES MURLS DE 
L'ESGLÉSIA DE SANT ANTONI DE VIANA DE 
PALMA 

BISBAT DE MALLORCA  

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/07/13 APROVAR EXPEDIENT 
DE SUBVENCIONS 

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS 2013 
FIRES DE ARTS ESCÈNIQUES EXP. 25/2013 

ENTITATS 
ASSOCIATIVES O 
ORGANITZATIVES 
SENSE ÀNIM DE LUCRE 

20000 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/07/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA 
REF. Q/2013/1084 

PROCUAME 2005, SL 992,2 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/07/13 APROVAR EXPEDIENT 
DE SUBVENCIONS 

CONVOCATÒRIA SUBVENCINOS 2013 
FIRES DE ARTS ESCÈNIQUES 

ENTITATS 
D'ADMINISTRACIÓ 
LOCAL DE MALLORCA 
O ORGANISMES 
PÚBLICS QUE EN 
DEPENEN 

50000 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/07/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

APROVAR COMPTE JUSTIFICATIU 
J/2013/162 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLIC 

3974,91 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/07/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

APROVAR EL COMPTE JUSTIFICATIU 
J/2013/161 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

71,48 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/07/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

APROVAR EL COMPTE JUSTIFICATIU 
J/2013/164 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

166 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/07/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA REF. 
Q/2013/1091 

VARIS 622 
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VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/07/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA I 
PATRIMONI REF. Q/2013/1102 

VARIS 683,56 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/07/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES D'ÒRGANS DE GOVERN 
CULTURA REF. Q/2013/1110 

VIAJES 2000, SA 111,58 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/07/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PROMOCIÓ SOCIAL I 
ASSOCIACIONISME REF. Q/2013/1109 

VARIS 998,24 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/07/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ORDENAR EL PAGAMENT SUBVENCIÓ 
LLOGUER LOCAL SOCIAL I MANTENIMENT 
ENTITAT 

ASSOCIACIÓ GENT 
GRAN SECAR DE LA 
REAL 

4200,99 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/07/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APORTACIÓ PLURIENNAL REF. 2012/676 FUNDACIÓ TEATRE 
PRINCIPAL DE PALMA 

288106,09 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/07/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE LA COMISSIÓ D'ESPORTS 
REF. Q/2013/1111 

GRAFICAS PLANISI, SA 1402,63 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/07/13 ALTRES APROVACIÓ EXP RELATIU A L'APORTACIO 
ANUAL 2013  

CONSORCI CIUTAT 
ROMANA DE 
POL·LENTIA 

48865 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/07/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

APROVAR EL COMPTE JUSTIFICATIU 
J/2013/165 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

79,32 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

31/07/13 ALTRES APROVACIÓ CONVOCATÒRIA D'AJUDES 
DE MÍNIMS 2013 PER ALS PROJECTES 
EXPOSITIUS D'ARTS PLÀSTIQUES I DE LES 
BASES REF. 26/2013 

GALERIES D'ART 60000 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

31/07/13 CONTRACTE MENOR ORGANITZACIÓ I PRODUCCIÓ DE 
L'EXPOSICIÓ I CATÀLEG "LA MALLORCA DE 
TOM I CORDELIA WEEDON. FOTOGRAFIES 
1950-1970" 

VARIS 9419,19 
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VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/06/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES CONTRACTE SERVEI 
D'ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT 
PROGRAMA "JOCS ESPORTIUS ESCOLARS 
2013-2014" 

ESPORTS 85, SL 28731,07 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/08/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL LLOGUER DEL LOCAL 
SOCIAL I MANTENIMENT DE L'ENTITAT 

ASOCIACIÓN TERCERA 
EDAD TOTS EN MARXA 

5107,21 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/08/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL LLOGUER DEL LOCAL 
SOCIAL I MANTENIMENT DE L'ENTITAT 

ASOCIACIÓN DE LA 
REAL HERMANDAD DE 
VETERANOS DE LAS 
FFAA Y DE LA GUARDIA 
CIVIL 

6498,14 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/08/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA REF. 
Q/2013/1114 

LABONITA, SCCL 605 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/08/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA REF. 
Q/2013/1115 

S.J.R. 3000 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/08/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA REF. 
Q/2013/1116 

ARSIS PRODUCCIONS 
MUSICALS 

600 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/08/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA REF. 
Q/2013/1118 

VARIS 1429,06 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/08/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA VARIS 254,1 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/08/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS REF. Q/2013/1124 

EL CORTE INGLES, SA 30,19 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/08/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES POLIESPORTIU SANT FERRAN 
REF. Q/2013/1122 

VARIS 986,21 
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VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/08/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE MEDICINA ESPORTIVA REF. 
Q/2013/1121 

CANON ESPAÑA, S 212,29 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/08/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE LA COMISSIÓ D'ESPORTS 
REF. Q/2013/1120 

VARIS 1432,18 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/08/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA 
REF. Q/2013/1119 

VARIS 5530 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/08/13 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT AL FULL DE 
QUILOMETRATGE 

J.M.S. 69,64 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/08/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL LLOGUER DEL LOCAL 
SOCIAL I MANTENIMENT DE L'ENTITAT 

ASSOCIACIÓ DE 
PERSONES MAJORS 
DES CAMP RODÓ 

7768,01 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/08/13 DEVOLUCIÓ FIANÇA ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE 
LES ESTADES ESPORTIVES D'ESTIU SANT 
FERRAN 2008 EXP. FISC. 40.3/13 

ALCARI ESCOLA DE 
CUINA, SL 

4745 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/08/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS EXPOSICIÓ I CATÀLEG "IN 
MEMORIAM"  

C.F.E. 2057 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/08/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
EXPOSICIÓ I CATÀLEG "IN MEMORIAM" 

PLAÇA 18, SL 395,31 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/08/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS EXPOSICIÓ I CATÀLEG "IN 
MEMORIAM" 

M.V.F. 1815 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/08/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA 
CORRESPONENTS A CINC ACTUACIONS 
DEL "PASSACARRERS FANTÀSTIC" 

LABONITA, SCCL 3920,4 
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VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/08/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA REF. 
Q/2013/1139 

CENTRO CULTURAL 
ASBAEK GALLERY, SL 

1499,99 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/08/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

TASA RESIDUS SÒLIDS URBANS EDIFICI 
KREKOVIC REF. Q/2013/1141 

AJUNTAMENT DE 
PALMA 

138,9 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

06/08/13 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

MODIFICA RESOLUCIO DE 23/05/13 
(IMPORT SUPERIOR) REF. Q/2013/680 

A.C.S.C. 3302,28 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

06/08/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA REF. 
Q/2013/1148 

J.O.F. 1452 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

06/08/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS REF. Q/2013/1149 

UNIDAD EDITORIAL 
REVISTAS, SLU 

42,56 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

06/08/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE L'EDIFICI KREKOVIC REF. 
Q/2013/1147 

VARIS 241,27 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

06/08/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES D'ÒRGANS DE GOVERN 
CULTURA  
REF. 2013/1142 

VARIS 2452 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

07/08/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEIS ADMINISTRATIUS 
DE CULTURA I PATRIMONI REF. 
Q/2013/1151 

DISTRIBUCIONES 
UNIVERSAL 
MALLORCA, SL 

531,62 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

08/08/13 INICIAR EXPEDIENT CONVENI CONSELL INSULAR-
AJUNTAMENT D'ANDRATX PER A LA 
RESTAURACIÓ DEL MOLÍ DE VENT 
FARINER DE SA PLANETA 

VARIS  

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

14/08/13 DEVOLUCIÓ FIANÇA SERVEI D'ORGANITZACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS 
ESCOLARS PROGRAMA "L'AULA A LA MAR" 

FEDERACIÓ BALEAR 
DE VELA 

2737,5 



 177

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/08/13 CONTRACTE MENOR EDICIÓ DE 500 EXEMPLARS DEL LLIBRE 
"DE L'ALBA AL MIGDIA I ALTRES POEMARIS 
(1918-1947)" 

VARIS 8339,3 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/08/13 ALTRES INCLUSIÓ NÒMINA DESPESES 
DESPLAÇAMENT 

J.M.P.S. 12,1 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/08/13 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT L FULL DE 
QUILOMETRATGE I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 

J.T.R.M. 135,44 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

21/08/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES ORGANITZACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT PROGRAMA "JOCS 
ESPORTIUS ESCOLARS 2013-2014" 

ESPORTS 85, SL 68722,2 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

20/08/13 DEVOLUCIÓ FIANÇA SERVEI PREVENTIU SANITARI PELS 
ESDEVENIMENTS ESPORTIUS 

SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS 
GENERALES, SL 

1180 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/08/13 DEVOLUCIÓ FIANÇA SERVEI PREVENTIU SANITARI 
ESDEVENIMENTS ESPORTIUS (EXP. 3/09) 

SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS 
GENERALES, SL 

1947,45 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/08/13 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT AL FULL DE 
QUILOMETRATGE I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 

J.T.R.M. 73,96 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/08/13 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 

M.A.N.G. 21,42 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/08/13 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 

N.B.A. 34,82 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/08/13 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 

N.B.A 34,82 
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VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/08/13 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 

G.G.N. 46,82 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/08/13 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 

G.G.N. 193,07 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/09/13 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 

C.G.L. 570,58 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/09/13 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

MODIFICA RESOLUCIÓ DE DATA 10/06/13 
PER LA QUAL ES RECONEIXIA UNA 
OBLIGACIÓ 

SEPROSPORT, SL  

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/09/13 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 

A.M.M. 383,27 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/09/13 INICIAR EXPEDIENT CONTRACTACIÓ RELATIVA AL 
SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENT 
INFORMÀTIC 

VARIS  

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/09/13 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 

A.M.M. 221,89 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/09/13 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 

A.M.M 100,86 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ APROVADA PER CONSELL 
EXECUTIU DEL CONSELL DE MALLORCA 

ASSOCIACIÓ 
CULTURAL ARRABAL 
DE SANTA CATALINA 

5283,29 
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VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ APROVADA PER CONSELL 
EXECUTIU DEL CONSELL DE MALLORCA 

ASSOCIACIÓ LLAR 
PARROQUIAL PER A 
MAJORS DE SANT 
FRANCESC DE PAULA 

3901,61 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/09/13 INICIAR EXPEDIENT CONTRACTACIÓ SERVEIS D'INFORMÀTICS VARIS  

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/09/13 ALTRES CESSAMENT D'HABILITAT CAIXA FIXA DEP. 
JOVENTUT I IGUALTAT I AMPLIACIÓ DE 
L'HABILITACIÓ DE L'HABILITAT DE CAIXA 
FIXA VICEPRESIDÈNCIA CULTURA, 
PATRIMONI I ESPORTS 

VARIS  

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/09/13 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 

R.LL.R. 105,18 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

PROJECTE "EL SOPAR" CONVOCATÒRIA 
D'AJUDES DE MINIMIS ANY 2012 

LA IGUANA TEATRE, SL 19911,81 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

06/09/13 ALTRES RESOLUCIÓ EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA 
DEL TSJIB NÚM. 766 DE 31.10.12 

GELABERT CORTES, 
SL 

29375,91 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA REF. 
Q/2013/1289 

VARIS 1604,99 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA REF. 
Q/2013/1285 

VARIS 5495,85 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES  DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA, 
PATRIMONI I ESPORTS REF. Q/2013/1292 

VARIS 1935,37 



 180

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS REF. Q/2013/1293 

VARIS 5776,67 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS REF. Q/2013/1294 

PRODUCCIONES BLAU, 
SL 

180,1 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

IMPOST SOBRE VEHICLES PEUGOT 
PARTNER 
 5395-DYT REF. Q/2013/1287 

AJUNTAMENT DE 
PALMA  

87 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/09/13 ALTRES AUTORITZACIÓ D'URGÈNCIA PROJECTE 
DE TRASLLAT I NOVA UBICCIÓ LÀPIDA 
ROMANA EMPLAÇADA AL CARRER D'EN 
MOREY DE PALMA 

VARIS  

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES PROMOCIÓ SOCIAL I 
ASSOCIACIONISMES REF. Q/20013/1295 

TECNOEVENTOS DE 
BALEARES, SL 

1314,3 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS  

J.M.P.F. 256,52 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA  
REF. Q/2013/1298 

B.F.P.M. 1500 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA REF. 
Q/2013/1299 

ART OBERT FRAN 
REUS, SL 

1500 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS  
EXPOSICIÓ I CATÀLEG "IN MEMORIAM" EN 
HOMENATGE A L'ESCRIPTOR BLAI BONET 

CRÀFIQUES RUBINES, 
SL 

1281,69 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS  
EXPOSICIÓ I CATÀLEG "LA MALLORCA DE 
TOM I CORDELIA WEEDOM" 

I.F.I. 1677,06 
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VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE L'EDIFICI KREKOVIC REF. 
Q/2013/1296 

VARIS 343,32 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/09/13 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

MODIFICA LA RESOLUCIÓ DE LA 
BESTRETA DE CAIXA FIXA DE DATA 
20/07/13 

VARIS 94,14 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES D'ÒRGANS DE GOVERN REF. 
Q/2013/1297 

AKHA EDICIONS I 
PROJECTES 
CULTURALS, SL 

2991,04 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/09/13 ALTRES RESOLUCIÓ D'INCLUSIÓ EN LA NÓMIA DE 
DESPESES PER DESPLAÇAMENT 

F.B.S. 10,1 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA I 
PATRIMONI REF. Q/2013/1329 

INFORMÀTICA EL 
CORTE INGLÉS, SA 

2824,14 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI PER DUR A TERME 
LES XXV JORNADES DE L'ESPORT DE 
MEDICINA "OS I ESPORT" 

AMADIP ESMENT 2169,53 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI PER DUR A TERME 
LES XXV JORNADES DE L'ESPORT DE 
MEDICINA "OS I ESPORT" 

SON FUSTER CAFÉ, SL 891 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/09/13 ALTRES DEIXAR SENSE EFECTE LA RESOLUCIÓ DE 
10/06/13 DE RECONEIXEMENT 
D'OBLIGACIONS 
(FRES. SON FUSTER CAFÉ, SL I AMADIP 
ESMENT) 
 

VARIS 3060,53 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL CENTRE SOCIOCULTURAL 
D'INCA REF. Q/2013/1316 

COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS BISBE 
LLOMPART 

73,76 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PROMOCIÓ SOCIAL I 
ASSOCIACIONISME REF. Q/2013/1334 

DISTRIBUCIONES 
UNIVERSAL 
MALLORCA, SL 

40,61 
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VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL CENTRE SOCIOCULTURAL 
D'INCA REF. Q/2013/1319 

CENTRE D'IMPRESSIÓ 
DE MALLORCA, SL 

44,77 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES JUNY 2013 CONTRACTE DEL 
SERVEI D'ORGANITZACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA 
"JOCS ESPORTIUS ESCOLARS 2013-2014"  

ESPORTS 85, SL 41170,75 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES COMISSIÓ D'ESPORTS REF. 
Q/2013/905 

ENDESA ENERGIA XXI, 
SL 

66,03 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL POLIESPORTIU SANT 
FERRAN REF. Q/2013/1317 

VARIS 5313,52 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES MEDICINA ESPORTIVA REF. 
Q/2013/1321 

VIAJES MARTEL, SL  233,34 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES CONTRACTE MENOR 
MANTENIMENT, FUNCIONAMENT I 
DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS DEL 
WEB www.esportbasemallorca.net 

E.T.P. 1657,7 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA 
REF.Q/2013/1320 

VARIS 6739,4 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE LA COMISSIÓ D'ESPORTS 
REF. Q/2013/1323 

S.E.CORREOS Y 
TELEGRAFOS, SA 

3,34 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE LA COMISSIÓ D'ESPORTS 
REF. Q/2013/1318 

VARIS 5228,48 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE MEDICINA ESPORTIVA REF. 
Q/2013/1321 

VIAJES MARTEL, SL 233,34 
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VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

20/09/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

APROVAR EL COMPTE JUSTIFICATIU 
J/2013/188  

DEP. HISENDA I 
FUNCIÓ FÚBLICA 

2389,45 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES POLIESPORTIU SANT FERRAN 
REF. Q/2013/1322 

TECSA MONTAJES, SL 242,25 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/09/13 ALTRES INICI DEL PROCEDIMENT DE DECLARACIÓ 
DE PÈRDUA DEL DRET AL COBRAMENT 
PARCIAL D'UNA SUBVENCIÓ PROJECTE 
"COPA DEL SOL" 

FEDERACIÓ BALEAR 
DE TENIS 

643,57 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA REF. 
Q/2013/1370 

J.G.C. 1500 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA REF. 
Q/2013/1371 

FUNDACIÓ TEATRE 
DEL MAR 

2500 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA REF. 
Q/2013/1360 

VARIS 518,91 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA REF. 
Q/2013/1367 

VARIS 3600 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE L'EDIFICI KREKOVIC REF. 
Q/2013/1361 

VARIS 1417,5 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA REF. 
Q/2013/1362 

VANRELL, SL 1500 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA REF. 
Q/2013/1373 

J.C.M.S. 1452 
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VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL CENTRE SOCIOCULTURAL 
DE MANACOR 

RES DE RES I EN 
BLANC, SL 

1011,56 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PROMOCIÓ SOCIAL I 
ASSOCIACIONISME 

RES DE RES I EN 
BLANC, SL 

6356,74 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES CENTRE SOCIOCULTURAL DE 
MANACOR  

RES DE RES I EN 
BLANC, SL 

1264,45 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL CENTRE SOCIOCULTURAL 
D'INCA  

RES DE RES I EN 
BLANC, SL 

1264,45 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PROMOCIÓ SOCIAL I 
ASSOCIACIONISME  

RES DE RES I EN 
BLANC, SL 

4223,65 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PROMOCIÓ SOCIAL RES DE RES I EN 
BLANC, SL 

3981,66 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/09/13 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 

R.M.C.R. 64,12 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/09/13 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 

C.L.C. 103,98 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/09/13 ALTRES DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA 
CONTRACTE  

INICIATIVES DE 
CIUTAT, SL 

65376 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

25/09/13 APROVACIÓ 
LIQUIDACIÓ 

CONTRACTE DELS SERVEIS MÈDICS PER 
A LA COBERTURA DELS CENTRES 
PERIFÈRICS I ESPECIALITATS DEL SERVEI 
DE MEDICINA DE L'ESPORT 

ABEME 0 
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VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

25/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS REF. Q/2013/1380 

VARIS 1521,54 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

25/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS  
EXPOSICIÓ I CATÀLEG "IN MEMOMIAM" 
HOMENATGE A L'ESCRIPTOR BLAI BONET 

GRÀFIQUES PLANISI, 
SA 

153,32 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

25/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA 
REALITZACIÓ TRES REPRESENTACIONS 
ESPECTACLE "EL DRAC I LA PRINCESA" 

GRUP ES BRUIX 
TEATRE 

4500 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

25/09/13 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 

J.M.P.S 90,33 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

25/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES CONTRACTE MENOR 
MANTENIMENT, FUNCIONAMENT I 
DESENVOLUPAMENT APLICACIONS WEB 
www.esportbasemallorca.net 

E.T.P. 1657,7 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

25/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ LLOGUER LOCAL SOCIAL I 
MANTENIMENT ENTITAT 

ASSOCIACIÓ TERCERA 
EDAT DE 
PENSIONISTES I 
JUBILATS DE GÈNOVA 

1957,38 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/09/13 INICIAR EXPEDIENT SIGNATURA D'UN CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ  

FEDERACIÓ 
EMPRESARIAL 
HOTELERA DE 
MALLORCA 

 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA 
REF. Q/2013/1383 

VARIS 4074,14 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL POLIESPORTIU SANT 
FERRAN REF. Q/2013/1384 

VARIS 749,14 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE MEDICINA ESPORTIVA REF. 
Q/2013/1386 

VARIS 4785,51 
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VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL CENTRE SOCIOCULTURAL 
D'INCA  
PROJECTE GRAN ESCENA  

RES DE RES I EN 
BLANC, SL 

1011,56 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/09/13 INICIAR EXPEDIENT SIGNATURA CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
PER AL FOMENT DEL FUTBOL ENTRE NINS 
I NINES DE MALLORCA 

REIAL CLUB ESPORTIU 
MALLORCA 

 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES PROMOCIÓ ESPORTIVA REF. 
Q/2013/1382 

JP MARCAS 2010, SL 2145,51 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

27/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS REF. Q/2013/1392 

QUINDROP 
PRODUCCIONES 
AUDIOVISUALES, SL 

346,06 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

27/09/13 INICIAR EXPEDIENT APROVACIÓ REGLAMENT DE 
FUNCIONAMENT I ÚS DEL RECINTE 
POLIESPORTIU SANT FERRAN 

POLIESPORTIU SANT 
FERRAN 

 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

08/07/13 ALTRES INCLUSIÓ NÒMINA DESPESES 
DESPLAÇAMENT 
DONA CONFORMITAT I AUTORITZA 
L'ABONAMENT 

G.M.M 10,1 

 

 

 


