
 1

RELACIÓ ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL 
CONSELL DE MALLORCA DE DIA 3 DE SETEMBRE DE 2015 
 
 
APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (25-8-2015). 
 
DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 
 
PROPOSTA PER CONCEDIR ELS PREMIS JAUME II DE LA DIADA DE 
MALLORCA 2015. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident segon i conseller executiu de 
Participació Ciutadana i Presidència: 
 

El Reglament del Premis Jaume II de la Diada de Mallorca, aprovat pel Ple del 
Consell de Mallorca el dia 17 de juliol de 2006, i publicat en el BOIB núm. 107, de 29 
de juliol de 2006, estableix que els Premis Jaume II de la Diada de Mallorca s’han de 
lliurar a les persones físiques i jurídiques que hagin destacat durant l’any natural previ 
en la promoció dels símbols, referents històrics o el nom de Mallorca. 

També s’estableix que ha de ser el Consell Executiu el que, a proposta de la Direcció 
Insular de Presidència i Relacions Institucionals, entre d’altres, concedirà els Premis 
Jaume II de la Diada de Mallorca. Aquestes propostes han de ser dictaminades per la 
Comissió Informativa General i Especial de Comptes. 

Enguany, es proposen les persones i entitats següents, d’acord amb els mèrits que 
s’exposen: 

 

Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica de Mallorca, 
organització no governamental independent i sense ànim de lucre que va ser creada el 
23 de febrer de 2005 ―fa just 10 anys― per la voluntat d’un col·lectiu de ciutadanes i 
ciutadans que volen recuperar la memòria històrica de Mallorca, i a Mallorca, sobre el 
temps de la II República, la Guerra Civil i la repressió franquista posterior. 

La raó que els va portar a associar-se no només fou el desig de restaurar la dignitat i 
l’honor de les víctimes de la Guerra Civil i la repressió posterior a Mallorca, sinó 
també la d’explicar i donar a conèixer una part de la nostra història que se’ns ha 
ocultat o s’explica sense el rigor ni el respecte necessari cap a les víctimes. 

Just a tall d’exemple, 76 anys després d’acabada la Guerra Civil i 37 d’ençà de la 
recuperació de la Transició, a Mallorca encara hi ha, com a mínim, 57 fosses comunes 
(entre d’altres llocs, a Alaró, Algaida ―tres―, Bunyola, Calvià, Deià, Manacor 
―set―, Montuïri, Palma, Petra, Porreres, Santa Maria, Sencelles, Santanyí i Son 
Servera ―tres―) que contenen indignament centenars de cossos de persones 
republicanes assassinades sense que les seves famílies les puguin honorar com cal. 
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Dia 17 de juny de 2015 varen ser sepultades per primera vegada a Mallorca les restes 
de víctimes del feixisme enterrades en una fossa comuna. L’Associació Memòria de 
Mallorca, juntament amb els ajuntaments de Maria de la Salut (poble d’on eren els 
tres homes trobats) i de Sant Joan (localitat on estava ubicada la fossa), varen haver de 
menester un any per poder fer realitat el que és tota una fita dins la història de 
Mallorca. La implicació personal de la llavors batlessa santjoanera, Catalina Gayà, 
fou decisiva per poder dur envant tot el procés de localització i exhumació d’aquesta 
fossa comuna, i l’Ajuntament de Maria de la Salut ha assumit les despeses de la 
identificació dels cossos, en la qual han intervingut també el Laboratori de 
Bioarqueologia Humana de la Universitat Autònoma de Barcelona i l’àrea de 
Genètica de la Universitat de les Illes Balears. Les restes de les tres víctimes del 
feixisme varen ser custodiades durant mesos en unes dependències municipals de 
l’Ajuntament de Sant Joan.  

Dia 19 de juny les restes dels cossos varen poder ser entregades als familiars en un 
acte públic a Maria de la Salut. Tot aquest llarg procés no hagués estat possible sense 
la implicació de totes aquestes persones i sense l’impuls i la coordinació de Memòria 
de Mallorca. Ha estat, sens dubte, tot un exemple de perseverança, de dignitat, de 
professionalitat i, per damunt de tot, d’humanitat, i cal que es reconegui públicament 
com un camí que s’ha obert amb molt d’esforç i dedicació personal i que les 
Institucions ―començant pel Consell de Mallorca― haurien de continuar fent. 
Només així la nostra democràcia serà completa: ara no hi som tots, hi falten els 
desapareguts i els represaliats del franquisme. 

 

La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH Mallorca), sorgeix com a 
moviment social horitzontal, assembleari i no-partidista, aparegut en el marc de la 
crisi immobiliària. A Mallorca, així com en altres punts de l’Estat espanyol, aquesta 
associació ha esdevingut un lloc de trobada, ajut i acció per a totes les persones amb 
dificultats per a pagar l’hipoteca o que es troben en procés d’execució hipotecària, 
així com per a altres persones solidàries amb aquesta problemàtica. 

Davant la constatació que l’actual marc legal està dissenyat per garantir el cobrament 
dels deutes per part dels bancs, mentre les persones hipotecades, que per diversos 
motius com l’atur o la pujada de les quotes, no poden fer front a les lletres, queden  
desprotegides, la PAH ha dedicat els seus esforços en oferir-los assessorament, ajuda i 
suport.  

Una de les reivindicacions més importants és la dació en pagament, entenent que no 
és de justícia social el fet de perllongar el deute amb el banc un cop executada la 
hipoteca, ja que en la majoria dels casos, aquest es converteix en un deute impagable 
que s’arrossega tota la vida. 

Entre les seves demandes es troben, també, la necessitat urgent d’aturar els 
desnonaments; garantir l’accés a la justícia gratuïta, per poder defensar-se en els 
processos d’execució; garantir que no es produeixin situacions de desemparament 
habitacional, mentre milers de pisos romanen buits, a l’espera d’esdevenir un negoci 
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rendible; el lloguer social; una auditoria social, sobre el funcionament del mercat 
hipotecari i la lluita perquè s’estableixin les polítiques, reformes i mecanismes que 
permetin l’accés a un habitatge digne i que aquesta necessitat bàsica no torni a ser mai 
més un negoci per uns pocs. 

En aquest sentit, la PAH ha dut a terme accions de visibilització del problema dels 
desnonaments, tant a les institucions com al carrer, que han fet que la ciutadania fos 
conscient del drama social que suposen. I han aconseguit que aquesta sensibilització 
arribàs a les institucions, que s’han implicat amb aquesta situació d’emergència de 
moltes famílies, amb l’obertura de l’oficina anti-desnonaments. 

PAH Mallorca, entre les seves funcions, ha aconseguit habitatges amb lloguer social, 
l’aturar els desnonaments. PAH Mallorca, juntament amb altres plataformes d’afectats 
per la hipoteca de tot el territori espanyol, estan intentant dur al Congrés dels 
Diputats, la ILP per modificar la dació en pagament, per paralitzar els desnonaments i 
per aconseguir el lloguer social 

 

El Club Esportiu Llosetense va fer realitat, el passat 27 de juny, el somni de l’ascens 
a Segona Divisió B, una fita fins aleshores impensable en el cas d’una entitat 
esportiva humil que, a base de treball, d’esforç, de constància, ha escalat al cim més 
alt de la seva història, des que es va fundar l’any 1944. 

Disputat en un camp ple fins a la bandera, ple de llosetins i llosetines que animaren 
fins a l’extenuació el seu equip, els jugadors entrenats per Óscar Troya aconseguiren 
desfer-se del seu rival, el Club Deportivo San Pedro, derrotant-lo per 3 gols a 1 i fent 
valer, a més, l’avantatge de 0-1 del partit d’anada que s’havia jugat, una setmana 
abans, a la localitat malaguenya. 

Una victòria incontestable que suposava escriure el millor dels epílegs a una 
temporada que, per molts anys que passin, es recordarà sempre en aquest petit 
municipi del Raiguer, i durant la qual el Llosetense va accedir a la fase final de la 
lligueta d’ascens a Segona Divisió B després de classificar-se en segon lloc a la 
competició regular.  

La categoria de bronze quedava encara lluny, perquè l’equip havia de superar tres 
complicades eliminatòries davant uns rivals més que exigents: la Unión Adarve, el 
Real Múrcia Imperial i, finalment, el Club Deportivo San Pedro. 

Una vegada amb l’ascens dins el sac només mancava saber si els dirigents del 
Llosetense, i els socis i simpatitzants que li donen suport, aconseguirien reunir el 
pressupost suficient per garantir que l’equip completàs una temporada digna i solvent 
en una categoria tan complexa com és la Segona Divisió B.  

Sortosament, el suport unànime i sense fissures de tota la societat llosetina, i de la 
societat mallorquina, va permetre que l’ascens aconseguit als camps de joc no quedés 
frustrat als despatxos. Així, el Llosetense és ara, juntament amb l’Atlètic Balears, un 
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dels dos  representants del futbol de les Illes a la tercera categoria en importància del 
futbol espanyol.  

Aquesta gesta, que ha emocionat a aficionats i no tan aficionats de Mallorca, posa de 
manifest que la unió d’un planter de jugadors involucrats i compromesos, un equip 
tècnic solvent i preparat, una massa social entregada als seus colors, i uns dirigents 
treballadors, ambiciosos i valents, és capaç de materialitzar qualsevol objectiu que es 
proposi.  

De fet, aquest esperit d’unió ha estat el segell que ha caracteritzat l’evolució del Club 
Esportiu Llosetense com a entitat social i esportiva al llarg de la seva història, però, 
particularment, al llarg dels darrers anys, que han coincidit amb l’etapa de més èxit,  
encapçalada pel seu president, el senyor Pere Ignasi Prieto.  

De la seva mà, i dels dirigents que l’han acompanyat, el Llosetense ha experimentat 
un inqüestionable salt de qualitat que es començpà a notar la temporada 2010-2011 
amb un més que meritori cinquè lloc a la competició de Tercera Divisió, escapant de 
la promoció d’ascens per un sol punt.  

En canvi, un any més tard, amb el tècnic Paco Navarrete, el Llosetense aconseguia 
disputar la promoció a Segona B per primera vegada en la seva història, superant una 
de les eliminatòries i sent derrotat a la segona.  

Tot i així, la història estava en deute amb un club que mai no ha deixat de lluitar per 
erigir-se en un dels equips més representatius del futbol mallorquí i balear.  

I finalment, aquest deute el va cobrar amb escreix el passat 27 de juny, omplint 
d’orgull els llosetins i mallorquins, i encetant una etapa apassionant que, segurament, 
la gran família del Llosetense afrontarà amb l’esperit competitiu i esportiu que 
caracteritzen la ja venerable trajectòria de 71 anys de compromís amb l’esport i el 
futbol de ca nostra. 

 

La Coral Sant Jaume va néixer l’any 1939 i el seu fundador va ser Sebastià 
Martorell Pol. Pocs anys després (1944) fou complementada amb una orquestra de 
cambra, que acompanyà la coral fins a l’any 1962. Al llarg de la seva història, ha estat 
dirigida per Sebastià Martorell, Francesc Obrador, Mn. Bartomeu Veny i Joan Siquier. 
Actualment, el seu director és Mariano Cortés. 

La coral, a més de participar a les festes religioses de la parròquia de Sant Jaume de 
Palma, ha actuat a les 34 edicions de les trobades «Els cors canten Nadal», celebrades 
a l’església de Sant Francesc de Palma i també a totes les convocatòries organitzades 
per la desapareguda Federació de Corals de Mallorca, a l’Auditòrium de Palma, o 
altres indrets. 

Per commemorar  el seu 60è aniversari, l’any 1999, s’organitzaren una sèrie d’actes, 
entre els quals hi hagué la presentació del llibre Coral Sant Jaume, 60 anys de vida 



 5

(1939-1999), escrit per  Pere A. Massuti Oliver, membre de la coral, i tambés es feren 
diversos concerts, destacant els celebrats a l’església de San Felip Neri de Palma i a 
l’Auditòrium Filharmonia de Colònia (Alemanya). 

 
De llavors ençà, a més d’actuar a diferents llocs de Palma i a quasi tots els pobles de 
Mallorca, ha fet concerts a la universitat i a l’església de Nostra Senyora de les Neus 
de Praga, al Casal Català d’Edimburg, a l’Alcázar de los Reyes Cristianos de Còrdova 
i a l’església de Nostra Senyora de la Concepció de Lisboa. 

De memorables s’haurien de titular els concerts fets a la UNESCO de París així com 
el viatge a Polònia per retre homenatge a Frederic Chopin amb els cants davant la 
seva urna i la seva casa natal. També celebrà un concert a Varsòvia i un altre a la 
ciutat de Cracòvia. 

Fou vertaderament inoblidable el concert que es va fer a Hamburg, visitant la ciutat de 
Berlín i fou tan important, no solament pel concert, sinó, tal vegada, per la germanor 
profunda del cantaires. 

En tots els repertoris que componien els concerts en aquests indrets esmentats no hi 
faltaven composicions d’autors mallorquins.  

I vet aquí que, com si fos l’altre dia que nasqué, aquesta coral acaba de complir 75 
anys, amb la intenció de perllongar la seva activitat cantaire en els nous membres de 
la coral, que consta d’una Junta Directiva, president, secretari, tresorer, quatre vocals, 
catorze sopranos, onze contralts, set tenors, nou baixos, dues organistes i un director. 
 
A més,  la coral ha generat l’aparició d’un cor de cant  gregorià, al qual pertanyen un 
grup reduït dels components de la coral, cantaires que s’han format en diversos 
cursets a Madrid i a Milan. 

Ara per ara, la coral prepara l’edició d’un llibre commemoratiu de tota la seva  
història i les seves activitats durant aquests 75 anys. 

 

Almacenes Casa Roca és una de les tendes més emblemàtiques i amb més historia de 
la ciutat de Palma, que ha estat dirigida per cinc generacions de la mateixa família. 

Tot va començar l’any 1850, quan Francesc Roca Parets, un emprenedor de mena en 
la seva època, va arribar de Barcelona amb la idea de dur endavant un negoci de 
llibrets de paper de fumar i mistos. La botiga es trobava ubicada en el mateix 
emplaçament d’ara, però era coneguda amb el nom de La Mistera. 

El primer hereu del local va ser Eduard Roca Amorós, juntament amb el seu germà, 
Ricard, que va arribar a ser president de la Cambra de Comerç. Tots dos eren 
empresaris amb una extraordinària visió de futur, si bé la persona que va aportar el 
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segell que, encara avui en dia, caracteritza Casa Roca va ser Domènec Torrents Roca, 
nebot dels germans Roca Amorós.  

Amb Domènec al capdavant, Casa Roca va començar a créixer de bon de veres. En 
primer lloc, el nou propietari va adquirir l’edifici amb la intenció de convertir-lo en 
uns grans magatzems, i per fer-ho va contractar els serveis de l’arquitecte modernista 
Francesc Roca. 

Encara ara hi ha guardada, en el despatx de la tenda, el dibuix d’aquell primer projecte 
que es va acabar transformant en un edifici de cinc plantes, en el qual, a la planta 
principal i al soterrani, s’hi va ubicar el local de venda al públic. 

La inauguració va tenir lloc l’any 1929, tot i que, com hem vist, els orígens de Casa 
Roca cal cercar-los molt més enrere, l’any 1850.  

Des d’aquest punt de vista, ningú no pot posar en dubte que Almacenes Casa Roca és 
una de les botigues que més caràcter i idiosincràsia ha conferit a la ciutat de Palma. La 
seva àmplia i diversa selecció de productes, amb més de 12.000 articles diferents, és 
ben coneguda per tothom, i el seu estil de tracte proper i directe amb el client l’ha 
convertit en una de les botigues més estimades per als compradors mallorquins. A tot 
això, cal afegir-hi l’especialització com a tenda capaç de posar a l’abast dels usuaris 
una gran oferta difícil de trobar i, en alguns casos, fins i tot descatalogades.  

La seva trajectòria com a local comercial li ha fet merèixer nombrosos premis i 
distincions, com ara la Placa de la Cambra de Comerç, l’any 2001; el Premi d’Or 
d’Afedeco, l’any 2003; i el Premi Expansión, l’any 2007. 

Atès el contingut d’aquesta exposició, ben bé es pot afirmar que Almacenes Casa 
Roca constitueix un exemple de bon comerç de proximitat a la ciutat de Palma, avalat 
per una inqüestionable vocació de servei al client forjada al llarg de 165 anys 
d’història. 

Per tot el que s’ha exposat,    

Propòs que el Consell Executiu adopti l’acord següent:  

Concedir els Premis Jaume II de la Diada de Mallorca 2015 a les persones i entitats 
següents, i pels mèrits que s’han indicat: Associació per a la Recuperació de la 
Memòria Històrica de Mallorca; PAH Mallorca; C.E. Llosetense; Coral Sant Jaume i 
Almacenes Casa Roca. 

 
 

DEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA 
 

MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DEL CONSELL DE MALLORCA PER 
A L’EXERCICI 2015. 
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Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Modernització i 
Funció Pública: 

Atesa la necessitat de modificar la vigent plantilla del Consell de Mallorca, aprovada 
pel Ple, en sessió realitzada dia 22 de desembre de 2014 (BOIB núm. 177, de 27-12-
2014), per donar cobertura a la modificació de la relació de llocs de feina ocupats per 
personal eventual, realitzada per acord del Ple de dia 17 de juliol de 2015 (BOIB núm. 
111, de 23 de juliol de 2015), per tal de possibilitar l’aplicació del que preveu l’article 
104 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, que 
determina que el Ple de la corporació, al començament del seu mandat, ha de 
determinar el nombre, les característiques i les retribucions d’aquest tipus de personal; 
tot tenint en compte la proposta de modificació de la RLT, actualment en tràmit, per a 
l’adequació de la denominació de determinats llocs de treball de personal eventual.   

 

Atès allò que en relació a la plantilla de personal preveu l'article 90 de la Llei 7/1985 
de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i l'article 8.1.p) de la Llei 8/2000 
de 27 d'octubre, de consells insulars, en relació amb l'article 1.a) del Decret 
d'organització del Consell de Mallorca, de 10 de juliol de 2015. 

 

Atès allò que en relació al procediment per a l'aprovació de la modificació de la 
plantilla preveu l'article 112 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de 
règim local, i l'article 169 del Reial Decret legislatiu 2/2004 de 5 març, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en aplicació de 
l'article 126.3 del Reial Decret legislatiu 781/1986 de 18 d'abril. 

 

Per tot això, sotmet al Consell Executiu del Consell de Mallorca, per a la posterior 
aprovació del Ple, la següent proposta d'acord: 

 

1er- APROVAR inicialment el projecte de modificació de la vigent plantilla de 
personal del Consell de Mallorca per a l'any 2015, amb efectes del dia següent a la 
seva publicació en el BOIB, en els termes que es recullen a continuació i elevar-lo al 
Ple per acordar-ne l'aprovació.  

 

MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DEL CONSELL DE MALLORCA DE 
L’EXERCICI 2015 

 

PERSONAL EVENTUAL 



 8

CATEGORIES      

ON  DIU  

 Assessor -a  Total  2 

 Assessor -a de Benestar Social Total  3   

HA DE DIR   

  Adjunt -a de comunicació Total  3  

 

ON  DIU   

  Cap de programes    Total   2 

HA DE DIR 

Cap de gabinet  Total 3 

     

ON DIU 

   Responsable d’àrees de comunicació  Total 4  

HA DE DIR 

   Periodista   Total 3 

 

 ON DIU 

   Secretari –ària 2n Partit Polític          Total 12 

 

 HA DE DIR 

   Secretari –ària segon -a grups polítics  Total 14 

 

2on- Aquest acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública de 15 dies hàbils 
comptadors de l’endemà de la data d’inserció d’aquest anunci al Butlletí Oficial de les 
Illes Balears, d’acord amb el que disposa l’article 112.3 de la llei 7/85 de 2 d’abril, 
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reguladora de les bases de Règim Local, i també a l’art. 169 del Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals. 

 

 


