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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA  
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 15/2007 
Caràcter: ordinària 
Data: 5 de novembre de 2007 
Horari: 10.13 a 14.07 
Lloc: sala de plens 
 
Assistents: 
 
Hble. Sra. Presidenta: Francesca Lluch Armengol Socias.  

Hbles. Srs. Consellers: Antoni Alemany Cladera, Pedro Álvarez Chillida, Cosme Bonet 
Bonet, Rafael Àngel Bosch Sans, Margarita Cabrer González, Sílvia Cano Juan, Maria 
Luisa Dubón Pretus, Juan Flaquer Riutort, Miquel Àngel Flaquer Terrasa, Maria José 
Frau Marí, Jaume Font Barceló, Carmen Garzón Pelegrín, Joan Lladó Binimelis, 
Bartomeu Martínez Oliver,  Pablo Martín Pere, Pere Joan Martorell Castelló, Joana 
Lluïsa Mascaró Melià, Clara del Moral Torres, Cristina Moreno Mulet, Dolça Mulet 
Dezcallar, Antoni Pascual Ribot, Antònia Maria Perelló Jorquera, Andreu Prohens 
Vicens, Maria Rosa Puig Oliver, Josefina Ramis Rigo, Miquel Ramon Matas, Damián 
Ripoll Gálvez, Ana María Rodríguez Arbona, Miquel Rosselló del Rosal, Fernando 
Rubio Aguiló, Maria Pilar Sansó Fuster, Catalina Sureda Fons. 
 

També hi assistiren els Hbles. Srs. Consellers Executius: Jaume Garau Salas, Catalina 
Julve Caldentey, Isabel Maria Oliver Sagreras. 

 

Secretari General: Sr. Jeroni Miquel Mas Rigo. 
Interventora General: Sra. Elena Montejo Fuentes. 
 

En el punt 30è s'absenten el Sr. Martorell ( PSOE), la Sra. Mulet ( UM) i la Sra. Cabrer 
( PP) que retornen en el punt 31è. En el punt 31è s'absenta el Sr. Flaquer ( UM) que 
retorna en el punt 39è. 

 

Ordre del dia 

1. LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 
(1-10-07 I 11-10-07) 
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PRESIDÈNCIA 
 
4. PROPOSTA DESIGNACIÓ REPRESENTANTS DEL CONSELL AL CONSELL 
ASESSOR DE CULTURA POPULAR I TRADICIONAL DE LES ILLES BALEARS. 

5. PROPOSTA NOMENAMENT COM A VOCAL DE LA PONÈNCIA TÈCNICA DE 
PATRIMONI HISTÒRIC DELS REPRESENTANTS I SUPLENTS DE TRES 
ENTITATS O CENTRES CULTURALS QUE TINGUIN PER OBJECTE SOCIAL LA 
DEFENSA DEL PATRIMONI HISTÒRIC 

6. PROPOSTA DE REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ I DE FUNCIONAMENT DE 
L’ASSEMBLEA DE BATLES I BATLESSES DE L’ILLA DE MALLORCA 

7. PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA SOBRE SUPRESSIÓ, MODIFICACIÓ I/O 
CREACIÓ DE FITXERS DE DADES PERSONALS EN APLICACIÓ DE LA LLEI 
ORGÀNICA 15/1999, DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

8. PROPOSTA DE PRESIDENCIA PER TAL DE DECLARAR L'ANY 2008 COM 
ANY REI JAUME I 

DEPARTAMENT D’OBRES PÚBLIQUES 

9. PROPOSTA D’ACORD RELATIU A LA QUALIFICACIÓ COM A PARCEL·LA 
SOBRANT DELS TERRENYS DE L’ANTIGA CARRETERA DE MURO (PM-350), 
IDENTIFICATS ALS PLÀNOLS CORRESPONENTS COM A “TRAM DE 
CARRETERA A DESAFECTAR NÚMERO 2”, A RESULTES DE L’EXECUCIÓ DE 
LES OBRES “ACCÉS A MURO, Ma-3500” 

10. PROPOSTA D’ACORD RELATIU A LA QUALIFICACIÓ COM A PARCEL·LA 
SOBRANT DELS TERRENYS DE L’ANTIGA CARRETERA DE MURO (PM-350), 
IDENTIFICATS ALS PLÀNOLS CORRESPONENTS COM A “TRAM DE 
CARRETERA A DESAFECTAR NÚMERO 3”, A RESULTES DE L’EXECUCIÓ DE 
LES OBRES “ACCÉS A MURO, Ma-3500” 

DEPARTAMENT D'HISENDA I INNOVACIÓ 

11. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'EXPEDIENT NÚM. 2 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE L'IEHM DE 2007 (CEX-
1/07, SUPL-1/07) 

12. PROPOSTA D' APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM 21 DE MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE L’INSTITUT DE SERVEIS SOCIALS I 
ESPORTIUS DE MALLORCA DE 2007 PER TRANSFERENCIA DE CRÈDITS 
(TRA-10-07) 

13. PROPOSTA D' APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM 24 DE MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DEL CONSELL DE MALLORCA DE 2007 
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14. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 
DEL CONSELL DE MALLORCA PER A L'ANY 2007 

15. CONTRACTACIÓ OPERACIÓ DE PRÈSTEC EXERCICI 2007 

16. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL CONSELL DE 
MALLORCA CORRESPONENT A L'EXERCICI 2006 

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA 

INSTITUT DE L'ESPORT HÍPIC DE MALLORCA 

17. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE SISE 
PUNT DOS I LA DISPOSICIO FINAL DE L'ORDENANÇA FISCAL 
REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS I LA 
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L'APROFITAMENT ESPECIAL DE LES 
INTAL·LACIONS DE L'HIPÒDROM SON PARDO 

18. PROPOSTA DEL CONSELLER DE PRESIDÈNCIA SOBRE CREACIÓ DE 
FITXERS DE DADES PERSONALS DE L'INSTITUT DE L'ESPORT HÍPIC EN 
APLICACIÓ DE LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE PROTECCIÓ DE DADES 
PERSONALS 

DEPARTAMENT DE TERRITORI 

19. PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIÓ DE BÉ CATALOGAT A FAVOR 
DEL FONS DOCUMENTAL DENOMINAT ARXIU MORELL, PALMA 

20. PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIÓ DE BÉ CATALOGAT A FAVOR 
DEL FONS DOCUMENTAL DENOMINAT ARXIU ORLANDIS, PALMA 

21. PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIÓ DE BÉ D’INTERÈS CULTURAL, 
AMB LA CATEGORÍA DE LLOC D’INTERÈS ETNOLÒGIC, A FAVOR DEL 
POBLAT DE PESCADORS DE S’ESTALELLA (S’ESTANYOL, LLUCMAJOR) 

22. PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIÓ DE BÉ D’INTERÈS CULTURAL 
IMMATERIAL A FAVOR DE LA FESTA DE L’ESTENDARD, PALMA 

23. PROPOSTA D’APROVACIÓ D’UN TEXT PER A LA MODIFICACIÓ DE LA 
LLEI 23/2006, DE 20 DE DESEMBRE, DE CAPITALITAT DE PALMA DE 
MALLORCA, MITJANÇANT LA SEVA PRESENTACIÓ COM A PROPOSICIÓ DE 
LLEI DAVANT LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS. 

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS 

24. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE L'INSTITUT 
MALLORQUI D'AFERS SOCIALS 
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DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL 

25. APLICACIÓ DELS ROMANENTS DEL PLA D'OBRES I SERVEIS DE L'ANY 
2007 

MOCIONS 

26. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES REFERIDA A 
COMISSIÓ D’IGUALTAT. 
 
27. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR SOBRE 
CONTROL DE LES SUBVENCINS AL CONSELL DE MALLORCA. 
 
28. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR SOBRE 
EXECUCIÓ DEL CONVENI DE CARRETERES PRIORITZANT L’EXECUCIÓ 
DELS ACCESOS A PALMA. 
 
29. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR SOBRE 
REBUIG A LES DECLARACIONS DEL CONSELLER D’INTERIOR DEL 
CONSELL DE MALLORCA, SR. JOAN LLADÓ. 
 

INTERPEL·LACIONS 

 
30. INTERPEL·LACIÓ QUE FORMULA L’HBLE. SRA. MARIA JOSE FRAU MARI 
A LA CONSELLERA EXECUTIVA DEL DEPARTAMENT DE JOVENTUT I 
IGUALTAT SOBRE COMPETÈNCIES EN MATERIA D’IGUALTAT. 
 

DESPATX EXTRAORDINARI 

PRECS I PREGUNTES 

 
31. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. JAUME FONT BARCELÓ A 
L’HBLE. SRA. PRESIDENTA (AJUDES TEMPORALS) 
 
32. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SRA. CARMEN GARZÓN PELEGRÍN 
A L’HBLE. SRA. PRESIDENTA (TV DE MALLORCA) 
 
33. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. ABDREU PROHENS VICENS A 
L’HBLE. SRA. PRESIDENTA (UTILITZACIÓ PLAFONS VIA CINTURA) 
 
34. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. DAMIÀ RIPOLL GALVEZ A 
L’HBLE. SRA. PRESIDENTA (AUDIÈNCIA SR. CARD ROVIRA) 
 
35. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SRA. AINA MARIA RODRÍGUEZ 
ARBONA A L’HBLE. SRA. PRESIDENTA (TAXA RESIDUS). 
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36. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SRA. MARGARITA CABRER 
GONZÁLEZ A L’HBLE. SRA. PRESIDENTA (CONVENI CARRETERES) 
 
37. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. BARTOMEU MARTÍNEZ OLIVER 
A LA HBLE. SRA. VICEPRESIDENTA I CONSELLERA EXECUTIVA DE 
CULTURA I PATRIMONI (CARTA ARQUEOLÓGICA MARINA). 
 
38. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. JAUME FONT BARCELÓ 
L’HBLE. SRA. PRESIDENTA (INFORME RESTES ARQUEOLÒGIQUES SON 
ESPASES). 
 
39. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. RAFEL BOSCH SANS A L’HBLE. 
SRA. PRESIDENTA (COOPERACIÓ GENERALITAT DE CATALUNYA) 
 
40. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SRA. CATALINA SUREDA FONS A 
L’HBLE. SRA. PRESIDENTA (OBRES PREMIS MALLORCA 2006). 
 
 

La Sra. presidenta dóna compte de la declaració institucional pactada entre tots els grups 
polítics del Consell de Mallorca i que diu així: 

“Declaració institucional de reconeixement als Bombers de Mallorca 

Sres. conselleres, Srs. consellers, és la voluntat d’aquesta Presidència i de tots els 
membres de la Corporació insular, manifestar públicament el nostre reconeixement a la 
tasca que els bombers de Mallorca realitzaren els passats dies 14 i 17 d’octubre. 

És en situacions com les que hem viscut recentment que posam a prova, gairebé diria 
que al límit, els nostres serveis d’emergències. 

La magnitud del desastre va ser gran, però hem de dir que gràcies a l’actuació 
immediata, professional i eficaç dels nostres bombers, les repercussions varen ser 
menors del que podrien haver estat, i sobretot, ens permeté, en qüestió d’hores, el retorn 
gradual a la normalitat. 

La prova es va superar amb escreix. Ara sabem, més que mai, que estam en bones mans 
i que tenim un equip de professionals que vetllen i treballen per garantir la nostra 
seguretat. 

És per això que avui volem transmetre a tot el personal del cos de Bombers de Mallorca 
i en nom de tot el poble de Mallorca el nostre agraïment i el nostre reconeixement a la 
tasca que heu fet i que feis cada dia. 

Moltes gràcies.” 
 
 
Desenvolupament de la sessió i acords 
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PUNT 1. LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS 
ANTERIORS (1-10-07 I 11-10-07) 

 

S’aproven per unanimitat les actes de dia 1 d’octubre de 2007 i de dia 11 d’octubre de 
2007. 

 
PRESIDÈNCIA 
 

PUNT 4. PROPOSTA DESIGNACIÓ REPRESENTANTS DEL CONSELL AL 
CONSELL ASESSOR DE CULTURA POPULAR I TRADICIONAL DE  LES 
ILLES BALEARS. 

Es dóna compte de la següent proposa de Presidència: 

 

L’article 8 de la Llei 1/2002, de 19 de març, de cultura popular i tradicional (BOIB núm. 38, de 
28/03/2007) crea i regula la composició del Consell Assessor de Cultura Popular i Tradicional de les Illes 
Balears. 

 

Atesa la necessitat de nomenar els representants del Consell a l’esmentat organisme 

Es proposa al Ple: 

1. Designar perquè representi el Consell de Mallorca en el Consell de Cultura Popular i Tradicional de les 
Illes Balears a: 

Felip Munar Munar 

Xavier Carbonell Sugranyes 

Francesc Vallcaneras Jaume 

 

2. Notificar-ho a les persones interessades, a la Secretaria Tècnica del Departament de Cultura i 
Patrimoni i a la Conselleria de Cultura del Govern de les Illes Balears. 

 

S’aprova per desset vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM) i setze abstencions 
(PP) 

 

 

PUNT 5. PROPOSTA D’ACORD DE NOMENAMENT COM A VOCALS  DE LA 
PONÈNCIA TÈCNICA DE PATRIMONI HISTÒRIC DELS REPRESE NTANTS 
I SUPLENTS DE TRES ENTITATS O CENTRES CULTURALS QUE TINGUIN 
PER OBJECTE SOCIAL LA DEFENSA DEL PATRIMONI HISTÒRI C. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la vicepresidenta i consellera executiva del 
Departament de Cultura i Patrimoni: 

Atès l’inici de la nova legislatura i vista la necessitat d’establir la nova composició de la Ponència 
Tècnica de Patrimoni Històric com a òrgan consultiu i tècnic encarregat d’elaborar les propostes de 
resolució dels expedients que en matèria de Patrimoni Històric ha de resoldre la Comissió Insular 
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d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric, aquesta vicepresidenta i consellera executiva 
de Cultura i Patrimoni, fent ús de les atribucions que li confereix la legislació vigent de Règim Local, i 
d’acord amb el que estableixen els articles 31, 2 b), i 40 b) del Reglament Orgànic del Consell de 
Mallorca, aprovat pel Ple de 8 de març de 2.004 i publicat al BOIB núm. 38, de 16 de març de 2.004, 
eleva al Ple del Consell de Mallorca la següent 

PROPOSTA D’ACORD 

I.- Nomenar com a vocals de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric els representants i els 
suplents de les tres entitats o centres culturals que tenen per objecte social la defensa del patrimoni 
històric, i que a continuació es relacionen: 

 

- Sr. Josep Massot i Tejedor, titular, i Sr. Àlvar Sanz Gómez, suplent, en representació de 
l’entitat Associació per a la Revitalització de Centres Antics (ARCA): 

- Sr. Miquel Deyá Bauzá, en representació de la Societat Arqueològica Lul·liana. 

- Sra. Francisca María Quetglas Bauzá, titular, i Sr. Angel Aparicio Pascual, suplent, en 
representació del Grup per l’Estudi de les Fortificacions de Balears (GEFB).  

II.- Comunicar aquest acord als interessats. 

 

S’aprova per desset vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM) i setze abstencions 
(PP) 

 

PUNT 6. PROPOSTA DE REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ I DE 
FUNCIONAMENT DE L’ASSEMBLEA DE BATLES I BATLESSES D E L’ILLA 
DE MALLORCA 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 

El Ple del Consell de Mallorca, reunit el passat dia 10 de setembre de 2007 va acordà la constitució de 
l'Assemblea de Batles i Batlesses de l'illa de Mallorca, com a marc general i permanent de relació i com a 
òrgan de consulta i participació entre el Consell de Mallorca i els ajuntaments de l’illa en les matèries 
d’interès comú, d’acord amb els principis de cooperació, col·laboració i lleialtat institucional.  

Així mateix es va acordà que la mateixa Assemblea de Batles i Batlesses adoptaria el propi reglament 
intern i de funcionament.  

Dia 15 d'octubre de 2007 s'ha constituït formalment l'esmentada Assemblea qui ha aprovat, per 
unanimitat dels seus membres, la proposta de reglament de funcionament d'aquest òrgan consultiu. 

Per això, es proposa al Ple, amb el dictamen previ de la Comissió Informativa General i de Comptes, 
l'adopció de l'acord següent: 

Primer.- Aprovar inicialment el Reglament de funcionament de l'Assemblea de Batles i Batlesses de l'illa 
de Mallorca, i que queda redactat en els termes següents:  



 8

"REGLAMENT INTERN DE FUNCIONAMENT DE L’ASSEMBLEA DE BATLES I BATLESSES 
DE L’ILLA DE MALLORCA 

TITOL I.- NATURALESA, OBJECTE I ORGANITZACIÓ 

Capítol 1. Naturalesa i objecte 

Article 1. Naturalesa 

L’Assemblea de batles i batlesses de l’Illa de Mallorca és un òrgan consultiu del Consell Insular de 
Mallorca, que té per finalitat la participació dels ajuntaments de l’illa de Mallorca en els assumptes, que 
afectant als municipis, tenen un abast insular. 

Article 2. Objecte 

1. Realitzar quants estudis i projectes es consideri oportú en benefici dels interessos generals de Mallorca. 

2. La fixació de línies i directrius d’actuació d’una política comú de les diferents corporacions locals i del 
Consell de Mallorca. 

3. Emetre informes sobre qualsevol assumpte de caràcter local que li sigui plantejat per part dels seus 
membres o per les corporacions municipals. 

4. Emetre dictàmens consultius sobre els assumptes que li siguin tramesos pel Consell de Mallorca. 

Capítol 2. Organització 

Article 3. Òrgans 

Són òrgans de l’Assemblea : 

a) El Ple. 

b) La Mesa. 

c) La Presidència. 

d) Les vicepresidències. 

e) Les comissions sectorials. 

f) La Secretaria Permanent.  

Article 4. El Ple 

1. El Ple està integrat per la Presidència del Consell Insular de Mallorca, el Conseller executiu de 
Cooperació Local del Consell de Mallorca, o en el seu defecte, pel Conseller Executiu que designi la 
presidència del Consell de Mallorca, els batles i batlesses dels municipis i els presidents de les entitats 
locals menors de l’illa de Mallorca, assistint tots ells amb veu i vot. 

2. Les persones que ocupin la Presidència, les Vicepresidències, la Secretaria Permanent, els batles i 
batlesses i presidentes d’entitats locals menors no podran delegar la seva assistència al Ple i a la Mesa de 
l’Assemblea. 

Article 5. La Mesa 

1. La Mesa està integrada per la  Presidència les dues Vicepresidències i la Secretaria Permanent. 



 9

2. Les funcions de la Mesa seran l’elaboració de la proposta de fixació de l’ordre del dia del Ple de 
l’Assemblea d’entre: les propostes i assumptes que al darrer Ple quedessin pendents de resoldre o damunt 
la taula, les propostes o assumptes que els hi hagin remés les comissions sectorials, o les que remetin els 
membres amb dret de vot de l’Assemblea.  

3. La Mesa podrà fer al Ple propostes de creació de Comissions Sectorials, amb inclusió del número de 
membres que l’haurien d’integrar 

Article 6. La Presidència 

1. L’Assemblea de batles i batlesses serà presidida per la persona que ocupi la Presidència del Consell 
Insular de Mallorca. 

2. Correspon a la presidència: 

 a) Dirigir i coordinar l’acció de la Mesa. 

b) La fixació, a proposta de la Mesa, de l’ordre del dia de les sessions del Ple i de les comissions 
sectorials. 

c) Presidir les sessions i dirigir els debats del Ple i de les comissions sectorials. 

Article 7. Les vicepresidències 

1. L’Assemblea comptarà amb dues vicepresidències. 

2. Els vicepresidents seran elegits d’entre els membres de l’Assemblea que siguin batle o batlessa. En cas 
de no haver-hi consens es procedirà a votar, quedant elegit vicepresident primer el que obtingui més vots i 
vicepresident segon el que quedi en segon lloc. Cada membre de l’Assemblea tan sols podrà votar una de 
les propostes que se presentin. 

3. La duració de la representació dels vicepresidents serà d’un mandat a renovar després de la constitució 
dels nous ajuntaments. 

4. En cas de cessament en la condició de batle o batlessa o de dimissió d’un o dels dos vicepresidents es 
passaria a una nova elecció d’acord amb l’establert a l’apartat segon d’aquest article. 

5. Correspondrà als vicepresidents substituir, pel seu ordre, a la persona que ocupir la Presidència de 
l’Assemblea en cas d’absència d’aquest. 

Article 8. Comissions sectorials 

1. Les comissions sectorials seran creades per acord del Ple que també en determinarà el nombre de 
membres. 

2. La Secretaria de les comissions correspondrà a la Secretaria Permanent de l’Assemblea, qui podrà 
delegar en els directors insulars o secretaris tècnics del Departament de Cooperació Local del Consell o 
dels departaments competents per raó de la matèria. 

Article 9. Secretaria Permanent 

1. L’Assemblea de batles i batlesses contarà amb una Secretaria Permanent que serà assumida pel 
Conseller Executiu de Cooperació Local del Consell de Mallorca, i en cas de no haver-n’hi, pel Conseller 
Executiu que hagi designat la Presidència del Consell de Mallorca, i que hi assistirà amb veu i vot.  

2. La Secretaria Permanent de l’Assemblea de batles i batlesses estarà assistida per la Secretaria General 
del Consell de Mallorca, que hi assistirà  amb veu i sense vot, a les sessions del Ple i de la Mesa. 
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3. Correspon a la Secretaria Permanent: 

a) Atendre el funcionament intern de l’Assemblea i custodiar-ne la documentació. 

b) Preparar la relació dels assumptes que han de servir per formar l’ordre del dia de cada 
convocatòria.  

c) Redactar les actes de les sessions del Ple i de les comissions, així com certificar i notificar els 
acords. 

d) Coordinar l’actuació de les comissions sectorials per delegació de la Presidència. 

e) Trametre les ordres del dia i còpia de les actes de les sessions als grups polítics del Consell de 
Mallorca. 

TITOL II.- DEL FUNCIONAMENT DEL PLE 

Capítol 1. Règim de les sessions 

Article 10. Seu de l’Assemblea 

1. La seu de l’Assemblea és el Palau del Consell Insular de Mallorca. 

2. El Ple es reunirà a les dependències del Consell, tret dels casos justificats en què la Mesa, a proposta de 
la Presidència, podrà acordar un altre lloc. 

3. L’oficina de la Secretaria Permanent estarà ubicada en una dependència del Departament de 
Cooperació Local del Consell de Mallorca. 

Article 11. Classes de sessions 

1. El Ple es podrà reunir en sessions ordinàries o extraordinàries 

2. Són sessions ordinàries les que tenen una periodicitat predeterminada. Hi haurà dues sessions 
ordinàries a l’any: la primera, dins el primer semestre, i l’altra, en el segon semestre. 

3. Són sessions extraordinàries les que convoca la Presidència de l’Assemblea, bé a iniciativa pròpia o a 
petició d’un terç dels seus membres amb dret de vot. 

Article 12. Sessió extraordinària a petició dels membres 

1. La sessió extraordinària, a petició dels membres, ha de tenir lloc dins dels trenta dies hàbils següents. 

2. Aquesta convocatòria haurà de venir acompanyada d’una proposició d’ordre del dia i de la 
documentació necessària per tractar els temes que es proposin dins l’ordre del dia, que serà tramesa a la 
Mesa de l’Assemblea.  

3. És limita al nombre d’aquestes sessions extraordinàries a dues anuals. 

Article 13. Convocatòria  

1. Les convocatòries indicaran el lloc, data i hora de la reunió, així com l’ordre del dia, i s’hi adjuntarà la 
documentació de que disposi la Secretaria Permanent sobre els assumptes a tractar o, almenys indicant on 
resta a disposició dels interessats per a ser consultada.  

2. La convocatòria del Ple es realitzarà amb quinze dies naturals d’antelació. 
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Article 14. Assumptes urgents 

Es podran tractar assumptes fora dels inclosos a l’ordre del dia, sempre que prèviament hagin estat 
declarats urgents a proposta de qualsevol dels assistents a l’Assemblea i hagi esta remesa a la Secretaria 
permanent amb un setmana d’antelació, tret de les declaracions de naturalesa institucional o semblant. Per 
la declaració d’urgència serà necessari el vot favorable de la majoria absoluta dels membres amb dret de 
vot. 

Article 15. Assistència d’altres persones 

1. Els membres de l’Assemblea podran assistir-hi acompanyats d’una persona dels seus equips de govern. 
Aquests últims podran intervenir a l’Assemblea previ requeriment per contestar les preguntes que se’ls 
formuli, i en cap cas tindran dret a vot. 

2. També podran assistir-hi, per indicació de la Presidència de l’Assemblea, els consellers executius del 
Consell de Mallorca, amb veu però sense vot. 

Article 16. Actes 

1. De cada reunió s’aixecarà un acta per part de la Secretaria Permanent de l’Assemblea, que serà 
assistida per la Secretaria General del Consell de Mallorca. A l’acte es farà constar el nom dels 
assistentes, els assumptes estudiats i les resolucions adoptades, així com un extracte de les intervencions 
que s’hi hagin produït.  

2. L’esborrany d’acta serà remes per la Secretaria Permanent a la Mesa, per la seva incorporació com a 
documentació de la convocatòria de la propera sessió. 

Capítol 2. Dels debats 

Article 17. Quòrum d’assistència 

1. Per a la vàlida constitució de l’Assemblea es requereix l’assistència de la meitat més un dels seus 
membres, en primera convocatòria. En cas de no obtenir-se aquest quòrum, s’entendrà convocada la 
sessió automàticament a la mateixa hora, dos dies després, essent suficient, en aquest cas, l’assistència 
d’un terç dels seus membres, quòrum que s’haurà de mantenir durant tota la  sessió. 

2. En tot cas, serà necessària l’assistència de la Presidència i de la Secretaria Permanent. 

Article 18. Ordre del dia 

Si una tercera part dels membres del Ple proposen assumptes per incloure a l'ordre del dia, necessàriament 
i com a mínim, se n'hi haurà incloure un. 

Article 19. Actuació de la Presidència 

1. Correspon a la Presidència dirigir les deliberacions i moderar les intervencions. La Presidència podrà 
intervenir en els debats en qualsevol moment. 

2. La Presidència donarà la paraula, en cada un dels punts de l’ordre del dia, a tots els membres de 
l’Assemblea que ho sol·licitin, i en cas de ser necessari, als membres acompanyants amb veu i sense dret 
de vot, i als membres del Consell executiu del Consell de Mallorca, podent tancar el debat de les 
intervencions, per aquets ordre, el Vicepresident segon, el Vicepresident primer, el Secretari Permanent i 
la  Presidència.  

Article 20. Ordre dels debats 
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Tots els assumptes es debatran per l’ordre que tinguin dins de l’ordre del dia, excepte que la Presidència 
alteri aquest ordre o decideixi deixar un tema damunt la taula.. 

Article 21. Assumptes sobre la taula 

Qualsevol dels membres amb dret de vot podrà sol·licitar, durant el debat, la retirada de qualsevol 
expedient de l’ordre del dia a efectes de la incorporació de noves dades o informe, o que quedi damunt la 
taula per a la següent sessió. En ambdós casos es sotmetrà a votació la petició i, en el cas que s’aprovi, no 
es continuarà debatent. 

Article 22. Adopció dels acords 

Els acords del Ple adoptaran sempre la forma de dictamen consultiu. 

Els acords del Ple s’intentaran adoptar per consens entre els seus membres amb dret de vot. En el supòsit 
de no existir consens, cada un dels seus membres amb dret de vot, tindrà un vot, i en cas d’empat a les 
votacions el President/a de l’Assemblea tendra vot de qualitat. 

Article 23. Tancament dels debats 

En cada sessió del Ple s’obrirà un torn final d’intervencions del Batles o Batlesses que tancarà el 
President de l’Assemblea. 

TÍTOL III.- DEL FUNCIONAMENT DE LA MESA I DE LES COMISSIONS SECTORIALS 

Capítol 1. Funcionament de la Mesa  

Article 24. Reunions de la Mesa 

1. La Mesa es reunirà amb una antelació mínima d’un mes a la celebració del Ple, o de forma 
extraordinària quan la convoqui la Presidència. 

2. La Presidència podrà delegar la seva assistència a les distintes reunions que en celebrin en un dels 
Conseller Executius del Consell de Mallorca. 

Capítol 3. Funcionament de les comissions sectorials 

Article 25. Presidència de les comissions sectorials. 

Les comissions sectorials seran presidides pel conseller executiu del Consell de Mallorca que 
correspongui per raó de la matèria. 

Article 26. Membres de les comissions sectorials 

Els Batles i Batlesses designats pel Ple per formar-hi part, o les persones en qui deleguin, d’entre els 
regidors del seu Ajuntament. 

Article 27. Sessions 

Les Comissions Sectorials es reuniran per convocatòria del seu president, quan sigui necessari, prèvia 
fixació de l’ordre del dia per part del seu secretari, i amb una antelació mínima de dos mesos a la 
celebració del Ple de l’Assemblea.  

Article 28. Informes 
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Les Comissions sectorials podran emetre informes de caràcter consultiu sobre els temes que en les seves 
sessions es tractin i que seran remesos a la Mesa per la seva inclusió en properes reunions del Ple de 
l’Assemblea.  

Article 39. Votació 

Els informes de les comissions s’intentaran adoptar per consens, i de no ser possible per la majoria dels 
seus membres. En cas d’empat a les votacions la Presidència de la Comissió tendrà vot de qualitat. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA 

1. En els aspectes no regulats pel present Reglament, serà d’aplicació supletòria el Reglament orgànic del 
Consell Insular de Mallorca. 

2. La interpretació de les resolucions de procediment correspon a la Mesa. 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquest Reglament entrarà en vigor un cop hagi estat aprovat pel Consell Insular de Mallorca i publicat en 
el Butlletí Oficial de les Illes Balears". 

Segon.-  Sotmetre l'expedient a informació pública mitjançant la inserció dels corresponents anuncis en el 
tauler d'edictes del Consell de Mallorca i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per tal que totes les 
persones que estiguin interessades puguin examinar-lo i presentar les reclamacions i els suggeriments que 
estimin pertinents, dins el termini de trenta dies a comptar des de la inserció del corresponent anunci en el 
butlletí. Si no se'n presenten, l'acord inicial s'entendrà definitivament aprovat sense necessitat d'un nou 
acord exprés. 

 

El Sr. BOSCH (PP) intervé per agrair públicament al conseller executiu del 
Departament de Cooperació Local que s’hagin considerat pràcticament totes les 
esmenes presentades pel Grup del Partit Popular. 

Anuncia que el seu Grup votarà a favor de la proposta. 

S’aprova per unanimitat. 

 

PUNT 7. PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA SOBRE SUPRESSIÓ, MODIFICACIÓ 
I/O CREACIÓ DE FITXERS DE DADES PERSONALS EN APLICA CIÓ DE LA 
LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència:  

La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal estableix el 
règim de regulació dels fitxers de dades de caràcter personal per part de les administracions públiques que 
en són responsables.  

El Consell Insular de Mallorca, en sessió de 2 de desembre de 2002 va aprovar la regulació relativa als 
fitxers de dades personals. 

Atès el temps transcorregut s’ha considerat necessari efectuar una revisió dels canvis (altes, baixes i 
modificacions) que s’han produit en els fitxers que contenen dades personals. 

Per tot això es proposa al Ple que prengui el següent 
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ACORD: 

Primer.- Aprovar la creació de nous fitxers que es relacionen a l’annex I. 

Segon.- Aprovar la modificació dels fitxers que es relacionen a l’annex II. 

Tercer.- Aprovar la baixa dels fitxers que es relacionen a l’annex III. 

Quart.- Publicar aquest acord en el BOIB i en el tauló d’edictes.  

Cinquè.- Una vegada publicat el present acord en el BOIB remetre’l al Registre General de l’Agència de 
Protecció de Dades 

ANNEX I 
 
Fitxers de Presidència 
  
NOM DEL FITXER: Contactes Presidència 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica de Presidència 
Finalitat i usos Fitxer que conté les dades personals d'alts càrrecs i autoritats 

estatals, CA, altres consells insulars, entitats locals, membres 
de cambres parlamentàries, consolats, ambaixades, empreses 
sector privat, entitats financeres i caixes d'estalvi, col·legis 
professionals, organitzacions empresarials, sindicals, 
associacions i institucions culturals, federacions esportives, 
mitjans de comunicació, particulars rellevants, i que s'utilitzen 
per  mantenir contacte institucional, organitzar esdeveniments 
i actes, agenda Presidència, invitacions a actes oficials del 
Consell i, en particular, de la Presidència, felicitacions, regals 
institucionals, audiències i enviament d'escrits de la 
Presidència o membres del Consell Executiu en l'exercici dels 
seves funcions. 

Col·lectius persones Tots els citats en l'apartat anterior. 
Procediment recollida dades Butlletins oficials, premsa, comunicació enviada pels 

interessats. 
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms, adreça postal; adreça 

electrònica; telèfon/fax; dades de família. 
Dades de circumstàncies socials: condició de rellevància que 
motiva la inclusió en el fitxer. 

Cessions No se'n preveuen. 
Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica de Presidència 

Nivell de mesures de seguretat Baix 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM DEL FITXER: Mitjans de comunicació 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica de Presidència 
Finalitat i usos Fitxer que conté les dades personals de les persones de 

contacte a cadascun dels mitjans de comunicació −diaris, 
revistes, ràdio i televisió, fotògrafs− per gestionar les 
relacions de la institució amb aquests mitjans i enviar-los 
acreditacions per assistir als actes i esdeveniments organitzats 
per la corporació. 

Col·lectius persones Directius i empleats d'aquests mitjans, així com professionals 
independents del sector. 

Procediment recollida dades Enviats per escrit pels mitjans de comunicació. 
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms, NIF, adreça postal, 

adreça electrònica i telèfon/fax. 
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Dades d'ocupació: empresa i lloc de treball o caràcter de la 
representació, membre d'òrgans directius. 

Cessions No se'n preveuen. 
Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica de Presidència 

Nivell de mesures de seguretat Baix 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM DEL FITXER: Arxiu actes i esdeveniments 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica de Presidència 
Finalitat i usos Fitxer que conté els expedients administratius sobre cadascun 

dels actes i esdeveniments organitzats per Presidència. 
Col·lectius persones Persones que han participat en aquests actes. 
Procediment recollida dades Dels fitxers de la institució i presentats pels mateixos 

interessats en qualitat de participants, proveïdors o co-
organitzadors. 

Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms, NIF, adreça postal, 
adreça electrònica i telèfon/fax. 
Dades d'ocupació: empresa i lloc de treball o caràcter de la 
representació, membre d'òrgans directius. 

Cessions No se'n preveuen. 
Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica de Presidència 

Nivell de mesures de seguretat Baix 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM DEL FITXER: Premis Jaume II 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica de Presidència 
Finalitat i usos Gestionar i concedir els premis anuals Jaume II de la Diada de 

Mallorca a les persones o entitats que hagin realitzat accions 
destacades per promocionar els símbols, referents històrics o 
el nom de Mallorca. 

Col·lectius persones Persones físiques que reuneixin els mèrits enunciats i hagin 
estat proposades al guardó, així com les que actuïn en 
representació d'entitats proposades. 

Procediment recollida dades Direcció Insular de Relacions Institucionals, grups polítics del 
Consell, associacions o entitats de reconegut prestigi a 
Mallorca, segons diu l'article 5 del reglament d’aquests 
premis. 

Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms, NIF, adreça postal, 
adreça electrònica i telèfon/fax. 
Dades d'ocupació: empresa i lloc de treball o caràcter de la 
representació, membre d'òrgans directius. 

Cessions No se'n preveuen. 
Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica de Presidència 

Nivell de mesures de seguretat Baix 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM DEL FITXER: Contractació  
Òrgan responsable Secretaria Tècnica de Presidència 
Finalitat i usos Gestionar les dades necessàries per a les contractacions de 

tota classe efectuades per l'òrgan fins al límit que  marqui el 
procediment negociat sense publicitat, de qualsevol de les 
modalitats previstes en la normativa reguladora de la 
contractació administrativa. 

Col·lectius persones Persones que tenen contractes amb l'òrgan. 
Procediment recollida dades Documents escrits presentats per les persones que contracten 
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amb el departament. 
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms, NIF, adreça postal, 

adreça electrònica, telèfon/fax i signatura. 
Dades d'informació comercial: activitats i negocis. 
Dades acadèmiques i professionals: titulació, professió, 
pertinença a col·legis o associacions professionals. 
Dades de transaccions: béns i serveis subministrats per la 
persona que contracta amb l'Administració. 
Dades economicofinanceres: dades bancàries i acreditació 
d’estar al corrent del pagament i les obligacions amb  la 
Seguretat Social i Hisenda. 

Cessions Sindicatura de Comptes; resta de participants en el procés 
contractual, d'acord amb el previst en l'article 93 del Reial 
decret 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei de contractes de les administracions públiques; 
Junta Consultiva de Contractació Administrativa del Ministeri 
d'Hisenda, en el que preveu l'article 58 del mateix Reial decret 
2/2000. Publicacions segons el Reial decret 2/2000. 

Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica de Presidència 

Nivell de mesures de seguretat Baix 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM DEL FITXER Accessos a la Sala de Sessions del Ple 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica de Presidència 
Finalitat i usos Gestionar i atendre les peticions per accedir a la sala de 

sessions del Ple de la corporació i emissió de les invitacions o 
comunicats de denegació. 

Col·lectius persones Persones que desitgen assistir a les sessions dels plens a 
l'empara de l'article 55 de ROC. 

Procediment recollida dades Documents escrits/formularis presentats per les persones que 
vulguin assistir als plens. 

Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms, NIF, adreça postal, 
adreça electrònica, telèfon/fax i signatura. 

Cessions No se'n preveuen. 
Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica de Presidència 

Nivell de mesures de seguretat Baix 
Suport Paper, informàtic 
 
Departament de Cooperació Local 
  
NOM DEL FITXER: Contractació Departament Cooperació Local 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament de Cooperació Local 
Finalitat i usos Gestionar les dades necessàries per a les contractacions de tota 

classe efectuades pel Departament, fins al límit que marqui el 
procediment negociat sense publicitat, de qualsevol de les 
modalitats previstes en la normativa reguladora de la 
contractació administrativa. 

Col·lectius persones Persones que tenen contractes amb el Departament 
Procediment recollida dades Documents escrits presentats per les persones que contracten 

amb el departament. 
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms, NIF, adreça postal, 

adreça electrònica, telèfon/fax i signatura. 
Dades d'informació comercial: activitats i negocis. 
Dades acadèmiques i professionals: titulació, professió, 
pertinença a col·legis o associacions professionals. 
Dades de transaccions: béns i serveis subministrats per la 
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persona que contracta amb l'Administració. 
Dades economicofinanceres: dades bancàries i acreditació 
d’estar al corrent de pagament i obligacions amb la Seguretat 
Social i Hisenda. 

Cessions Jutjats i tribunals, Sindicatura de Comptes 
Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament Cooperació Local 

Nivell mesures de seguretat Baix 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM FITXER Proposicions de Llei, reglaments i ordenances 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament de Cooperació Local 
Finalitat i usos Tramitar proposicions de llei per exercir la iniciativa 

legislativa reconeguda en article 25 de la Llei de consells, així 
com dels projectes de reglaments i ordenances insulars relatius 
a qüestions del Departament. 

Col·lectius persones Ciutadania en general que vulgui presentar al·legacions en 
relació amb els projectes tramitats. 

Procediment recollida dades Presentades per la persona interessada 
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms, NIF/DNI, signatura i 

adreça postal. 
Cessions Jutjats i tribunals de Justícia. Accés de persones interessades 

als expedients (Llei 30/1992). 
Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament de Cooperació Local 

Nivell mesures de seguretat Baix 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM FITXER Control de la legalitat dels actes i acords municipals 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament de Cooperació Local 
Finalitat i usos Procediments pels quals el Consell de Mallorca, d'ofici o a 

instància de membre de la corporació, impugna (art. 65 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local i articles 11 a 114 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, 
municipal i de règim local de les Illes Balears) controla 
legalitat dels actes i acords municipals quan infringeixen la 
legalitat vigent en les matèries de competència del Consell de 
Mallorca. 

Col·lectius persones Membres de l'entitat local afectada 
Procediment recollida dades Presentades per la persona interessada 
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms, NIF/DNI, signatura i 

adreça postal. 
Dades socials: condició de membre de la corporació local 
afectada. 

Cessions Jutjats i tribunals de Justícia. Accés de persones interessades 
als expedients (Llei 30/1992). 

Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament de Cooperació Local 

Nivell mesures de seguretat Baix 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM FITXER Cursos formació INAP 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament de Cooperació Local 
Finalitat i usos Gestionar l'organització, matrícula, docència i 

desenvolupament de cursos de formació dins del pla nacional 
de formació de l'Institut Nacional de les Administracions 
Públiques. 

Col·lectius persones Funcionaris 
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Procediment recollida dades Presentades per la persona interessada 
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms, NIF/DNI, signatura, 

adreça postal, adreça electrònica, telèfon i fax. 
Dades d'ocupació: cos, escala; lloc de treball. 

Cessions A l'Institut Nacional de les Administracions Públiques 
Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament de Cooperació Local 

Nivell mesures de seguretat Baix 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM FITXER Cursos i activitats formatives 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament de Cooperació Local 
Finalitat i usos Gestionar l'organització, matrícula, docència i 

desenvolupament de distintes activitats formatives que 
organitza el departament en matèries de la seva atribució. 

Col·lectius persones Interessats en general 
Procediment recollida dades Presentades per la persona interessada 
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms; NIF/DNI, signatura, 

adreça postal, adreça electrònica, telèfon i fax. 
Cessions No es preveuen 
Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament de Cooperació Local 

Nivell mesures de seguretat Baix 
Suport Paper, informàtic 
NOM FITXER Comitè Especialitzat Insular d’Agenda Local 21 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament de Cooperació Local 
Finalitat i usos Convocatòria de reunions i en general qualsevol comunicació 

als membres del Comitè 
Col·lectius persones Representants designats per les institucions i entitats que 

integren el Comitè 
Procediment recollida dades Aportació pel mateix interessat 
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms; adreça postal, telèfon, 

fax, correu electrònic. 
Dades socials: organisme i càrrec 

Cessions No es preveuen 
Unitat per a exercici drets reconeguts 
en la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament de Cooperació Local. 

Nivell mesures de seguretat Baix. 
Suport Paper, informàtic. 
 
Departament de Cultura i Patrimoni 
  
NOM DEL FITXER: Contractació Departament Cultura i Patrimoni 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament de Cultura i Patrimoni 
Finalitat i usos Gestionar les dades necessàries per a les contractacions de tota 

classe efectuades pel Departament, fins al límit que marqui el 
procediment negociat sense publicitat, de qualsevol de les 
modalitats previstes en la normativa reguladora de la 
contractació administrativa. 

Col·lectius persones Persones que tenen contractes amb el Departament 
Procediment recollida dades Documents escrits presentats per les persones que contracten 

amb el Departament. 
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms, NIF, adreça postal, 

adreça electrònica, telèfon/fax i signatura. 
Dades d'informació comercial: activitats i negocis. 
Dades acadèmiques i professionals: titulació, professió, 
pertinença a col·legis o associacions professionals. 
Dades de transaccions: béns i serveis subministrats per la 
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persona que contracta amb l'Administració. 
Dades economicofinanceres: dades bancàries i acreditació 
d’estar al corrent dels pagament i obligacions de la Seguretat 
Social i Hisenda. 

Cessions Jutjats i tribunals, Sindicatura de Comptes 
Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament de Cultura i Patrimoni 

Nivell mesures de seguretat Baix 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM DEL FITXER: Expedients disciplinaris personal 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament de Cultura i Patrimoni 
Finalitat i usos Tramitar i resoldre, si s’escau, expedients disciplinaris en 

relació amb el personal adscrit al Departament en els supòsits 
que la competència disciplinària no estigui atribuïda al 
Departament d’Interior o algun altre òrgan de la Corporació. 

Col·lectius persones Personal adscrit al Departament. Denunciants, si l'expedient 
s'inicia a instàncies de denúncia de particular. 

Procediment recollida dades Presentades per la persona interessada. Dades que ja estan en 
poder de la institució. 

Estructura bàsica fitxer Dades relatives a la comissió d'infraccions penals o 
administratives: infraccions administratives. 
Dades identificadores: nom i cognom, NIF/DNI, signatura i 
adreça postal. 
Dades detalls ocupació: cos/escala; categoria; lloc de treball. 

Cessions Jutjats i tribunals de Justícia. Denunciant. 
Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament de Cultura i Patrimoni 

Nivell mesures de seguretat Mitjà 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM FITXER Proposicions de Llei, reglaments i ordenances 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament de Cultura i Patrimoni 
Finalitat i usos Tramitar les proposicions de Llei per exercir la iniciativa 

legislativa reconeguda en l'art. 25, de la Llei de consells, així 
com els projectes de reglaments i ordenances insulars relatius a 
qüestions del Departament. 

Col·lectius persones Ciutadania en general que vulgui presentar al·legacions en 
relació amb els projectes tramitats. 

Procediment recollida dades Presentades per la persona interessada. 
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms, NIF/DNI, signatura i 

adreça postal. 
Cessions Jutjats i tribunals de Justícia. Accés de persones interessades 

als expedients (Llei 30/1992). 
Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament de Cultura i Patrimoni 

Nivell mesures de seguretat Baix 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM DEL FITXER: Subvencions Departament de Cultura, convocatòries MDB 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament de Cultura i Patrimoni 
Finalitat i usos Concedir subvencions,  el Departament per al foment i suport 

d'activitats artístiques i culturals, per al desenvolupament 
cultural de la joventut, dotació de recursos materials i 
promoció d'equipaments específics dirigits a la joventut. 
Tramitar els expedients sancionadors per comissió infraccions 
prevista en la normativa vigent en matèria de subvencions. 

Col·lectius persones Persones interessades a rebre subvenció i representants de les 
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entitats que les puguin sol·licitar. 
Procediment recollida dades Documentació escrita presentada per les persones interessades. 

Diaris i butlletins. Entitats privades. Administracions 
públiques. 

Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms, NIF /DNI, adreça 
postal, adreça electrònica, telèfon/fax i signatura. 
Dades de detall d'ocupació: càrrec o representació de l'entitat 
que sol·liciti la subvenció. 
Dades economicofinanceres i d'assegurances: dades bancàries, 
certificats d'estar al corrent en el compliment de les 
obligacions amb les administracions públiques. 
Sancions administratives. 

Cessions Les publicacions previstes en el Decret legislatiu 2/2005, de 28 
de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
subvenciones. Interessats en l'expedient segons el previst en la 
Llei 30/1992 i en el Decret esmentat. Intervenció General de 
l'Administració de l'Estat segons el que preveu l'art. 20 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, bàsica de subvenciones. 
Jutjats i tribunals de Justícia. 

Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament Cultura 

Nivell mesures de seguretat Mitjà 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM DEL FITXER: Beques Departament de Cultura 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament de Cultura 
Finalitat i usos Concedir beques i ajudes,  el Departament per al foment i 

suport d'activitats artístiques i culturals. 
Col·lectius persones Persones interessades a rebre la beca. 
Procediment recollida dades Documentació escrita presentada per les persones interessades.  
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms, NIF/DNI, adreça 

postal, adreça electrònica, telèfon/fax i signatura. 
Dades acadèmics i professionals: currículum vitae, que ha 
d’incloure: formació, titulacions i experiència professional; 
pertinença a col·legis o associacions professionals; 
publicacions o creacions artístiques 
Dades economicofinanceres i d'assegurances: dades bancàries, 
certificats d'estar al corrent en el compliment d'obligacions 
amb les administracions públiques, relació d'altres beques i 
ajudes rebudes. 

Cessions Les publicacions previstes en el Decret legislatiu 2/2005, de 28 
de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la llei de 
subvenciones, i en les bases de la convocatòria respectiva. 
Interessats en l'expedient segons el que preveu la Llei 30/1992 
i el Decret esmentat. 

Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament Cultura i Patrimoni 

Nivell mesures de seguretat Baix 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM DEL FITXER: Grups i solistes circuit de musica 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament de Cultura i Patrimoni 
Finalitat i usos Convocar, seleccionar i crear base de dades de gestió dels 

grups i solistes seleccionats anualment per participar en el 
programa circuit de música per promoure música jove i 
tradicional de Mallorca. 

Col·lectius persones Cantants o músics solistes o components de grups interessats 
en formar part del programa. 
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Procediment recollida dades Documentació escrita presentada per les persones interessades.  
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms, NIF/DNI, adreça 

postal, adreça electrònica, telèfon/fax, signatura i 
enregistrament sonor. 
Dades acadèmiques i professionals: currículum vitae, que ha 
d’incloure formació, titulacions i experiència professional; 
pertinença a col·legis o associacions professionals; 
publicacions o creacions artístiques. 
Dades econòmiques: quantitat pressupostada que ha de 
percebre per concert el solista o grup. 

Cessions Les previstes en les bases de la convocatòria: publicació en 
BOIB, tauler d'anuncis Departament i pàgina web del Consell 
de Mallorca. 
Entitats a les quals se subvenciona la contractació a través del 
programa circuit de música. 

Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament de Cultura i Patrimoni 

Nivell mesures de seguretat Baix 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM DEL FITXER: Usuaris Biblioteca Cultura Artesana  
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament de Cultura i Patrimoni 
Finalitat i usos Base de dades dels usuaris de la Biblioteca, per obtenir carnet 

d'usuari; per gestionar l'ús dels seus recursos; serveis de 
préstec de la biblioteca (fons propis o d'altres biblioteques); 
sancions per incomplir el servei de préstec. Finalitats 
estadístiques. Estudi de les valoracions, suggeriments i queixes 
dels usuaris sobre els serveis de la biblioteca. 

Col·lectius persones Persones interessades en fer ús dels recursos i serveis de la 
biblioteca. 

Procediment recollida dades Documentació escrita presentada per les persones interessades 
i impresos emplenats. 

Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms, NIF/DNI, adreça 
postal, adreça electrònica, telèfon/fax i signatura. 
Dades característiques personals: data naixement, nacionalitat. 
Dades acadèmiques i professionals: nivell d'estudis. 
Dades d'ocupació. 

Cessions No se'n preveuen. 
Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament Patrimoni Cultura 

Nivell mesures de seguretat Mitjà 
Suport Paper, informàtic 
  
Departament de Patrimoni i Identitat Cultural  
 
NOM DEL FITXER: Declaració Béns Interès Cultural / Béns Catalogats 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament de Cultura i Patrimoni 
Finalitat i usos Procediments administratius per declarar Béns d'Interès 

Cultural i Béns Catalogats segons la Llei 12/1998, de 
patrimoni històric de les Illes Balears. Fins històrics, 
estadístics. 

Col·lectius persones Titulars dels béns objecte de protecció, ciutadans amb 
interès legítim en el procediment. 

Procediment recollida dades Documents presentats pels titulars dels béns, documents 
presentats per ciutadans amb interès en el procediment, 
administracions públiques i registres públics. 

Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms, DNI/NIF, adreça 
postal, adreça electrònica, telèfon/fax i signatura. 
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Dades circumstàncies socials: béns mobles o immobles 
objecte de declaració. Drets sobre els mateixos. 

Cessions Les previstes en la Llei 12/1998, de patrimoni històric de les 
Illes Balears, i 16/1985, de patrimoni històric espanyol: 
tràmit d'audiència a interessats que s’han presentat; 
informació pública; ajuntament on radiqui el bé objecte de 
declaració; Ministeri de Cultura; Govern de les Illes Balears; 
entitats consultives, art. 96 Llei 12/1998. Òrgans judicials. 
Article 37, Llei 30/1992. 

Unitat per exercir drets reconeguts en la 
LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament Cultura i Patrimoni 

Nivell mesures seguretat Bàsic 
Suport: Paper, informàtic 
  
NOM DEL FITXER: Registre Insular de Béns d'Interès Cultural 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament de Cultura i Patrimoni  
Finalitat i usos Registre de caràcter insular en el qual s'anoten tots els béns 

declarats d'interès cultural a Mallorca, hi ha de  constar la 
identitat dels propietaris i dels titulars d'altres drets sobre els 
béns, així com els actes jurídics i tècnics que puguin afectar-
los. Emetre certificats. 

Col·lectius persones Titulars de drets dels béns objecte de protecció. 
Procediment recollida dades Dades obtingudes per l'Administració en procediments 

administratius o presentades pels ciutadans afectats. 
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms, DNI/NIF, adreça 

postal, adreça electrònica, telèfon/fax i signatura. 
Dades circumstàncies socials: béns mobles o immobles 
objecte de declaració. Drets sobre els mateixos. 

Cessions Registre de caràcter de públic, excepte les informacions que 
s'han de protegir per seguretat dels béns o titulars, la 
intimitat de les persones i els secrets comercials o científics 
protegits per la llei. 
Al Registre de Béns d'Interès Cultural de les Illes Balears. 

Unitat per exercir drets reconeguts en la 
LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament Cultura i Patrimoni 

Nivell mesures seguretat Bàsic 
Suport: Paper, informàtic 
  
NOM DEL FITXER: Catàleg Insular de Patrimoni Històr ic 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament de Cultura i Patrimoni 
Finalitat i usos Registre de caràcter insular en el qual s'anoten tots els béns 

declarats catalogats a Mallorca, hi ha de constar la identitat 
dels propietaris i dels titulars d'altres drets sobre els béns, 
així com els actes jurídics i tècnics que puguin afectar-los. 
Emetre certificats. 

Col·lectius persones Titulars de drets dels béns objecte de protecció 
Procediment recollida dades Dades obtingudes per l'Administració en procediments 

administratius o presentats pels ciutadans afectats. 
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms, DNI/NIF, adreça 

postal, adreça electrònica, telèfon/fax i signatura. 
Dades circumstàncies socials: béns mobles o immobles 
objecte de declaració. Drets sobre els mateixos. 

Cessions Registre de caràcter públic, llevat de les informacions que 
s'han de protegir per raó de seguretat dels béns o titulars, la 
intimitat de les persones i els secrets comercials o científics 
protegits per la Llei. 
Catàleg general del Patrimoni Històric de les Illes Balears 
dependent del Govern de les Illes Balears. 
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Unitat per exercir drets reconeguts en la 
LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament de Cultura i Patrimoni 

Nivell mesures de seguretat Baix 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM DEL FITXER: Expedients tempteig i retracte en matèria de Patrimoni 

Històric 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament de Cultura i Patrimoni 
Finalitat i usos Tramitar expedients per exercir o renunciar als drets de 

tempteig i retracte sobre béns del patrimoni històric de les 
Illes Balears. Històrics i estadístics. 

Col·lectius persones Compradors i alienats de la propietat o drets sobre béns 
integrants del Patrimoni Històric de les Illes Balears. 

Procediment recollida dades Documents escrits, administracions públiques, registres 
públics. 

Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms, NIF, adreça postal, 
adreça electrònica, telèfon/fax i signatura. 
Dades de característiques personals: data de naixement i 
edat, en cas de menors d'edat. 
Dades propietats: la coincident amb el dret/propietat bé a 
declarar. 
Dades economicofinanceres: dades bancàries. 

Cessions Ministeri Cultura, Govern de les Illes Balears, jutjats i 
tribunals de Justícia. Article 37 Llei 30/1992. 

Unitat per exercir drets reconeguts en la 
LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament Cultura i Patrimoni 

Nivell mesures de seguretat Baix 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM DEL FITXER: Comissió Insular de Patrimoni Histò ric 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament de Cultura i Patrimoni 
Finalitat i usos Gestionar les dades dels membres de la Comissió per dirigir-

ne el funcionament, la composició, tenir-hi contacte i 
convocar-los, i per fer les sessions i registrar la 
documentació en el llibre d'actes. En les quals s’han de 
transcriure les deliberacions, votacions i acords de l'òrgan en 
relació amb tota actuació que es dugui a terme sobre un bé 
integrant del patrimoni històric de les Illes Balears (Llei 
12/1998), i sobre els procediments per declarar-los-hi. 
Emetre certificats. 

Col·lectius persones Membres de la Comissió. Propietaris dels béns o titulars de 
drets sobre els mateixos i persones relacionades amb els 
assumptes sotmesos a consideració de la Comissió. 

Procediment recollida dades Documents escrits presentats per les persones titulars dels 
béns o relacionats amb els mateixos; documents escrits 
presentats pels membres de la Comissió, bé directament o 
per l'òrgan que han proposat. 

Estructura bàsica fitxer Dades especialment protegides: ideologia política (grup 
polític del Consell). 
Dades identificadores: nom i cognoms, NIF, adreça postal, 
adreça electrònica, telèfon/fax i signatura. 
Dades propietats: la coincident amb el dret/propietat bé a 
declarar. 

Cessions Jutjats i tribunals de Justícia. Article 37 Llei 30/1992.  
Unitat per exercir drets reconeguts en la 
LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament Cultura i Patrimoni 

Nivell mesures de seguretat Alt 
Suport Paper, informàtic 
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NOM DEL FITXER: Ponència Tècnica de Patrimoni Històric 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament de Cultura i Patrimoni 
Finalitat i usos Gestionar les dades personals dels membres de la Ponència 

Tècnica per dirigir-ne el funcionament, la composició, tenir-
hi contacte, convocar-los, i per fer les sessions i registrar la 
documentació en el llibre d'actes. En les quals s’han de 
transcriure les deliberacions, votacions i acords de l'òrgan en 
relació amb tota actuació que es dugui a terme sobre un bé 
integrant del patrimoni històric de les Illes Balears (Llei 
12/1998), i sobre els procediments per declarar-los-hi. 
Emetre certificats. 

Col·lectius persones Membres de la Comissió. Propietaris dels béns o titulars de 
drets sobre els mateixos i persones relacionades amb els 
assumptes sotmesos a consideració de la Comissió. 

Procediment recollida dades Documents escrits presentats per les persones titulars dels 
béns o relacionats amb els mateixos; documents escrits 
presentats pels membres de la Comissió, bé directament o 
per l'òrgan que hagin proposat. 

Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom, cognoms i NIF. 
Dades pertinença a col·legis professionals o associacions. 
Dades propietats: la coincident amb el dret/propietat bé a 
declarar. 

Cessions Jutjats i tribunals de Justícia. Article 37 Llei 30/1992.  
Unitat per exercir drets reconeguts en la 
LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament Cultura i Patrimoni 

Nivell mesures de seguretat Baix 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM DEL FITXER: Subvencions en matèria de Patrimoni Històric 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament de Cultura i Patrimoni 
Finalitat i usos Concedir subvenció en matèria de patrimoni històric. 

Tramitar els expedients sancionadors per cometre 
infraccions previstes en la normativa vigent en matèria de 
subvencions. 

Col·lectius persones Propietaris dels béns o titulars de drets sobre els mateixos 
per als quals se sol·licita la subvenció.  

Procediment recollida dades Documentació presentada per les persones interessades. 
Administracions públiques. 

Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms, NIF /DNI, adreça 
postal, adreça electrònica, telèfon/fax i signatura. 
Dades propietats: la coincident amb el dret/propietat bé en 
relació amb el qual se sol·licita la subvenció. 
Dades economicofinanceres i d'assegurances: dades 
bancàries, certificats d'estar al corrent en el compliment 
d'obligacions amb les administracions públiques. 
Sancions administratives. 

Cessions Les publicacions previstes en el Decret legislatiu 2/2005, de 
28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
subvencions. Entitats col·laboradores (art. 26 de la mateixa 
norma) i interessats en l'expedient (Llei 30/1992 i Decret 
esmentat). Intervenció General de l'Administració de l'Estat 
en el que preveu l'art. 20 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, bàsica de subvenciones. Jutjats i tribunals de 
Justícia. 
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Unitat per exercir drets reconeguts en la 
LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament Cultura i Patrimoni 

Nivell mesures de seguretat Mitjà 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM DEL FITXER: Expedients Responsabilitat Patrimonial en matèria de 

Patrimoni Històric 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament de Cultura i Patrimoni 
Finalitat i usos Instruir els expedients de responsabilitat patrimonial contra 

el Departament. 
Col·lectius persones Persones que s'entenen perjudicades patrimonialment per 

actuacions del Departament. 
Procediment recollida dades Documentació presentada per les persones interessades. 
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms, NIF/DNI, adreça 

postal, adreça electrònica, telèfon/fax i signatura. 
Dades propietats: la coincident amb el dret/propietat bé en 
relació amb el qual se sol·licita la indemnització patrimonial 
Dades bancàries. 

Cessions Jutjats i tribunals de Justícia. Consell Consultiu de les Illes 
Balears en els supòsits de l'article 10 de la Llei 5/1993, de 15 
de juny, del Consell Consultiu de les Illes Balears. Altres 
administracions públiques en supòsits de responsabilitat 
concorrent. Accés (art. 37, Llei 30/1992). 

Unitat per exercir drets reconeguts en la 
LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament Cultura i Patrimoni 

Nivell mesures de seguretat Baix 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM DEL FITXER: Diligències prèvies Patrimoni Històric 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament de Cultura i Patrimoni 
Finalitat i usos Instruir les diligències prèvies a l'obertura d'expedients de la 

Direcció Insular de Patrimoni, com visites d'inspecció, 
paralització d'obres i/o actuacions que atemptin contra el 
patrimoni històric, ordres d'execució o diligències 
informatives. 

Col·lectius persones Propietaris o titulars de drets sobre els béns afectats, així 
com persones que hi executin actuacions. 

Procediment recollida dades Documentació presentada per les persones interessades. 
Denúncies de terceres persones. Administracions públiques. 
Registres públics. Serveis d'inspecció. 

Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms, NIF /DNI, adreça 
postal, adreça electrònica, telèfon/fax i signatura. 
Dades propietats: la coincident amb el dret/propietat sobre el 
qual recauen les actuacions. 
Dades professionals: titulacions, pertinença a col·legis o 
associacions professionals. 
Dades de detall d'ocupació: lloc de treball i categoria. 

Cessions Jutjats i tribunals de Justícia. Interessats en el que preveu la 
Llei 30/1992. Ajuntament on radiqui el bé sobre el qual 
recauen les actuacions. Accés (art. 37, Llei 30/1992). 

Unitat per exercir drets reconeguts en la 
LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament Cultura i Patrimoni 

Nivell mesures de seguretat Baix 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM DEL FITXER: Expedients sancionadors  Patrimoni Històric 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament de Cultura i Patrimoni 
Finalitat i usos Incoar, instruir i resoldre els procediments sancionadors per 
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infringir la normativa vigent en matèria de patrimoni 
històric. 

Col·lectius persones Persones infractores de la normativa vigent en matèria de 
patrimoni històric. 

Procediment recollida dades Documentació presentada per les persones interessades. 
Denúncies de terceres persones. Administracions públiques. 
Registres públics. Serveis d'inspecció. 

Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms, NIF/DNI, adreça 
postal, adreça electrònica, telèfon/fax i signatura. 
Dades propietats: la coincident amb el dret/propietat sobre el 
qual recauen les actuacions. 
Dades professionals: titulacions, pertinença a col·legis o 
associacions professionals. 
Dades de detall d'ocupació: lloc de treball i categoria. 

Cessions Jutjats i tribunals de Justícia. Interessats en el que preveu la 
Llei 30/1992. Accés (art. 37, Llei 30/1992). 

Unitat per exercir drets reconeguts en la 
LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament Cultura i Patrimoni 

Nivell mesures de seguretat Mitjà 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM FITXER Projectes europeus 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament de Cultura i Patrimoni 
Finalitat i usos Fitxer destinat a gestionar administrativament i financera, 

organitzar esdeveniments, difondre, coordinar i contactar 
amb i entre participants en projectes en  matèria de patrimoni 
històric finançats per la UE i en els quals el Consell, a través 
del Departament, participa com a soci o coordinador. 

Col·lectius persones Participants en els projectes. 
Procediment recollida dades Documentació escrita presentada per les persones 

interessades, correu electrònic o a través de pàgina web.  
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms, NIF/DNI, adreça 

postal, adreça electrònica, telèfon/fax, signatura, imatge i 
pàgina web. 
Dades de característiques personals: nacionalitat. 
Dades acadèmiques i professionals: formació i titulacions, 
experiència professional, pertinença a col·legis o 
associacions professionals. 
Dades de detall d'ocupació: lloc de treball, categoria, escala. 

Cessions A l'autoritat de control de la UE, difusió del 
desenvolupament dels cursos per mitjans escrits i pàgina 
web. 

Unitat per exercir drets reconeguts en la 
LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament Cultura i Patrimoni 

Nivell mesures de seguretat Baix  
Suport Paper, informàtic 
Transferències internacionals Administracions públiques de països de la UE que participin 

en els projectes com a coordinadors o socis. Òrgans de la 
UE. 

  
NOM DEL FITXER: Premis Mallorca 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament de Cultura i Patrimoni 
Finalitat i usos Convocar la concessió dels Premis Mallorca de Creació 

Literària en modalitat narrativa i poesia. Tramitar el 
procediment de presentació, selecció i designació de 
guanyadors. Composició i contacte amb els membres del 
jurat i redacció de les actes de les deliberacions. 

Col·lectius persones Persones que presenten les seves obres a la convocatòria del 
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premi. Membres del jurat. 
Procediment recollida dades Documentació presentada per les persones interessades. 
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms, NIF/DNI, adreça 

postal, adreça electrònica, telèfon/fax i signatura. 
Dades circumstàncies socials: pertinença a associacions. 
Dades acadèmiques i professionals: pertinença a col·legis o 
associacions professionals. Titulació. 
Dades economicofinanceres: dades bancàries. 

Cessions Acte públic proclamació guanyadors. Comunicar a l'Agència 
Tributària de la identitat dels guanyadors per eximir-los de 
tributar el premi. Publicació en el BOIB  de la relació de 
membres del jurat. 

Unitat per exercir drets reconeguts en la 
LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament Cultura i Patrimoni 

Nivell mesures seguretat Bàsic 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM DEL FITXER Lectures en la sala d'espera 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament de Cultura i Patrimoni 
Finalitat i usos Llista d'empresaris / professionals / associacions que reben 

del Consell, de forma gratuïta, diverses publicacions de 
caràcter literari per tenir-los a disposició del públic en els 
establiments i despatxos oberts al públic. 

Col·lectius persones Empresaris i professionals liberals 
Procediment recollida dades Repertoris telefònics i peticions escrites d'interessats en ser 

inclosos en el fitxer de destinataris. 
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms, adreça postal, adreça 

electrònica, telèfon/fax i signatura. 
Dades acadèmiques i professionals: pertinença a col·legis o 
associacions professionals. Titulació. 

Cessions No se'n preveuen. 
Unitat per exercir drets reconeguts en la 
LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament Cultura i Patrimoni 

Nivell mesures seguretat Bàsic 
Suport Paper, informàtic 
  
  
NOM DEL FITXER: Activitats Son Rossinyol 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament de Cultura i Patrimoni 
Finalitat i usos Gestionar, desenvolupar i controlar les activitats 

desenvolupades en el Centre d'Arqueologia i Restauració de 
Son Rossinyol: suport tècnic professional, organització 
activitats formatives, taller de restauració, laboratori. 

Col·lectius persones Persones que assisteixen a les activitats formatives 
organitzades pel centre i usuaris dels serveis. 

Procediment recollida dades Impresos emplenats per les persones interessades. 
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms, NIF/DNI, adreça 

postal, adreça electrònica, telèfon/fax i signatura. 
Dades d'informació comercial: activitats i negocis. 
Dades acadèmiques i professionals: titulació, professió, 
pertinença a col·legis o associacions professionals. 

Cessions No se'n preveuen 
Unitat per exercir drets reconeguts en la 
LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament Cultura i Patrimoni 

Nivell mesures de seguretat Baix 
Suport Paper, informàtic 
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Departament de Medi Ambient i Natura 
 
 
NOM DEL FITXER: Contractació Departament Medi Ambie nt i Natura 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament de Medi Ambient i Natura 
Finalitat i usos Gestionar les dades necessàries per a les contractacions de tota 

classe efectuades pel Departament, fins al límit que marqui el 
procediment negociat sense publicitat, de qualsevol de les 
modalitats previstes en la normativa reguladora de la 
contractació administrativa. 

Col·lectius persones Persones que tenen contractes amb el departament 
Procediment recollida dades Documents escrits presentats per les persones que contracten 

amb el departament. 
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms, NIF, adreça postal, 

adreça electrònica, telèfon/fax i signatura. 
Dades d'informació comercial: activitat i negocis. 
Dades acadèmiques i professionals: titulació, professió, 
pertinença a col·legis o associacions professionals. 
Dades de transaccions: béns i serveis subministrats per la 
persona que contracta amb l'Administració. 
Dades economicofinanceres: dades bancàries i acreditació 
d’estar al corrent del pagament i les obligacions amb la 
Seguretat Social i Hisenda. 

Cessions Jutjats i tribunals, Sindicatura de Comptes 
Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament Medi Ambient i Natura 

Nivell mesures de seguretat Baix 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM DEL FITXER: Subvencions en matèria de Medi Ambient i Natura 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament de Medi Ambient i Natura 
Finalitat i usos Concedir subvencions en matèries pròpies del Departament. 

Tramitar els expedients sancionadors per cometre infraccions 
previstes en la normativa vigent en matèria de subvencions. 

Col·lectius persones Persones interessades en les subvencions, en nom propi o com 
a representants d'entitats, institucions, associacions o centres 
educatius. 

Procediment recollida dades Documentació presentada per les persones interessades. 
Administracions públiques. 

Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms, NIF/DNI, adreça 
postal, adreça electrònica, telèfon/fax i signatura. 
Dades circumstàncies socials: representació d'entitats, 
associacions, centres educatius. 
Dades economicofinanceres i d'assegurances: dades bancàries, 
declaració d’estar al corrent del pagament i les obligacions 
amb les administracions públiques. 
Sancions administratives. 

Cessions Les publicacions previstes en el Decret legislatiu 2/2005, de 28 
de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
subvencions. Entitats col·laboradores (art. 26 de la mateixa 
norma) i interessats en l'expedient (Llei 30/1992 i el Decret 
esmentat). Intervenció General de l'Administració de l'Estat en 
els termes prevists en l'article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, bàsica de subvenciones. Jutjats i tribunals de 
Justícia. 

Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament Medi Ambient i Natura 
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Nivell mesures de seguretat Mitjà 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM DEL FITXER: Reserves d'allotjament en refugis 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament de Medi Ambient i Natura 
Finalitat i usos Gestionar, controlar i fer el seguiment de les reserves per 

allotjar-se i usar el servei de cuina en els refugis del Consell. 
Finalitats estadístiques. 

Col·lectius persones Persones interessades a allotjar-se en els albergs. 
Procediment recollida dades De les persones interessades, formulari escrit emplenat i enviat 

per fax o correu electrònic, reserva telefònica. 
Estructura bàsica fitxer Dades especialment protegides: dades de salut relatives a 

contraindicació d'algun tipus d'aliment. 
Dades identificadores: nom i cognoms, NIF/DNI, adreça 
postal, adreça electrònica, telèfon/fax i signatura. 

Cessions No se'n preveuen.  
Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament Medi Ambient i Natura 

Nivell mesures de seguretat Alt 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM DEL FITXER: Cursos de l'Oficina de la Mar 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament de Medi Ambient i Natura 
Finalitat i usos Base de dades per gestionar la matrícula, controlar assistència, 

desenvolupament i titulació dels cursos de formació en matèria 
de restauració d'embarcacions organitzats per l'Oficina de la 
Mar. 

Col·lectius persones Persones que sol·liciten la inscripció en els cursos i hi 
assisteixen. 

Procediment recollida dades Documentació presentada per les persones interessades. 
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms, NIF /DNI; adreça 

postal; adreça electrònica; telèfon/fax; signatura. 
Cessions No se'n preveuen. 
Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament Medi Ambient i Natura 

Nivell mesures de seguretat Baix 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM DEL FITXER: Informació Oficina de la Mar 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament de Medi Ambient i Natura 
Finalitat i usos Base de dades que conté les dades de les persones que de 

forma presencial o via correu electrònic sol·liciten la remissió 
d'informació sobre els cursos que organitza l'oficina de la Mar. 

Col·lectius persones Persones que sol·liciten la informació sobre els cursos 
Procediment recollida dades Dels mateixos interessats mitjançant compliment formulari en 

paper o en la pàgina web. 
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms; NIF /DNI; adreça 

postal; adreça electrònica; telèfon/fax; signatura. 
Cessions No se'n preveuen. 
Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament Medi Ambient i Natura 

Nivell mesures de seguretat Baix 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM DEL FITXER: Voluntaris per Mallorca 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament de Medi Ambient i Natura. 
Finalitat i usos Base de dades de les persones que participen en el programa de 

voluntariat mediambiental, per al contacte, gestió, coordinació 
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i desenvolupament de les activitats que es duen a terme i 
cursos formatius en matèria de voluntariat. 

Col·lectius persones Persones que sol·liciten i s'incorporen al programa de 
voluntariat mediambiental. 

Procediment recollida dades Dels mateixos interessats mitjançant el compliment d'imprès 
escrit o formulari pàgina web 

Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms; adreça postal; adreça 
electrònica; telèfon/fax; signatura. 
Dades de característiques personals: data de naixement, sexe. 

Cessions Companyies asseguradores amb les quals es concerten 
assegurances de danys a les persones en benefici dels 
voluntaris. 

Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament Medi Ambient i Natura 

Nivell mesures de seguretat Baix 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM FITXER Beques d'investigació Parc Natural de Sa Dragonera 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament de Medi Ambient i Natura 
Finalitat i usos Presentar sol·licituds, avaluar-les, concedir-les per 

concurrència competitiva, pagament i seguiment de beques 
d'investigació sobre els valors naturals i etnològics del Parc 
Natural de Sa Dragonera. Conté les dades personals del jurat 
de valoració. 

Col·lectius persones Persones majors d'edat interessades en la sol·licitud i concessió 
de la beca d'investigació. 

Procediment recollida dades Documentació escrita presentada per les persones interessades. 
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms, NIF /DNI, adreça 

postal, adreça electrònica, telèfon/fax i signatura. 
Dades de característiques personals: data i lloc de naixement. 
Dades acadèmiques i professionals: formació i titulacions, 
experiència professional, pertinença a col·legis o associacions 
professionals. 
Dades d'informació comercial: creacions científiques o 
tècniques. 
Dades economicofinanceres i d'assegurances: declaracions 
d'estar al corrent en el compliment de les obligacions amb les 
administracions públiques. Avals bancaris per al cas de 
bestreta de part de l'import de la beca. 

Cessions Les publicacions previstes en: Decret legislatiu 2/2005, de 28 
de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la llei de 
subvencions; Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques; Reglament de 
subvencions i ajudes econòmiques del Consell de Mallorca. 
Interessats en l'expedient (Llei 30/1992 i Decret legislatiu 
2/2005). Intervenció General de l'Administració de l'Estat en el 
que preveu l'art. 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
bàsica de subvencions. 

Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament Medi Ambient i Natura 

Nivell mesures de seguretat Baix 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM FITXER Concurs fotogràfic “L'home i el medi amb ient a Mallorca” 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament de Medi Ambient i Natura 
Finalitat i usos Concurs fotogràfic organitzat pel Departament amb control de 

participants, presentació d'obres, selecció, exposició, 
convocatòria, atorgament de premis en les categories d'adult i 



 31

centre escolar, i la publicació. Conté les dades personals del 
jurat de valoració per coordinar-lo, convocar-lo i redactar-ne 
actes. 

Col·lectius persones Persones afeccionades a la fotografia que hi desitgin participar. 
Procediment recollida dades Documentació escrita presentada per les persones interessades. 

Dels centres escolars, amb la realització prèvia de fases de 
preselecció. 

Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms, NIF /DNI, adreça 
postal, adreça electrònica, telèfon/fax i signatura. 
Dades de característiques personals: data de naixement i edat. 
Dades de circumstàncies socials: centre escolar. 
Dades de detall d'ocupació: lloc de treball, categoria, escala, 
caràcter de representació del centre educatiu. 

Cessions Publicació de les bases del concurs que contenen els noms i 
càrrecs o llocs de treball dels membres del jurat. Publicació 
dels noms dels guanyadors. Nom autor en exposició 
fotogràfica. 

Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament Medi Ambient i Natura 

Nivell mesures de seguretat Baix 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM FITXER Programes formatius 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament de Medi Ambient i Natura 
Finalitat i usos Fitxer destinat a gestionar la matrícula d'alumnes en els cursos 

Escola Taller, Cases d'Oficis, Tallers d'Ocupació 
subvencionats pel SOIB (Servei d’Ocupació de les Illes 
Balears) i d’altres organitzats sense subvenció pel 
Departament. Controlar l’assistència, contacte i avaluació de 
l'alumnat. Emetre els informes de control i justificació de les 
subvencions rebudes pel Consell davant l'Administració que 
les concedeix, i per pagar beques als alumnes. Tramitar 
l'obtenció de tota la documentació necessària perquè la 
institució contracti, amb posterioritat, els alumnes. Inclou les 
dades personals del professorat. 

Col·lectius persones Persones matriculades en els cursos i el professorat. 
Procediment recollida dades Documentació escrita presentada per les persones interessades. 

De la documentació presentada pel SOIB en relació amb els 
possibles candidats a fer el curs. 

Estructura bàsica fitxer Dades especialment protegides: salut. 
Dades identificadores: nom i cognoms, NIF /DNI, adreça 
postal, adreça electrònica, telèfon/fax, signatura, imatge. 
Dades de característiques personals: data de naixement, edat, 
estat civil i família 
Dades acadèmiques i professionals: formació i titulacions, 
historial de l'estudiant, experiència professional, pertinença a 
col·legis o associacions professionals. 
Dades de detall d'ocupació: lloc de treball, categoria, escala, 
número targeta sanitària, cartilla seguretat social, situació 
desocupació. 
Dades econòmiques: dades bancàries. 

Cessions Al SOIB per justificar compliment bases del programa, per 
justificar i pagar subvenció, pagar beca alumnes i controlar 
procés selecció alumnat, professorat i personal de suport. 

Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament Medi Ambient i Natura 

Nivell mesures de seguretat Alt 
Suport Paper, informàtic 
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NOM FITXER Projectes europeus 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament de Medi Ambient i Natura 
Finalitat i usos Fitxer destinat a la gestionar administrativament i financera, 

organitzar esdeveniments, difondre, coordinar i contactes amb 
i entre participants en projectes en matèria de medi ambient i 
natura finançats per la UE i en els quals el Consell, a través del 
departament, participa com a soci o coordinador. 

Col·lectius persones Participants en els projectes. 
Procediment recollida dades Documentació escrita presentada per les persones interessades, 

correu electrònic o a través de pàgina web.  
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms, NIF /DNI, adreça 

postal, adreça electrònica, telèfon/fax, signatura, imatge i 
pàgina web. 
Dades de característiques personals: nacionalitat. 
Dades acadèmiques i professionals: formació i titulacions, 
experiència professional, pertinença a col·legis o associacions 
professionals. 
Dades de detall d'ocupació: lloc de treball, categoria, escala. 

Cessions A l'autoritat de control de la UE, difusió del desenvolupament 
dels cursos per mitjans escrits i pàgina web. 

Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament Medi Ambient i Natura 

Nivell mesures de seguretat Baix  
Suport Paper, informàtic 
Transferències Internacionals Administracions públiques de països de la UE que participin 

en els projectes com a coordinadors o socis. Òrgans de la UE. 
  
NOM FITXER Oficina de caça 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament de Medi Ambient i Natura 
Finalitat i usos Dades dels  caçadors, propietaris de vedats i associacions de 

caçadors que reben assessorament per part de l'Oficina, 
participen en cursos, jornades o activitats desenvolupades per 
aquesta o que concerten convenis amb el departament. 

Col·lectius persones Dels mateixos interessats mitjançant aportació documentació 
escrita.  

Procediment recollida dades Documentació escrita presentada per les persones interessades.  
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms, NIF /DNI, adreça 

postal, adreça electrònica, telèfon/fax i signatura.  
Dades de característiques personals: resident a Mallorca. 
Dades de circumstàncies socials: propietats (vedat). 
Dades de circumstàncies socials: pertinença a clubs o 
associacions i tinença de llicències, permisos o autoritzacions 
en relació amb la caça i armes. 
Dades acadèmiques i professionals: cursos de formació en 
matèria relacionada amb la caça i el medi ambient; 
col·laboracions en projectes d'investigació. 
Dades economicofinanceres i d'assegurances: assegurança 
obligatòria de caça. 

Cessions No se'n preveuen. 
Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament Medi Ambient i Natura 

Nivell mesures de seguretat Baix  
Suport Paper, informàtic 
  
NOM DEL FITXER: Expedients disciplinaris personal 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament de Medi Ambient i Natura 
Finalitat i usos Tramitar i resoldre, si s’escau, expedients disciplinaris en 
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relació amb el personal adscrit al Departament en els supòsits 
que la competència disciplinària no estigui atribuïda al 
Departament d’Interior o algun altre òrgan de la Corporació.. 

Col·lectius persones Personal adscrit al departament. Denunciants. 
Procediment recollida dades Presentades per les persones interessades. Presentades pel 

denunciant o dades que consten en poder de la institució. 
Estructura bàsica fitxer Dades relatives a la comissió d'infraccions penals o 

administratives: infraccions administratives. 
Dades identificadores: nom i cognoms, NIF/DNI, signatura i 
adreça postal. 
Dades detalls ocupació: cos/escala, categoria, lloc de treball. 

Cessions Jutjats i tribunals de Justícia. 
Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament de Medi Ambient i Natura 

Nivell mesures de seguretat Mitjà 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM FITXER Proposicions de Llei, reglaments i ordenances 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament de Medi Ambient i Natura 
Finalitat i usos Tramitar les proposicions de Llei per a l'exercici de la 

iniciativa legislativa reconeguda en l'art. 25 Llei de Consells, 
així com dels projectes de reglaments i ordenances insulars 
relatius a qüestions del Departament. 

Col·lectius persones Ciutadania en general que desitgi presentar al·legacions en 
relació amb els projectes tramitats. 

Procediment recollida dades Presentada per les persones interessades. 
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms, NIF/DNI, signatura i 

adreça postal. 
Cessions Jutjats i tribunals de Justícia. Accés de persones interessades 

als expedients (Llei 30/1992). 
Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament de Medi Ambient i Natura 

Nivell mesures de seguretat Baix 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM FITXER Gestió de fiances i informes sobre gestió de residus de 

construcció i demolició 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament de Medi Ambient i Natura 
Finalitat i usos Informes tècnics sobre la gestió correcta o incorrecta dels 

residus de construcció i demolició, als efectes de devolució o 
execució de les fiances dipositades o constituïdes en 
compliment del que disposa l'art. 9 del Pla director sectorial 
per a la gestió de residus de construcció, demolició, 
voluminosos i pneumàtics fora d'ús de l'illa de Mallorca, 
aprovat pel Ple del Consell en sessió de 8 d'abril de 2002. 

Col·lectius persones Productors de residus procedents de construcció i demolició. 
Tècnics que redacten la documentació tècnica que s'hi 
presenta. Apoderats de les entitats de crèdit o societats de 
garantia recíproca que presten l'aval. 

Procediment recollida dades Documentació presentada per la persona interessada. 
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms, NIF, adreça 

electrònica, telèfon/fax, adreça postal i signatura. 
Dades acadèmiques i professionals: titulació i pertinença a 
col·legis professionals. 
Dades de circumstàncies socials: caràcter de la representació 
assumida en relació amb promotors persones jurídiques. 
Propietat on es realitza l'obra que origina els residus. 

Cessions Jutjats i tribunals 
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Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament de Medi Ambient i Natura 

Nivell mesures de seguretat Baix 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM FITXER Residuos@conselldemallorca.net 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament de Medi Ambient i Natura 
Finalitat i usos Bústia de correu electrònic per respondre consultes en relació 

amb el tractament de residus que plantegin els ciutadans en 
general. 

Col·lectius persones Ciutadania en general 
Procediment recollida dades Documentació presentada per la persona interessada en enviar 

el correu electrònic. 
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: només cal una adreça de correu 

electrònic. No obstant això, el remitent pot facilitar nom i 
cognoms, telèfon/fax i adreça postal. 

Cessions No se'n preveuen. 
Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament de Medi Ambient i Natura 

Nivell mesures de seguretat Baix 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM FITXER Comissió de Seguiment i Control de la Gestió dels RSU 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament de Medi Ambient i Natura 
Finalitat i usos Fitxer que conté les dades personals dels membres de la 

Comissió per convocar-los i redactar les actes de les sessions. 
Col·lectius persones Membres de la comissió. 
Procediment recollida dades Documentació presentada per la persona interessada mitjançant 

imprès emplenat. 
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms, telèfon, fax, adreça 

postal i electrònica, NIF, signatura. 
Dades de circumstàncies socials: entitat o administració a la 
qual, si escau, representa i càrrec que hi ocupa. 

Cessions No se'n preveuen. 
Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament de Medi Ambient i Natura 

Nivell mesures de seguretat Baix 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM FITXER Gestió de residus 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament de Medi Ambient i Natura 
Finalitat i usos Gestió dels residus de construcció, demolició, voluminosos i 

pneumàtics fora d'ús. 
Col·lectius persones Productors de residus procedents de construcció i demolició. 

Tècnics que redacten la documentació tècnica que s'hi 
presenta. Apoderats de les entitats de crèdit o societats de 
garantia recíproca que presten l'aval. 

Procediment recollida dades Documentació presentada per la persona interessada. 
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms, NIF, adreça 

electrònica, telèfon/fax, adreça postal i signatura. 
Dades acadèmiques i professionals: titulació i pertinença a 
col·legis professionals. 
Dades de circumstàncies socials: caràcter de la representació 
assumida en relació amb promotors persones jurídiques. 
Propietat on es realitza la obra que origina els residus. 

Cessions Jutjats i tribunals 
Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

MAC INSULAR, SL 
Av. Dels Clavells, 90 
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07193 Palmanyola 
Nivell mesures de seguretat Baix 
Suport Paper, informàtic 
 
 
Departament de Joventut i Igualtat 
  
NOM DEL FITXER: Contractació Departament de Joventut i Igualtat 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament de Joventut i Igualtat 
Finalitat i usos Gestionar les dades necessàries per a les contractacions de tota 

classe efectuades pel Departament, fins al límit que marqui el 
procediment negociat sense publicitat, de qualsevol de les 
modalitats previstes en la normativa reguladora de la 
contractació administrativa. 

Col·lectius persones Persones que tenen contractes amb el Departament. 
Procediment recollida dades Documents escrits presentats per les persones que contracten 

amb el Departament. 
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms, NIF, adreça postal, 

adreça electrònica, telèfon/fax i signatura. 
Dades d'informació comercial: activitats i negocis. 
Dades acadèmiques i professionals: titulació, professió, 
pertinença a col·legis o associacions professionals. 
Dades de transaccions: béns i serveis subministrats per la 
persona que contracta amb l'Administració. 
Dades economicofinanceres: dades bancàries i acreditació 
d'estar al corrent del pagament de les obligacions amb la 
Seguretat Social i Hisenda. 

Cessions Jutjats i tribunals, Sindicatura de Comptes 
Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament de Joventut i Igualtat 

Nivell mesures de seguretat Baix 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM DEL FITXER: Expedients disciplinaris personal 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament de Joventut i Igualtat 
Finalitat i usos Tramitar i resoldre, si s’escau, expedients disciplinaris en 

relació amb el personal adscrit al Departament en els supòsits 
que la competència disciplinària no estigui atribuïda al 
Departament d’Interior o algun altre òrgan de la Corporació.. 

Col·lectius persones Personal adscrit al Departament. Denunciants. 
Procediment recollida dades Presentada per la persona interessada, pel denunciant o dades 

que ja estan en poder de la institució. 
Estructura bàsica fitxer Dades relatives a la comissió d'infraccions penals o 

administratives: infraccions administratives. 
Dades identificadores: nom i cognoms, NIF/DNI, signatura i 
adreça postal. 
Dades detalls ocupació: cos/escala; categoria; lloc de treball. 

Cessions Jutjats i tribunals de Justícia. Denunciant. 
Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament de Joventut i Igualtat 

Nivell mesures de seguretat Mitjà 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM FITXER Proposicions de Llei, reglaments i ordenances 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament de Joventut i Igualtat 
Finalitat i usos Tramitar les proposicions de Llei per exercir la iniciativa 

legislativa reconeguda en l'art. 25 de la Llei de consells, així 
com dels projectes de reglaments i ordenances insulars 
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relatives a qüestions del Departament. 
Col·lectius persones Ciutadania en general que desitgi presentar al·legacions en 

relació amb els projectes tramitats. 
Procediment recollida dades Presentades per la persona interessada. 
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms, NIF/DNI, signatura, 

adreça postal. 
Cessions Jutjats i tribunals de Justícia. Accés de persones interessades 

als expedients (Llei 30/1992). 
Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament de Joventut i Igualtat 

Nivell mesures de seguretat Baix 
Suport Paper, informàtic 
NOM DEL FITXER: Cursa d’Aventura 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament de Joventut i Igualtat 
Finalitat i usos Gestionar els participant en el programa Cursa d’Aventura 

desenvolupat pel Departament per iniciar els joves en l'esport 
d'aventura. 

Col·lectius persones Persones físiques d'edat compresa entre 18 i 35 anys que 
desitgin participar en el programa. 

Procediment recollida dades Documentació presentada per les persones interessades amb 
impresos emplenats. 

Estructura bàsica fitxer Dades especialment protegides: salut  
Dades identificadores: nom i cognoms, NIF/DNI/NIE, adreça 
postal, adreça electrònica, telèfon/fax i signatura. 
Dades característiques personals: edat. 

Cessions Entitats asseguradores contractades pel Consell per cobrir 
danys personals en el desenvolupament de les activitats del 
programa. 

Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament Joventut i Igualtat 

Nivell mesures de seguretat Alt 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM DEL FITXER: Joves fotògrafs 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament de Joventut i Igualtat 
Finalitat i usos Convocar, seleccionar i base de dades de gestió dels fotògrafs 

seleccionats anualment per participar en el programa 
d'exposicions per a joves fotògrafs de Mallorca. 

Col·lectius persones Residents a Mallorca amb edats compreses entre els 16 i 35 
anys, no professionals, que faran el projecte fotogràfic que han 
presentat. 

Procediment recollida dades Documentació escrita presentada per les persones interessades.   
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms, NIF/DNI/NIE, adreça 

postal, adreça electrònica, telèfon/fax i signatura. 
Dades de característiques personals: data de naixement i edat. 
Dades acadèmics i professionals: currículum vitae, que ha 
d’incloure: formació, titulacions, publicacions o creacions 
artístiques. 

Cessions Les previstes en les bases de la convocatòria: publicació al 
BOIB, tauler d'anuncis i pàgina web del Consell. 
Entitats a les quals se subvenciona l'organització de les 
exposicions. 
Exposició i publicacions dels treballs assenyalant-hi nom autor 
i any naixement. 

Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament Joventut i Igualtat 

Nivell mesures de seguretat Baix 
Suport Paper, informàtic 
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NOM DEL FITXER: Tresca per Mallorca 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament de Joventut i Igualtat 
Finalitat i usos Gestionar els participants en el programa “Ei tu, tresca per 

Mallorca!” (organització d'excursions, activitats i viatges per 
conèixer els camins de l'antic Regne de Mallorca) 
desenvolupat pel Departament. 

Col·lectius persones Persones físiques d'edat compresa entre 15 i 35 anys que 
vulguin participar en el programa. Pares o tutors dels menors 
d'edat que n’hagin d'autoritzar la participació. 

Procediment recollida dades Presentades per les persones interessades amb impresos 
emplenats. 

Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms, NIF/DNI/NIE, adreça 
postal, adreça electrònica, telèfon/fax i signatura. 
Dades característiques personals: edat. 

Cessions Entitats asseguradores contractades pel Consell per cobrir 
danys personals en el desenvolupament de les activitats del 
programa. 
Agència de viatges a través de la qual es coordina 
l'organització dels viatges. 

Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament Joventut i Igualtat 

Nivell mesures de seguretat Baix 
Suport Paper, informàtic 
 
Departament de Territori 
  
NOM DEL FITXER: Contractació Departament Territori 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament de Territori 
Finalitat i usos Gestionar les dades necessàries per a les contractacions de tota 

classe efectuades pel Departament, fins al límit que marqui el 
procediment negociat sense publicitat, de qualsevol de les 
modalitats previstes en la normativa reguladora de la 
contractació administrativa. 

Col·lectius persones Persones que tenen contractes amb el Departament. 
Procediment recollida dades Documents escrits presentats per les persones que contracten 

amb el Departament. 
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms, NIF, adreça postal, 

adreça electrònica, telèfon/fax i signatura. 
Dades d'informació comercial: activitats i negocis. 
Dades acadèmiques i professionals: titulació, professió, 
pertinença a col·legis o associacions professionals. 
Dades de transaccions: béns i serveis subministrats per la 
persona que contracta amb l'Administració. 
Dades economicofinanceres: dades bancàries i acreditació 
d’estar al corrent del pagament i les obligacions amb la 
Seguretat Social i Hisenda. 

Cessions Jutjats i tribunals, Sindicatura de Comptes 
Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament de Territori 

Nivell mesures de seguretat Baix 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM DEL FITXER: Expedients disciplinaris personal 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament de Territori 
Finalitat i usos Tramitar i resoldre, si s’escau, expedients disciplinaris en 

relació amb el personal adscrit al Departament en els supòsits 
que la competència disciplinària no estigui atribuïda al 
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Departament d’Interior o algun altre òrgan de la Corporació.. 
Col·lectius persones Personal adscrit al Departament. Denunciants. 
Procediment recollida dades Presentades per la persona interessada i pel denunciant. Dades 

que ja són en poder de l'Administració. 
Estructura bàsica fitxer Dades relatives  a la comissió d'infraccions penals o 

administratives: infraccions administratives. 
Dades identificadores: nom i cognoms, NIF/DNI/NIE i 
signatura i adreça postal. 
Dades detalls ocupació: cos/escala, categoria, lloc de treball. 

Cessions Jutjats i tribunals de Justícia. Denunciant. 
Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament de Territori 

Nivell mesures de seguretat Mitjà 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM FITXER Proposicions legislatives, reglaments i ordenances 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament de Territori 
Finalitat i usos Tramitar les proposicions de Llei per exercir la iniciativa 

legislativa reconeguda en l'art. 25 Llei de consells, així com 
dels projectes de reglaments i ordenances insulars relatius a 
qüestions del Departament. 

Col·lectius persones Ciutadania en general que vulgui presentar al·legacions en 
relació amb els projectes tramitats. 

Procediment recollida dades Presentades per la persona interessada. 
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms, NIF/DNI i signatura i 

adreça postal. 
Cessions Jutjats i tribunals de Justícia. Accés de persones interessades 

als expedients (Llei 30/1992). 
Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament de Territori 

Nivell mesures de seguretat Baix 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM DEL FITXER: Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament de Territori 
Finalitat i usos Gestionar les dades personals dels membres de la Comissió per 

controlar-ne el funcionament, la composició, tenir-hi contacte, 
convocar-los, fer les sessions i redactar el llibre d'actes, en les 
quals figuren les deliberacions, votacions i acords de l'òrgan en 
relació amb tota actuació que se sotmeti a consideració. Emetre 
certificats 

Col·lectius persones Membres de la Comissió, propietaris dels béns o titulars de 
drets sobre els mateixos, i persones relacionades amb els 
assumptes sotmesos a consideració de la Comissió. 

Procediment recollida dades Documentació escrita presentada per les persones titulars dels 
béns o relacionades amb els mateixos. Documentació escrita 
presentada pels membres de la comissió, bé directament o per 
l'òrgan que han proposat. 

Estructura bàsica fitxer Dades especialment protegides: ideologia política (grup polític 
del Consell). 
Dades identificadores: nom i cognoms, NIF, adreça postal, 
adreça electrònica, telèfon/fax i signatura. 
Dades propietats: la coincident amb el bé sobre el qual tracti 
l'acord concret 

Cessions Jutjats i tribunals de Justícia. Article 37, Llei 30/1992.  
Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament de Territori 

Nivell mesures de seguretat Alt 
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Suport Paper, informàtic 
  
NOM FITXER Ponència Tècnica d'Ordenació del Territori i Urbanisme 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament Territori 
Finalitat i usos Gestionar les dades personals dels membres de la Ponència per 

dirigir-ne el funcionament, la composició, tenir-hi contacte i 
convocar-los, fer les sessions i redactar el llibre d'actes, en les 
quals figuren les deliberacions, votacions i acords de l'òrgan en 
relació amb tota actuació que se sotmeti a consideració. Emetre 
certificats. 

Col·lectius persones Membres de la Ponència, propietaris dels béns o titulars de 
drets sobre els mateixos i persones relacionades amb els 
assumptes sotmesos a consideració de la Ponència. 

Procediment recollida dades Documentació escrita presentada per les persones titulars dels 
béns o relacionades amb els mateixos. Documentació escrita 
presentada pels membres de la ponència, bé directament per 
ells o per l'òrgan proposant d'aquells/ que els ha proposat? 

Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms, NIF, adreça postal, 
adreça electrònica, telèfon/fax i signatura. 

Cessions No se'n preveuen. 
Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament Territori 

Nivell mesures de seguretat Baix 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM DEL FITXER: Expedients responsabilitat patrimon ial en matèria de 

territori 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament de Territori 
Finalitat i usos Instruir els expedients de responsabilitat patrimonial contra el 

Departament. 
Col·lectius persones Persones que s'entenen perjudicades patrimonialment per 

actuacions del Departament. 
Procediment recollida dades Documentació presentada per les persones interessades. 
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms, NIF/DNI/NIE, 

identitat, adreça postal, adreça electrònica, telèfon/fax i 
signatura. 
Dades propietats: la coincident amb el dret/propietat bé en 
relació amb el qual se sol·licita la indemnització patrimonial 
Dades bancàries. 

Cessions Jutjats i tribunals de Justícia. Consell Consultiu de les Illes 
Balears en els supòsits de l'art. 10 de la Llei 5/1993, de 15 de 
juny, del Consell Consultiu de les Illes Balears. Altres 
administracions públiques en supòsits de responsabilitat 
concurrent. Accés (art. 37, Llei 30/1992). 

Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament de Territori 

Nivell mesures de seguretat Baix 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM DEL FITXER: Cèdules habitabilitat 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament de Territori 
Finalitat i usos Tramitar els expedients per expedir cèdules d'habitabilitat de 

primera ocupació, renovació o carència d'edificis, locals i 
habitatges. 

Col·lectius persones Promotors i propietaris dels immobles per als quals se sol·licita 
l'expedició de la cèdula. 

Procediment recollida dades Documentació presentada per les persones interessades. 
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms, NIF/DNI/NIE, 
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identitat, adreça postal, adreça electrònica, telèfon/fax i 
signatura. 
Dades propietats: la coincident amb l'immoble per al qual se 
sol·licita l'expedició de la cèdula. 

Cessions No se'n preveuen. 
Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament de Territori 

Nivell mesures de seguretat Baix 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM DEL FITXER: Autorització habitatges en sòl rústic 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament de Territori 
Finalitat i usos Tramitar els expedients per autoritzar activitats relacionades 

amb l'ús d'habitatge unifamiliar en sòl rústic. 
Col·lectius persones Sol·licitants de llicència davant l'Ajuntament. 
Procediment recollida dades Expedient enviat des de l'Ajuntament, en el qual la persona 

interessada comunica les seves dades personals. 
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms, NIF/DNI/NIE, adreça 

postal, adreça electrònica, telèfon/fax i signatura. 
Dades circumstàncies socials: propietats coincidents amb 
l'immoble per al qual se sol·licita l'oportuna autorització. 
Dades economicofinanceres: haver abonat la taxa fiscal per 
tramitar aquest tipus d'expedient. 

Cessions Ajuntament que envia l'expedient. 
Informació pública article 36.2, Llei 6/1997, de 8 de juliol, del 
sòl rústic de les Illes Balears. 
Jutjats i tribunals. 
Interessats (Llei 30/1992). Accés expedients administratius 
(art. 37, Llei 30/1992). 

Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament de Territori 

Nivell mesures de seguretat Baix 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM DEL FITXER: Autorització activitats interès gen eral en sòl rústic 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament de Territori 
Finalitat i usos Tramitar els expedients per autoritzar activitats en sòl rústic 

que hagin de ser declarades d'interès general. 
Col·lectius persones Sol·licitants de llicència davant l'Ajuntament. 
Procediment recollida dades Expedient enviat des de l'Ajuntament, en el qual les persones 

interessades han comunicat les seves dades personals. 
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms, NIF/DNI/NIE, adreça 

postal, adreça electrònica, telèfon/fax i signatura. 
Dades circumstàncies socials: propietats coincidents amb 
l'immoble per al qual se sol·licita l'oportuna autorització. 
Dades d'informació comercial: activitats i negocis (per als 
quals es demana l'autorització). 
Dades economicofinanceres: haver abonat la taxa fiscal per 
tramitar aquest tipus d'expedient. 

Cessions Ajuntament que envia l'expedient. 
Informació pública article 37.2, Llei 6/1997, de 8 de juliol, del 
sòl rústic de les Illes Balears. 
Altres administracions públiques / organismes amb 
competències en la matèria de què es tracti. 
Jutjats i tribunals. 
Consell Consultiu de les Illes Balears en el supòsit de l'article 
37.5, de la Llei 6/1997 citada. 
Interessats (Llei 30/1992). Accés expedients administratius 
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(art. 37, Llei 30/1992). 
Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament de Territori 

Nivell mesures de seguretat Baix 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM DEL FITXER: Llicències urbanístiques per subrogació 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament de Territori 
Finalitat i usos Tramitar els expedients per concedir llicències urbanístiques 

per subrogació en competències municipals en els termes 
prevists en el Decret 6/1987, de 5 de febrer, sobre denúncies de 
mora davant la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i 
Urbanisme. 

Col·lectius persones Sol·licitants de llicència davant l'Ajuntament. 
Procediment recollida dades Presentades per escrit per les persones interessades. Expedient 

enviat des de l’Ajuntament. 
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms, NIF/DNI/NIE, adreça 

postal, adreça electrònica, telèfon/fax i signatura. 
Dades circumstàncies socials: propietats coincident amb 
l'immoble per al qual se sol·licita l'oportuna autorització. 

Cessions Ajuntament que envia l'expedient. 
Jutjats i tribunals. 

Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament de Territori 

Nivell mesures de seguretat Baix 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM DEL FITXER: Llicències urbanístiques article 31.3, Llei 6/1997 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament de Territori 
Finalitat i usos Tramitar els expedients per concedir llicències en sòl rústic 

quan la parcel·la a la qual es vincula una activitat pertany a 
més d'un terme municipal (article 31.3, Llei 6/1997, de 8 de 
juliol, de sòl rústic de les Illes Balears). 

Col·lectius persones Sol·licitants de llicència.  
Procediment recollida dades Presentades per escrit per la persona interessada.  
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms, NIF/DNI/NIE, adreça 

postal, adreça electrònica, telèfon/fax i signatura. 
Dades circumstàncies socials: propietats coincidents amb 
l'immoble per al qual se sol·licita l'oportuna autorització. 

Cessions Ajuntament al qual pertany la finca. 
Jutjats i tribunals. 

Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament de Territori 

Nivell mesures de seguretat Baix 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM DEL FITXER: Autoritzacions Llei de costes 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament de Territori 
Finalitat i usos Tramitar els expedients de sol·licitud d'autorització d'obres, 

instal·lacions o activitats en la zona de protecció de la Llei 
22/1988, de Costes. 

Col·lectius persones Sol·licitants de l'autorització. 
Procediment recollida dades Presentades per escrit per la persona interessada.  
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms, NIF/DNI/NIE, adreça 

postal, adreça electrònica, telèfon/fax i signatura. 
Dades circumstàncies socials: propietats coincidents amb 
l'immoble per al qual se sol·licita l'oportuna autorització. 

Cessions Ajuntament al qual pertany la finca. 
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Jutjats i tribunals. 
Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament de Territori. 

Nivell mesures de seguretat Baix 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM DEL FITXER: Expedients de disciplina urbanística 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament de Territori 
Finalitat i usos Tramitar els expedients de disciplina urbanística en els supòsits 

de subrogació en competències municipals en els termes 
prevists en el Decret 6/1987, de 5 de febrer, sobre denúncies de 
mora davant la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i 
Urbanisme; i Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de Disciplina 
Urbanística. També tramitar els expedients sancionadors per 
infraccions urbanístiques en els supòsits prevists en la Llei 
10/1990, de 23 d'octubre, de disciplina urbanística. 

Col·lectius persones Responsables de la infracció urbanística i terceres persones 
interessades que sol·liciten la subrogació del Consell en la 
competència municipal.  

Procediment recollida dades Documentació escrita presentada pel denunciant, per 
l’infractor. Ajuntament.  

Estructura bàsica fitxer Dades relatives a la comissió d'infraccions administratives. 
Dades identificadores: nom i cognoms, NIF/DNI/NIE, adreça 
postal, adreça electrònica, telèfon/fax i signatura. 
Dades circumstàncies socials: propietats coincidents amb 
l'immoble per al qual se sol·licita l'oportuna autorització. 
Dades professionals: titulació i pertinença a col·legis 
professionals. 
Dades detall d'ocupació: cos/escala, categoria, lloc de treball. 
Altres: condició de membre de la corporació municipal. 

Cessions Ajuntament que envia l'expedient. Interessats (Llei 30/1992). 
Publicacions relatives a tramitació expedient (art. 59, Llei 
30/1992 RJAPAC). 
Jutjats i tribunals. 

Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament de Territori 

Nivell mesures de seguretat Mitjà 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM DEL FITXER: Autorització Llei sòl 1976 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament de Territori 
Finalitat i usos Tramitar els expedients per emetre informe previst en l'article 

58.2n, del Text refós de la Llei del sòl de 1976, en relació a 
usos o obres de caràcter provisional. 

Col·lectius persones Sol·licitants de llicència davant l'Ajuntament. 
Procediment recollida dades Expedient enviat per l'Ajuntament, en el qual la persona 

interessada comunica les seves dades personals. 
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms, NIF/DNI/NIE, adreça 

postal, adreça electrònica, telèfon/fax i signatura. 
Dades circumstàncies socials: propietats coincidents amb 
l'immoble per al qual se sol·licita l'oportuna autorització. 

Cessions Ajuntament que envia l'expedient. 
Jutjats i tribunals. 
Interessats (Llei 30/1992). Accés expedients administratius 
(art. 37, Llei 30/1992). 

Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament de Territori 

Nivell mesures de seguretat Baix 
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Suport Paper, informàtic 
 
Fitxers Departament Hisenda i Innovació 
  
NOM DEL FITXER: Contractació Departament d'Hisenda i Innovació 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament d'Hisenda i Innovació 
Finalitat i usos Gestionar les dades necessàries per a les contractacions de tota 

classe efectuades pel Departament, fins al límit que marqui el 
procediment negociat sense publicitat, de qualsevol de les 
modalitats previstes en la normativa reguladora de la 
contractació administrativa, així com de tots els expedients de 
contractació del Consell per sobre del límit del procediment 
negociat sense publicitat. 

Col·lectius persones Persones que tenen contractes amb el Departament i amb la 
institució. 

Procediment recollida dades Documents escrits presentats per les persones que contracten 
amb el Departament. 

Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms, NIF, adreça postal, 
adreça electrònica, telèfon/fax i signatura. 
Dades d'informació comercial: activitats i negocis. 
Dades acadèmiques i professionals: titulació, professió, 
pertinença a col·legis o associacions professionals. 
Dades de transaccions: béns i serveis subministrats per la 
persona que contracta amb l'Administració. 
Dades economicofinanceres: dades bancàries i situació d’estar 
al corrent del pagament de les obligacions amb administracions 
o organismes públics. 

Cessions Jutjats i tribunals, Sindicatura de Comptes. Publicacions en 
diaris oficials. 

Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament Hisenda i Innovació 

Nivell mesures de seguretat Baix 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM DEL FITXER: Base general de dades de subvencions del Consell 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament d'Hisenda i Innovació 
Finalitat i usos Base de dades relativa a totes les subvencions concedides pel 

Consell de Mallorca als efectes de d’informar a la Intervenció 
General de l'Administració de l'Estat, previst en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual se n'aprova el 
Reglament. 

Col·lectius persones Persones beneficiàries de subvencions concedides pel Consell 
de Mallorca. 

Procediment recollida dades Dels fitxers de subvencions dels departaments de la institució. 
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms, NIF/DNI/NIE, adreça 

postal. 
Dades economicofinanceres i d'assegurances: import de la 
subvenció concedida. 
Infraccions administratives: sancions previstes en la normativa 
relativa a subvencions. 

Cessions Intervenció General de l'Administració de l'Estat en els termes 
prevists en l'art. 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
bàsica de subvencions. 

Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament d’Hisenda i Innovació 

Nivell mesures de seguretat Mitjà 
Suport Paper, informàtic 



 44

  
NOM DEL FITXER: Expedients disciplinaris personal 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament d'Hisenda i Innovació. 
Finalitat i usos Tramitar i resoldre, si s’escau, expedients disciplinaris en 

relació amb el personal adscrit al Departament en els supòsits 
que la competència disciplinària no estigui atribuïda al 
Departament d’Interior o algun altre òrgan de la Corporació.. 

Col·lectius persones Personal adscrit al Departament. 
Procediment recollida dades Presentades per la persona interessada, i pel denunciant. Dades 

que són en poder de la institució 
Estructura bàsica fitxer Dades relatives a la comissió d'infraccions penals o 

administratives: infraccions administratives. 
Dades identificadores: nom i cognoms, NIF/DNI, signatura i 
adreça postal. 
Dades detalls ocupació: cos/escala, categoria, lloc de treball. 

Cessions Jutjats i tribunals de Justícia. Denunciant. 
Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament d'Hisenda i Innovació 

Nivell mesures de seguretat Mitjà 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM DEL FITXER: Control d'accessos Palau Reial 
Òrgan responsable Direcció Insular de Serveis Generals. Departament d'Hisenda i 

Innovació 
Finalitat i usos Control d'accés a l'edifici de Palau Reial de persones alienes a 

la institució. 
Col·lectius persones Persones que hagin d'accedir a l'edifici de Palau Reial. 
Procediment recollida dades Presentades per la persona interessada perquè s’incorporin a la 

llista de visitants diaris. 
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms, DNI, passaport o carnet 

de conduir. 
Cessions Ministeri Fiscal, Jutjats i tribunals. Forces ordre públic. 
Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Direcció Insular de Serveis Generals. Departament d'Hisenda i 
Innovació 

Nivell mesures de seguretat Baix 
Suport Paper 
  
NOM DEL FITXER: Càmeres de seguretat 
Òrgan responsable Direcció Insular de Serveis Generals. Departament d'Hisenda i 

Innovació 
Finalitat i usos Control de seguretat als edificis del Consell mitjançant 

l'enregistrament d'imatges en càmeres de video-vigilància. 
Col·lectius persones Persones que accedeixin a edificis o dependències del Consell. 
Procediment recollida dades Enregistrament d'imatges en càmeres de video-vigilància. 
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: imatge. 
Cessions Ministeri Fiscal, Jutjats i tribunals. Forces ordre públic. 
Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Direcció Insular de Serveis Generals. Departament d'Hisenda i 
Innovació 

Nivell mesures de seguretat Baix 
Suport Cinta de vídeo 
  
NOM DEL FITXER: Informes d’Intervenció  
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament d'Hisenda i Innovació 
Finalitat i usos Formular les propostes d'informes de fiscalització de tots els 

actes del Consell de Mallorca, menys dels del Departament 
d'Obres Públiques, de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca i 
d’organismes autònoms, que suposin reconeixement i 
liquidació de drets i obligacions de contingut econòmic.  
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Col·lectius persones Persones que hagin de realitzar pagaments al Consell o rebre'n 
cobraments. 

Procediment recollida dades Dels expedients administratius enviats per ser fiscalitzats. 
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms, NIF/DNI/NIE, adreça 

postal, adreça electrònica, telèfon i signatura. 
Dades economicofinanceres i d'assegurances: dades bancàries. 
Certificats d'estar al corrent en el compliment d'obligacions 
amb administracions públiques. 
Infraccions administratives: sancions amb contingut econòmic. 

Cessions No se'n preveuen. 
Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament d’Hisenda i Innovació 

Nivell mesures de seguretat Mitjà 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM DEL FITXER: Registre avals i fiances  
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament d'Hisenda i Innovació 
Finalitat i usos Registrar, custodiar i, si escau, executar els avals i fiances 

prestats davant el Consell de Mallorca exigits per la normativa 
vigent. 

Col·lectius persones Persones que presentin les garanties esmenatdes. 
Procediment recollida dades Presentades per les persones interessades. 
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms, NIF/DNI/NIE, adreça 

postal, adreça electrònica, telèfon i signatura. 
Dades economicofinanceres i d'assegurances: dades bancàries.  

Cessions No se'n preveuen. 
Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament d’Hisenda i Innovació 

Nivell mesures de seguretat Baix 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM FITXER Proposicions de Llei, reglaments i ordenances 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament d'Hisenda i Innovació 
Finalitat i usos Tramitar les proposicions de Llei per exercir la iniciativa 

legislativa reconeguda en l'article 25, Llei de consells, així com 
dels projectes de reglaments i ordenances insulars relatius a 
qüestions del Departament. 

Col·lectius persones Ciutadania en general que vulgui presentar al·legacions en 
relació amb els projectes tramitats. 

Procediment recollida dades Presentades per la persona interessada. 
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms, NIF/DNI, signatura i 

adreça postal. 
Cessions Jutjats i tribunals de Justícia. Accés de les pesrones 

interessades als expedients (Llei 30/1992). 
Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament d'Hisenda i Innovació 

Nivell mesures de seguretat Baix 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM DEL FITXER: Expedients de responsabilitat patrimonial 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament d'Hisenda i Innovació 
Finalitat i usos Instruir i resoldre les reclamacions de responsabilitat 

patrimonial dirigides contra el Consell, excepte dels atribuïts 
als Departaments d'Obres Públiques i Territori. 

Col·lectius persones Persones que s'entenen perjudicades patrimonialment per 
actuacions o fets imputables al Consell. 

Procediment recollida dades Documentació presentada per les persones interessades o 
d’ofici per l’Administració. Expedients administratius tramitats 
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per la institució. 
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms, NIF/DNI/NIE, adreça 

postal, adreça electrònica, telèfon/fax, signatura i imatge. 
Dades especialment protegides: salut 
Dades propietats: les dels béns en relació amb els quals pot 
sol·licitar-se la responsabilitat patrimonial. 
Dades economicofinanceres: dades bancàries 

Cessions Jutjats i tribunals de Justícia. Consell Consultiu de les Illes 
Balears en els supòsits prevists en l'art. 10 de la Llei 5/1993, de 
15 de juny, del Consell Consultiu de les Illes Balears. Altres 
administracions públiques en supòsits de responsabilitat 
concorrent. Accés (art. 37, Llei 30/1992). 

Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament d'Hisenda i Innovació 

Nivell mesures de seguretat Alt 
Suport Informàtic i paper 
  
NOM DEL FITXER: Gestió expedients servei ITV Consell 
Òrgan responsable Direcció Insular de Serveis Generals. Departament d'Hisenda i 

Innovació 
Finalitat i usos Gestionar, directament des del servei d'ITV del Consell, les 

inspeccions tècniques a les quals s'han de sotmetre els vehicles 
a motor per a: canvis de destí, duplicats targeta ITV, 
inspeccions d'aparells taxímetres (periòdiques i canvi de 
tarifes), anteriors a matriculació per expedir targeta ITV, 
expedir targeta ITV per a canvi matrícula, per a reformes 
d'importància, vehicles agrícoles (inspeccions periòdiques). 

Col·lectius persones Titulars dels vehicles i els seus representants voluntaris. 
Procediment recollida dades De les persones interessades o representants voluntaris. 
Estructura bàsica fitxer Dades especialment protegides: cap. 

Dades identificadores: nom i cognoms, DNI, adreça postal i/o 
electrònica, telèfon i signatura. 
Dades circumstàncies socials: propietats i possessions 
(vehicle). 
Dades economicofinanceres i d'assegurances: dades bancàries 
(pagament amb targeta de crèdit). 

Cessions Conselleria d'Indústria del Govern de les Illes Balears, 
Direcció General de Trànsit. 

Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica del Departament d'Hisenda i Innovació 
Direcció Insular de Serveis Generals. Departament d'Hisenda i 
Innovació 

Nivell mesures de seguretat Baix 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM FITXER Incidències informàtiques  
Òrgan responsable Direcció Insular de Serveis Generals. Departament d'Hisenda i 

Innovació 
Finalitat i usos Gestionar, resoldre, controlar i fer informes sobre la resolució 

d'incidències informàtiques del personal al servei del Consell 
de Mallorca que se solucionen a través d'atenció telefònica. 

Col·lectius persones Càrrecs, funcionaris i personal laboral al servei de la institució. 
Procediment recollida dades Presentades per les persones interessades a pregunta telefònica. 
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms. 

Dades d'ocupació: lloc de treball i extensió interna. 
Cessions No se'n preveuen. 
Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Direcció Insular de Serveis Generals. Departament d'Hisenda i 
Innovació 

Nivell mesures de seguretat Baix 
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Suport Informàtic i paper 
  
NOM FITXER Gestió de sol·licituds recursos informàtics 
Òrgan responsable Direcció Insular de Serveis Generals. Departament d'Hisenda i 

Innovació 
Finalitat i usos Gestionar, controlar i resoldre les peticions per instal·lar 

recursos informàtics fetes pels funcionaris i personal al servei 
del Consell. 

Col·lectius persones Funcionaris i personal laboral al servei de la institució. 
Procediment recollida dades Presentades per la persona interessada amb imprès emplenat. 
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms, DNI. 

Dades d'ocupació: lloc de treball. 
Cessions No se'n preveuen. 
Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Direcció Insular de Serveis Generals. Departament d'Hisenda i 
Innovació 

Nivell mesures de seguretat Baix 
Suport Informàtic i paper 
  
NOM FITXER Inventari de telèfons fixos, mòbils, adreces de correu 

electrònic, adreces IP i equips informàtics 
Òrgan responsable Direcció Insular de Serveis Generals. Departament d'Hisenda i 

Innovació 
Finalitat i usos Controlar i gestionar els números de telèfon, terminals mòbils i 

números, adreces de correu electrònic, equips informàtics i IP 
d'ordinador assignats als càrrecs, funcionaris i personal del 
Consell per facilitar les comunicacions internes i externes, així 
com el control de l’ús i funcionament correcte.  

Col·lectius persones Càrrecs, funcionaris i personal laboral al servei de la institució. 
Procediment recollida dades Presentades per les persones interessades amb un imprès 

emplenat i adjudicació per part del Departament. 
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms. 

Dades d'ocupació: lloc de treball, càrrec. 
Cessions No se'n preveuen. 
Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Direcció Insular de Serveis Generals. Departament d'Hisenda i 
Innovació 

Nivell mesures de seguretat Baix 
Suport Informàtic i paper 
 
Departament d'Obres Públiques 
  
NOM DEL FITXER: Contractació Departament d'Obres Públiques 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament d'Obres Públiques 
Finalitat i usos Gestió de les dades necessàries per a les contractacions de tota 

classe efectuades pel Departament, fins al límit que marqui el 
procediment negociat sense publicitat, de qualsevol de les 
modalitats previstes en la normativa reguladora de la 
contractació administrativa. 

Col·lectius persones Persones que tenen contractes amb el Departament. 
Procediment recollida dades Documentació escrita presentada per les persones que 

contracten amb el Departament. 
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom, cognoms, NIF, adreça postal, 

adreça electrònica, telèfon/fax i signatura. 
Dades d'informació comercial: activitats i negocis. 
Dades acadèmiques i professionals: titulació, professió, 
pertinença a col·legis o associacions professionals. 
Dades de transaccions: béns i serveis subministrats per la 
persona que contracta amb l'Administració. 
Dades economicofinanceres: dades bancàries i acreditació 
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d’estar al corrent de pagament de les obligacions amb 
administracions o organismes públics. 

Cessions Jutjats i tribunals, Sindicatura de Comptes. 
Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament Obres Públiques 

Nivell mesures de seguretat Baix 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM DEL FITXER: Expedients d'expropiació  
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament d'Obres Públiques 
Finalitat i usos Tramitació d'expedients d'expropiació o ocupació temporal. 
Col·lectius persones Titulars de béns, drets o títols de possessió dels béns objecte 

d'expropiació o ocupació temporal. 
Procediment recollida dades Documents escrits de particulars, administracions públiques i 

registres públics. 
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom, cognoms, DNI / NIF, adreça 

postal, adreça electrònica, telèfon/fax i signatura. 
Dades de característiques personals: data de naixement i edat. 
Dades circumstàncies socials: béns immobles objecte 
d'expropiació. Drets sobre els mateixos. 
Dades propietats: la coincident amb el dret/propietat sobre el 
bé que es vol expropiar.  
Dades economicofinanceres: dades bancàries. 

Cessions Jutjats i tribunals de Justícia, Ministeri Fiscal, ajuntament/s on 
radiquin els béns, Jurat Provincial d'Expropiació. Caixa 
General de Dipòsits Administració General de l'Estat. 
Interessats (art. 37, Llei 30/1992). Les publicacions previstes 
en la Llei i el Reglament d'Expropiació Forçosa. 

Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament Obres Públiques 

Nivell mesures de seguretat Baix 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM DEL FITXER: Autoritzacions/servitud Llei carret eres 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament d'Obres Públiques 
Finalitat i usos Tramitar les autoritzacions i establir servituds previstes en la 

Llei 5/1990, de 24 de maig, de carreteres de la comunitat 
autònoma en l'àmbit de competències del Consell de Mallorca. 

Col·lectius persones Titulars de béns, drets o títols de possessió dels béns 
relacionats amb les autoritzacions /servituds. 

Procediment recollida dades Documentació escrita de particulars, administracions públiques 
i registres públics. 

Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom, cognoms, DNI / NIF, adreça 
postal, adreça electrònica, telèfon/fax i signatura. 
Dades circumstàncies socials: béns immobles sobre els quals 
recaurà l'autorització o constitució de la servitud. Drets sobre 
els mateixos. 

Cessions Ajuntament/s on radiquin els béns. Interessats (Llei 30/1992). 
Informació pública prevista en la Llei 5/1990 de carreteres de 
la comunitat autònoma. 

Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament Obres Públiques 

Nivell mesures de seguretat Baix 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM DEL FITXER: Expedients sancionadors matèria de carreteres 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament d'Obres Públiques 
Finalitat i usos Tramitar expedients sancionadors per infraccions tipificades en 
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la Llei 5/1990, de 24 de maig, de carreteres de la comunitat 
autònoma de les Illes Balears. 

Col·lectius persones Infractors 
Procediment recollida dades Documentació escrita particulars, administracions públiques i 

registres públics. 
Estructura bàsica fitxer Dades relatives a la comissió d'infraccions administratives. 

Dades identificadores: nom, cognoms, DNI / NIF, adreça 
postal i signatura. 
Dades circumstàncies socials: propietats i drets sobre elles 
relacionades amb la comissió de la infracció. 

Cessions Jutjats i tribunals de Justícia. Publicacions previstes en la Llei 
30/1992. 

Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament Obres Públiques 

Nivell mesures de seguretat Mitjà 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM DEL FITXER: Expedients contra actuacions contràries a la Llei 5/1990 de 

carreteres 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament d'Obres Públiques 
Finalitat i usos Tramitar expedients per obres, instal·lacions o actuacions 

sotmeses a informe d'acord amb la Llei 5/1990, de 24 de maig, 
de carreteres de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a 
les zones de reserva, protecció, domini públic o d’altres 
regulades en la Llei esmentada, sense autorització o per 
incomplir algunes de les condicions de la Llei, alterar, 
deteriorar o destruir la carretera o els seus elements 
complementaris, tal com defineix la norma citada, i les 
afeccions a qualsevol carretera per usos o explotacions 
incorrectes de l'entorn. 

Col·lectius persones Persones infractores. 
Procediment recollida dades Documentació escrita de particulars, administracions públiques 

i registres públics. 
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom, cognoms, DNI / NIF, adreça 

postal i signatura. 
Dades circumstàncies socials: propietats i drets sobre elles /  
carreteres relacionades amb la comissió de la infracció. 

Cessions Jutjats i tribunals de Justícia. Publicacions previstes en la Llei 
30/1992. 

Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament Obres Públiques 

Nivell mesures de seguretat Baix 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM DEL FITXER: Reclamacions per danys 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament d'Obres Públiques 
Finalitat i usos Tramitar expedients de reclamació pecuniària contra les 

persones que han produït danys en les carreteres, o el seu 
equipament, que depenen del Consell. 

Col·lectius persones Responsables dels danys. 
Procediment recollida dades Documentació escrita de particulars, administracions públiques 

i registres públics. 
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom, cognoms, DNI / NIF, adreça 

postal i signatura. 
Dades circumstàncies socials: propietats i drets sobre elles 
relacionades amb la comissió de la infracció. 

Cessions Jutjats i tribunals de Justícia. Publicacions previstes en la Llei 
30/1992. 
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Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament Obres Públiques 

Nivell mesures de seguretat Baix 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM DEL FITXER: Desafectacions 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament d'Obres Públiques 
Finalitat i usos Tramitar expedients de desafectació per modificació del traçat 

de carreteres. 
Col·lectius persones Persones interessades en la desafectació. 
Procediment recollida dades Documentació escrita de particulars, administracions públiques 

i registres públics. 
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom, cognoms, DNI / NIF, adreça 

postal i signatura. 
Dades circumstàncies socials: propietats i drets relacionats 
amb la desafectació. 

Cessions Informació pública. Registre propietat. 
Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament Obres Públiques 

Nivell mesures de seguretat Baix 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM DEL FITXER: Explotació 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament d'Obres Públiques 
Finalitat i usos Tramitar peticions relatives permisos obra, paralització trànsit 

o desviament circulació a les carreteres per causa de la 
celebració de diferents esdeveniments o obres. 

Col·lectius persones Persones organitzadores dels esdeveniments o responsables de 
les obres. 

Procediment recollida dades Documentació escrita de particulars. 
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom, cognoms, DNI / NIF, adreça 

postal, signatura i telèfon. 
Dades circumstàncies socials: propietats i drets relacionats 
amb l'autorització interessada. 

Cessions No se'n preveuen. 
Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament Obres Públiques 

Nivell mesures de seguretat Baix 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM DEL FITXER: Gestió incidències 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament d'Obres Públiques 
Finalitat i usos Registrar els suggeriments i les comunicacions fetes per 

ciutadans sobre l'estat i manteniment de carreteres 
responsabilitat del Consell. 

Col·lectius persones Ciutadania en general. 
Procediment recollida dades Documentació escrita de particulars. 
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom, cognoms, DNI / NIF, adreça 

postal, signatura i telèfon. 
Cessions No se'n preveuen. 
Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament Obres Públiques 

Nivell mesures de seguretat Baix 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM DEL FITXER: Comissió Insular d'Activitats Class ificades 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament d'Obres Públiques 
Finalitat i usos Gestionar les dades personals dels membres de la Comissió, 
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per a la seva composició i control, per contactar-hi i convocar-
los per a les sessions i redactar el llibre d'actes en el qual 
figuren les deliberacions, votacions i acords de l'òrgan en 
relació amb els expedients municipals de llicència 
d'instal·lació. Es requereix la qualificació i un informe previ en 
relació amb l'activitat, d'acord amb el previst en l'article 25 del 
Decret 18/1996, de 8 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament 
d'activitats classificades, així com la identitat dels interessats.  
Emetre certificats. 

Col·lectius persones Membres de la Comissió. Promotors de l'activitat o instal·lació 
que s’ha de qualificar. Tècnics signants dels informes, estudis i 
projectes que figuren a l'expedient. 

Procediment recollida dades Documentació escrita presentada per les persones titulars dels 
béns o que s’hi relacionen. Documentació escrita presentada 
pels membres de la comissió, bé directament per ells o per 
l'òrgan o grup polític que els ha proposat. 

Estructura bàsica fitxer Dades especialment protegides: ideologia política.  
Dades identificadores: nom, cognoms, NIF, adreça postal, 
adreça electrònica, telèfon/fax i signatura. 
Dades de circumstàncies socials: llicències, permisos, 
autoritzacions. 
Dades d'informació comercial: activitats i negocis. 

Cessions Jutjats i tribunals de Justícia. Article 37, Llei 30/1992.  
Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament d'Obres Públiques 

Nivell mesures de seguretat Alt 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM FITXER Expedients Comissió Insular Activitats Classificades 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament d'Obres Públiques  
Finalitat i usos Expedients municipals que se sotmeten a la qualificació i a un 

informe previ de la Comissió d'Activitats Classificades del 
Consell de Mallorca. 

Col·lectius persones Promotors de l'activitat o instal·lació per a la qual se sol·licita 
la qualificació.  

Procediment recollida dades Documentació escrita presentada pels promotors a l'expedient 
que envia l'Ajuntament corresponent. 

Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom, cognoms, NIF, adreça postal, 
adreça electrònica, telèfon/fax i signatura. 

Cessions No se'n preveuen. 
Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament d'Obres Públiques 

Nivell mesures de seguretat Baix 
Suport Paper i informàtic 
  
NOM FITXER Tramitació denúncies davant la Comissió Insular Activitats 

Classificades 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament d'Obres Públiques 
Finalitat i usos Tramitar i traslladar a l'Ajuntament corresponent les denúncies 

que, en matèria d'activitats classificades, presenten terceres 
persones. 

Col·lectius persones Ciutadania en general. 
Procediment recollida dades Presentades per escrit pel denunciant. 
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom, cognoms, NIF, adreça postal, 

adreça electrònica, telèfon/fax i signatura. 
Cessions A l'Ajuntament corresponent. 
Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament d'Obres Públiques 
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Nivell mesures de seguretat Baix 
Suport Paper i informàtic 
  
NOM DEL FITXER: Expedients Responsabilitat Patrimonial en matèria 

d'Obres Públiques 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament d'Obres Públiques 
Finalitat i usos Instruir els expedients de responsabilitat patrimonial contra el 

Departament. 
Col·lectius persones Persones que es consideren perjudicades patrimonialment per 

actuacions del Departament. 
Procediment recollida dades Documentació escrita presentada per les persones interessades. 
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom, cognoms, NIF/DNI/NIE, adreça 

postal, adreça electrònica, telèfon/fax i signatura. 
Dades propietats: la coincident amb el dret/propietat bé en 
relació amb el qual se sol·licita la indemnització patrimonial 
Dades bancàries. 

Cessions Jutjats i tribunals de Justícia. Consell Consultiu de les Illes 
Balears, en els supòsits de l'art. 10 de la Llei 5/1993, de 15 de 
juny, del Consell Consultiu de les Illes Balears. Altres 
administracions públiques en supòsits de responsabilitat 
concorrent. Accés (art. 37, Llei 30/1992). 

Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament d'Obres Públiques 

Nivell mesures de seguretat Baix 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM DEL FITXER: Expedients disciplinaris personal 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament d'Obres Públiques 
Finalitat i usos Tramitar i resoldre, si s’escau, expedients disciplinaris en 

relació amb el personal adscrit al Departament en els supòsits 
que la competència disciplinària no estigui atribuïda al 
Departament d’Interior o algun altre òrgan de la Corporació. 

Col·lectius persones Personal adscrit al Departament. 
Procediment recollida dades Documentació presentada per la persona interessada i pel 

denunciant. Dades que consten en poder de la institució. 
Estructura bàsica fitxer Dades relatives a la comissió d'infraccions penals o 

administratives: infraccions administratives. 
Dades identificadores: nom, cognoms, NIF/DNI, signatura i 
adreça postal. 
Dades detall ocupació: cos/escala, categoria, lloc de treball. 

Cessions Jutjats i tribunals de Justícia. Denunciant. 
Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament d'Obres Públiques 

Nivell mesures de seguretat Mitjà 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM FITXER Proposicions de Llei, reglaments i ordenances 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament d'Obres Públiques 
Finalitat i usos Tramitar les proposicions de Llei per exercir la iniciativa 

legislativa reconeguda en l'article 25, Llei de consells, així com 
els projectes de reglaments i ordenances insulars relatius a 
qüestions del Departament. 

Col·lectius persones Ciutadania en general que vulgui presentar al·legacions en 
relació amb els projectes tramitats. 

Procediment recollida dades Documentació presentada per la persona interessada. 
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom, cognoms, NIF/DNI, signatura i 

adreça postal. 
Cessions Jutjats i tribunals de Justícia. Accés als expedients de persones 
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interessades en el sentit Llei 30/1992. 
Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament d'Obres Públiques 

Nivell mesures de seguretat Baix 
Suport Paper, informàtic 
 
Departament d’Interior  
  
NOM DEL FITXER: Contractació Departament d’Interior  
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament d’Interior 
Finalitat i usos Gestionar les dades necessàries per a les contractacions de tota 

classe efectuades pel Departament, fins al límit que marqui el 
procediment negociat sense publicitat, de qualsevol de les 
modalitats previstes en la normativa reguladora de la 
contractació administrativa. 

Col·lectius persones Persones que tenen contractes amb el Departament. 
Procediment recollida dades Documentació escrita presentada per les persones que 

contracten amb el Departament. 
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom, cognoms, NIF, adreça postal, 

adreça electrònica, telèfon/fax i signatura. 
Dades d'informació comercial: activitats i negocis. 
Dades acadèmiques i professionals: titulació, professió, 
pertinença a col·legis o associacions professionals. 
Dades de transaccions: béns i serveis subministrats per la 
persona que contracta amb l'Administració. 
Dades economicofinanceres: dades bancàries i acreditació 
d'estar al corrent del pagament de les obligacions amb la 
Seguretat Social i Hisenda. 

Cessions Jutjats i tribunals, Sindicatura de Comptes 
Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament d’Interior 

Nivell mesures de seguretat Baix 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM DEL FITXER: Expedients disciplinaris personal 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament d’Interior 
Finalitat i usos Tramitar i resoldre, si s’escau,  expedients disciplinaris en 

relació amb el personal del Consell, exceptuant els supòsits en 
els quals la competència disciplinària estigui atribuïda als 
departaments o a un altre òrgan de la Corporació. 

Col·lectius persones Personal adscrit al Departament. Denunciants. 
Procediment recollida dades Presentades per les persones interessades, pel denunciant o 

dades que ja consten en poder de la institució. 
Estructura bàsica fitxer Dades relatives a la comissió d'infraccions penals o 

administratives: infraccions administratives. 
Dades identificadores: nom, cognoms, NIF/DNI, signatura i 
adreça postal. 
Dades detalls ocupació: cos/escala, categoria, lloc de treball. 

Cessions Jutjats i tribunals de Justícia. Denunciant. 
Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament d’Interior 

Nivell mesures de seguretat Mitjà 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM FITXER Proposicions de Llei, reglaments i ordenances 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament d’Interior 
Finalitat i usos Tramitar les proposicions de Llei per exercir la iniciativa 

legislativa reconeguda en l'article 25, Llei de consells, així com 
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els projectes de reglaments i ordenances insulars relatives a 
qüestions del Departament. 

Col·lectius persones Ciutadania en general que vulgui presentar al·legacions en 
relació amb els projectes tramitats. 

Procediment recollida dades Presentades per la persona interessada. 
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom, cognoms, NIF/DNI, signatura i 

adreça postal. 
Cessions Jutjats i tribunals de Justícia. Accés als expedients de persones 

interessades (Llei 30/1992). 
Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament d’Interior 

Nivell mesures de seguretat Baix 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM FITXER Control presencial/horari 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament d’Interior 
Finalitat i usos Controlar les entrades i sortides del funcionariat i personal al 

servei del Consell per fer seguiment del compliment jornada 
laboral, vacances, permisos, llicències i baixes. 

Col·lectius persones Funcionaris i personal laboral al servei de la institució. 
Procediment recollida dades Les dades personals s'extreuen dels fitxers de personal de la 

institució, documentació presentada per les persones 
interessades (baixes) i rellotge de control horari. 

Estructura bàsica fitxer Dades especialment protegides: salut. 
Dades identificadores: nom, cognoms, NIF, núm. de registre 
personal. 
Dades d'ocupació: lloc de treball, relació amb l'Administració 
(funcionari/personal laboral). 

Cessions No se'n preveuen. 
Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament d’Interior 

Nivell mesures de seguretat Alt 
Suport Informàtic i paper 
  
NOM DEL FITXER: Informes sinistres 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament d'Interior 
Finalitat i usos Informes dels sinistres en què ha intervingut el Servei de 

Bombers de Mallorca. 
Col·lectius persones Persones víctimes de sinistres. 
Procediment recollida dades De les mateixes víctimes del sinistre o familiars. 
Estructura bàsica fitxer Dades especialment protegides: salut (lesions sinistre). 

Dades identificadores: nom, cognoms, adreça postal, sexe, edat 
i telèfon. 
Dades propietats: en el supòsit que hagin resultat danyades. 

Cessions No se'n preveuen. 
Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament d'Interior 

Nivell mesures de seguretat Alt.¡ 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM DEL FITXER: Centre trucades urgències 085 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament d'Interior 
Finalitat i usos Gestionar les trucades d'emergència realitzades al número 085 

del Servei de Bombers de Mallorca. 
Col·lectius persones Persones que comuniquen un sinistre. 
Procediment recollida dades De la mateixa persona que realitza la trucada. 
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom, cognoms, adreça postal (la del 

sinistre), telèfon. Enregistrament de veu. 
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Cessions A altres administracions públiques per coordinar, gestionar i 
respondre al sinistre. 

Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament d'Interior 

Nivell mesures de seguretat Baix 
Suport Paper, informàtic, CD 
  
NOM DEL FITXER: Visites Parcs de Bombers i activitats formatives 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament d'Interior 
Finalitat i usos Gestionar les visites de centres escolars als diversos parcs de 

bombers dependents del Consell i gestionar les distintes 
activitats formatives i divulgatives en les quals participa el 
Servei de Bombers del Consell. 

Col·lectius persones Persones responsables del centre. Alumnes. Persones de 
contacte de les entitats, empreses o institucions en relació amb 
les activitats que s’han de fer. 

Procediment recollida dades Per escrit, sol·licitud emplenada. 
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom, cognoms, DNI/NIF, adreça 

postal/electrònica, telèfon, signatura i imatge. 
Dades acadèmiques i professionals: centre escolar i curs. 
Dades detall ocupació: càrrec representant centre o empresa, 
institució o entitat. 
Dades economicofinanceres i d'assegurances: que tinguin 
assegurança escolar per cobrir activitats educatives fora del 
centre. 

Cessions Publicacions en pàgina web del Consell o en premsa de 
fotografies de les visites i dels treballs i guanyadors concursos 
i activitats organitzats pel servei. 

Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament d'Interior 

Nivell mesures de seguretat Baix 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM DEL FITXER: Organització servei, baixes i torns servei bombers 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament d'Interior 
Finalitat i usos Gestionar les baixes per malaltia o accident laboral i personal 

disponible en cada moment per organitzar el servei i torns del 
Servei de Bombers del Consell. 

Col·lectius persones Bombers del servei. 
Procediment recollida dades Presentades per la persona interessada. 
Estructura bàsica fitxer Dades especialment protegides: salut. 

Dades identificadores: nom i cognoms. 
Dades detall ocupació: cos/escala, categoria i lloc de treball. 

Cessions No se'n preveuen. 
Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament d'Interior 

Nivell mesures de seguretat Alt 
Suport Paper, informàtic 
 
Secretaria General Consell de Mallorca 
  
NOM FITXER Registre Insular d'Entitats de Participa ció Ciutadana 
Òrgan responsable Secretaria General Consell de Mallorca 
Finalitat i usos Registre que conté les dades de les entitats de participació 

ciutadana i les dades personals dels representants i càrrecs 
directius per fomentar l'associacionisme i l'exercici dels drets 
que es reconeixen a aquestes associacions en els art. 77 a 81 
del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, i també 
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mantenir-hi comunicació i facilitar-la entre les associacions. 
Col·lectius persones Representants i càrrecs directius de les associacions que 

demanen inscriure’s en el Registre Insular d'Entitats de 
Participació Ciutadana. 

Procediment recollida dades Documentació escrita presentada per les persones que 
representen l'associació i formulari ad hoc. 

Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom, cognoms, NIF, adreça postal, 
adreça electrònica, telèfon/fax i signatura. 
Dades de circumstàncies socials: pertinença a associacions i 
càrrec que hi té. 

Cessions A qualsevol persona interessada (Llei 30/1992). 
Unitat per a exercici drets reconeguts 
en la LO 15/1999 

Secretaria General del Consell de Mallorca 

Nivell mesures de seguretat Baix 
Suport Paper 
  
NOM DEL FITXER: Convenis 
Òrgan responsable Secretaria General del Consell de Mallorca 
Finalitat i usos Còpia de tots els convenis subscrits pels diferents departaments 

en què s'organitza el Consell. 
Col·lectius persones Persones físiques que, en nom propi o en representació 

d'entitats, institucions, o persones jurídiques signen convenis 
amb el Consell. 

Procediment recollida dades De les persones interessades. 
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom, cognoms, NIF, adreça postal, 

telèfon i signatura. 
Dades circumstàncies socials: càrrec o representació de l'entitat 
a la qual representa. 

Cessions No se'n preveuen. 
Unitat per a exercici drets reconeguts 
en la LO 15/1999 

Secretaria General del Consell de Mallorca 

Nivell mesures de seguretat Baix 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM DEL FITXER: Expedients judicials Assessoria Jurídica 
Òrgan responsable Assessoria Jurídica del Consell de Mallorca 
Finalitat i usos Tractar les dades de les persones i dels seus representants en 

els procediments judicials en què sigui part el Consell de 
Mallorca, amb independència de la jurisdicció judicial (ordre 
social, penal, civil o administratiu). 

Col·lectius persones Persones físiques i els seus representants, que tenen la condició 
de part en els procediments judicials en què intervé el Consell. 
Representants processals i lletrats que exerceixen la direcció 
jurídica. 

Procediment recollida dades Documentació escrita presentada per les persones interessades 
davant l'òrgan judicial competent. Aquest la trasllada a la 
corporació en el supòsit en què el Consell sigui part 
demandada. De gestions realitzades per la Corporació en el 
supòsit de ser part actora. 

Estructura bàsica fitxer Dades especialment protegides: salut. 
Altres dades especialment protegides: infraccions 
administratives i penals. 
Dades identificadores: nom, cognoms, NIF, número SS, núm. 
registre personal, adreça postal, telèfon i signatura. 
Dades de característiques personals: estat civil, dades de 
família, lloc de naixement, data naixement, edat, sexe, 
nacionalitat. 
Dades acadèmiques i professionals: pertinença a col·legis o 
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associacions professionals, titulacions i currículum vitae. 
Dades de detall d'ocupació: cos/escala, categoria/grau, lloc de 
treball i situació laboral. 
Altres: núm. d'identificació del procediment judicial i òrgan 
que n'entengui. 

Cessions Jutjats i tribunals de Justícia. Altres parts que compareguin en 
el procediment. 

Unitat per a exercici drets reconeguts 
en la LO 15/1999 

Assessoria Jurídica del Consell de Mallorca 

Nivell mesures de seguretat Alt 
Suport Paper, informàtic 
 
Fitxers Departament Economia i Turisme 
  
NOM DEL FITXER: Contractació Departament d'Economia i Turisme 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament d'Economia i Turisme 
Finalitat i usos Gestió de les dades necessàries per a les contractacions de tota 

classe efectuades pel Departament, fins al límit que en cada 
moment tingui el procediment negociat sense publicitat de 
qualsevol de les modalitats previstes en la normativa 
reguladora de la contractació administrativa. 

Col·lectius persones Persones que tenen contractes amb el Departament 
Procediment recollida dades Documents escrits aportats per les persones que contracten 

amb el Departament. 
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms; número identificació 

fiscal; adreça postal; adreça electrònica; telèfon/fax; signatura. 
Dades d'informació comercial: activitats i negocis. 
Dades acadèmiques i professionals: titulació, professió, 
pertinença a col·legis o associacions professionals. 
Dades de transaccions: béns i serveis subministrats per la 
persona que contracta amb l'Administració. 
Dades economicofinanceres: dades bancàries i acreditació 
d'estar al corrent de pagament obligacions Seguretat Social i 
Hisenda. 

Cessions Jutjats i Tribunals, Sindicatura de Comptes 
Unitat per a exercici drets reconeguts 
en la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament d'Economia i Turisme 

Nivell mesures de seguretat Baix 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM DEL FITXER: Expedients disciplinaris personal 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament d'Economia i Turisme. 
Finalitat i usos Tramitació i resolució, si s’escau, d'expedients disciplinaris en 

relació amb el personal adscrit al Departament en els supòsits 
que la competència disciplinària no estigui atribuïda al 
Departament d’Interior o algun altre òrgan de la Corporació. 

Col·lectius persones Personal adscrit al Departament. Denunciants. 
Procediment recollida dades Aportació pel mateix interessat, pel denunciant o dades que ja 

consten en poder de la institució. 
Estructura bàsica fitxer Dades relatives a la comissió d'infraccions penals o 

administratives: infraccions administratives. 
Dades identificadores: nom i cognoms; número identificació 
fiscal/document nacional d'identitat; signatura; adreça postal. 
Dades detalls ocupació: cos/escala; categoria; lloc de treball. 

Cessions Jutjats i Tribunals de Justícia. Denunciant. 
Unitat per a exercici drets reconeguts 
en la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament d'Economia i Turisme. 

Nivell mesures de seguretat Mitjà. 



 58

Suport Paper, informàtic. 
  
NOM FITXER Proposicions de Llei, Reglaments i Ordenances 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament d'Economia i Turisme. 
Finalitat i usos Tramitació de les proposicions de Llei per a l'exercici de la 

iniciativa legislativa reconeguda en l'article 25 Llei de 
Consells, així com dels projectes de reglaments i ordenances 
insulars relatives a qüestions del Departament. 

Col·lectius persones Ciutadania en general que desitgi presentar al·legacions en 
relació amb els projectes tramitats. 

Procediment recollida dades Aportació pel mateix interessat. 
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms; número identificació 

fiscal/document nacional d'identitat; signatura; adreça postal. 
Cessions Jutjats i Tribunals de Justícia. Accés als expedients de persones 

interessades en el sentit Llei 30/1992. 
Unitat per a exercici drets reconeguts 
en la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament d'Economia i Turisme. 

Nivell mesures de seguretat Baix. 
Suport Paper, informàtic. 
NOM DEL FITXER: Subvencions Departament Economia i Turisme 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament d’Economia i Turisme 
Finalitat i usos Concessió de subvencions econòmiques per a l'execució 

d'actuacions que tinguin per objecte el desenvolupament 
econòmic, la promoció i diversificació de l'economia, la 
promoció dels productes de Mallorca, el suport a l'organització 
i l'assistència a fires, mercats, congressos i altres 
esdeveniments relacionats amb l'economia i la promoció del 
comerç interior i teixit industrial illenc.  
Tramitació dels expedients sancionadors per comissió 
infraccions prevista en la normativa vigent en matèria de 
subvencions. 

Col·lectius persones Persones que sol·liciten la concessió de la subvenció. 
Procediment recollida dades Dels mateixos interessats mitjançant aportació documentació. 

Administracions Públiques. 
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms; número identificació 

fiscal /document acreditatiu identitat; adreça postal; adreça 
electrònica; telèfon/fax; signatura. 
Dades professionals/acadèmiques: professió, titulació. 
Dades economicofinanceres i d'assegurances: dades bancàries; 
certificats d'estar al corrent en el compliment d'obligacions 
amb Administracions Públiques. 
Sancions administratives 

Cessions Les publicacions previstes en el Decret Legislatiu 2/2005, de 
28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la llei de 
subvencions. Entitats col·laboradores article 26 de la mateixa 
norma i interessats en l'expedient en els termes prevists en la 
Llei 30/1992 i en el mateix Decret Legislatiu 2/2005. 
Intervenció General de l'Administració de l'Estat en els termes 
prevists en l'article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
bàsica de subvenciones. Jutjats i Tribunals de Justícia. 

Unitat per a exercici drets reconeguts 
en la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament d’Economia i Turisme 

Nivell mesures de seguretat Mitjà. 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM FITXER Infomallorca.net 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament d’Economia i Turisme. 
Finalitat i usos Gestió i tramitació de subscripcions, distribució i baixes en 
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relació amb el butlletí informatiu telemàtic “infomallorca”; 
atenció de consultes informatives sobre qüestions turístiques i 
esdeveniments culturals; atenció de suggeriments i 
comunicació d'informació d'interès per al portal. 

Col·lectius persones Ciutadania en general que desitgi subscriure's al butlletí, 
desitgi informació puntual o vulgui plantejar suggeriments 

Procediment recollida dades Aportació pel mateix interessat mitjançant el compliment 
formulari en pàgina web. Formulari Paper. Veu 

Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms; número identificació 
fiscal/document nacional d'identitat; signatura; adreça postal; 
adreça electrònica; telèfon. Veu 

Cessions No se'n preveuen. 
Unitat per a exercici drets reconeguts 
en la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament d’Economia i Turisme. 

Nivell mesures de seguretat Baix. 
Suport Informàtic. 
 
Departament d'Esports i Promoció Sociocultural 
  
NOM DEL FITXER: Contractació Departament d'Esports i Promoció 

Sociocultural 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament d'Esports i Promoció 

Sociocultural 
Finalitat i usos Gestionar les dades necessàries per a les contractacions de tota 

classe efectuades pel Departament, fins al límit que marqui el 
procediment negociat sense publicitat, de qualsevol de les 
modalitats previstes en la normativa reguladora de la 
contractació administrativa. 

Col·lectius persones Persones que tenen contractes amb el Departament. 
Procediment recollida dades Documentació escrita presentada per les persones que 

contracten amb el Departament. 
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom, cognoms, NIF, adreça postal, 

adreça electrònica, telèfon/fax i signatura. 
Dades d'informació comercial: activitats i negocis. 
Dades acadèmiques i professionals: titulació, professió, 
pertinença a col·legis o associacions professionals. 
Dades de transaccions: béns i serveis subministrats per la 
persona que contracta amb l'Administració. 
Dades economicofinanceres: dades bancàries i acreditació 
d'estar al corrent de pagament i obligacions amb la Seguretat 
Social i Hisenda. 

Cessions Jutjats i tribunals, Sindicatura de Comptes. 
Unitat per a exercici drets reconeguts 
en la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament d'Esports i Promoció 
Sociocultural 

Nivell mesures de seguretat Baix 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM DEL FITXER: Expedients disciplinaris personal 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament d'Esports i Promoció 

Sociocultural 
Finalitat i usos Tramitar i resoldre, si s’escau, expedients disciplinaris en 

relació amb el personal adscrit al Departament en els supòsits 
que la competència disciplinària no estigui atribuïda al 
Departament d’Interior o algun altre òrgan de la Corporació 

Col·lectius persones Personal adscrit al Departament. Denunciants. 
Procediment recollida dades Presentades per les persones interessades, pel denunciant o que 

ja consten en poder de la institució. 
Estructura bàsica fitxer Dades relatives a la comissió d'infraccions penals o 
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administratives: infraccions administratives. 
Dades identificadores: nom, cognoms, NIF/DNI, signatura i 
adreça postal. 
Dades detalls ocupació: cos/escala, categoria i lloc de treball. 

Cessions Jutjats i tribunals de Justícia. Denunciant. 
Unitat per a exercici drets reconeguts 
en la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament d'Esports i Promoció 
Sociocultural 

Nivell mesures de seguretat Mitjà 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM FITXER Proposicions de Llei, reglaments i ordenances 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament d'Esports i Promoció 

Sociocultural 
Finalitat i usos Tramitar les proposicions de Llei per exercir la iniciativa 

legislativa reconeguda en l'article 25, Llei de consells, i els 
projectes de reglaments i ordenances insulars relatives a 
qüestions del Departament. 

Col·lectius persones Ciutadania en general que vulgui presentar al·legacions en 
relació amb els projectes tramitats. 

Procediment recollida dades Presentades per la persona interessada. 
Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom, cognoms, NIF/DNI, signatura i 

adreça postal. 
Cessions Jutjats i tribunals de Justícia. Accés als expedients de persones 

interessades (Llei 30/1992). 
Unitat per a exercici drets reconeguts 
en la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament d'Esports i Promoció 
Sociocultural 

Nivell mesures de seguretat Baix 
Suport Paper, informàtic 
 
ANNEX II. 
 
Fitxers Preexistents amb canvi de contingut 
NOM DEL FITXER: Nòmines 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament d’Interior. 
Finalitat i usos Registre i control de les nòmines del personal (funcionariat i 

laboral) al servei de la Corporació. 
Col·lectius persones Personal laboral i funcionariat. 
Procediment recollida dades Aportació de les dades per les mateixes persones interessades 

mitjançant formularis o cupons emplenats.  
Estructura bàsica fitxer Dades especialment protegides: afiliació sindical i salut. 

Dades identificadores: nom i cognoms; número identificació 
fiscal; número seguretat social; adreça postal; telèfon; 
signatura; estat civil; data naixement, sexe, nacionalitat; 
imatge. 
Dades acadèmiques i professionals: titulació 
Dades d'ocupació: cos/escala, categoria grau, lloc de treball; 
dades no econòmiques de nòmina. 
Dades economicofinanceres: dades bancàries; dades 
econòmiques de nòmina; dades de deduccions. Dades 
deduccions impositives/imposts. Retencions judicials i 
administratives. 

Cessions Representants sindicals; jutjats i tribunals; òrgans 
administratius per a compliment obligacions fiscals i socials 
derivades de la relació laboral o funcionarial. Òrgans 
administratius per complir obligacions retencions. 

Unitat per a exercici drets reconeguts 
en la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament d’Interior 

Nivell mesures de seguretat Alt 
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Suport Paper, informàtic 
  
NOM DEL FITXER: Gestió de personal 
Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament d’Interior. 
Finalitat i usos Fitxer per a la gestió integral de les relacions de la institució 

amb el personal laboral i funcionariat, llevat de nòmines i salut 
laboral: Processos de selecció de personal; gestió de personal 
en sentit ampli; relació de llocs de treball; contractes i 
nomenaments del personal; altes i baixes seguretat social; 
accidents i baixes laborals; obligacions fiscals i amb seguretat 
social en relació amb el personal laboral i funcionariat, 
organització i gestió cursos de formació; ajuts econòmics 
(beques estudis i formació), pagament pròtesis, ajuts escolars, 
dietes, excedències, vacances, constància sancions 
disciplinàries; control incompatibilitats; control horari. 

Col·lectius persones Personal laboral o funcionariat. 
Procediment recollida dades De les mateixes persones interessades mitjançant aportació 

documentació. De la mateixa administració 
Estructura bàsica fitxer Dades especialment protegides: salut. 

Dades identificadores: nom i cognoms; número identificació 
fiscal /document acreditatiu identitat; número de registre 
personal; adreça postal; adreça electrònica; telèfon/fax; 
signatura; imatge 
Dades de característiques personals: dades de família, estat 
civil; data i lloc naixement; nacionalitat. 
Dades acadèmiques i professionals; formació i titulació; 
currículum vitae, història laboral. 
Dades economicofinanceres: dades bancàries. 

Cessions Les publicacions pròpies dels processos de selecció; 
oposicions i concursos. 

Unitat per a exercici drets reconeguts 
en la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament d’Interior. 

Nivell mesures de seguretat Alt. 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM DEL FITXER: Registre General 
Òrgan responsable Secretaria General del Consell Insular de Mallorca. 
Finalitat i usos Anotació de l'entrada i la sortida, presentador, destinatari i 

assumpte dels escrits o comunicacions oficials. Registres 
vinculats amb la fe publica; atenció al ciutadà; atenció al 
ciutadà; registre d'entrada i de sortida de documentació; gestió 
d'estadístiques internes. 

Col·lectius persones Qualsevol persona física que mantingui comunicació oficial 
com a emissor o receptor amb el Consell Insular de Mallorca. 

Procediment recollida dades De les mateixes persones interessades o representant legal, 
comunicats en els escrits que presenten; o procedents 
d'actuacions administratives. 

Estructura bàsica fitxer Dades especialment protegides: no se'n tracten. 
Dades identificadores: nom i cognoms; número identificació 
fiscal /document acreditatiu identitat; adreça postal; adreça 
electrònica; telèfon/fax; signatura. 
Dades de circumstàncies socials: el fitxer conté el tipus de 
comunicació mantinguda amb la corporació. 
Dades de transaccions: el fitxer pot contenir dades relatives als 
béns i serveis rebuts per l'afectat i béns i serveis subministrats 
per l'afectat. 

Cessions A altres administracions públiques quan es presenten en el 
Registre de la corporació documents adreçats a altres 



 62

administracions públiques, d'acord amb el que preveu la Llei 
30/1992. 
A qualsevol persona interessada atès el caràcter públic del 
Registre.  

Unitat per a exercici drets reconeguts 
en la LO 15/1999 

Secretaria General del Consell Insular de Mallorca. 

Nivell mesures de seguretat Baix 
 

Suport Paper, informàtic 
  
NOM DEL FITXER: Acords i Resolucions 
Òrgan responsable Secretaria General del Consell Insular de Mallorca 
Finalitat i usos Documentació de les actuacions dels òrgans corporatius, Ple, 

Comissió Informativa, Comissió de Govern i Junta de 
Portaveus. Formació dels llibres d'actes. Resolucions. 
Registres vinculats amb la fe pública. Procediments 
administratius. Informe periòdic mensual al Ple per a control. 
Documentació dels òrgans unipersonals: resolucions de la 
Presidència i dels consellers. 

Col·lectius persones Persones físiques afectades de forma directa −nomenades− per 
acords i resolucions dels òrgans corporatius. Persones 
integrants dels òrgans corporatius. 

Procediment recollida dades Dels mateixos interessats/ representant legal mitjançant 
aportació documentació, de l'actuació dels serveis de la 
corporació 

Estructura bàsica fitxer Dades especialment protegides: ideologia 
Dades identificadores: nom i cognoms. 
Dades circumstàncies socials: el fitxer conté la classe o tipus 
d'acord o resolució que l'afecta directament. 

Cessions Les publicacions previstes en la Llei. Interessats en els termes 
de la Llei 30/1992. 

Unitat per a exercici drets reconeguts 
en la LO 15/1999 

Secretaria General del Consell de Mallorca 

Nivell mesures de seguretat Alt. 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM DEL FITXER: Nomenaments 
Òrgan responsable Secretaria General del Consell Insular de Mallorca 
Finalitat i usos Registre del nomenament i cessament d'alts càrrecs i 

representants de la corporació davant altres organismes. 
Registres vinculats amb la fe pública. 

Col·lectius persones Alts càrrecs i representants de la corporació. 
Procediment recollida dades Dels mateixos interessats o representant legal. Contingut del 

decret de nomenament. 
Estructura bàsica fitxer Dades especialment protegides: no se'n tracten. 

Dades identificadores: nom i cognoms; document nacional 
identitat; adreça postal i electrònica; telèfon; signatura. 
Dades circumstàncies socials: el fitxer conté dades relatives als 
càrrecs i representacions ocupats. 

Cessions Persones Interessades en el sentit Llei 30/1992. 
Unitat per a exercici drets reconeguts 
en la LO 15/1999 

Secretaria General del Consell de Mallorca 

Nivell mesures de seguretat Baix. 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM DEL FITXER: Registre de béns i interessos de càrrecs electes 
Canvi denominació Registre de béns i interessos de càrrecs electes i no electes. 
Òrgan responsable Secretaria General del Consell Insular de Mallorca 
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Finalitat i usos Control de les incompatibilitats, patrimoni i activitats privades 
dels alts càrrecs de la corporació, electes i no electes. 

Col·lectius persones Alts càrrecs de la corporació (president, vicepresidents, 
consellers executius, conseller, secretaris tècnics, directors 
insulars, personal eventual de confiança). 

Procediment recollida dades Dels mateixos interessats o representant legal. 
Estructura bàsica fitxer Dades especialment protegides: no se'n tracten. 

Dades identificadores: nom i cognoms; document nacional 
d'identitat; adreça postal i electrònica; telèfon; signatura. 
Dades de característiques personals: estat civil, dades de 
família, data de naixement, lloc de naixement, edat, sexe i 
nacionalitat. 
Dades de circumstàncies socials: propietats i possessions; 
pertinença i participació en societats civils i mercantils; 
pertinença a associacions, si se n’ocupa càrrec directiu. 
Dades acadèmiques i professionals: activitats professionals 
públiques i privades desenvolupades; currículum vitae. 
Dades de detall d'ocupació: llocs de treball i càrrecs ocupats. 
Dades d'informació comercial: activitats i negocis. 
Dades economicofinanceres i d'assegurances: ingressos i 
rendes, inversions i béns patrimonials; crèdits, préstecs i avals; 
dades bancàries, assegurances i hipoteques. 
Dades de transaccions: dades relatives a ajuts i subvencions 
públiques rebudes. 

Cessions El registre és públic, per la qual cosa les dades poden ser 
consultades per qualsevol persona que hi acrediti interès 
legítim. 

Unitat per a exercici drets reconeguts 
en la LO 15/1999 

Secretaria General del Consell de Mallorca 

Nivell mesures de seguretat Mitjà 
Suport Paper, informàtic 
  
NOM DEL FITXER: Gestió expedients ITV  
Canvi denominació Gestió expedients ITV periòdica 
Òrgan responsable Direcció Insular de Serveis Generals. Departament d’Hisenda i 

Innovació. 
Finalitat i usos Gestió, a través de concessionari, de les inspeccions tècniques 

a què, amb caràcter periòdic, s'han de sotmetre els vehicles de 
motor per comprovar que l'estat general del vehicle i dels seus 
elements de seguretat és adequat per a la circulació, seguretat 
de les persones i conservació del medi ambient. Comprovació 
d'inscripcions reglamentàries i reformes. Gestió de 
reclamacions. 

Col·lectius persones Titulars dels vehicles i dels representants voluntaris. 
Procediment recollida dades Dels mateixos interessats o representant voluntari. 
Estructura bàsica fitxer Dades especialment protegides: cap 

Dades identificadores: nom i cognoms; document nacional 
d'identitat; adreça postal i electrònica; telèfon; signatura. 
Dades circumstàncies socials: propietats i possessions (vehicle) 
Dades economicofinanceres i d'assegurances: dades bancàries 
(pagament amb targeta de crèdit). 

Cessions Conselleria d'Indústria del Govern de les Illes Balears; 
Direcció General de Trànsit. 

Unitat per a exercici drets reconeguts 
en la LO 15/1999 

General de Serveis d’ITV, SA. 
Camí Son Fangos, 153. Can Pastilla 07610 Palma. 

Nivell mesures de seguretat Baix 
Suport Paper, informàtic 
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Fitxers preexistents amb canvi de responsable 
  
NOM DEL FITXER: Gestió expedients de la ITV 
Òrgan responsable actual davant 
l'Agència Espanyola de Protecció de 
Dades 

Secretaria Tècnica del Departament de Promoció i Ocupació. 

Nou òrgan responsable Direcció Insular de Serveis Generals. Departament d'Hisenda i 
Innovació. 

Motiu canvi responsable Canvi de departament responsable per atribució de 
competències a nou departament 

Unitat per a exercici drets reconeguts 
en la LO 15/1999 

.Direcció Insular de Serveis Generals. Departament d'Hisenda i 
Innovació 

  
NOM DEL FITXER: Gestió de personal 
Òrgan responsable actual davant 
l'Agència Espanyola de Protecció de 
Dades 

Secretaria Tècnica Departament de Funció Pública 

Nou òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament d’Interior 
Motiu canvi responsable Canvi de departament responsable per atribució de 

competències a nou departament 
Unitat per a exercici drets reconeguts 
en la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica del Departament d’Interior 

  
NOM DEL FITXER: Salut Laboral 
Òrgan responsable actual davant 
l'Agència Espanyola de Protecció de 
Dades 

Secretaria Tècnica del Departament de Funció Pública 

Nou òrgan responsable Secretaria Tècnica del Departament d’Interior 
Motiu canvi responsable Canvi de departament responsable per atribució de 

competències a nou departament 
Unitat per a exercici drets reconeguts 
en la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica del Departament d’Interior 

  
NOM DEL FITXER: Gestió de nòmines 
Òrgan responsable actual davant 
l'Agència Espanyola de Protecció de 
Dades 

Secretaria Tècnica del Departament de Funció Pública 

Nou òrgan responsable Secretaria Tècnica del Departament d’Interior 
Motiu canvi responsable Canvi de departament responsable per atribució de 

competències a nou departament 
Unitat per a exercici drets reconeguts 
en la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica del Departament d’Interior 

  
NOM DEL FITXER: Gestió de comptabilitat 
Òrgan responsable actual davant 
l'Agència Espanyola de Protecció de 
Dades 

Secretaria Tècnica del Departament d’Hisenda i Pressuposts 

Nou òrgan responsable Secretaria Tècnica del Departament Hisenda i Innovació 
Motiu canvi responsable Canvi denominació del departament 
Unitat per a exercici drets reconeguts 
en la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica del Departament d’Hisenda i Innovació 

  
NOM DEL FITXER: Medicina Esportiva 
Òrgan responsable actual davant 
l'Agència Espanyola de Protecció de 
Dades 

Secretaria Tècnica del Departament de Presidència 

Nou òrgan responsable Secretaria Tècnica del Departament d’Esports i Promoció 
Sociocultural 
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Motiu canvi responsable Canvi responsable per canvi de departament 
Unitat per a exercici drets reconeguts 
en la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica del Departament d’Esports i Promoció 
Sociocultural 

  
NOM DEL FITXER: Ingrabic gestió del patrimoni histò ric 
Òrgan responsable actual davant 
l'Agència Espanyola de Protecció de 
Dades 

Secretaria Tècnica del Departament d'Obres Públiques i 
Urbanisme 

Nou òrgan responsable Secretaria Tècnica del Departament de Cultura i Patrimoni 
Motiu canvi responsable Canvi de responsable per atribució de competències a un altre 

departament 
Unitat per a exercici drets reconeguts 
en la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica del Departament Cultura i Patrimoni 

  
NOM DEL FITXER: Registre d'expedients de caràcter disciplinari o 

sancionador en matèria d'urbanisme, litoral 
Òrgan responsable actual davant 
l'Agència Espanyola de Protecció de 
Dades 

Secretaria Tècnica del Departament d'Obres Públiques i 
Urbanisme 

Nou òrgan responsable Secretaria Tècnica del Departament de Territori. 
Motiu canvi responsable Canvi de departament responsable per atribució de 

competències a nou departament 
Unitat per a exercici drets reconeguts 
en la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica del Departament de Territori 

 
 
ANNEX III. 
 

 

Fitxers preexistents que se suprimeixen 
NOM DEL FITXER Registre d'expedients de llicències i autoritzacions en 

matèria d'urbanisme, habitabilitat, litoral i carre teres 
Òrgan responsable davant l'Agència 
Espanyola de Protecció de Dades 

Secretaria Tècnica del Departament d'Obres Públiques i 
Urbanisme 

Motiu de la supressió del fitxer Divisió del fitxer en altres de més específics per 
redistribució de competències entre distints departaments de 
la corporació 

Destinació de la informació/previsions 
per a la destrucció 

Traspàs de la informació a fitxers més específics i 
eliminació, supressió del suport actual. 

  
NOM DEL FITXER Registre de béns i interessos dels càrrecs no electes 
Òrgan responsable davant l'Agència 
Espanyola de Protecció de Dades 

Secretaria del Consell Executiu 

Motiu de la supressió del fitxer Unificació del contingut amb el fitxer Registre de béns i 
interessos dels càrrecs electes 

Destinació de la informació/previsions 
per a la destrucció 

Traspàs de la informació al fitxer Registre de béns i 
interessos dels càrrecs electes, i eliminació i supressió del 
suport actual 

  
NOM DEL FITXER Citacions ITV 
Òrgan responsable davant l'Agència 
Espanyola de Protecció de Dades 

Secretaria Tècnica del Departament de Promoció i Ocupació 

Motiu de la supressió del fitxer Unificació del contingut amb el fitxer Gestió Expedients 
ITV, que alhora en canviarà la denominació i el contingut. 

Destinació de la informació/previsions 
per a la destrucció 

Traspàs de la informació al fitxer Gestió Expedients ITV, i 
eliminació i supressió del suport actual. 

  
NOM DEL FITXER Propietaris ITV 
Òrgan responsable davant l'Agència Secretaria Tècnica del Departament de Promoció i Ocupació 
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Espanyola de Protecció de Dades 
Motiu de la supressió del fitxer Unificació del contingut amb el fitxer Gestió Expedients 

ITV, que alhora en canviarà la denominació i el contingut. 
Destí de la informació/previsions per a la 
destrucció 

Traspàs de la informació al fitxer Gestió Expedients ITV, i 
eliminació i supressió del suport actual 

 

S’aprova per unanimitat. 

 

PUNT 8. PROPOSTA DE PRESIDENCIA PER TAL DE DECLARAR L'ANY 
2008 COM ANY REI JAUME I 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidencia:  

L’any 2008 es compleixen 800 anys del naixement del rei Jaume I. Jaume I (1208-1276) va ser conegut 
com el Conqueridor perquè durant el seu regnat la corona d'Aragó va incorporar, entre altres territoris, 
Mallorca i València, en els quals va fundar els regnes respectius. 

Jaume I va ser comte de Barcelona, rei d’Aragó, de València i de Mallorca i senyor de Montpeller, i tot 
just després de la conquesta de Mallorca esdevingué el principal referent de la història de Mallorca. 
L’arrelament popular de la figura del monarca queda ben palesa en la gran quantitat de llegendes, mites i 
contarelles que l’envolten. Jaume I, entre la ficció i la realitat que envolten la seva vida, ha estat, sens 
dubte, el monarca que més petjada ha deixat dins la nostra història, ja que ell en fou el gran gestor, en la 
mesura que, poc després de conquerida l’illa, atorgà als seus pobladors la Carta de Franquesa de 
Mallorca, destinada a dotar l’illa d’un marc jurídic privilegiat, que alguns historiadors qualifiquen com 
«règim democràtic» o «revolució democràtica», perquè, entre altres coses, evita la introducció del 
feudalisme a Mallorca amb l’establiment que els pobladors poden gaudir de les seves propietats i les 
poden transmetre amb tota llibertat i també estableix que la justícia havia de ser pública i gratuïta.  

Va ser un 5 de setembre de l’any 1229 quan un estol de naus catalanes aragoneses sortí del port tarragoní 
de Salou cap a Mallorca, on arribà set dies més tard, el 12 de setembre, concretament a Santa Ponça. 
Després d’un setge que durà poc més de tres mesos, el 31 de desembre del mateix any, Jaume I entrà 
vencedor a la Madīna Mayūrqa musulmana, l’actual ciutat de Palma.  

Jaume I, gran estratega militar, tingué l’originalitat de plasmar en una crònica el seu regnat, recollit en el 
Llibre dels feits, la primera autobiografia d’un monarca de l’Europa medieval. En aquesta crònica narra, 
detalladament, la conquesta de Mallorca, una terra que qualifica com la més bella del món, i no amaga 
l’orgull d’afirmar que són molt pocs els reis que tenen el privilegi de disposar d’un regne dins la mar.  

Aquesta relació de fets històrics objectius serveixen per il·lustrar que va ser Jaume I qui ens va fer entrar 
al món i a la cultura occidentals. A ell, li devem la incorporació a una cultura mil·lenària, a la qual ens 
hem mantingut fidels els fills i les filles de Mallorca des de fa 800 anys, i de la qual la llengua catalana 
continua essent la nostra principal senya d’identitat.  

Per tot això, es proposa al Ple, amb el dictamen previ de la Comissió Informativa General i de Comptes, 
l'adopció de l'acord següent: 

Primer. Declarar l'any 2008 com l’«ANY REI JAUME I». 

Segon. Constituir la Comissió Jaume I, que s'ha d'encarregar d'organitzar els actes que amb motiu 
d’aquesta declaració hagin de tenir lloc, i que ha d’estar integrada per: 

La presidenta del Consell de Mallorca, com a presidenta de la Comissió 

La vicepresidenta i consellera executiva de Cultura i Patrimoni 
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El conseller de Presidència 

Un representant de cada grup polític 

Un representant designat pel Govern de les Illes Balears 

Un representant designat per l'Ajuntament de Palma 

Tercer. Constituir la Comissió Tècnica Jaume I, que s'ha d'encarregar de preparar les propostes a la 
Comissió Jaume I, i que ha d’estar integrada per: 

El director insular de Relacions Institucionals 

El director insular de de Cultura 

La secretària tècnica del Departament de Presidència 

El secretari tècnic del Departament Cultura i Patrimoni 

El cap de programes de Cultura que designi la consellera executiva 

Un representant designat pel Govern de les Illes Balears 

Un representant designat per l'Ajuntament de Palma 

 

ESMENA D'ADDICIO A LA PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA PER D ECLARAR 
L'ANY 2008 COM «L’ANY REI JAUME I » 

Atès el dictamen emès per la Comissió Informativa d'Assumptes Generals en relació amb la proposta de 
declarar l'any 2008 com l’«ANY REI JAUME I», i atesos els suggeriments fetes pels membres de la 
Comissió. 

Atès el que preveu l'art. 86 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,  municipal i de règim local de les Illes 
Balears. 

Aquesta presidència proposa la següent esmena d'addició: 

Primer.- Que l'expressió Rei Jaume I es substitueixi per "Rei En Jaume I" 

Segon.- Afegir un segon apartat al punt tercer que diu: La Comissió a la seva primera reunió acordarà 
convidar a la resta d'Ajuntaments de l'Illa de Mallorca que hagin tingut relació històrica amb el rei En 
Jaume I. 

 

El Sr. BONET (conseller executiu de Presidència) explica que s’ha intentat reflectir la 
voluntat expressada pels diferents Grups polítics a la Comissió Informativa i que s’han 
acceptat dues esmenes.  

En primer lloc, la que proposava que l’expressió Jaume I fos substituïda per la que 
tradicionalment s’ha usat a Mallorca, que és el rei En Jaume I.  
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En segon lloc, afegir un apartat al punt tercer, per ampliar la composició de la Comissió 
de l’any Jaume I, que en la seva primera reunió acordarà convidar la resta d’ajuntaments 
de l’illa de Mallorca que hagin tengut relació històrica amb el rei En Jaume I.   

Explica que el motiu d’aquesta ampliació és perquè d’altres ajuntaments, a més del de 
Palma, inclòs a la proposta inicial, també celebren l’arribada del rei En Jaume I. A més, 
pot haver-n’hi d’altres que hagin tengut una relació històrica que interessi també 
incloure. Per aquest motiu, s’ha considerat convenient fer una redacció més oberta i que 
sigui la pròpia Comissió, durant la seva primera reunió, qui convidi els ajuntaments 
adients.  

Esmenta, com exemple, els ajuntaments de Calvià i el d’Andratx, per la seva relació 
històrica evident.  

Reitera que aquesta decisió es deixa a criteri de l’esmentada comissió, atès el caràcter 
plural dels seus representants. 

Explica que el motiu que l’any 2008 es consideri “Any del rei En Jaume I” és perquè es 
celebren els 800 anys del naixement d’aquest rei, que es pot considerar el personatge 
fundador de la nostra identitat com a poble.   

Tot seguit, intervé el secretari general per fer un aclariment. Diu que hi ha un error a 
l’esmena, de forma que a l’apartat segon, allà on diu: “... afegir un segon apartat al punt 
tercer...”, ha de dir: “... afegir un segon apartat al punt segon ...”  

El Sr. Bonet ho confirma.  

 

La presidenta dóna la paraula al Sr. Bosch. 

 

El Sr. BOSCH (PP) agraeix l’acceptació d’aquestes dues esmenes.  

Explica que, en el cas de la primera, s’havia redactat per una qüestió sentimental, 
perquè per a la majoria dels mallorquins és el rei En Jaume, evidentment primer 
d’aquesta dinastia.  

Respecte a la segona, diu que el seu Grup l’hagués redactat indicant: “Que hi participin 
els ajuntament que hi tenen a veure”, és a dir, més que Palma, però no sap si la comissió 
es constitueix primer amb Palma.  

Reitera que ell ja l’hauria incorporat a la primera redacció, perquè convidar després li 
sembla menys elegant que dir ja des de l’inici que de la part forana de Mallorca també 
hi hagi algú. Proposa incloure els ajuntaments d’Andratx i de Calvià, per raons evidents 
de l’entrada de les tropes del rei, primer per Sa Dragonera i després per la platja de 
Santa Ponça. 
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Tot i això, anuncia que el seu Grup votarà a favor de la proposta, perquè s’entén el 
sentit que té. 

El Sr. Bonet agraeix la intervenció del Sr. Bosch.  

Diu que, certament, pot semblar que hauria estat més elegant fer-ho com indica, però li 
reitera que s’ha preferit deixar la redacció en termes més oberts, perquè consideren que 
potser hi haurà algun altre ajuntament en condicions d’integrar-s’hi també.  

Comenta que no han volgut prendre la decisió definitiva només els polítics, perquè 
abans cal assessorar-se, tot i que, evidentment, la voluntat política és que la part forana 
de Mallorca hi participi.  

S’aprova per unanimitat, amb la correcció de l’error material que ha explicat el secretari 
general. 

 

DEPARTAMENT D’OBRES PÚBLIQUES 

 

PUNT 9. PROPOSTA D’ACORD RELATIU A LA QUALIFICACIÓ COM A 
PARCEL·LA SOBRANT DELS TERRENYS DE L’ANTIGA CARRETE RA DE 
MURO (PM-350), IDENTIFICATS ALS PLÀNOLS CORRESPONEN TS COM A 
“TRAM DE CARRETERA A DESAFECTAR NÚMERO 2”, A RESULT ES DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES “ACCÉS A MURO, Ma-3500” 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident i conseller executiu del 
departament d’Obres Públiques: 

El vicepresident i conseller executiu d’Obres Públiques sotmet a la consideració de la Comissió 
Informativa General i de Comptes, per al seu dictamen previ a l’elevació al Plenari del Consell Insular de 
Mallorca, òrgan competent segons l’article 8.1.q) de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, 
la següent proposta d’ 

ACORD 

Ateses les sol·licituds formulades per particulars per a l’adquisició de diversos terrenys de l’antiga 
carretera de Muro (PM-350), afectats per la variació del traçat de la via a conseqüència de l’aprovació del 
projecte de “Accés a Muro, Ma-3500”. 

Atès l’informe jurídic del tècnic d’Administració general de 17 d’octubre de 2007. 

I atesa la proposta del vicepresident i conseller executiu d’Obres Públiques, en ús de les atribucions 
recollides en l’article 8.1.q) de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, el Ple del Consell 
Insular de Mallorca acorda:    

“1r.- Qualificar com a parcel·la sobrant, d’acord amb l’article 137 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, 
municipal i de règim local de les Illes Balears, els terrenys de l’antiga carretera de Muro (PM-350) que 
restaren fora de l’àmbit del nou traçat de la carretera amb motiu de l’execució de les obres del projecte de 
“Accés a Muro, Ma-3500” (aprovat mitjançant Acord del Consell Executiu del Consell Insular de 
Mallorca de 22 de novembre de 2004), i que es concreten en: 
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o Porció de terreny de naturalesa rural situada a l’antiga carretera de Muro (PM-350), que 
limita: 

� Al sud i a l’est: amb la carretera Ma-3500. 

� Al nord i a l’oest: amb el polígon 7, parcel·la 340. 

o Té una superfície (d’acord amb els plànols) de 2.156 m2 i pertany al Consell de 
Mallorca des de l’1 de gener de 2002 en virtut de l’atribució de la titularitat de les 
carreteres de la comunitat autònoma operada per la Llei 16/2001, de 14 de desembre, 
d’atribució de competències als Consells Insulars en matèria de carreteres i camins. El 
seu actual valor de venda és de QUINZE MIL NORANTA-DOS EUROS (15.092,00 
€), segons resulta de multiplicar la seva superfície per la valoració (7 €) assignada al m2 
de la parcel·la a l’informe del Cap del Servei d’Expropiacions de 2 de novembre de 
2006, amb registre de sortida núm. 22782. Identificada als plànols corresponents com 
“tram de carretera a desafectar núm. 2”. 

2n.- Instar al Departament d’Hisenda i Innovació del Consell de Mallorca perquè inscrigui els terrenys 
abans esmentats, amb la condició de béns patrimonials, tant en l’Inventari de béns immobles d’aquesta 
corporació com en el Registre de la Propietat. 

3r.- I, de conformitat amb el citat article 137.1 de la Llei 20/2006, així com d’acord amb l’article 59.6.a) 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, als efectes de garantir l'exercici per part dels possibles propietaris 
confrontants del dret reconegut en el susdit article 137.1, sotmetre l’expedient a informació pública 
perquè, en el termini d’un mes, comptador des de la data de publicació del corresponent anunci en el 
Butlletí Oficial de les Illes Balears, pugui ser examinat i es puguin presentar les al·legacions al mateix que 
s’estimin convenients. Si durant aquest termini no es presentés cap reclamació ni suggeriment, aquest 
acord esdevindrà definitiu”. 

 

S’aprova per desset vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM) i setze abstencions 
(PP) 

 

PUNT 10. PROPOSTA D’ACORD RELATIU A LA QUALIFICACIÓ  COM A 
PARCEL·LA SOBRANT DELS TERRENYS DE L’ANTIGA CARRETE RA DE 
MURO (PM-350), IDENTIFICATS ALS PLÀNOLS CORRESPONEN TS COM A 
“TRAM DE CARRETERA A DESAFECTAR NÚMERO 3”, A RESULT ES DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES “ACCÉS A MURO, Ma-3500” 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident i conseller executiu del 
departament d’Obres Públiques: 

El vicepresident i conseller executiu d’Obres Públiques sotmet a la consideració de la Comissió 
Informativa General i de Comptes, per al seu dictamen previ a l’elevació al Plenari del Consell Insular de 
Mallorca, òrgan competent segons l’article 8.1.q) de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, 
la següent proposta d’ 

ACORD 

Ateses les sol·licituds formulades per particulars per a l’adquisició de diversos terrenys de l’antiga 
carretera de Muro (PM-350), afectats per la variació del traçat de la via a conseqüència de l’aprovació del 
projecte de “Accés a Muro, Ma-3500”. 
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Atès l’informe jurídic del tècnic d’Administració general de 18 d’octubre de 2007. 

I atesa la proposta del vicepresident i conseller executiu d’Obres Públiques, en ús de les atribucions 
recollides en l’article 8.1.q) de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, el Ple del Consell 
Insular de Mallorca acorda:    

“1r.- Qualificar com a parcel·la sobrant, d’acord amb l’article 137 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, 
municipal i de règim local de les Illes Balears, els terrenys de l’antiga carretera de Muro (PM-350) que 
restaren fora de l’àmbit del nou traçat de la carretera amb motiu de l’execució de les obres del projecte de 
“Accés a Muro, Ma-3500” (aprovat mitjançant Acord del Consell Executiu del Consell Insular de 
Mallorca de 22 de novembre de 2004), i que es concreten en: 

o Porció de terreny de naturalesa rural situada a l’antiga carretera de Muro (PM-350), que 
limita: 

� Al sud: amb la carretera Ma-3500. 

� Al nord, a l’oest i a l’est: amb el polígon 7, parcel·la 339. 

o Té una superfície (d’acord amb els plànols) de 712 m2 i pertany al Consell de Mallorca 
des de l’1 de gener de 2002 en virtut de l’atribució de la titularitat de les carreteres de la 
comunitat autònoma operada per la Llei 16/2001, de 14 de desembre, d’atribució de 
competències als Consells Insulars en matèria de carreteres i camins. El seu actual valor 
de venda és de SIS MIL QUATRE-CENTS VUIT EUROS (6.408,00 €), segons resulta 
de multiplicar la seva superfície per la valoració (9 €) assignada al m2 de la parcel·la a 
l’informe del Cap del Servei d’Expropiacions de 2 de novembre de 2006, amb registre 
de sortida núm. 22782. Identificada als plànols corresponents com “tram de carretera a 
desafectar núm. 3”. 

2n.- Instar al Departament d’Hisenda i Innovació del Consell de Mallorca perquè inscrigui els terrenys 
abans esmentats, amb la condició de béns patrimonials, tant en l’Inventari de béns immobles d’aquesta 
corporació com en el Registre de la Propietat. 

3r.- I, de conformitat amb el citat article 137.1 de la Llei 20/2006, així com d’acord amb l’article 59.6.a) 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, als efectes de garantir l'exercici per part dels possibles propietaris 
confrontants del dret reconegut en el susdit article 137.1, sotmetre l’expedient a informació pública 
perquè, en el termini d’un mes, comptador des de la data de publicació del corresponent anunci en el 
Butlletí Oficial de les Illes Balears, pugui ser examinat i es puguin presentar les al·legacions al mateix que 
s’estimin convenients. Si durant aquest termini no es presentés cap reclamació ni suggeriment, aquest 
acord esdevindrà definitiu”. 

 

S’aprova per desset vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM) i setze abstencions 
(PP) 

 

DEPARTAMENT D'HISENDA I INNOVACIÓ 
 

PUNT 11. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'EXPED IENT NÚM. 
2  DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE L' IEHM DE 
2007 (CEX-1/07, SUPL-1/07) 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 



 72

El Ple del Consell de Mallorca, en sessió celebrada el dia 10 de Setembre de 2007, va aprovar inicialment 
l'expedient núm. 2 de modificació de crèdits en el pressupost de l' IEHM de 2007. 

Sotmès a  informació pública l’esmentat acord mitjançant l'anunci publicat al BOIB núm. 142, de 22 de 
setembre de 2007, s’ha formulat reclamació el dia 1 d'octubre de 2007 per part del Grup de conselleres 
del Partit Popular en el Consell de Mallorca mitjançant l'escrit amb el número de registre d’entrada 
24285. 

Vist l’informe de la Secretària Tècnica d’Hisenda i Innovació de data 15 d'octubre de 2007, en relació a la 
reclamació formulada, aquesta Presidència eleva al Ple de la Corporació la següent proposta 

D’ACORD 

“1r.- Resoldre la reclamació presentada pel Grup de conselleres del Partit Popular en el Consell de 
Mallorca contra l’acord d’aprovació inicial de l'expedient núm. 2 de modificació de crèdits en el 
pressupost de l' IEHM de 2007, adoptat pel Ple d’aquesta Corporació en data 10 de setembre de 2007, en 
el sentit següent: 

Desestimar la reclamació formulada pel Grup de conselleres del Partit Popular en el Consell de Mallorca 
mitjançant l'escrit amb el número de registre d’entrada 24285  contra l’acord d’aprovació inicial de 
l'expedient núm. 2 de modificació de crèdits en el pressupost de l'IEHM de 2007, adoptat pel Ple 
d’aquesta Corporació en data 10 de setembre de 2007, en base a l’informe de la Secretària Tècnica del 
Departament d’ Hisenda i Innovació de 15 d'octubre de 2007, que forma part d’aquest acord, i que diu 
així: 

  
Primer.- Contra l’acord d’aprovació provisional de la modificació de crèdit núm. 2 en el  Pressupost de 
l’IEHM (CEX-1/07, SUPL- 1/07) s’ha presentat la següent reclamació: 
  

- Grup polític del PP, dia 27 de setembre de 2007 amb el número de registre d’entrada 24285. 
  
Segon.-  El grup polític que ha interposat les reclamacions té la consideració d’interessat als efectes de 
l’article 170-1 del RDL 2/2004, de 5 de març,  que aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals. 
  
Tercer.- La reclamació ha estat presentada en temps i forma. 
  
Quart.- Respecte als motius pels quals es presenta la reclamació, hi ha que atenir-se al dispost a l’article 
170-2 del RDL 2/2004, donat que, així com estableix l’article 177.2 del referit RDL, els tràmits i requisits 
per a l’aprovació dels crèdits extraordinaris són els mateixos que per a l’aprovació del propi pressupost, el 
qual estableix els motius taxatius pels que poden interposar-se reclamacions. Així: 
  

- Per no haver-se ajustat la seva elaboració i aprovació als tràmits establerts a la llei. 

- Per ometre el crèdit necessari per el compliment d’obligacions exigibles a l’Entitat 
local, en virtut de precepte legal o de qualsevol altre títol legítim. 

- Per ser de manifesta insuficiència els ingressos en relació a les despeses pressupostades 
o bé d’aquests respecte de les necessitats per a les que estigui previst. 

  

     Una vegada analitzat el contingut d’aquestes resulta que la reclamació presentada no s’ajusta a cap 
dels motius prevists a l’article 170-2 del RDL 2/2004. Planteja el excessiu cost del subministrament pel 
qual es destina el crèdit i proposa que es destini a despeses de caire social.  

  
     Cinquè.-  El Ple del Consell de Mallorca és l’òrgan competent per a resoldre les reclamacions 
presentades contra les modificacions de crèdit per crèdit extraordinari. 
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     Aquesta modificació de crèdit, definitivament aprovada s’inserirà en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears i entrarà en vigor una vegada publicat en aquest diari oficial. 
     Contra l’aprovació definitiva de la modificació de crèdit  podrà interposar-se directament recurs 
contenciós administratiu en la forma i terminis que estableixen les normes de dita jurisdicció. La 
interposició de recursos no suspendrà per si mateixa l’aplicació de la modificació de crèdit definitivament 
aprovada. 
           
     Es tot quan procedeix informar, no obstant això, el Ple de la Institució acordarà el que estimi 
procedent.” 
  
2n.- Resolta així la reclamació presentada, s’acorda l’aprovació definitiva de l'expedient núm. 2 de 
modificació de crèdits en el pressupost de l'IEHM de 2007, de conformitat amb el que preveu l’article 169 
del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RD legislatiu 2/2004 de 5 de març. 

3r.- Aquest Acord Definitiu d’aprovació de l'expedient núm. 2 de modificació de crèdits en el pressupost 
de l'IEHM de 2007, entrarà en vigor dins l’exercici a què es refereix, una vegada publicat al BOIB 
d’acord amb l’article 169 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RD 
legislatiu 2/2004 de 5 de març. 

4t.- Contra el present Acord Definitiu els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu 
davant el Tribunal Superior de Justícia de Balears, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia 
següent al de la seva publicació del referit acord en el BOIB.” 

 

El Sr. ÁLVAREZ (PP) intervé per anunciar el vot en contra del seu Grup, atès que no 
s’han acceptat les al·legacions en contra que havia presentat. 

 

El Sr. ALEMANY (vicepresident i conseller executiu d’Hisenda i Innovació) li diu, 
respecte a l’esmentat informe d’al·legacions, que no es compleixen cap dels dos 
supòsits establerts per presentar al·legacions al pressupost o a una modificació; és per 
aquest motiu que s’ha desestimat la seva petició. 

Respecte a l’explicació política, considera que ja es va donar de forma prou suficient 
quan es va fer l’aprovació inicial del pressupost. Li diu que avui es considera una 
qüestió purament tècnica.  

Explica que, per anar en contra d’un acord de pressupost, ha de ser per insuficiència de 
crèdit o perquè no hi ha ingressos suficients per fer front a les despeses i cap d’aquests 
motius és la causa d’aquesta modificació de crèdit.  

Reitera que aquest és el motiu de la denegació. 

S’aprova per desset vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM) i setze vots en contra 
(PP) 

 

PUNT 12. PROPOSTA D' APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM 2 1 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE L’INSTIT UT DE 
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SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA DE 2007 PER 
TRANSFERENCIA DE CRÈDITS (TRA-10-07) 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 

Aquesta Presidència, per providència de dia 19 d'octubre de 2007, atenent les necessitats que 
s'especifiquen a la memòria corresponent i de les quals n'hi ha constància en els antecedents de 
l'expedient, ordenà la incoació d'un expedient de modificació de crèdits en el Pressupost propi de 2007, a 
l'objecte de poder atendre algunes despeses, les partides a les quals s'havien d'imputar no tenen crèdit 
suficient en el pressupost de 2007. 

Atès que la Intervenció d'aquest Consell Insular ha emès el dictamen preceptiu, amb data 19 d'octubre de 
2007 , on es fan constar les operacions de modificació de crèdit que es proposen per atendre les despeses 
esmentades, i d'acord amb allò que es preveu en els articles 179 i 180 del TRLRHL aprovat pel RD 
legislatiu 2/2004 de 5 de març, concordant amb els articles 40, 41 i 42  del RD 500/1990, de 20 d'abril i 
amb la base 10 de les d'execució del pressupost de l' ISSEM per a 2007, he resolt de proposar al Ple de la 
Corporació el següent 
 
A C O R D: 
"Primer.- Aprovar l'expedient núm. 21 de modificació de crèdits en el Pressupost de l’Institut de Serveis 
Socials i Esportius de Mallorca de 2007, d'acord amb el següent detall: 
 
RELACIÓ DE BAIXES P/TRANSFERÈNCIES: 
Codi    Concepte     Import 
30 31343 45001 Transferències CAIB atenció primària 36.098,40 
60 45201 48902 Conveni Comitè Comarcal Esport Escolar de Campos  28.871,53 

   TOTAL BAIXES PER A TRANSFERÈNCIES 64.969.93 
    

RELACIÓ D'AUGMENTS DE CRÈDITS P/TRANFERÈNCIES:       
Codi    Concepte    ___    Import 
20 31330 22100 Energia electrica Llars del menor 12.000,00 
30 31359 22100 Energia electrica altres programes i serveis  24.098,40 
60 45200 22200 Telèfon poliesportiu Sant Ferran 16.871,53 
60 45202 22201 Comunicacions postals comissió esports 12.000,00 

   TOTAL AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES 64.969.93 
 

Segon.- Aquest acord serà considerat definitiu si no es produeixen reclamacions en contra durant el 
termini d'exposició pública, i entrarà en vigor, una vegada s'hagi complit el que disposa l'article 112,3 de 
la Llei 7/1985 de 2 d'abril reguladora de les bases del Règim local, i també l'article 169 del Text Refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel RD legislatiu 2/2004 de 5 de març". 

 

El Sr. ÁLVAREZ (PP) anuncia que el seu Grup s’abstendrà de votar aquest punt. 

S’aprova per desset vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM) i setze abstencions 
(PP) 

 

 
PUNT 13. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM. 2 4 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2007 
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Es dóna compte de la següent esmena d’addició a la proposta d' aprovació de l' 
expedient núm. 24 de modificació de crèdits en el pressupost propi de 2007:  

 
Atès el dictamen emès per la Comissió General i de Comptes en data 26  d'octubre de 2007 en relació 
amb la proposta d'aprovació de l'expedient núm. 24 de modificació de crèdits en el pressupost propi de 
2007. 
 
Atès que les sol·licituds Departament de Cultura amb núm. registre de sortida 19026, 19044 i 19045 de 17 
d'octubre de 2007 no es varen incloure en la proposta de modificació de crèdits dictaminada perquè no 
constava en l'expedient la justificació de la modificació  del pla estratègic de subvencions, 
 
Atès que en data 25 d'octubre de 2007, s'ha formulat  la proposta i justificació de la rectificació del  pla 
estratègic de subvencions pel que fa a les modificacions de crèdits proposades en data 17 d'octubre, 
 
 
Atès el que preveu l'article 86 de la 20/2006, de 15 de desembre , municipal i de règim local de les Illes 
Balears, 
 
Aquesta Presidència, proposa la següent ESMENA D'ADDICIÓ: 
 

1) En l'apartat CRÈDITS EXTRAORDINARIS (CEX-8/07) afegir les següents 
Partides pressupostàries: 
20,45130,48101 Conveni UIB 9.000,00 

20,45130,48965 UIB jornades Baltasar Porcell 6.000,00 

20,45130,48966 Conv.Miquel Pascual Garcíes p/ed.antol.Blai Bonet 3.000,00 

20,45130,78911 Ass.amics museu marítim p/ad.motor barca Alzina  19.000,00 

20,45190,77912 Conv.Edit.Salobre p/ed.narrativa completa M.A.Riera 6.000,00 

20,45190,77913 Conv.Edit.REC p/ed.DVD Càntic biogr.músic JMª Tomàs 3.000,00 
 Finançades amb les següents baixes p/ anul·lació: 
00,45130,48903 Federación Aeronautica Española 9.000,00 

20,45130,78902 Fundació Teatre Municipal Inca 28.000,00 

20,45130,48949 UIB Càtedra Alcover-Moll-Villangoomez 6.000,00 

20,45130,48962 Ass.Música Mallorca 3.000,00 
 

2) En l'apartat de SUPLEMENTS DE CRÈDITS (Supl-6/07) s'hi afegeix la partida  
20,45190,46702 Aport.Consorci Castell Sant Carles 12.000,00 
 Finançada amb la següent baixa per anul·lació: 
20,45190,48948 Ass.veïns Cala Sant Vicenç 12.000,00 
 
 

3) En l'apartat de TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS (Tra-15/07) s'hi afegeix la següent partida  
30,45900,48908 Músics de Mallorca per la llengua 7.000,00 
 Finançada amb disminució p/ transferència de crèdit de la següent partida: 
30,45900,22706 Estudis i treballs tècnics N.Lingüística 7.000,00 
 
 
Consegüentment la proposta definitiva quedarà de la següent forma: 
 
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM. 24 DE MODI FICACIÓ DE CRÈDITS 
EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2007 
 
Aquesta Presidència, per Providència de dia 22 d'octubre de 2007, atenent les necessitats que 
s'especifiquen a les memòries corresponents i de les quals n'hi ha constància en els antecedents de 
l'expedient, ordenà la incoació d'un expedient de modificació de crèdits en el Pressupost propi de 2007, a 
l'objecte de poder atendre algunes despeses, les partides a les quals s'havien d'imputar no s'havien incloses 
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o no tenen crèdit suficient en el pressupost propi de 2007 i d'altres corresponents a transferències entre 
partides corresponents a diferents grups de funció o a partides corresponents a subvencions nominatives 
Atès el que disposen els articles 177, 178 i 180 del TRLRHL aprovat pel RD legislatiu 2/2004 de 5 de 
març, concordant amb els articles 35 a 39 i 40 a 42 del RD 500/1990, de 20 d'abril i amb les bases 10 i 12  
de les d'execució del pressupost per a 2007 he resolt de proposar al Ple de la Corporació el següent 
 
A C O R D: 
 
PRIMER.- Aprovar l'expedient núm. 24 de modificació de crèdits en el Pressupost propi de 2007, 
d'acord amb el següent detall: 
 
EXPEDIENT NÚM.24 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PR ESSUPOST PROPI DE 2007 

   

* CRÈDITS EXTRAORDINARIS (CEX-8/07)   

A) AUGMENTS DE CRÈDITS P/CRÈDITS EXTRAORDINARIS  

PARTIDA CONCEPTE IMPORT  

20,45130,48101 Conveni UIB 9.000,00 

20,45130,48965 UIB jornades Baltasar Porcell 6.000,00 

20,45130,48966 Conv.Miquel Pascual Garcíes p/ed.antol.Blai Bonet 3.000,00 

20,45130,78911 Ass.amics museu marítim p/ad.motor barca Alzina  19.000,00 

20,45190,77912 Conv.Edit.Salobre p/ed.narrativa completa M.A.Riera 6.000,00 

20,45190,77913 Conv.Edit.REC p/ed.DVD Càntic biogr.músic JMª Tomàs 3.000,00 

50,53320,62301 Nova Inversió maquinària finques públiques 33.091,40 

80,43250,63201 Inversió reposició obres Llar Infància 128.875,40 

80,43250,63201 Inversió reposició obres Llar Infància 107.123,80 

   

 TOTAL AUGMENTS PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS 315.090,60 

   

B) FONS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS:   

1) Baixes per anulació 

PARTIDA CONCEPTE IMPORT  

00,45130,48903 Federación Aeronautica Española 9.000,00 

20,45130,78902 Fundació Teatre Municipal Inca 28.000,00 

20,45130,48949 UIB Càtedra Alcover-Moll-Villangoomez 6.000,00 

20,45130,48962 Ass.Música Mallorca 3.000,00 

 total baixes p/anulació 46.000,00 

2) Nous o majors ingressos  

80,42000 Participació en ingressos de l'estat 107.123,80 

 Total nous/majors ingressos 107.123,80 

3) Romanent de tresoreria  

PARTIDA CONCEPTE IMPORT 

99 87000 Romanent de tresoreria p/fin.cr. extraord.(afectat) 161.966,80 

 Total romanent de tresoreria 161.966,80 

   

 SUMA FONS DE FINANÇAMENT C.EXTRAORD. 315.090,60 

   

* SUPLEMENTS DE CRÈDITS ( supl-6/07  )  

   

A) AUGMENTS DE CRÈDITS P/SUPLEMENTS 

PARTIDA CONCEPTE IMPORT 

00,31340,41000 Aport.ISSEM 1.532.117,70 

00,31340,71000 Aport ISSEM 58.080,80 

00,45250,71000 Aport. IEHM 45.582,40 

20,45190,46702 Aport.Consorci Castell Sant Carles 12.000,00 

80,43230,63200 Obres reposició Llar de la Joventut 10.292,80 

80,72100,63200 Obres reposició Sveis ITV 5.101,40 



 77

90,51110,22799 Altres prestacions Svs.transf.carreteres 979.436,51 

90,51110,60100 Inversió nova infrastruc.svs.transf.carreteres 1.364.273,73 

 TOTAL AUGMENTS PER SUPLEMENTS 4.006.885,34 

   

B) FONS DE FINANÇAMENT DELS SUPLEMENTS: 

   

1) Baixes per anulació  

PARTIDA CONCEPTE IMPORT 

20,45190,48948 Ass.veïns Cala Sant Vicenç 12.000,00 

 Total baixes per anul·lació 12.000,00 

2) Nous o majors ingressos  

80,42000 Participació en ingressos de l'estat 3.339.855,60 

80,10000 Aport. Estat Cessió IRPF 649.241,84 

80,22000 Aport. Estat Cessió s/ alcohol 5.787,90 

 Total nous/majors ingressos 3.994.885,34 
   
 SUMA FONS DE FINANÇAMENT SUPLEMENTS 4.006.885,34 

   

* TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS (TRA-15/07)  

   

A) AUGMENTS DE CRÈDITS P/ TRANSFERÈNCIES 

PARTIDA CONCEPTE IMPORT 

00,11100,22601 Protocol i representació Òrgans de govern 22.566,86 

00,46100,22602 Publicitat i propaganda Premsa 6.000,00 

00,46330,22604 Activitats culturals rel.institucionals 14.150,00 

30,11104,22601 Protocol i representació OG Patrimoni  50.000,00 

30,45900,48908 Músics de Mallorca per la llengua 7.000,00 

65,11109,23100 Locomoció càrrecs O.govern Coop.Local 3.000,00 

65,11109,22601 Protocol i representació Òr.de govern Coop.Local 10.000,00 

80,72110,22706 Estudis i treballs tècnics promoció econòmica 3.000,00 

 TOTAL AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES  115.716,86 

   

B) DISMINUCIONS DE CRÈDITS P/ TRANSFERÈNCIES 

PARTIDA CONCEPTE IMPORT 

00,45130,48900 Altres transferències cultura 5.721,00 

00,45130,48908 Ass.Aeroclàsica Illes Balears 9.015,00 

00,45100,48900 Ass.Antics Blauets de Lluc 3.000,00 

00,45100,48901 Club Nàutic Cala Gamba 3.000,00 

00,45100,48902 Federació Bandes de Música de Mallorca 3.000,00 

00,46330,48900 Subvencions dinamització 3.733,86 

00,46330,48926 As.Galerinos a Mallorca "Tutugi" 2.500,00 

00,46330,48930 Peña cultural flamenca andaluza 3.500,00 

00,46100,47900 Patrocini progr. Interès general 2.747,00 

00,72110,22706 Estudis i treballs tècnics Promoció Economòmica 6.500,00 

30,45230,22706 Estudis i treballs tècnics Patrimoni històric 50.000,00 

30,45900,22706 Estudis i treballs tècnics N.Lingüística 7.000,00 

65,51830,22699 Altres despeses coop.i adm.local 3.000,00 

65,51830,22706 Estudis i treballs tècnics Coop.i Ad.Local 10.000,00 

80,72110,48926 Associació d'empresaris i comerciants de Campos 3.000,00 

 TOTAL DISMINUCIONS P/TRANSFERÈNCIES 115.716,86 
 
TERCER.- Aquest acord serà considerat definitiu si no es produeixen reclamacions en contra durant el 
termini d'exposició pública, i entrarà en vigor, una vegada s'hagi complit el que disposa l'article 112,3 de 
la Llei 7/1985 de 2 d'abril reguladora de les bases del Règim local, i també l'article 169 del Text Refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel RD legislatiu 2/2004 de 5 de març. 
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S’aprova per desset vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM) i setze abstencions 
(PP) 

El secretari general intervé per advertir que, al punt 13, hi havia una esmena d’addició, 
que s’ha repartit a tots els Grups polítics.  

El Sr. Alemany (vicepresident i conseller executiu d’Hisenda i Innovació) comenta que 
entén que l’expressió del vot emès ha tengut en compte aquesta modificació que ja tenia 
el Grup del Partit Popular.  

La presidenta ratifica que els punts 12 i 13 queden aprovats, amb l’abstenció del Grup 
PP. 

 
 

PUNT 14. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC  DE 
SUBVENCIONS DEL CONSELL DE MALLORCA PER A L'ANY 200 7  

 
Es dóna compte de la següent proposta d’addició a la proposta de modificació del pla 
estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a l'any 2007: 
 

Atès el dictamen emès per la Comissió General i de Comptes en data 26  d'octubre de 2007 en relació 
amb la proposta de modificació del Pla Estratègic de Subvencions del Consell de Mallorca per a l’any 
2007. 

Atès que les sol·licituds Departament de Cultura amb núm. registre de sortida 20047,20048,20049 de 25 
d'octubre de 2007 no es varen incloure en la proposta esmentada ja que no es varen formular dins termini.  

 
Atès el que preveu l'article 86 de la 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes 
Balears, 
 

Aquest Conseller proposa la següent ESMENA D'ADDICIÓ: 

 
Primer.- Afegir un nou apartat a la modificació el Pla Estratègic de Subvencions del Consell de Mallorca per 
a l'any 2007 corresponent al Departament de Cultura. 
 
 

DEPARTAMENT DE CULTURA 

PROMOCIÓ CULTURAL 

 
A l'apartat 2. "Objectius específics per destinatari o convocatòria", afegir: 
 

� Adquisició motor Alzina barca-museu p/Ass. d’Amics del Museu Marítim 
 

a) Aquest projecte té com a objectiu la conservació d’embarcacions tradicionals amb la 
finalitat d’assegurar la preservació del patrimoni marítim. 

b) L’associació ha elaborat un projecte de musealització de l’Alzina amb un programa 
d’activitats. 
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c) Recentment s’ha enllestit la restauració del casc del llaüt Alzina i es requereix que 
l’embarcació disposi de motor.    

 
� Conveni UIB (Jornades Baltasar Porcel) 

 
a) L’objectiu és donar suport a les jornades d’estudi que organitza la UIB sobre la 

personalitat literària i intel·lectual de Baltasar Porcel, amb participació d’un conjunt de 
professors universitaris, escriptors i periodistes. 

 
� Conveni Miquel Pascual Garcies p/edició antologia Blai Bonet 

 
a) L’objectiu és donar suport a l’antologia que editen Miquel Pasqual Garcies i Óscar 

Pipkin sobre textos de Blai Bonet amb motiu del desè aniversari de la mort del poeta. 
 

� Conveni UIB 
 

a) Per a la realització del projecte cultural relatiu a la Universitat Oberta i tallers. 
 
 
Al punt 5. “Pressupost previst”, afegir: 
 
 

PARTIDES NOMINATIVES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

20.45130.489XX Conveni UIB (Jornades Baltasar Porcel) 6.000,00 € 

20.45130.489XX 
Conveni Miquel Pascual Garcies p/edició antologia Blai 
Bonet 

3.000,00 € 

20.45130.48101 Conveni UIB 9.000,00 € 
... ... ... 

 
 

INFRAESTRUCTURES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

20.45130.789XX 
Adquisició motor Alzina barca-museu p/Ass. d’Amics del 
Museu Marítim 

19.000,00 € 

... ... ... 
 
I allà on deia: 
 

PARTIDES NOMINATIVES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

 20.45130.48949 Conveni UIB (Càtedra Alcover-Moll-Villangomez) 6.000,00 € 
 20.45130.48962 Aportació Associació Música Mallorca 3.000,00 € 

... ... ... 
 20.45130.78902 Aportació Fundació Teatre Municipal Inca 30.000,00 € 

... ... ... 
 

Ha de dir: 

 
 PARTIDES NOMINATIVES 

PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
 20.45130.48949 Conveni UIB (Càtedra Alcover-Moll-Villangomez) 0,00 € 
 20.45130.48962 Aportació Associació Música Mallorca 0,00 € 

... ... ... 
20.45130.78902 Aportació Fundació Teatre Municipal Inca 2.000,00 € 

... ... ... 
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SERVEI DE CULTURA 

 
A l'apartat 2. "Objectius específics per destinatari o convocatòria", afegir: 
 

� Conveni Editorial Salobre p/edició narrativa completa Miquel Àngel Riera 
 

a) L’objectiu d’aquest conveni és fer possible l’edició de la narrativa completa de Miquel 
Àngel Riera, amb un estudi introductori, que posi a l’abast del lector la novel·la i la 
narració curta de l’autor. 

 
� Conveni Editorial REC p/edició DVD Càntic biografia músic Joan Mª Tomàs 

 
a) L’objectiu d’aquest conveni és fer possible l’edició del DVD Càntic, sobre la 

biografia i la trajectòria del músic Antoni Maria Thomàs. 
 
 
Al punt 5. “Pressupost previst”, afegir: 
 

PARTIDES NOMINATIVES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

20.45190.779XX 
Conveni Editorial Salobre p/edició narrativa completa 
Miquel Àngel Riera 

6.000,00 € 

20.45190.779XX 
Conveni Editorial REC p/edició DVD Càntic biografia 
músic Joan Mª Tomàs 

3.000,00 € 

... ... ... 
 
I allà on deia: 
 

PARTIDES NOMINATIVES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

 20.45190.48948 Assoc. Veïns Cala Sant Vicenç p/Nit Niu 12.000,00 € 
20.45190.46702 Aportació Consorci Castell de San Carles 36.000,00 € 

 

Ha de dir: 

 
 PARTIDES NOMINATIVES 

PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
 20.45190.48948 Assoc. Veïns Cala Sant Vicenç p/Nit Niu 0,00 € 

20.45190.46702 Aportació Consorci Castell de San Carles 48.000,00 € 
 

 

NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 

 
Al punt 5. “Pressupost previst”: 
 
Allà on deia: 
 

PARTIDES NOMINATIVES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

30.45900.48908 Músics de Mallorca per la Llengua 12.500,00 € 
... ... ... 
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Ha de dir: 

 
 PARTIDES NOMINATIVES 

PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
30.45900.48908 Músics de Mallorca per la Llengua 19.500,00 € 

... ... ... 
 
 

Conseqüentment la proposta definitiva quedarà de la següent forma: 

 

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVE NCIONS DEL CONSELL 
DE MALLORCA PER A L'ANY 2007  

 

Atès que des dels Departaments de Presidència, d'Economia i Turisme, de Cultura i l’Institut de Serveis 
Socials i Esportius de Mallorca s'han sol·licitat vàries modificacions de crèdit. 

 

Atès que aquestes modificacions afecten al Pla Estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a 
l'any 2007 i es considera adequat reflectir la nova situació produïda, per aquest motiu aquest Conseller 
eleva al Ple del Consell de Mallorca la següent 

 
PROPOSTA D'ACORD 

 
Primer.- Modificar el Pla Estratègic de Subvencions del Consell de Mallorca per a l'any 2007 en el sentit 
següent: 
 
 

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA 

 

PROMOCIÓ CULTURAL 

 
A l'apartat 2. "Objectius específics per destinatari o convocatòria", suprimir l’entitat següent i els seus 
objectius: 
 

� Associació Aeroclàssica Illes Balears. 
 
Al punt 5. “Pressupost previst”, suprimir la següent partida: 
 

PARTIDES NOMINATIVES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

... ... ... 
00.45130.48908 Associació Aeroclàssica Illes Balears 9.015,- € 

... ... ... 
 
I, allà on deia: 
 

CONVOCATÒRIES 
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PAR
TIDA 

DESTINATARI IMPORT 

00.45130.48900 Altres transferències cultura 5.721,45.-€ 
... ... ... 

 
 
Ha de dir: 
 

CONVOCATÒRIES 
PAR

TIDA 
DESTINATARI IMPORT 

00.45130.48900 Altres transferències cultura 00,00.-€ 
... ... ... 

 
 

DIADA DE MALLORCA  

 
A l'apartat 2. "Objectius específics per destinatari o convocatòria", suprimir les tres entitats que hi figuren 
i els seus objectius: 
 

� Associació Antics Blauets de Lluc 
� Club Nàutic Cala Gamba 
� Federació Bandes de Música 

 
I, en conseqüència, suprimir: 
 
Les referències a aquestes partides als punts 3. Efectes previst, 4. Termini d’execució, 5. Pressupost 
previst i 6. Fonts de finançament. 

 

DIRECCIÓ INSULAR DE COMUNICACIÓ 

 

Al punt 5. Pressupost previst, allà on deia: 

 
CONVOCATÒRIES 

PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
00.46100.47900 Patrocini programes d’interès general 2.747,00 € 

... ... ... 
 
Ha de dir: 
 

CONVOCATÒRIES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

00.46100.47900 Patrocini programes d’interès general 0,00 € 
... ... ... 

 
 
 

DIRECCIÓ INSULAR DE RELACIONS INSTITUCIONALS 

 
Al punt 2. Objectius específics per destinatari o convocatòria, suprimir les dues entitats que es relacionen 
a continuació i els seus objectius: 
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� Associació de Galerinos a Mallorca “Tutugi”  
� Peña Cultural Flamenca 

 

Al punt 5. Pressupost previst, suprimir les següents partides: 

 
 PARTIDES NOMINATIVES 

PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
... ... ... 

00.46330.48926 ASSOCIACIÓ DE GALERINOS “TUTUGI” 2.500,00.- € 
... ... ... 

00.46330.48930 PEÑA CULTURAL FLAMENCA 3.500,00.- € 
... ... ... 

 
I, allà on deia: 
 

CONVOCATÒRIES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

... ... ... 
00.46330.48900 Subvencions dinamització 3.733,86.- € 

... ... ... 
 
Ha de dir: 

CONVOCATÒRIES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

... ... ... 
00.46330.48900 Subvencions dinamització 0,00.- € 

... ... ... 
 

DEPARTAMENT D’ECONOMIA I TURISME 

PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 
 
A l'apartat 2. "Objectius específics per destinatari o convocatòria", suprimir: 
 

� Subvenció a l’Associació d’Empresaris i Comerciants de Campos 
 

a) Recolzar la organització de fires com a mitjà de promoció de diversos productes 
tradicionals de Mallorca entre el públic en general 

b) Ajudar a la dinamització comercial del municipi de Campos i promoure la millora de la 
qualitat dels serveis prestats pels seus empresaris 

 
A l'apartat 3. "Efectes prevists": 
 
Allà on deia: 
 
Número total d’entitat/particulars beneficiaris de subvenció: 36 
 
Ha de dir: 
 
Número total d’entitat/particulars beneficiaris de subvenció: 35 
 
 
Al punt 5. “Pressupost previst”, suprimir la següent partida: 
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PARTIDES NOMINATIVES 

PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
00.72110.48926 Associació d’empresaris i comerciants de Campos 3.000’00.-€ 

... ... ... 
 
 

ISSEM 

 
ÀREA D’ESPORTS 
 
 
Al punt 5. “Pressupost previst”, allà on deia: 
 

PARTIDES NOMINATIVES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

60.45201.48902 Conveni Comité Comarcal Esport Escolar de Campos 28.871,53.-€ 
... ... ... 

 
Ha de dir: 
 

PARTIDES NOMINATIVES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

60.45201.48902 Conveni Comité Comarcal Esport Escolar de Campos 0,00.-€ 
... ... ... 

 
 

DEPARTAMENT DE CULTURA 

 

PROMOCIÓ CULTURAL 

 
A l'apartat 2. "Objectius específics per destinatari o convocatòria", afegir: 
 

� Adquisició motor Alzina barca-museu p/Ass. d’Amics del Museu Marítim 
 

d) Aquest projecte té com a objectiu la conservació d’embarcacions tradicionals amb la 
finalitat d’assegurar la preservació del patrimoni marítim. 

e) L’associació ha elaborat un projecte de musealització de l’Alzina amb un programa 
d’activitats. 

f) Recentment s’ha enllestit la restauració del casc del llaüt Alzina i es requereix que 
l’embarcació disposi de motor.    

 
� Conveni UIB (Jornades Baltasar Porcel) 

 
b) L’objectiu és donar suport a les jornades d’estudi que organitza la UIB sobre la 

personalitat literària i intel·lectual de Baltasar Porcel, amb participació d’un conjunt de 
professors universitaris, escriptors i periodistes. 

 
� Conveni Miquel Pascual Garcies p/edició antologia Blai Bonet 

 
b) L’objectiu és donar suport a l’antologia que editen Miquel Pasqual Garcies i Óscar 

Pipkin sobre textos de Blai Bonet amb motiu del desè aniversari de la mort del poeta. 
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� Conveni UIB 
 

b) Per a la realització del projecte cultural relatiu a la Universitat Oberta i tallers. 
 
 
 
Al punt 5. “Pressupost previst”, afegir: 
 
 

PARTIDES NOMINATIVES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

20.45130.489XX Conveni UIB (Jornades Baltasar Porcel) 6.000,00 € 

20.45130.489XX 
Conveni Miquel Pascual Garcies p/edició antologia Blai 
Bonet 

3.000,00 € 

20.45130.48101 Conveni UIB 9.000,00 € 
... ... ... 

 
 

INFRAESTRUCTURES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

20.45130.789XX 
Adquisició motor Alzina barca-museu p/Ass. d’Amics del 
Museu Marítim 

19.000,00 € 

... ... ... 
 
I allà on deia: 
 

PARTIDES NOMINATIVES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

 20.45130.48949 Conveni UIB (Càtedra Alcover-Moll-Villangomez) 6.000,00 € 
 20.45130.48962 Aportació Associació Música Mallorca 3.000,00 € 

... ... ... 
 20.45130.78902 Aportació Fundació Teatre Municipal Inca 30.000,00 € 

... ... ... 
 

Ha de dir: 

 
 PARTIDES NOMINATIVES 

PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
 20.45130.48949 Conveni UIB (Càtedra Alcover-Moll-Villangomez) 0,00 € 
 20.45130.48962 Aportació Associació Música Mallorca 0,00 € 

... ... ... 
20.45130.78902 Aportació Fundació Teatre Municipal Inca 2.000,00 € 

... ... ... 
 
 

SERVEI DE CULTURA 

 
A l'apartat 2. "Objectius específics per destinatari o convocatòria", afegir: 
 

� Conveni Editorial Salobre p/edició narrativa completa Miquel Àngel Riera 
 

b) L’objectiu d’aquest conveni és fer possible l’edició de la narrativa completa de Miquel 
Àngel Riera, amb un estudi introductori, que posi a l’abast del lector la novel·la i la 
narració curta de l’autor. 
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� Conveni Editorial REC p/edició DVD Càntic biografia músic Joan Mª Tomàs 
 

b) L’objectiu d’aquest conveni és fer possible l’edició del DVD Càntic, sobre la 
biografia i la trajectòria del músic Antoni Maria Thomàs. 

 
 
Al punt 5. “Pressupost previst”, afegir: 
 

PARTIDES NOMINATIVES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

20.45190.779XX 
Conveni Editorial Salobre p/edició narrativa completa 
Miquel Àngel Riera 

6.000,00 € 

20.45190.779XX 
Conveni Editorial REC p/edició DVD Càntic biografia 
músic Joan Mª Tomàs 

3.000,00 € 

... ... ... 
 
I allà on deia: 
 

PARTIDES NOMINATIVES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

 20.45190.48948 Assoc. Veïns Cala Sant Vicenç p/Nit Niu 12.000,00 € 
20.45190.46702 Aportació Consorci Castell de San Carles 36.000,00 € 

 

Ha de dir: 

 
 PARTIDES NOMINATIVES 

PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
 20.45190.48948 Assoc. Veïns Cala Sant Vicenç p/Nit Niu 0,00 € 

20.45190.46702 Aportació Consorci Castell de San Carles 48.000,00 € 
 

 

NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 

 
Al punt 5. “Pressupost previst”: 
 
Allà on deia: 
 

PARTIDES NOMINATIVES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

30.45900.48908 Músics de Mallorca per la Llengua 12.500,00 € 
... ... ... 

 

Ha de dir: 

 
 PARTIDES NOMINATIVES 

PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
30.45900.48908 Músics de Mallorca per la Llengua 19.500,00 € 

... ... ... 
 
 
 

El secretari general adverteix que s’ha de considerar l’esmena presentada. 
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La presidenta també ho adverteix, abans de la votació. 

S’aprova per desset vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM) i setze abstencions 
(PP) 

 
 
PUNT 15. CONTRACTACIÓ OPERACIÓ DE PRÈSTEC EXERCICI 2007. 
 

Es dóna compte de la següent proposta del Conseller Executiu del departament 
d’Economia i Hisenda: 

Atesa la necessitat de concertar un préstec de 27.000.000,00 euros, amb la finalitat de finançar les 
inversions als capítols 6 i 7 del pressupost propi de despeses per a 2007. 

Atès l’informe tècnic sobre les ofertes econòmiques presentades per les diferents entitats financeres, i 
essent les més avantatjoses pels interessos del Consell de Mallorca, les presentades per les entitats 
financeres Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco de Santander i Banca March, i vist l’informe de la 
interventora general, aquest Conseller Executiu proposa al Ple de la corporació la següent  

PROPOSTA D’ACORD 

1r.- “Aprovar la contractació de tres operacions de préstec amb les entitat que a continuació es detallen i 
amb les condicions següents: 

a) BBVA 

 

Entitat BBVA- BCL 
Import 15.000.000 € 
Termini 12 anys amb 2 de carència inclosos 
Tipus d’Interès Euribor trimestral + 0,07% 
Comissions  0 € 
Interessos demora + 2% sobre interès 
Amortització  Trimestral 
Garantia Cap 
Finalitat Inversions pressupost 2007 

 

b) BSCH 

   

Entitat BSCH 
Import 10.000.000 € 
Termini 12 anys amb 2 de carència inclosos 
Tipus d’Interès Euribor trimestral + 0,075% 
Comissions  0 € 
Interessos demora + 1% sobre interès 
Amortització  Trimestral 
Garantia Cap 
Finalitat Inversions pressupost 2007 

 

c) Banca March 
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Entitat Banca March 
Import 2.000.000 € 
Termini 12 anys amb 2 de carència inclosos 
Tipus d’Interès Euribor trimestral+0,08% 
Comissions  0 € 
Interessos demora + 1% sobre interès 
Amortització  Trimestral 
Garantia Cap 
Finalitat Inversions pressupost 2007 

 
 

2n.- Aprovar els projectes de contractes que s’adjunten a aquesta proposta 

3r.- Facultar a l’Honorable presidenta perquè en nom i representació del Consell de Mallorca, pugui 
firmar tots els documents que siguin necessaris per a dur a bon terme aquest acord.” 

 

El Sr. ÁLVAREZ (PP) demana una explicació sobre l’oferta del Banco de Santander, de 
la Banca March i la del Banco de Bilbao Vizcaya (BBV). Demana si es podrien fer les 
gestions per arribar a la millor oferta, la del BBV.  

Fa referència a les condicions de les ofertes i diu que, atesa la importància d’aquesta 
institució i de l’actiu que es maneja, amb el compte corrent de què disposa, es podria 
arribar a l’oferta millor, la que presenta el BBV.  

 

El Sr. ALEMANY (vicepresident i conseller executiu d’Hisenda i Innovació)  explica 
que n’hi havia moltes més de propostes, però s’han seleccionat les tres més barates i les 
que s’han descartat no són les dues més cares, sinó més barates que la resta. Li diu que 
les tres que ha citat són molt similars i s’ha fet el repartiment, com es fa habitualment, 
entre el BBV, el Banco de Santander i la Banca March.  

Explica que s’ha fet com és costum, amb una obertura de pliques que contenen les 
ofertes que fan cadascuna de les entitats bancàries.  

Sobre la petició del Sr. Álvarez, diu que no sap si és possible fer modificacions en les 
negociacions però, si és possible, poden intentar fer algun canvi. Comenta que, si és 
legal i els bancs hi vénen a bé, faran les gestions oportunes.  

Insisteix, però, a fer constar que el que es vota avui són les propostes que els bancs 
varen fer en un sobre tancat.  

El Sr. Álvarez anuncia que el seu Grup s’abstendrà a l’hora de votar aquest punt.  

Tot i que espera que el Sr. Alemany faci les gestions per negociar amb els dos bancs que 
presenten una oferta un poc més cara, per aconseguir l’oferta més barata, per bé de la 
institució, explica que l’abstenció és a causa de la voluntat política d’arribar a un acord 
millor.  
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S’aprova per desset vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM) i setze abstencions 
(PP) 

 
 
PUNT 16. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L 
CONSELL DE MALLORCA CORRESPONENT A L’EXERCICI 2006.  
 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidencia: 
 
Vist que la Comissió informativa General i especial de Comptes d'aquesta Corporació en compliment del 
que disposa l'article 212.2 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel RD 
legislatiu 2/2004 de 5 de març  va dictaminar en sessió celebrada el dia  17 de setembre de 2007 el  
Compte general del Consell de Mallorca corresponent a l'exercici de 2006, elaborat pels serveis d' 
Intervenció  i informat per la Interventora general el 17 de setembre de 2007 
 
Vist d'altra banda que l'esmentat Compte General es va sotmetre a informació pública en el Butlletí 
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears núm.  145  de dia 29 de setembre de 2007,  pel seu 
examen i formulació per escrit de les objeccions i observacions pertinents, durant un termini de quinze 
dies hàbils i vuit més,  sense que dintre d'aquest termini s'hagi presentat cap reclamació. 
 
Vist el que estableix  l'article 212.4 del citat Text Refós , es sotmet al Ple d'aquesta Corporació l'adopció del 
següent   
 
ACORD: 
 
“ Aprovar el Compte General del Consell de Mallorca de l'exercici de 2006, elaborat pels serveis d'intervenció 
i dictaminat per la Comissió de Serveis Generals i Especial de Comptes en data  17 de setembre de 2007 , el 
qual està integrat pel de la pròpia Entitat, dels Organismes Autònoms Institut de l’Esport Hípic de Mallorca 
(IEHM) i Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca (ISSEM) i de la Societat Mercantil Ràdio i 
Televisió de Mallorca, SAU, comprenent els comptes i estats a què es refereixen  els punts 2 i 3 de l'article 
209 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel RD legislatiu 2/2004 de 5 de 
març, i les Regles 416, 425, 434 i 435 de la Instrucció de Comptabilitat para l'Administració Local aprovada 
per Ordre del ministre d'Economia i Hisenda de 17 de juliol de 1990.  
 
 

S’aprova per desset vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM) i setze abstencions 
(PP) 

 
 

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA 

 

INSTITUT DE L'ESPORT HÍPIC DE MALLORCA 

 

PUNT 17. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE 
L’ARTICLE SISE PUNT DOS I LA DISPOSICIO FINAL DE L' ORDENANÇA 
FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVE IS I LA 
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L'APROFITAMENT ESPECIAL DE LES 
INTAL·LACIONS DE L'HIPODROM SON PARDO 
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Es dóna compte de la següent proposta del president de l’Institut de l’Esport Hípic de 
Mallorca: 

 
L’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca, organisme que administra les instal·lacions de l’Hipòdrom Son 
Pardo, ha vist la necessitat de realitzar una modificació de les Taxes per a la Prestació de serveis i la 
utilització privativa o l'aprofitament especial de les instal.lacions de l'Hipòdrom de Son Pardo, per tal 
d’ajustar els preus segons l’increment de l’índex de preus de consum. 

Per tot això el president de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca proposa a la Junta Rectora de l'IEHM 
que adopti el següent 

ACORD 

" Proposar al Ple del Consell de Mallorca que acordi: 

1.- Aprovar la modificació de les tarifes incloses en l’article sisè, punt Dos i la Disposició Final de 
l’Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per a la Prestació de Serveis i la Utilització Privativa o 
l’Aprofitament Especial de les Instal.lacions de l’Hipòdrom de Son Pardo, que han d’entrar en vigor a 
partir de l’1 de gener de 2008, amb un increment del 2,2 % segons l’índex de preus de consum, d’agost de 
2006 a agost de 2007, de l’Institut Nacional d’Estadística.  

2.- De conformitat amb allò que disposa l’article 17.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora 
de les hisendes locals, el present Acord provisional, i també el referit text annex, s’esposaran al públic en 
el taules d’anuncis d’aquest Consell de Mallorca durant el termini de 30 dies hàbils, a fi de que els 
interessats puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. 

3.- Aquesta exposició al públic s’anunciarà en el BOIB, i també en un diari dels de major difusió de la 
Comunitat Autònoma i el seu termini serà comptador a partir de l’endemà de l’exposició al tauler d’ 
anuncis del C.I.M.. 

4.- 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 de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les hisendes locals. La modificació entrarà en vigor el dia de la publicació de 
l’acord definitiu i el text de la modificació de l’Ordenança al BOIB.” 

 
 

S’aprova per desset vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM) i setze abstencions 
(PP) 

 
 

PUNT 18. PROPOSTA DEL CONSELLER DE PRESIDÈNCIA SOBRE 
CREACIÓ DE FITXERS DE DADES PERSONALS DE L'INSTITUT  DE 
L'ESPORT HÍPIC EN APLICACIÓ DE LA LLEI ORGÀNICA 15/ 1999, DE 
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

Es dóna compte de la següent proposta del Conseller Executiu del Departament de 
Presidencia: 

La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal estableix el 
règim de regulació dels fitxers de dades de caràcter personal per part de les administracions públiques que 
en són responsables.  
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L’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca compta amb una sèrie de fitxers que no han estat inscrits a 
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades Personals. 

Per tot això es proposa al Ple que prengui el següent 

ACORD: 

Primer.- Aprovar la creació dels fitxers que es relacionen a l’annex I. 

Segon.- Publicar aquest acord en el BOIB i en el tauló d’edictes.  

Tercer.- Una vegada publicat el present acord en el BOIB remetre’l al Registre General de l’Agència de 
Protecció de Dades 

Fitxers de l'Institut de l'Esport Hípic 

  

NOM DEL FITXER: Personal 

Òrgan responsable Presidència de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca 

Finalitat i usos Gestionar els recursos humans de l'empresa: contractació, 

gestió nòmines, formació, prevenció riscos laborals i salut 

laboral, control horari, selecció personal, compliment 

obligacions fiscals, socials i jurídiques, informes estadístics 

per gestionar l’empresa. 

Col·lectius persones Empleats 

Procediment recollida de dades Presentades per la persona interessada. 

Estructura bàsica fitxer Identificadors: nom, cognoms, NIF, adreça, núm. SS, telèfon, 

signatura, imatge i targeta sanitària. 

Característiques personals. Circumstàncies socials i familiars. 

Acadèmics i professionals. Detalls ocupació i lloc de treball. 

Dades bancàries. Dades de salut. Dades d'ideologia. 

Cessions Organismes Seguretat Social, Administració Tributària, bancs, 

caixes estalvi, caixes rurals. Òrgans representació 

treballadors. 

Unitat per exercir de drets reconeguts 

en la LO 15/1999 

Presidència de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca 

Nivell de mesures de seguretat Alt 

Suport Paper, informàtic 

  

NOM DEL FITXER: Usuaris serveis i instal·lacions 

Òrgan Responsable Presidència de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca 

Finalitat i usos Gestionar els serveis i les instal·lacions hipòdrom. Gestió 

econòmica de la prestació. 
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Col·lectius persones Usuaris 

Procediment recollida de dades Presentades per la persona interessada. 

Estructura bàsica fitxer Identificadors: nom, cognoms, NIF, adreça, telèfon/fax, 

correu electrònic, signatura i imatge. 

Dades bancàries. 

Cessions No se'n preveuen. 

Unitat per exercir de drets reconeguts 

en la LO 15/1999 

Presidència de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca 

Nivell de mesures de seguretat Baix 

Suport Paper, informàtic 

  

NOM DEL FITXER: Premis 

Òrgan responsable Presidència de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca 

Finalitat i usos Gestionar i pagar els premis econòmics que l'Institut aporta al 

programa de carreres de la Federació Balear de Trot. 

Col·lectius persones Participants en els esdeveniments. 

Procediment recollida de dades Presentades per les persones interessades. 

Estructura bàsica fitxer Identificadors: nom, cognoms, NIF, adreça, telèfon signatura i 

imatge. 

Dades bancàries. 

Cessions Agència Tributària. 

Unitat per exercir de drets reconeguts 

en la LO 15/1999 

Presidència de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca 

Nivell de mesures de seguretat Baix 

Suport Paper, informàtic 

  

NOM DEL FITXER: Subvencions  

Òrgan responsable Presidència de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca 

Finalitat i usos Concedir subvenció relacionades amb activitats eqüestres. 

Tramitar els expedients sancionadors per comissió infraccions 

previstes en la normativa vigent en matèria de subvenciones. 

Col·lectius persones Persones que en nom propi o d'associacions sol·licitin la 

concessió. 

Procediment recollida dades Documentació presentada per les persones interessades. 

Administracions públiques. 

Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom, cognoms, NIF/DNI, adreça 
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postal, adreça electrònica, telèfon/fax i signatura. 

Dades propietats: la coincident amb el dret/propietat bé en 

relació amb el qual se sol·licita la subvenció. 

Pertinença a clubs o associacions. 

Dades economicofinanceres i d'assegurances: dades bancàries, 

certificats d'estar al corrent en el compliment d'obligacions 

amb administracions públiques. 

Sancions administratives. 

Cessions Les publicacions previstes en el Decret legislatiu 2/2005, de 

28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 

subvencions. Entitats col·laboradores  (art. 26 de la mateixa 

norma), i interessats en l'expedient (Llei 30/1992 i Decret 

esmentat). Intervenció General de l'Administració de l'Estat 

en els termes previstos en l'art. 20 de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, bàsica de subvenciones. Jutjats i tribunals de 

Justícia. 

Unitat per exercir drets reconeguts en 

la LO 15/1999 

Presidència de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca 

Nivell de mesures de seguretat Mitjà 

Suport Paper, informàtic 

  

Nom del Fitxer Comptabilitat 

Òrgan responsable Presidència de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca 

Finalitat i usos Comptabilitat i suport documental, complir les obligacions 

fiscals, gestionar cobraments i pagaments. 

Col·lectius persones Persones que mantenen relacions amb l'Institut amb contingut 

econòmic. 

Procediment recollida dades Documentació presentada per les persones interessades.  

Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom, cognoms, NIF/DNI, adreça 

postal, adreça electrònica, telèfon/fax i signatura. 

Dades activitat econòmica/professional. 

Dades economicofinanceres i d'assegurances: dades bancàries. 

Cessions Agència Tributària 

Unitat per exercir drets reconeguts en 

la LO 15/1999 

Presidència de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca 

Nivell de mesures de seguretat Baix 

Suport Paper, informàtic 
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NOM FITXER Junta Rectora 

Òrgan responsable Presidència de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca 

Finalitat i usos Gestionar la composició de la Junta Rectora de l'Institut, 

mantenir contacte amb els membres i convocar-los (d’acord 

amb l'art. 13 dels estatuts de l'Institut) per fer les sessions, que 

s’han de documentar en el llibre d'actes. Emetre certificats 

dels acords de la Junta. 

Col·lectius persones Persones designades com a membres de l'òrgan o persones 

que hi han de comparèixer.  

Procediment recollida dades Documents escrits presentats pels membres de l'òrgan o per la 

institució proposant. 

Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom, cognoms, NIF, adreça postal, 

adreça electrònica, telèfon/fax i signatura. 

Dades ideologia: grup polític. 

Cessions Jutjats i tribunals de Justícia. Interessats (art. 37, Llei 30/1992, 

de RJAPPAC). 

Unitat per exercir drets reconeguts en 

la LO 15/1999 

Presidència de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca 

Nivell de mesures de seguretat Alt 

Suport Paper i informàtic 

  

NOM FITXER info@hipodromsonpardo.com 

Òrgan responsable Presidència de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca 

Finalitat i usos Bústia de correu electrònic per rebre consultes de la 

ciutadania en relació amb temes eqüestres propis de l'Institut. 

Col·lectius persones Ciutadania en general. 

Procediment recollida dades Documentació presentada per la persona interessada en el 

correu electrònic. 

Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: només cal una adreça de correu 

electrònic. No obstant això, el remetent pot facilitar nom, 

cognoms, telèfon, fax i adreça postal. 

Cessions No se'n preveuen. 

Unitat per exercir drets reconeguts en 

la LO 15/1999 

Presidència de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca 

Nivell de mesures de seguretat Baix 

Suport Paper, informàtic 

  

NOM FITXER Fotografies visites 
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Òrgan responsable Presidència de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca 

Finalitat i usos Arxiu de fotos dels grups escolars que visiten l'hipòdrom per 

il·lustrar el butlletí informatiu de l'Institut, que es publica en 

format paper i a la web, i també la publicació en premsa en 

articles de promoció o divulgació de les activitats de l'Institut. 

Col·lectius persones Integrants dels grups escolars que fan la visita. 

Procediment recollida dades Imatge fotogràfica. 

Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: imatge. 

Cessions Distribució en paper i en la web del butlletí informatiu, 

publicació en mitjans de comunicació. 

Unitat per exercir drets reconeguts en 

la LO 15/1999 

Presidència de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca 

Nivell de mesures de seguretat Baix 

Suport Paper, informàtic 

 
 

S’aprova per unanimitat. 

 
 
DEPARTAMENT DE TERRITORI 
 

PUNT 19. PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIÓ DE BÉ CATAL OGAT A 
FAVOR DEL FONS DOCUMENTAL DENOMINAT ARXIU MORELL, P ALMA 

Es dóna compte de la presidenta de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Patrimoni Històric: 

A la vista que, mitjançant l’acord de data de 22 de desembre de 2006, la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar la incoació de l’expedient de declaració 
de Bé Catalogat a favor del fons documental denominat Arxiu Morell, Palma. 

A la vista que, mitjançant acord de data 29 de juny de 2007, la Comissió d’Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar informar favorablement aquest expedient i elevar-
lo al Ple del Consell de Mallorca per a la seva declaració. 

Atès l’informe jurídic, de data 3 d’octubre de 2007, de la tècnica de la  Secció Jurídica Administrativa del 
Servei de Patrimoni Històric. 

Per tot això, i en virtut del que disposa el Títol I de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni 
Històric de les Illes Balears, i d’acord amb les competències atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de 
desembre,  als Consells Insulars en matèria de Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell de 
Mallorca, aprovat pel Ple del 8 de març de 2004, aquest President de la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric eleva al Ple la següent proposta d’ACORD: 

I. Declarar com a Bé Catalogat el fons documental denominat arxiu Morell, la descripció del 
qual figura a l’informe tècnic de data 1 de desembre de 2006 que s’adjunta i forma part 
integrant del present acord. 
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II. Els efectes d’aquesta declaració són els que genèricament estableixen la Llei 12/1998, de 21 
de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears i la normativa concordant.  

III. Aquest acord s’ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al Boletín Oficial del 
Estado, s’ha d’anotar al Catàleg Insular de Patrimoni Històric de Mallorca i comunicar-ho a 
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè procedeixi a la seva anotació al Catàleg 
General del Patrimoni Històric de les Illes Balears i insti  la seva anotació a l’Inventari 
General de Béns Mobles de l’Administració General de l’Estat. 

IV. Aquest acord s’ha de comunicar a l’interessat, a l’Ajuntament de Palma i al Govern de les 
Illes Balears. 

 

El Sr. RUBIO (PP) intervé fer aclarir que amb tots els punts referents a protecció de 
béns que afecten al terme municipal de Palma, en principi, hi estan d’acord però 
consideren que s’incompleix la Llei de capitalitat de Palma que diu que s’ha de 
constituir una comissió i s’han d’emetre uns informes envers la protecció de béns i no 
s’han emès, per tant, estan d’acord amb el fons però no amb les formes i per això 
s’abstendran. 

Afegeix que la proposta de l’equip de govern sobre la protecció de béns a s’Estanyol la 
votaran a favor perquè sí hi estan d’acord. 

 

La Sra. MASCARÓ (vicepresidenta i consellera executiva de Cultura i Patrimoni) 
comenta que es tracta d’expedients iniciats abans de l’aprovació de la Llei de capitalitat 
de Palma. Els informes han estat fets pels serveis tècnics del Consell i l’Ajuntament de 
Palma ha tengut audiència a la Comissió i a la Ponència que varen tractar aquest tema i 
per tant no s’ha fet al marge de l’Ajuntament de Palma, simplement es conclou un 
tràmit que ja estava iniciat i l’Ajuntament de Palma n’és conscient.  

Opina que tots s’haurien d’alegrar que aquests arxius estiguin catalogats i es pugui fer 
més feina amb ells. 

 

El Sr. Rubio diu que, en aquest cas, no basta escoltar i donar audiència sinó que s’ha de 
complir la llei, que clarament diu que s’ha d’emetre un informe preceptiu, és a dir, 
obligatori.  

Comenta que la llei diu que l’Ajuntament de Palma ha d’informar aquesta protecció i no 
s’ha fet, per això demanen que es compleixi la llei.  

Assegura que, tot i això, estan contents que es facin aquestes proteccions i per això 
tenen el gest d’abstenir-se. 

 

La Sra. Mascaró comenta que la discrepància radica en si la Llei de capitalitat estava o 
no en vigor.  
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Explica que la llei no es va aprovar amb efectes retroactius i sempre que hi ha un 
expedient iniciat, llevat que la llei digui el contrari, s’acaba el procediment d’acord amb 
la legislació amb què s’havia començat.  

Creu que estan equivocats, tot i agrair l’abstenció, que entén que és una aposta per la 
catalogació dels arxius. 

S’aprova per desset vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM) i setze abstencions 
(PP) 

 

PUNT 20. PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIÓ DE BÉ CATAL OGAT A 
FAVOR DEL FONS DOCUMENTAL DENOMINAT ARXIU ORLANDIS,  
PALMA 

Es dóna compte de la presidenta de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Patrimoni Històric: 

A la vista que, mitjançant l’acord de data de 22 de desembre de 2006, la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar la incoació de l’expedient de declaració 
de Bé Catalogat a favor del fons documental denominat Arxiu Orlandis, Palma. 

A la vista que, mitjançant acord de data 29 de juny de 2007, la Comissió d’Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar informar favorablement aquest expedient i elevar-
lo al Ple del Consell de Mallorca per a la seva declaració. 

Atès l’informe jurídic, de data 3 d’octubre de 2007, de la tècnica de la  Secció Jurídica Administrativa del 
Servei de Patrimoni Històric. 

Per tot això, i en virtut del que disposa el Títol I de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni 
Històric de les Illes Balears, i d’acord amb les competències atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de 
desembre,  als Consells Insulars en matèria de Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell de 
Mallorca, aprovat pel Ple del 8 de març de 2004, aquest President de la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric eleva al Ple la següent proposta d’ACORD: 

I. Declarar com a Bé Catalogat el fons documental denominat arxiu Orlandis, la 
descripció del qual figura a l’informe tècnic de data 1 de desembre de 2006 que 
s’adjunta i forma part integrant del present acord. 

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

III. Aquest acord s’ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al Boletín 
Oficial del Estado, s’ha d’anotar al Catàleg Insular de Patrimoni Històric de 
Mallorca i comunicar-ho a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè 
procedeixi a la seva anotació al Catàleg General del Patrimoni Històric de les 
Illes Balears i insti  la seva anotació a l’Inventari General de Béns Mobles de 
l’Administració General de l’Estat. 

IV. Aquest acord s’ha de comunicar a l’interessada, a l’Ajuntament de Palma i al 
Govern de les Illes Balears. 
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S’aprova per desset vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM) i setze abstencions 
(PP) 

 

PUNT 21. PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIÓ DE BÉ D’INT ERÈS 
CULTURAL, AMB LA CATEGORÍA DE LLOC D’INTERÈS ETNOLÒ GIC, A 
FAVOR DEL POBLAT DE PESCADORS DE S’ESTALELLA (S’EST ANYOL, 
LLUCMAJOR) 

Es dóna compte de la presidenta de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Patrimoni Històric: 

A la vista que, mitjançant l’acord de data de 3 de març de 2006, la Comissió d’Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar la incoació de l’expedient de declaració de Bé 
d’Interès Cultural, amb la categoria de Lloc d’Interès Etnològic, a favor del poblat de pescadors de 
S’Estalella (S’Estanyol, Llucmajor). 

A la vista que, mitjançant acord de data 28 de setembre de 2007, la Comissió d’Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar informar favorablement aquest expedient i elevar-
lo al Ple del Consell de Mallorca per a la seva declaració. 

Atès l’informe jurídic, de data 3 d’octubre de 2007, de la tècnica de la  Secció Jurídica Administrativa del 
Servei de Patrimoni Històric. 

Per tot això, i en virtut del que disposa el Títol I de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni 
Històric de les Illes Balears, i d’acord amb les competències atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de 
desembre,  als Consells Insulars en matèria de Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell de 
Mallorca, aprovat pel Ple del 8 de març de 2004, aquest President de la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric eleva al Ple la següent proposta d’ACORD: 

I. Estimar parcialment les al·legacions referents a les casetes identificades amb el nom 
d’elements E i F, en el sentit que deixen de ser considerades elements definidors del BIC i 
que es mantenen dins l’àrea del lloc etnològic, d’acord amb l’informe tècnic de data 31 de 
gener de 2007 que s’adjunta i forma part integrant del present acord 

II. Desestimar la resta d’al·legacions formulades d’acord amb l’informe tècnic de data 31 de 
gener de 2007 que s’adjunta i forma part integrant del present acord. 

III. Declarar com a Bé d’Interès Cultural, amb categoria de lloc d’interès etnològic, a favor del 
poblat de pescadors de S’Estalella, S’Estanyol de Llucmajor, la descripció i la delimitació 
del qual figuren als informes tècnics de data 2 de febrer de 2006 i 31 de gener de 2007, que 
s’adjunten i formen part integrant del present acord. 

IV. Els efectes d’aquesta declaració són els que genèricament estableixen la Llei 12/1998, de 21 
de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears i la normativa concordant.  

V. Notificar aquesta resolució als interessats, a l’Ajuntament de Llucmajor i al Govern de les 
Illes Balears. 

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

 

PUNT 22. PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIÓ DE BÉ D’INT ERÈS 
CULTURAL IMMATERIAL A FAVOR DE LA FESTA DE L’ESTEND ARD, 
PALMA 

Es dóna compte de la presidenta de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Patrimoni Històric: 

A la vista que, mitjançant l’acord de data de 20 d’octubre de 2006, la Comissió d’Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar la incoació de l’expedient de declaració de Bé 
d’Interès Cultural Immaterial a favor de la Festa de l’Estendard, Palma. 

A la vista que, mitjançant acord de data 29 de juny de 2007, la Comissió d’Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar informar favorablement aquest expedient i elevar-
lo al Ple del Consell de Mallorca per a la seva declaració. 

Atès l’informe jurídic, de data 3 d’octubre de 2007, de la tècnica de la  Secció Jurídica Administrativa del 
Servei de Patrimoni Històric. 

Per tot això, i en virtut del que disposa el Títol I de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni 
Històric de les Illes Balears, i d’acord amb les competències atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de 
desembre,  als Consells Insulars en matèria de Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell de 
Mallorca, aprovat pel Ple del 8 de març de 2004, aquest President de la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric eleva al Ple la següent proposta d’ACORD: 

I. Estimar l’al·legació presentada per l’Ajuntament de Palma, durant el període de tramitació de 
l’expedient de declaració com a Bé d’Interès Cultural Immaterial de la Festa de l’Estendard, en 
base a l’informe tècnic de data 5 de maig de 2007, que com a motivació s’adjunta i forma part 
integrant del present acord. 

II. Declarar com a Bé d’Interès Cultural Immaterial la Festa de l’Estendard, la descripció i la 
delimitació de la qual figuren a l’informe tècnic de data 5 de maig de 2007, que s’adjunta i forma 
part integrant del present acord. 

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

IV. Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de Palma i al Govern de les Illes Balears. 

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

 

S’aprova per desset vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM) i setze abstencions 
(PP) 
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PUNT 23.  PROPOSTA D’APROVACIÓ D’UN TEXT PER A LA 
MODIFICACIÓ DE LA LLEI 23/2006, DE 20 DE DESEMBRE, DE 
CAPITALITAT DE PALMA DE MALLORCA, MITJANÇANT LA SEV A 
PRESENTACIÓ COM A PROPOSICIÓ DE LLEI DAVANT LA MESA  DEL 
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS. 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 

En els tràmits d’elaboració per part del Govern de les Illes Balears del projecte del que finalment va 
esdevenir la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca, es va conferir un 
tràmit d’audiència al Consell Insular de Mallorca.  

Aquesta institució, mitjançant el seu departament de Territori, va efectuar unes observacions al contingut 
del projecte de llei adreçades a la salvaguarda de les competències que, en virtut de la Llei 9/1990, de 24 
de juny, d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'urbanisme i habitabilitat, tenia 
atribuïdes. 

Les esmentades observacions no varen ser tingudes en compte, i d’aquesta manera, en matèria 
d’urbanisme, les previsions de la Llei han implicat com a conseqüència pràctica l’eliminació de les 
competències insulars relatives a l’aprovació definitiva de l’instrument de planejament general del 
municipi de Palma de Mallorca, de les seves modificacions, adaptacions o revisions, i de la resolució dels 
expedients de declaració d’interès general de les activitats a desenvolupar dins sòl rústic. 

Les motivacions que aleshores comportaren l’oposició del Consell Insular de Mallorca s’explicitaren 
extensament en el referit tràmit d’al·legacions, per bé que en allò essencial es podien sintetitzar en el fet 
que la regulació del sector d’urbanisme i habitatge escapava d’un plantejament global, ja fos des del 
vessant de la delimitació competencial de les diverses administracions implicades, com des del vessant 
relatiu a l’establiment de règims de regulació material paral·lels al que és la regulació vigent i que, en 
molts de casos, hi tenen un difícil encaix, produint-se una inapropiada i disgregadora regulació material. 

Així mateix, es destacava que en l’aspecte d’atribució competencial, la innovació inequívoca de 
l’esmentada Llei era la neutralització o reconfiguració a través de diferents mecanismes, i també en graus 
distints, de l’exercici de competències atribuïdes al Consell Insular de Mallorca amb caràcter de pròpies, 
en el seu moment a través dels procediments taxats que contemplava l’article 39 del nostre Estatut 
d’autonomia, abans de la reforma produïda en virtut de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer.  

Ha estat justament el text derivat de la darrera reforma de la norma institucional bàsica la que de fet, en el 
seu article 70, reafirma el caràcter de competència pròpia de la matèria d’urbanisme i d’ordenació del 
territori en favor dels consells insulars.  

Per l’exposat fins ara, es considera adient que, fent ús de les atribucions per a la iniciativa legislativa que 
estatutàriament es troben reconegudes en favor dels consells insulars, s’efectuï una proposta de 
modificació de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca, per tal que siguin 
recuperades expressament, mitjançant la supressió de determinats articles de la referida Llei, les 
competències urbanístiques que tenia atribuïdes aquest Consell Insular de Mallorca, derogant a la vegada 
aquelles especialitats sobre el règim urbanístic del municipi, que s’han de perfilar de forma més adient 
dins les iniciatives pertinents per a l’aprovació de la legislació general autonòmica en aquesta matèria. 

Així mateix, la proposta de text de reforma que s’eleva per a la seva aprovació com a proposició de llei, 
vol aprofitar per tal de superar un cert anacronisme quant a l’atribució orgànica en favor del Ple del 
Consell Insular. Efectivament, la previsió en el  Reial decret 1346/1976, de 9 abril, que aprovà el Text 
refós de la Llei Sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, de l’assignació d’aquesta funció al Ministro de 
la Vivienda, ha anat comportant que, un cop assumides per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 
les competències en la matèria, l’aprovació de l’instrument de planejament dels municipis capitals de 
província i de més de cinquanta mil habitants s’hagués d’exercir, successivament, per part del Consell de 
Govern i per part del Plenari del Consell Insular de Mallorca, a partir de l’entrada en vigor de la referida 
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Llei 9/1990, de 24 de juny, d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'urbanisme i 
habitabilitat. 

L’assignació d’aquesta concreta atribució orgànica resulta en conseqüència més un anacronisme que no 
una necessitat real o clàusula de garantia, i en la pràctica el que produeix és una dilació innecessària en el 
ja de per sí complex i llarg procediment d’aprovació dels plans urbanístics. La proposta, per tant, aprofita 
l’avinentesa per tal de deixar sense aplicació a l’àmbit de les Illes Balears aquells preceptes del Reial 
decret 1346/1976, de 9 abril, que aprova el Text refós de la Llei Sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, 
relatius a aquesta atribució orgànica, que es difereix, com en el cas de la resta de municipis, a allò que 
determinin el respectius reglaments orgànics de cada un dels consells insulars. 

Amb aquesta segona previsió es pretén igualment donar efectivitat justament al principi d’eficàcia, sense 
cap minva del dret de participació, tant dels distints membres que integren els corresponents consells 
insulars, com del municipi afectat. En aquest sentit, fins i tot es pot dir que la nova configuració guanya 
en celeritat, tota vegada que si bé la Llei objecte de reforma assignava la competència per a l’aprovació 
definitiva del seu planejament general a l’Ajuntament de Palma de Mallorca, la previsió de dos tràmits 
previs d’informe en la mateixa Llei, del Consell Insular de Mallorca i de la Subcomissió d’Urbanisme, en 
la pràctica podria arribar fins i tot a dilatar innecessàriament el complex procediment aprovatori. 

D’altra banda, el retorn de la competència per a l’aprovació definitiva del planejament general en favor 
del Consell Insular de Mallorca no es planteja en cap cas com a contrari al principi d’autonomia 
municipal, sinó que com succeeix amb la resta de municipis de les Illes Balears, es considera convenient i 
recomanable sempre una segona lectura d’estricte control de legalitat i d’incidència en els factors 
d’ordenació supramunicipal, més accentuats en un territori on l’escala insular assoleix una rellevància 
significativa. 

Finalment, en articular-se aquesta proposta de modificació legislativa en la modalitat de proposició de 
llei, no resulta necessària la participació del municipi de Palma exigida per l’article 10 de l’Estatut 
d’autonomia en l’alteració de la llei de capitalitat quan es realitza en forma de projecte de llei. La 
participació municipal s’arbitrarà, per tant, i d’acord amb les previsions de l’esmentat precepte de 
l’Estatut d’autonomia, en la subsegüent tramitació parlamentària de la proposició. 

Per tot l’exposat, d’acord amb l’article 47.2 i amb l’article 65 de l’Estatut d’autonomia de les Illes 
Balears, es proposa al Ple del Consell Insular de Mallorca l’adopció del següent 

ACORD 

1r.- Atenent a la previsió de l’article 47.2 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, i fent ús de 
l’atribució prevista en el seu article 65.1, aprovar el text que figura com a annex a aquest acord per tal que 
sigui tramès a la Mesa del Parlament de les Illes Balears com a proposició de llei de modificació de la 
Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca. 

ANNEX 

PROPOSICIÓ DE LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 23/200 6, DE 20 DE DESEMBRE, DE 
CAPITALITAT DE PALMA DE MALLORCA  

Exposició de Motius 

L’entrada en vigor de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca, va suposar 
una assignació en favor d’aquell municipi de determinades competències en matèria de planificació i 
gestió urbanística que, fins aleshores i en virtut de la Llei 9/1990, de 24 de juny, d'atribució de 
competències als consells insulars en matèria d'urbanisme i habitabilitat, tenia atribuïdes el Consell 
Insular de Mallorca. 

En el procés d’elaboració del projecte de llei, el Consell Insular de Mallorca formulà expressament una 
sèrie d’observacions que es dirigien a manifestar una discrepància amb el fet que la regulació del sector 
d’urbanisme i habitatge de la norma escapava d’un plantejament global pel que feia a la regulació de la 
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matèria d’urbanisme, i especialment, quant a la clara variació en l’assignació de funcions i competència 
per a l’aprovació definitiva del planejament urbanístic municipal i a determinats actes també atribuïts fins 
aleshores al consell insular. 

Certament, destaca en l’aspecte d’atribució competencial, la innovació inequívoca de l’esmentada Llei pel 
que feia a la neutralització o reconfiguració a través de diferents mecanismes i també en graus distints, de 
l’exercici de competències atribuïdes al Consell Insular de Mallorca amb caràcter de pròpies, en el seu 
moment a través dels procediments taxats que contemplava l’anterior article 39 del nostre Estatut 
d’autonomia, abans de la reforma produïda en virtut de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer.  

Ha estat justament el text derivat de la darrera reforma de la norma institucional bàsica la que de fet, en el 
seu article 70 reafirma el caràcter de competència pròpia de la matèria d’urbanisme i d’ordenació del 
territori en favor dels consells insulars.  

Per l’exposat es considera adient la modificació de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de 
Palma de Mallorca, per tal que siguin recuperades expressament, mitjançant la supressió de determinats 
dels seus articles, les competències urbanístiques que tenia atribuïdes el Consell Insular de Mallorca, 
derogant a la vegada aquelles especialitats sobre règim urbanístic del municipi, que s’han de perfilar de 
forma més adient dins les iniciatives pertinents per a l’aprovació de la legislació general autonòmica en 
aquesta matèria. 

Així mateix, s’aprofita la reforma de la Llei per tal de superar un cert anacronisme quant a l’atribució 
orgànica en favor del Ple del Consell Insular per a l’aprovació definitiva del planejament. Efectivament, 
la previsió en el  Reial decret 1346/1976, de 9 abril, que aprovà el Text refós de la Llei Sobre Règim del 
Sòl i Ordenació Urbana, de l’assignació d’aquesta funció al Ministro de la Vivienda, ha anat comportant 
que, un cop assumides per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears les competències en la matèria, 
l’aprovació de l’instrument de planejament dels municipis capitals de província i de més de cinquanta mil 
habitants s’hagués d’exercir, successivament, per part del Consell de Govern de la Comunitat Autònoma i 
per part del Plenari del Consell Insular de Mallorca, a partir de l’entrada en vigor de la referida Llei 
9/1990, de 24 de juny, d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'urbanisme i 
habitabilitat. 

L’assignació d’aquesta concreta atribució orgànica resulta en conseqüència més un anacronisme que no 
una necessitat real o clàusula de garantia, i en la pràctica el que produeix és una dilació innecessària en el 
ja de per sí complex i llarg procediment d’aprovació dels plans urbanístics, com a conseqüència de la 
cada vegada major incidència de normativa sectorial, en especial la relativa a l’avaluació ambiental 
estratègica dels plans.  

La reforma, per tant, aprofita l’avinentesa per tal de deixar sense aplicació a l’àmbit de les Illes Balears 
aquells preceptes del Reial decret 1346/1976, de 9 abril, que aprova el Text refós de la Llei Sobre Règim 
del Sòl i Ordenació Urbana, relatius a aquesta concreta atribució orgànica, i sobre la qual es difereix la 
seva concreció, com en el cas de la resta de municipis, a allò que determinin el respectius reglaments 
orgànics de cada un dels consells insulars. 

Amb aquesta segona previsió es pretén igualment donar efectivitat justament al principi d’eficàcia, sense 
cap minva del dret de participació, tant dels distints membres que integren els corresponents consells 
insulars, com del municipi afectat. En aquest sentit, fins i tot es pot dir que la nova configuració guanya 
en celeritat, tota vegada que si bé la Llei objecte de reforma assignava la competència per a l’aprovació 
definitiva del seu planejament general a l’Ajuntament de Palma de Mallorca, la previsió de dos tràmits 
previs d’informe en la mateixa Llei, del Consell Insular de Mallorca i de la Subcomissió d’Urbanisme, en 
la pràctica podria arribar fins i tot a dilatar innecessàriament el complex procediment aprovatori. 

D’altra banda el retorn de la competència per a l’aprovació definitiva del planejament general del 
municipi de Palma en favor del Consell Insular de Mallorca no es planteja en cap cas com a contrari al 
principi d’autonomia local sinó que, com succeeix amb la resta de municipis de les Illes Balears, es 
considera convenient i recomanable sempre una segona lectura d’estricte control de legalitat i 
d’incidència en els factors d’ordenació supramunicipal, més accentuats en un territori on l’escala insular 
assoleix una rellevància significativa en la seva ordenació. 
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Article únic. Modificació de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca 

Queda derogat el contingut íntegre del capítol III, Urbanisme, del títol VII, i l’article 86 de la Llei 
23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca. 

Disposició addicional única. Desplaçament de l’aplicació de determinats preceptes del Reial decret 
1346/1976, de 9 abril, que aprova el Text refós de la Llei Sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana 

1. Queda sense aplicació a l’àmbit de les Illes Balears la referència que fa l’article 35 del Reial decret 
1346/1976, de 9 abril, que aprova el Text refós de la Llei Sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, al 
Ministro de la Vivienda com a òrgan competent per a l’aprovació definitiva dels plans, programes i 
normes relatives a municipis que siguin capitals de província o de més de cinquanta mil habitants.  

2. Queda sense aplicació a l’àmbit de les Illes Balears la referència que fa l’article 211 del Reial decret 
1346/1976, de 9 abril, que aprova el Text refós de la Llei Sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, a la 
Comisión Central de Urbanismo, pel que fa a l’informe preceptiu dels Plans Generals Municipals 
d’Ordenació en els municipis capitals de província. 

3. A l’àmbit territorial de les Illes Balears, la competència per a l’aprovació definitiva de l’instrument de 
planejament urbanístic general del municipi de Palma de Mallorca correspon a l’òrgan que determinin les 
normes d’organització del Consell Insular de Mallorca, i pel que fa als instruments de planejament 
urbanístic general dels municipis de més de cinquanta mil habitants correspon a l’òrgan que determinin 
les normes d’organització del corresponent consell insular. 

Disposició final. Entrada en vigor de la Llei 

Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

2n.- Nomenar la Sra. Maria Lluïsa Dubón Pretus com a membre del Consell Insular de Mallorca 
encarregat de la defensa de l’anterior proposició de llei. 

3r.- Facultar la Presidenta del Consell Insular de Mallorca per tal que pugui dur a terme els actes 
necessaris per a donar compliment als anteriors acords. 

 
 

La Sra. DUBON (consellera executiva de Territori) destaca que avui és un dia important 
per al Consell de Mallorca, perquè es vol recuperar una competència que li havien 
llevat. 

La modificació que es presenta, fent ús de les atribucions del Consell de Mallorca per 
dur a terme una iniciativa legislativa, té una extensió limitada i fa esment a un aspecte 
molt concret com és la recuperació de les competències urbanístiques que li varen ser 
atribuïdes en el seu moment.  

Aquesta recuperació de competències ha de suposar que a partir d’ara es pugui dur a 
terme per part del Consell l’aprovació definitiva dels instruments del planejament 
general del municipi de Palma i de les seves modificacions, a més de les adaptacions i 
les revisions, com també la resolució dels expedients de declaració d’interès general per 
a les activitats a desenvolupar en sòl rústic.  

Assegura que aquest és, en essència, el contingut d’aquesta modificació, encara que 
també s’hi incorpora una altra qüestió per tal d’esmenar un anacronisme que hi havia 
pel que fa als òrgans d’aprovació, la qual cosa afecta més a l’ordre intern que no a 
l’ordre de les competències.  
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Així doncs, l’article únic és aquest que fa referència a la recuperació de les 
competències. Comenta que, després, hi ha una disposició addicional única que és per 
tal de fer més efectiu tot el procediment d’aprovació quant a una sèrie de qüestions que, 
per un complicat procés legislatiu, havien anat a parar al Ple.  

Explica que ara es proposa que segueixi el procediment que segueix tota la tramitació 
urbanística del Consell de Mallorca, d’acord amb el que preveu el reglament del mateix 
Consell, és a dir, s’eliminaria la diferenciació d’òrgans que fins ara hi havia. 

En definitiva, l’única intenció és la de recuperar les competències que varen ser 
sostretes per la Llei 23/2006 de capitalitat de Palma. Diu que, políticament, això té 
interès i l’ha de tenir per a tots els grups polítics del Consell de Mallorca perquè s’han 
de veure els aspectes positius d’aquesta modificació. 

També hi ha una sèrie de qüestions de tipus operatiu que segurament es debatran més 
endavant i que permetran guanyar en celeritat, atès que l’urbanisme és complicat i 
feixuc i s’hauria d’intentar fer-lo més fàcil i més païble perquè tots els ciutadans 
entenguin tot aquest entramat urbanístic. 

 

El Sr. MARTÍN (PSOE) manifesta que els consellers del grup socialista votaran a favor 
d’aquest text per una sèrie de qüestions que explica tot seguit. 

La primera és perquè, en el seu dia, ja es varen formular al Parlament les objeccions a la 
tramitació de la llei, perquè consideraven que aquest punt constituïa una usurpació de 
les competències atribuïdes legalment al Consell de Mallorca. 

Per una altra banda, diu que també el mes de març de 2007 es va demanar a la 
presidenta quines eren les actuacions previstes per a una possible impugnació de la llei i 
finalment, aquest grup, en el seu programa electoral recollia la modificació d’aquest 
text. 

Continua dient que entenen que la Llei de capitalitat permet una independència en 
matèria urbanística a l’Ajuntament de Palma que és inacceptable, ja que aquesta escapa 
al control exercit per aquesta Institució, a diferència del que passa amb els altres 
ajuntaments. 

En un àmbit tan complex com és l’ordenació del territori i l’urbanisme, entén que 
l’òrgan de govern de tot Mallorca és qui ha d’exercir la fiscalització en matèria 
urbanística i el control en tot el territori, tant per integritat com per coherència política. 

 

El Sr. FONT (PP) intervé dient que tots els que han conformat l’arc parlamentari durant 
els darrers vint-i-quatre anys i mig d’autonomia, han tengut clar que els consells eren 
també comunitat autònoma, perquè tant l’anterior Estatut com l’actual anaven donant 
pas a una descentralització per apropar les actuacions de l’administració pública al 
ciutadà. Aquest era,  almanco, l’esperit. 
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Diu que de vegades es queixen de la manca ingressos però no importa que el Consell en 
tengui perquè el que li ha d’arribar són els doblers que abans tenia la comunitat 
autònoma per a segons quines competències i ara els tendrà el Consell. És el que varen 
voler i han defensat. 

Comenta que la tercera passa ha estat la descentralització cap a les corporacions locals i 
tots els partits polítics han venut aquesta descentralització i l’apropament al ciutadà a 
través de les corporacions locals. Això té distints nivells, perquè cada administració, en 
funció de la seva grandària, té més o manco possibilitats de dur endavant segons quins 
tipus de polítiques, no només pel que fa a urbanisme, sinó també a la cultura, esports, 
serveis socials, etc. Diu que, degut a que hi ha ajuntaments que no tenen mitjans per fer 
fronts a aquestes competències, s’han hagut de crear mancomunitats.  

El que sí semblava oportú, ateses les directrius d’ordenació del territori que determina 
un marc -i que cap partit que ha governat no ha modificat- i també tenint en compte el 
Pla Territorial que determina un altre marc on moure’s, era el moment oportú per 
transferir, mitjançant la Llei de capitalitat, una sèrie de competències, no només les 
urbanístiques, perquè no es tracta de passar la gestió de l’ordenació del territori, sinó 
només la gestió urbanística. 

Així doncs, considera que és un retard que es llevin aquestes competències 
urbanístiques a l’Ajuntament de Palma. En resposta a la Sra. Dubon, comenta que 
l’urbanisme és feixuc i complicat perquè tothom el vol controlar i tenir-hi quelcom a 
dir. 

Recorda que el Partit Popular, abans de saber qui governaria, va donar una passa, el mes 
de març de 2007 per tal que, un cop que el Pla Territorial determinas les regles, 
l’Ajuntament de Palma tengués, a través d’aquesta llei, les seves competències. 

Demana quina participació, quins acords i quines reunions s’han tengut amb 
l’Ajuntament de Palma respecte al tema que s’està tractant avui. Observa que, quan es 
presenta qualsevol proposta de llei, abans hi ha d’haver una negociació, però sembla 
que en matèria d’urbanisme tothom hi vol tenir quelcom a dir, i com exemple, basta 
veure la confusió que s’ha produït amb els habitatges en sòl rústic, etc. 

Insisteix a dir que, avui s’està fent una passa enrere i només és perquè volen decidir en 
temes urbanístic. Per tant, demana per què volen incidir en temes urbanístics si sabem 
que l’Ajuntament de Palma compleix les DOT i s’està adaptant al Pla Territorial.  

Demana també si canviaran el projecte de Can Domenge per fer-hi habitatges de 
protecció oficial o si modificaran la façana marítima i no hi deixaran construir, com 
deien que farien i no fan. 

Afegeix que aquesta és la realitat i que creu que, llevat de presumptes qüestions legals 
que podrien plantejar que no estigui ben fet el que fan, aquí el que hi ha és política i 
sembla mentida que la batlessa de Palma deixi perdre l’autonomia que havien guanyat 
els habitants d’aquesta ciutat.  
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Per això, sol·liciten que aquest punt es deixi sobre la taula i que es permeti a 
l’Ajuntament de Palma, que pot per si mateix, resoldre els temes urbanístic i que el 
Departament de Territori faci la feina que li pertoca, que és dir si es modificarà o no el 
Pla Territorial de Mallorca, perquè en cas afirmatiu tota la feina feta per a l’adaptació no 
servirà de res i s’haurà de tornar a començar. 

Creu que s’equivoquen i que l’Ajuntament de Palma és un exemple per començar a 
gestionar segons quins temes urbanístics. Manifesta estar segur que en tres anys molts 
d’ajuntaments de les Illes Balears hauran de poder fer aquesta gestió urbanística perquè 
si no així l’urbanisme seguirà sent, d’aquí a deu anys, feixuc i complicat.  

Assegura que si el Partit Popular torna a governar, el que farà és transferir-los aquesta 
competència i afegeix que l’equip de govern no creu en la descentralització del Consell 
cap als ajuntaments. 

La Sra. Dubon diu que s’han posat de manifest distintes qüestions, que comenta tot 
seguit.  

En primer lloc, considera que el tema de la descentralització és una qüestió que l’equip 
de govern està d’acord que és positiva en molts de casos i s’hi de lluitar i treballar, però 
en aquest cas, la descentralització que preveia la Llei de capitalitat suposa una 
complexitat de tramitació major que l’estàndard establert, atès que s’havien de posar en 
marxa tota una sèrie d’elements per tal de fer possible el procediment d’aprovació de la 
normativa municipal. 

Concretament, un dels elements més complexos és la subcomissió d’urbanisme 
integrada pel Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Palma i que preveia que la 
presidència fos del Consell. Era un sistema en què les competències eren municipals 
però la complexitat que suposa aquest element nou feia –i com exemple basta veure que 
d’ençà que s’ha aprovat no s’ha duit a terme cap actuació– inviable dur-lo a la realitat. 

D’altra banda, aquesta és una qüestió d’ordre més operatiu, però hi ha qüestions de tipus 
conceptual com és el caràcter insular de Mallorca que és molt important per entendre 
l’urbanisme d’una forma global. 

Avui en dia, parlar de termes municipals, en temes urbanístics, és un anacronisme 
perquè el territori està molt interrelacionat i els límits municipals són gairebé una 
arbitrarietat. Clar és l’exemple de l’Arenal que té una part que pertany a Palma i una 
altra a Llucmajor i, tot i ser una unitat territorial, comporta contrarietat. Per això, 
l’urbanisme no entén de límits municipals perquè a l’hora de prendre decisions, si es 
basen en criteris municipals, es pot perdre la idea de conjunt que sí que té el Consell de 
Mallorca. 

Diu que els elements que incideixen per recuperar aquesta competència són diversos. 
Possiblement serà més àgil recuperar aquestes competències i, a més, és positiu tenir 
aquest criteri més global perquè s’ha demostrat que els límits municipals són arbitraris i 
varen ser establerts en un moment històric determinat, però a l’hora d’ordenar 
correctament el territori i treballar correctament l’urbanisme de Mallorca és convenient 
pujar a un nivell superior que és el nivell insular que ens permet una anàlisi global i 
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aquests dos elements fonamentals són els que poden donar un sentit real i no només per 
recuperar una competència per interès polític. 

També vol comentar que hi ha hagut reunions amb l’Ajuntament de Palma i que en cap 
cas s’impedeix la participació sinó tot el contrari. 

 

El Sr. Martín li comenta al Sr. Font, respecte a la qüestió plantejada sobre la 
descentralització urbanística, que entén que seria més beneficiosa i que els socialistes 
comparteixen l’opinió que una descentralització de caire polític o administratiu és 
beneficiosa, en tret generals, per a la política. 

En canvi, en una qüestió tan complexa com és l’àmbit urbanístic, la manca de previsió, 
d’organització i de cooperació entre administracions han contribuït que en l’actualitat 
s’hagi creat l’autèntic disbarat urbanístic que és Mallorca, a determinats indrets. 

Pel que fa a l’urbanisme que podria ser senzill si tots ho volguessin així, comenta que la 
seva experiència política i personal no li permet compartir aquesta manifestació que per 
la naturalesa de la matèria i pel seu volum normatiu és del tot impossible tractar d’una 
forma senzilla una cosa tan complexa. 

La intenció de l’equip de govern amb aquesta modificació del text de la llei, com ja ha 
dit la consellera, és una qüestió política que no té connotacions negatives i que hi ha 
hagut un consens entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Palma per dur 
endavant aquesta modificació davant el Parlament de les Illes Balears. 

Respecte a la pregunta que es feia sobre la veritat d’aquest assumpte, li comenta que en 
determinats aspectes, quan es va tramitar la Llei de capitalitat, també hi va haver 
política per enmig i el Partit Popular governava el Parlament i l’Ajuntament i, a més,  el 
Consell de Mallorca en coalició, però no l’òrgan de govern i és curiós que introduïssin 
aquests aspectes a la llei amb la intenció de beneficiar unes institucions que governaven 
ells. Tot això, sense obviar els conflictes que tenien amb els socis de govern per mor de 
la política urbanística que havien fet al Consell de Mallorca. 

Per tot això, considera que sí s’està fent política i ho fan d’acord amb el seu programa 
polític com també ho va fer el Partit Popular amb la tramitació d’aquesta llei, i potser, 
d’un mode no tan coherent amb el seu programa polític. 

 

El Sr. Font diu que durant els darrers dotze anys i sis mesos el Partit Popular no ha 
tengut competències urbanístiques a Mallorca, la qual cosa és prou òbvia, però sembla 
que han estat ells que han fet l’urbanisme durant més de tres legislatures. 

Recorda que l’urbanisme, durant vuit anys, l’ha gestionat el Pacte amb Unió 
Mallorquina i durant quatre anys l’ha gestionat Unió Mallorquina amb el suport del 
Partit Popular; per tant, dels disbarats en aquesta terra n’hi ha que són més responsables 
que ells, és a dir, l’urbanisme si no ha funcionat bé no ha estat per culpa del Partit 
Popular. 
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Observa que, al Consell de Mallorca, qui ha governat de 1995 a 1999 i de 1999 a 2003 
són els socialistes i haguessin pogut fer totes les demolicions i les subrogacions que 
haguessin volgut, fins i tot, les 2000 cases de Pollença on el Partit Popular només hi ha 
governat el darrer any. 

Assegura que quan s’estudiï l’urbanisme de Mallorca, els en faran culpables. Li recorda 
que l’any 2001 tenien l’ordenació del territori i es queixaven del Pla Territorial que 
havien aprovat amb Unió Mallorquina, però no el canviaren entre els anys  2001 a 2003. 

Aquí es tracta de voler descentralitzar o no i no val a dir que el sistema que hi ha pot 
arribar a ser més llarg que l’anterior, perquè és impossible, atès que ara ha de retornar a 
la institució. Diu que, potser els funcionaris d’aquesta casa estan més capacitats que els 
funcionaris de l’Ajuntament de Palma o potser la llei no és prou clara. 

Comenta que només hi veu interessos urbanístics, perquè no modifiquen la Llei de 
capitalitat en res més que en el tema urbanístic. 

D’altra banda, comenta a la Sra. Dubon que tots els ajuntaments fan partió amb altres 
ajuntaments, llevat del de Formentera; de la mateixa manera, atès que cada illa és 
comunitat autònoma, es podrien suprimir els consells. Així ho han fet els irlandesos i 
gairebé ens doblen en renda per càpita i era una societat rural com la nostra. 

Aquí hem volgut tres administracions i ara que es pot estar més a prop del ciutadà, 
volen continuar controlant.  

Retreu que ho fan perquè ho havien dit durant la campanya i ja han canviat de parer 
amb Son Espases i amb la incineradora. 

Pel que fa a la participació de l’Ajuntament de Palma es demana com s’ha fet i entén 
que aquesta proposició de llei hauria d’haver tengut un procés de participació obert, 
amb terminis d’al·legacions; aquest és el seu dubte i es reserven el dret de poder 
impugnar-la. 

Assegura que el que queda clar és que no volen la descentralització i ara que 
l’Ajuntament de Palma té l’urbanisme, el volen manejar com han fet durant les darreres 
tres legislatures. Diu que, quan acabi aquesta, el PSOE i el PSM, d’un total  de 16 anys, 
en farà 12 que gestionen l’urbanisme en aquesta terra.  

Recorda que el PP només l’ha gestionat durant 3 anys en solitari, de 1992 a 1995, 
mentre que de 1983 a 1987 va ser amb Unió Mallorquina; de 1987 a 1991 amb Unió 
Mallorquina, de 1991 a 1992 amb Unió Mallorquina i de 1992 al 1995 el Partit Popular 
en solitari, com ha dit abans. 

 

La Sra. Dubon li respon, en primer lloc, que és cert que els municipis fan partió els uns 
amb els altres i que ella només havia posat un exemple de límits municipals amb 
problemàtica per demostrar que cal tenir una visió insular del territori. 
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A més, afegeix que també vol defensar que el control de legalitat en urbanisme pot 
millorar i donar una superior qualitat a qualsevol planejament. Pensa que val la pena 
que sigui considerat  tot l’urbanisme de Mallorca i així tots els municipis estaran en el 
mateix sedàs i seguiran el mateix procediment. Assegura que això és positiu. 

Remarca el fet que, si bé el Sr. Font ha recalcat que se li sostreu aquesta competència a 
Palma, no té en compte que en la legislatura anterior se li varen sostreure les 
competències al Consell de Mallorca i aquest va fer les oportunes al·legacions que no 
varen ser considerades en la Llei. Atesa la coincidència política de totes les 
administracions, ho poden fer perquè siguin tengudes en compte en la Llei. 

Reitera que és una qüestió positiva per al Consell i també per a l’Ajuntament que així 
ho veu, per tant creu que aquesta qüestió, des d’aquesta òptica, està prou debatuda. 

Pel que fa a l’esment que s’ha fet relatiu als 12 anys que diu el Sr. Font que el Partit 
Popular no ha governat al Consell de Mallorca d’una manera molt significativa, 
comenta que l’urbanisme es fa entre tots.  

Recorda que el Consell de Mallorca té les seves funcions, però les funcions primordials 
les tenen els ajuntaments, perquè ostenten les competències principals en matèria 
urbanística. Una altra cosa és que el control de legalitat li correspongui al Consell de 
Mallorca. Per tant, tots hi tenim responsabilitat en aquest procés, fins i tot el Govern 
Balear que amb les seves polítiques condiciona aquest urbanisme. 

Així doncs, en la legislatura anterior es va donar un gir molt important amb unes 
intervencions molt contundents sobre el territori de Mallorca, amb la creació d’unes 
infrastructures molt potents com ara les autopistes, que han condicionat el territori de 
Mallorca i estan creant problemes a municipis com Campos. Opina que són la 
conseqüència del canvi del model de gestió urbanística a tota una àrea d’influència molt 
extensa de Mallorca. 

Recorda que l’urbanisme i l’ordenació del territori són fruit de tots els que han governat, 
encara que s’hagi fet amb distints punts de vista.  

Recorda que durant el primer Pacte al Consell de Mallorca es varen fer una sèrie de 
desclassificacions i, per unes qüestions de tipus legals -atès que no s’havien donat les 
competències d’ordenació del territori al Consell-, moltes d’elles s’han hagut de tornar 
enrere.  

Comenta que l’interès del Pacte va ser la desclassificació que després ha anat en el 
sentit que ha anat i per tant, creu que no es poden simplificar les coses perquè 
l’urbanisme i l’ordenació del territori es fan entre els 53 municipis, el Consell de 
Mallorca i el Govern de les Illes Balears, cada administració dins l’àmbit de les seves 
competències. 
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El Sr. Font recorda que ha proposat que es deixi aquest punt sobre la taula i es tracti en 
un proper Ple, a causa dels dubtes legals plantejats per manca de participació de 
l’Ajuntament de Palma.  

 

La Sra. Presidenta diu que l’equip de govern entén que el Consell de Mallorca té la 
capacitat d’iniciativa legislativa que li reconeix l’Estatut d’Autonomia i per tant pot fer 
una proposició de llei i, evidentment, retornar competències a aquest Consell és una 
iniciativa que pot fer. Per tant, vist que li varen sostreure competències sense demanar-
ne l’opinió, creu que és important aprovar aquesta proposició de llei, encara que si 
existeix una esmena formal per tal que quedi sobre la taula, se sotmetrà a votació. 

En primer lloc es sotmet a votació la proposta del Partit Popular per tal de deixar sobre 
la taula aquest assumpte. 

Es rebutja per setze vots a favor (PP) i desset vots en contra (PSOE, Bloc per Mallorca i 
UM). 

Seguidament es sotmet la proposta a votació per a l’aprovació de la modificació de la 
Llei de capitalitat de Palma. 

S’aprova per desset vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM) i setze vots en contra 
(PP). 
 
 

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 

 

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS 

 

PUNT 24. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE L 'INSTITUT 
MALLORQUI D'AFERS SOCIALS 

Es dóna compte de la següent proposta del president de l’Institut de Serveis Socials i 
Esportius de Mallorca: 

Atès que el Ple del Consell de Mallorca, en sessió celebrada el dia 15 de setembre de 2003 aprovà 
definitivament la constitució de l'organisme autònom "Institut de Serveis Socials i Esportius de 
Mallorca" així com els seus Estatuts, els quals es varen publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears 
el dia 23 de setembre. 

Atès que, com a conseqüència de l'aprovació de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la 
modernització del govern local, publicada en el Butlletí Oficial de l'Estat núm. 301 de data 17 de 
desembre, els Estatuts foren modificats per adaptar-los a les disposicions d'aquesta Llei.  

Atès que la modificació fou aprovada definitivament pel Ple del Consell de Mallorca en sessió celebrada 
dia 26 de juliol de 2004, i publicada en el BOIB núm. 107, de 3 d'agost de 2004. En el BOIB núm. 133, 
de 23 de setembre, es va publicar una correcció d'errades de l'aprovació definitiva.  

Atès que la presidenta del Consell de Mallorca, en data 9 de juliol de 2007, va signar un decret en què 
determinava la nova estructura del Govern del Consell de Mallorca i en què creava, entre d'altres, el 
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Departament d'Esports i Promoció Sociocultural, el Departament de Benestar Social i el Departament de 
Joventut i Igualtat.  

Atès que dia 17 de juliol va signar el nou Decret d'organització en què fa una nova distribució de les 
competències fins ara assignades a l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca i l'adscriu al 
Departament de Benestar Social, i determina que el conseller executiu de Benestar Social n'exercirà el 
càrrec de president.   

Atès que en el Ple de dia 1 d'octubre de 2007 es va aprovar definitivament l'acord de canvi de nom i 
modificació dels estatuts per adaptar-los a la nova estructura del Consell de Mallorca. 

Atès que és voluntat de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials que les llars de la tercera edat quedin 
incorporades a l'Institut. 

Atès l’informe jurídic de la secretària delegada de l'Institut. 

Es proposa al Ple del Consell de Mallorca que adopti el següent  

ACORD 

Primer. Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, aprovats 
pel Ple del Consell en sessió celebrada el dia 1 d'octubre de 2007 en els termes següents:   

1. A la disposició addicional tercera, s'ha d'eliminar el darrer apartat: 

- Llars de la Tercera Edat d'Avinguda Argentina, Felanitx, Llucmajor i Manacor 

2. Al punt tres de la disposició transitòria primera s'ha d'eliminar l'incís: 

- Llars de la Tercera Edat d'Avinguda Argentina, Felanitx, Llucmajor i Manacor 

Segon. Sotmetre l'expedient a informació pública mitjançant la inserció dels corresponents anuncis en el 
tauler d'edictes de l'Institut i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per tal que totes les persones que 
estiguin interessades puguin examinar-lo i presentar les reclamacions i els suggeriments que estimin 
pertinents, dins el termini de trenta dies a comptar des de la inserció del corresponent anunci en el butlletí. 

En el supòsit que no se'n presentessin, l'acord s'entendrà definitivament aprovat i es publicarà el text 
íntegre dels Estatuts al Butlletí Oficial de les Illes Balears, els quals entraran en vigor transcorreguts els 
quinze dies hàbils a que fan referència els article 70.2 i 65.2 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, modificada per la 
llei 57/2003. 

No obstant això, el Ple resoldrà. 

 

El Sr. GARAU (conseller executiu de Benestar Social) explica que presenta, per a la 
seva aprovació, una modificació puntual de canvi dels estatuts respecte que les llars de 
la 3ª edat següents: “Llar Avinguda Argentina”, “Llar de Felanitx”, “Llar de Llucmajor” 
i “Llar de Manacor” quedin integrades definitivament dins l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials i no passin a dependre de la nova conselleria d’Esports i Promoció 
Sociocultural. 

Comenta que, una vegada analitzats aquests serveis, considerant els pros i contres, s’ha 
vist la conveniència que quedin dins l’IMAS, perquè la seva funció en el futur serà més 
propera als serveis socials que als serveis socioculturals. 
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Per acabar, diu que, a més del canvi que ha explicat, també es preveu l’exposició 
pública perquè s’hi puguin fer les al·legacions pertinents. 

La Sra. PUIG (PP) intervé per comentar que aquesta proposta que presenta el Sr. Garau 
no és una modificació formal, sinó una modificació substancial que afectarà la forma de 
fer política social a l’illa de Mallorca, concretament a algunes associacions i això pot 
tenir prou diferències a l’hora d’aplicar aquestes polítiques, depenent del lloc on 
estiguin ubicades aquestes associacions.  

Explica que les llars esmentades són, per ara, col·lectius de la 3ª edat, per la qual cosa 
les polítiques que s’haurien d’aplicar són les mateixes que a la resta d’associacions. Diu 
que, davant aquest fet, dubta que l’interès real quan es fa aquesta proposta siguin els 
col·lectius afectats o si realment el que interessen són les quotes de distribució de poder 
entre les dues conselleries.  

Observa que la primera modificació dels estatuts que es va fer obeïa, segons figurava a 
la memòria, a la nova estructura del Consell Insular de Mallorca, que pretenia potenciar 
les polítiques socials, donar-los un impuls. Diu que aquesta pretensió es concretava en 
la creació de tres conselleries: la de Benestar Social, la d’Igualtat i Menors i la de 
Promoció Sociocultural.  

Per tant, les dues primeres feien una distribució de l’atenció als col·lectius més 
desfavorits, que s’ha d’ocupar dels aspectes més durs i problemàtics, mentre que la 
darrera només s’ocupa de l’organització de les festes.  

Assegura que durant la legislatura anterior no s’entenia d’aquesta manera, entre d’altres 
raons perquè aquesta política era de prevenció de la dependència, per la qual cosa 
formava part de la mateixa xarxa i seguien una sèrie de polítiques relacionades entre sí, 
cosa que ara no existeix. 

Comenta que, en aquella primera modificació, les esmentades llars retornaven al 
Consell Insular de Mallorca per formar part de la conselleria de Promoció Sociocultural 
i, en canvi, avui es presenta una modificació d’estatuts que retorna les llars a l’IMAS. 
Per aquest motiu, demana al Sr. Garau que li expliqui en què es diferencien les 
associacions de la 3ª edat de Llucmajor que han convertit la “Llar de Llucmajor”, 
precisament, en el  seu lloc d’encontre o l’associació de la 3ª edat de Manacor, que 
ocupa la “Llar de Manacor”, de la resta d’associacions d’aquest municipi.  

Demana si potser les activitats que es duran endavant no seran les mateixes. Creu que 
no és així, perquè a més, la memòria dels pressuposts que el Sr. Garau  defineix, com a 
serveis generals que han d’oferir aquestes llars, activitats i tallers com ara la pintura 
sobre ceràmica, la gimnàstica, les danses del món, el ball de saló, el ball de bot, i també 
l’organització de festes, excursions, sortides, conferències i exposicions. Per tant, li 
demana si no és això el que fa la conselleria de Promoció Sociocultural. 

El Sr. Garau li respon que, certament, moltes vegades es pensa que els serveis socials 
són els temes problemàtics, mentre que d’altres no ho són. Li diu, però, que ells no 
pensen d’aquesta manera, perquè consideren que totes les polítiques socials són 
importants i interessants.  
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Considera que aquests aspectes “problemàtics” es poden trobar a qualsevol tipus de 
polítiques, d’organitzacions, de centres i de serveis.  

Reconeix que és cert que fins ara les llars han jugat un paper més sociocultural, però 
potser a la llarga, atès el desenvolupament que se’n farà de la Llei de dependència, 
aquestes llars formin part d’una xarxa de centres de dia i residencials.  

S’ha de considerar que, per equipament, per personal i per la seva vinculació històrica 
com a centres amb un contingut molt professional, moltes vegades realitzen serveis més 
bé assistencials, com és el cas de determinats serveis de menjador, per la qual cosa serà 
més adequat que la gestió es faci des de l’IMAS.  

Diu també que no es romprà aquesta continuïtat assistencial i que n’ha parlat amb la 
consellera, Sra. Mulet, per la qual cosa assegura que actualment la major part de les 
activitats dels centres socioculturals de gent gran seran activitats de prevenció, 
vinculades com és lògic per mitjà de programes conjunts. Ara bé, consideren més 
adequat i eficient que la gestió directa d’aquests equipaments la faci l’IMAS que la 
pròpia conselleria d’Esports i Promoció Sociocultural. 

 

La Sra. Puig intervé en el seu torn de rèplica.  

Diu al Sr. Garau que la distribució l’han feta ells, entre d’altres raons perquè la 
conselleria d’Esports i Promoció Sociocultural només s’ocupa de dos col·lectius, la 2ª 
edat i la 3ª edat. Per tant, la distribució entre el que són les polítiques d’assistència l’han 
feta els responsables de l’IMAS. 

Observa també que li ha parlat d’un futur. Entén que, si d’aquí a tres anys han 
reconvertit aquests centres en centres de dia, estaria molt bé que després formassin part 
de la seva conselleria, però no és el cas.  

Li retreu també que no li hagi donat una resposta sobre quina és la diferència entre 
l’associació de la 3ª edat de Manacor, que ocupa la Llar de Manacor i les altres 
associacions de Manacor. També li recorda que no li ha donat cap resposta sobre quines 
activitats faran  les associacions de la 3ª edat de Llucmajor. En aquest sentit li demana 
què passarà, si tendran uns monitors propis que formaran part o no de la xarxa, o de la 
conselleria de Promoció Sociocultural o d’una altra xarxa.  

Assegura que és incomprensible, perquè unes associacions de la 3ª edat formen part de 
la conselleria d’Esports i Promoció Sociocultural en aquests moments, mentre que  
algunes altres formaran part de la conselleria de Benestar Social.  

Sobre la consideració de previsió que ha fet el Sr. Garau, creu que, en un futur, podria 
ser una previsió, però també vol informar-lo que, per exemple a Llucmajor, hi ha un 
centre de dia, que es va obrir fa mig any, per la qual cosa fan diferents activitats que les 
de la Llar de Llucmajor.  

Reitera al Sr. Garau que la distribució que han fet no atén precisament allò que han de 
ser les polítiques de prevenció, que formaven part de la mateixa xarxa, ni tampoc el que 
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són les polítiques assistencials. Creu que el més lògic és que les llars formassin part de 
la conselleria de Promoció Sociocultural.  

El Sr. Garau tanca el debat. Opina que la discussió ja deriva cap a aspectes massa 
tècnics, però si que vol tractar una sèrie d’aspectes. 

Informa que, per tal de poder reconvertir o que una part de la funció d’aquests centres 
siguin de cada vegada més vinculats al sistema d’atenció a la dependència, com a 
centres de dia, és precís fer-ho des d’ara mateix, perquè una tasca així no es fa en un 
dia, s’ha de planificar, gestionar, fer modificacions als edificis, etc.  

Per altra banda, li diu que les associacions que en aquests moments utilitzen els centres 
de dia, seguiran utilitzant-los com han fet fins ara, per a les seves activitats; per això són 
entitats independents, que poden projectar, promocionar, qualsevol tipus d’activitat.  

Diu que, de moltes d’aquestes activitats, se’n farà càrrec la conselleria d’Esports i 
Promoció Sociocultural.  

Reitera que ambdues conselleries actuaran de forma coordinada, per evitar qualsevol 
ruptura assistencial o d’activitats.  

A més, les associacions independents, de qualsevol lloc, mantendran la seva autonomia 
pel que fa a l’organització de les activitats que considerin més adients i tendran també el 
suport de la conselleria de Benestar Social.  

Destaca, però, que els centres aniran incorporant de cada vegada més una funció 
assistencial.  

Expressa el seu convenciment que no hi haurà cap problema per dur endavant aquest 
projecte. Assegura que aniran informant en aquest Ple de totes les activitats relacionades 
amb els canvis que incorporin.  

S’aprova per desset vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM) i setze vots en contra 
(PP) 

 

DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL 
 

PUNT 25. APLICACIÓ DELS ROMANENTS DEL PLA D’OBRES I  SERVEIS 
DE L’ANY 2007 

Es dóna compte de la següent proposta del Conseller Executiu de Cooperació Local: 

 

El Ple del Consell de Mallorca, en sessió de dia 5 de març de 2007, va aprovar definitivament el Pla 
d'obres i serveis per a l'any 2007. El punt 6é d'aquest acord disposa:  

"6é.- D'acord amb l'article 8 del Real Decret 835/2003, de 27 de juny, el Pla Complementari per aplicar 
els romanents que es puguin originar de la contractació de les obres del Pla correspondrà a les obres 
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previstes a l'anualitat de l'any 2008 del Pla Plurianual. En tot cas, els romanents de la subvenció del MAP 
que es produeixin com a conseqüència de la contractació del Pla d'obres i serveis s'aplicaran d'acord amb 
el que preveu l'article 15 del R. Decret 835/2003, de 27 de juny". 

L'obra de l'Ajuntament de Lloseta "Ordenació, obres, instal.lacions carrers Major, plaça 4 Cantons, Sol, 
Esglèsia i Arnau Tugores" i l'obra de l'Ajuntament de Santa Maria del Camí "Reforma de les cases de Son 
Llaüd" són les dues obres a les quals s'aplicaran els romanents tant de la subvenció del MAP, com  de la 
del Consell; l'import  total  del MAP és de 125.711,79 euros i de 83.651,38 euros per part del Consell de 
Mallorca.  

Per tot això, propòs que, previ l'informe preceptiu de la Comissió Informativa General i de Comptes, el 
Conseller Executiu de Cooperació Local elevi al Ple del Consell de Mallorca la següent proposta 
d'ACORD 

1r.- Aplicar els romanents produïts per les baixes de l'adjudicació de les actuacions del Pla d'obres i 
serveis de l'any 2007, aprovat per acord del Ple de dia 5 de març de 2007 a les obres i serveis que a 
continuació es detallen:  

Ajuntament: Lloseta  

Obra:" Ordenació, obres, instal·lacions carrers Major, plaça 4 cantons, Sol,       

Església  i Arnau Tugores" 

Pressupost: 141.766,46 euros 

Aportació MAP: 70.883,23 euros 

Aportació Consell de Mallorca: 42.529,94 euros 

Aportació Ajuntament: 28.353,29 euros.  

Ajuntament: Santa Maria del Camí.  

Obra: "Reforma de les cases de Son Llaüd" 

Pressupost: 137.071,42 euros 

Aportació MAP: 54.828,56 euros 

Aportació Consell de Mallorca: 41.121,44 euros 

Aportació Ajuntament: 41.121,42 euros. 

2n.- Les esmentades obres han d'estar finalitzades abans de dia 1 de novembre de 2008. 

3r.- Comunicar al Ministeri d'Administracions Públiques l'anterior aplicació de romanents.  

 
 

El Sr. BOSCH (PP) diu que intervé en aquest moment perquè no va ser possible rebre, a 
la Comissió Informativa, l’aclariment demanat pel seu Grup. 

Respecte al mecanisme d’aplicació i divisió dels romanents, per tal de distribuir-se entre 
els municipis que tenen plans plurianuals, demana si s’ha seguit un ordre estricte 
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d’assignació. Vol saber per què es refereix a Lloseta i Santa Maria del Camí, si hi ha 
més ajuntaments i més plans plurianuals.  

El Sr. ROSSELLÓ (conseller executiu de Cooperació Local) diu que els criteris que 
s’han aplicat són molt senzills i els explica a continuació. 

Per una banda, considerar els municipis que tenguessin subvencions del Ministeri de les 
Administracions Públiques (MAP); per aquesta raó s’utilitzen aquests romanents. Si no 
tenguessin subvencions del MAP es deixarien pel POS de l’any següent, però si no és 
així s’han de tornar, per tant aquest és un criteri.  

Un altre criteri és que tenguessin obres coincidents amb les xifres que, més o menys, 
s’havien de repartir.  

També s’ha valorat la disposició pressupostària municipal. Observa que han consultat 
ajuntaments que no tenien disposició al pressupost de 2007 per poder-los afegir una 
quantitat, però ja no s’hi podia entrar.  

Un altre criteri ha estat avançar a aquests municipis plurianuals que tenien fins l’any 
2010 i s’han passat a 2009. Assegura que tendran en compte aquest fet a l’hora de la 
distribució del Pla d’Obres i Serveis de 2008.  

 

El Sr. Bosch diu que, en aquest cas, si la distribució és la mateixa que es faria a 
qualsevol ajuntament i amb qualsevol plurianual,  el seu Grup votarà a favor.  

S’aprova per unanimitat. 

 
 
MOCIONS 
 
PUNT 26. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES REFERIDA 
A COMISSIÓ D’IGUALTAT. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS  

Atès que la ” LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres” a la seva exposició de motius al punt 3 planteja com a principi fonamental: "la consideración 
de la dimensión transversal de la igualdad, seña de identidad del moderno derecho antidiscriminatorio".  

Atès que el títol I, en el seu article 11, insta a que "los Poderes Públicos adoptarán medidas específicas 
en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los 
hombres".  

Atès que el títol II, al capítol I, article 15,  indica que "el principio de igualdad de trato y oportunidades 
entre mujeres y hombres informará, con carácter transversal, la actuación de todos los Poderes 
Públicos"  

ACORD 



 117

• El Consell de Mallorca aplicarà la perspectiva de gènere dins de cada conselleria per 
aconseguir la transversalitat de les polítiques d’igualtat d’oportunitats.  

• El Consell de Mallorca crearà una comissió transversal d’igualtat amb responsabilitats de 
coordinació, de seguiment i control per a l’aplicació efectiva d’aquestes polítiques. 

 
 

La Sra. CANO (PSOE) manifesta que des del grup socialista al Consell de Mallorca, 
presenten aquesta moció per la qual insten aquest govern a assumir un compromís ferm 
amb la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, compromís que s’ha de traslladar 
cap a l’execució d’una sèrie de mesures destinades a eradicar les desigualtats entre els 
gèneres. 

Explica que l’any 1979 l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la 
Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de violència cap a les dones. 
Mitjançant aquest acord internacional, els estats membres es comprometien a adoptar 
totes les mesures adients, inclòs de caràcter legislatiu, per assegurar el ple 
desenvolupament de les dones amb l’objecte de garantir els mateixos drets humans i 
llibertats que als homes. Una de les aportacions més importants d’aquest document és la 
definició del concepte d’acció positiva com a mecanisme legítim per eradicar les 
desigualtats entre els sexes. 

Les diferents conferències mundials celebrades en 1985 a Nairobi, en 1995 a Pequín i la 
darrera, en 2000 a Nova York, han identificat com a principals problemes per al 
desenvolupament de les dones al món la desigualtat en l’accés al poder i en la 
participació en la presa de decisions, l’alfabetització, l’ensenyament, la desigual 
ocupació, la pobresa, l’explotació sexual i la violència de gènere. 

Pel que fa referència al context europeu, el punt de partida de les polítiques d’igualtat de 
gènere es remunten al Tractat de Roma, l’any 1957 i d’aleshores fins ara s’han aprovat 
nombroses resolucions i programes en favor d’aquesta igualtat, tals com el programa 
Now, Daphe; Equal i ara, en execució fins l’any 2013, Progress. 

La Constitució Espanyola, en l’article 14 reconeix la igualtat de gènere com un dret de 
la ciutadania. A l’article 9.2 estableix la responsabilitat dels poders públics per garantir 
la consecució efectiva d’aquesta igualtat; i finalment, l’article 35.1 prohibeix qualsevol 
discriminació per raó de sexe dins l’àmbit del treball. 

Les polítiques d’igualtat de gènere estan perfectament previstes i recomanades pel 
nostre marc legal, però malgrat això no sempre vénen acompanyades dels resultats 
desitjats i la plena igualtat ens apareix com una quimera lluny de ser efectiva. Un pas 
decisiu en la posada en marxa dels mecanismes que remoguin tots els obstacles que 
impedeixen un accés equitatiu de les dones en tots els àmbits de la societat, és la recent 
aprovada llei orgànica del 22 de març de 2007, Llei per a la igualtat efectiva entre dones 
i homes.  

Des de les institucions públiques s’han de donar passes fermes per modificar les 
condicions estructurals que perpetuen, per la seva dinàmica patriarcal, les desigualtats 
de gènere. És absolutament necessària l’adopció de mesures de compensació per 
eliminar les desigualtats latents i que s’han naturalitzat des de les nostres institucions. 
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El govern de l’Estat ha demostrat en aquesta legislatura no només una sensibilitat 
especial cap a aquestes qüestions sinó que les ha convertit en senya d’identitat: la Llei 
per a la igualtat, la Llei integral contra la violència de gènere, la Llei per a l’autonomia 
personal, a més d’iniciatives com el Plan Concilia que promou la participació activa de 
les dones en àmbits tan dispars com el de la investigació, l’esport, l’ocupació, la salut i 
la conciliació de la vida laboral i personal. 

Coherents amb aquests plantejaments i amb un compromís rotund amb la igualtat entre 
dones i homes, des del grup socialista al Consell de Mallorca, es proposa que en virtut 
de l’article 11 de la ja esmentada Llei per a la igualtat efectiva entre dones i homes que 
insta els organismes públics a corregir les situacions de desigualtat favor de les dones; 
així com a l’article 15, pel qual s’estableix el principi de transversalitat com a principi 
rector de les diferents polítiques a desenvolupar, s’adopti d’una manera racionalitzada i 
planificada per part d’aquest govern de Mallorca i a través de tots els departaments tal 
estratègia de transversalitat. 

Tenim una gran oportunitat de govern per promoure i repensar les polítiques perquè 
aquestes siguin més justes i antidiscriminatòries. Només es podrà assolir aquesta 
igualtat si l’entenem com un procés que s’ha de desenvolupar de manera transversal.  

És ben cert, que per primera vegada, aquesta institució compta amb una Direcció Insular 
d’Igualtat, amb les competències que l’Estatut d’Autonomia li ha atribuït com a pròpies. 
S’ha de posar en marxa un enfocament transversal que assumeixi com a principi 
fonamental el reconeixement i la consideració de les desigualtats de les condicions de 
vida, les situacions socials, econòmiques i culturals de dones i homes en totes les fases 
de la intervenció pública: en la decisió, planificació, execució i avaluació. Aquest 
mainstreaming o principi de transversalitat, és a la vegada un objectiu i un instrument 
que racionalitza el procés polític i l’atorga un plus de democràcia. 

Si es combinen una sèrie de mesures específiques amb la integració sistemàtica de la 
igualtat en tots i cada una de les diferents àrees de govern, ja que no hi ha cap àrea 
neutral i exempta de ser revisada des d’una perspectiva de gènere, podrem estar satisfets 
i satisfetes perquè ens convertirem en un referent d’administració moderna i 
compromesa amb la justícia social. 

El Consell de Mallorca, en especial, en la seva vocació d’ajuntament d’ajuntaments ha 
de ser el model per a les administracions locals en l’aplicació efectiva de les polítiques 
d’igualtat. Unes polítiques que en aquesta moció es concreten en la creació d’una 
comissió interdepartamental com un instrument de coordinació, supervisió i seguiment, 
per fer efectiu aquest enfocament transversal de la perspectiva de gènere i per posar en 
marxa tots els mecanismes necessaris per encaminar-nos a una societat més igualitària 
per a les dones i, conseqüentment, per al conjunt de tota de la societat mallorquina. 

 

El Sr. FLAQUER (UM) anuncia que, òbviament, UM votarà a favor d’aquesta iniciativa 
perquè creuen que és necessari i imprescindible que les administracions, i en aquest cas 
el Consell de Mallorca, donin exemple a la societat civil per aconseguir aquesta 
transversalitat de les polítiques d’igualtat d’oportunitats. 
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Creu que tots els esforços que es puguin fer per complir aquests principis d’igualtat 
entre dones i homes i per superar les situacions de desigualtat, seran pocs. 

Comenta que cada dia es veu per la televisió i els altres mitjans de comunicació grans 
desastres que són les coses que arriben a la gent, però estan segurs que, en el dia a dia, 
en petits detalls, aquesta igualtat està molt lluny de ser assolida. 

Potser podrien tenir, els que duen molts d’anys en aquesta casa, la impressió que el 
Consell pot treure una bona nota en aquest sentit, però creu que això no ho saben i per 
tant serà bo crear aquesta comissió que des d’Unió Mallorquina es demana que sigui 
efectiva i que controli i implanti mesures per aconseguir aquests objectius. 

Per concloure dóna l’enhorabona al Partit Socialista per aquesta iniciativa i els ofereix 
tot el seu suport. 

 

La Sra. MASCARÓ (vicepresidenta i consellera executiva de Cultura i Patrimoni) 
comenta que el Bloc per Mallorca també donarà suport a aquesta moció perquè és 
evident, en les societats democràtiques, la necessitat d’avançar cap a la igualtat existeix 
i s’ha d’impulsar des de les institucions. La igualtat entre homes i dones ha millorat 
aquests darrers anys però encara queda molt de camí a recórrer i aquest camí s’ha 
d’incentivar des de les administracions. Per tant, reitera el seu suport a aquesta comissió 
alhora que confia que realment sigui efectiva i doni fruits. 

Comenta que la consellera d’Igualtat i Joventut ja s’ha posat a disposició de cada 
departament per fer feina en aquest sentit, és a dir, ja s’ha donat la primera passa però hi 
ha molta feina a fer i calen moltes hores i recursos i s’hi han d’implicar tots els grups 
perquè arribi un dia que no sigui necessari presentar aquest tipus de moció. 

 

La Sra. FRAU (PP) manifesta que seu grup també està d’acord amb tot el que s’ha 
exposat i que el seu vot serà a favor d’aquest acord però volen anar més enllà, per la 
qual cosa han preparat una interpel·lació que exposaran més endavant i detallaran quina 
és la seva postura i quina és la política que consideren més adequada. 

 

La Sra. Cano agraeix el vot favorable a tots els grups polítics i comenta la seva intenció 
que aquesta comissió sigui participativa i efectiva. 

S’aprova per unanimitat. 

 
 
PUNT 27. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT PO PULAR 
SOBRE CONTROL DE LES SUBVENCINS AL CONSELL DE MALLO RCA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS  

Atès  el ple extraordinari celebrat l’11 d’octubre  on es varen tractar les subvencions  donades a col·lectius 
i associacions entre l’any 2003 i 2007. 

Atès les reiterades mançançes sobre certes subvencions, tal i com exposa l’informe de la Sindicatura de 
Comptes. 

Atès la manifesta necessitat d’establir un marc a la concessió de subvencions on prevaleixi la 
transparència i la publicitat.  

Atès la manca de presència del patrocini del Consell de Mallorca. 

Atès el pagament de subvencions que s’ha realitzat amb una deficiència important de la justificació de 
dites subvencions, el Grup de Consellers del Partit Popular eleva al Ple la següent proposta d’ 

                                                  
A C O R D 

 
1.- El Ple del Consell de Mallorca acorda donar la màxima publicitat a totes les ordres de subvencions i 
publicar-les obligatòriament als diferents mitjans de comunicació. 
 
2.- El Ple del Consell de Mallorca acorda crear un organisme de control per a la supervisió de totes les 
subvencions que s’atorguin  des dels diferents departaments. 
 
3.- El Ple del Consell de Mallorca acorda que sigui obligatòria la presència del patrocini  del Consell de 
Mallorca. 
 
4.- El Ple del Consell de Mallorca acorda que es retornin els dotblers d’aquelles activitats no justificades i 
expressades a l’informe de la Sindicatura de Comptes.  
 
 

El Sr. FONT (PP) comença dient que fa un mes es va discutir sobre el tema de les 
subvencions i és per això que ara presenten aquesta moció i suposa que un més després, 
l’equip de govern ja tendrà l’informe de la Sindicatura de Comptes, atès que hi ha hagut 
particulars que han iniciat actuacions legals contra el Consell i suposa que el Consell 
s’hi ha personat a través dels seus missers i han de tenir l’informe del mes de juny que 
consta a l’expedient. Ho diu perquè la presidenta havia dit que en tenir l’informe, 
actuarien en conseqüència. 

Comenta que volen que el Consell de Mallorca doni la màxima publicitat a totes les 
ordres de subvencions i que es publiquin obligatòriament a tots els mitjans de 
comunicació, per tal de donar transparència a aquest tema. 

Alhora proposen que aquest Ple creï un organisme de control de les subvencions perquè 
tots estan tocats per aquest tema atès que el síndic diu que s’han de tornar doblers i així 
doncs, hi hauria d’haver un organisme de control per supervisar les subvencions que es 
donin des de tots els departaments. Partits com Esquerra Unida o Esquerra Republicana 
que en fan gala o fins i tot el PSM podrien donar suport a aquesta moció per donar una 
passa endavant i fer realitat el que diuen quan estan a l’oposició i no fan quan estan al 
govern. 
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També sol·licita que s’acordi l’obligatorietat de fer constar el patrocini del Consell de 
Mallorca que, encara que sigui obvi, no s’acompleix i en aquests casos no tocaria pagar-
se la subvenció, perquè és una de les causes previstes per no fer-ho. 

En darrer lloc, demana que s’acordi que es retornin els doblers de les activitats no 
justificades i especificades en l’informe de la Sindicatura de Comptes, que suposa que ja 
el tenen, i que diu que hi ha centenars de milers d’euros que no s’han justificat, i per 
això espera el vot favorable per no ser còmplices d’aquesta Institució. 

 

El Sr. FLAQUER (UM) manifesta que Unió Mallorquina està d’acord amb alguns punts 
d’aquesta moció i en desacord amb altres i planteja la possibilitar de votar per separat 
els punts de la moció si el Partit Popular hi està d’acord. 

Pel que fa al primer punt relatiu a donar la màxima publicitat a les subvencions, el grup 
d’Unió Mallorquina hi està d’acord i, a més, creu que ja s’està fent perquè totes les 
subvencions nominatives que s’aproven o passen pel Ple o si es fa una modificació de 
crèdit passen per Comissió Informativa i per Ple. Quant a les convocatòries de 
subvencions també estan publicades en els pressuposts i quan s’adjudiquen es 
publiquen. Per tant, hi estan d’acord perquè suposa fer el que ja s’està fent. 

Respecte al segon punt relatiu a la creació d’un òrgan de control no hi estan d’acord 
perquè ja existeix aquest Ple i la Comissió Informativa que permet que qualsevol dels 
seus membres pugui fiscalitzar qualsevol subvenció que es doni i també poden demanar 
informació de tots els acords que es prenen en el Consell Executiu que es quan 
s’aproven les convocatòries de subvencions. Opina, doncs, que és innecessari crear un 
òrgan de control que faria encara més enrevessat el funcionament d’aquesta Institució, 
que ja compta amb el millor òrgan de control que pot tenir i que és el Ple. 

Quant al tercer punt comenta que tenen tota la raó. Obligatòriament ha de constar el 
patrocini del Consell de Mallorca i si no s’ha fet així, ha estat un error; cal obligar tots 
els beneficiaris de subvencions a fer constar el patrocini del Consell i per tant, votarien a 
favor d’aquest punt. 

En darrer lloc i en relació al quart punt, puntualitza que per pagar totes les subvencions, 
aquestes han d’estar justificades i en aquesta casa mai no se pagarà una despesa que no 
estigui justificada i és responsabilitat del poder polític atorgar subvencions i jutjar si són 
necessàries, no és de cap altra institució ni de cap altre col·lectiu. Per això, creu que 
totes les subvencions que s’han pagat és perquè han estat justificades, perquè el contrari 
seria una barbaritat, i per tant, no votaran a favor d’aquest punt. 

 

La Sra. MASCARÓ (vicepresidenta i consellera executiva de Cultura i Patrimoni) 
comenta que també hi estan d’acord amb alguns punts d’aquesta moció. 

És evident que des del Consell de Mallorca s’ha de donar la màxima publicitat a les 
ordres de subvencions i també a les subvencions nominatives, però fer-ho 
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obligatòriament a tots els mitjans de comunicació podria suposar pagar més de 
publicitat que de subvenció, per tant, demana una modificació del primer punt i en lloc 
de dir “i publicar-les obligatòriament als diferents mitjans” que digui “i publicar-les 
obligatòriament a alguns mitjans”, perquè si no les despeses de publicitat es dispararan 
i tendran manco doblers per a subvencions. 

Pel que fa a la creació d’un organisme de control, aquesta Institució compta amb uns 
serveis tècnics, jurídics i econòmics que controlen les subvencions. El procés per donar 
una subvenció és molt llarg i si encara s’afegeix un altre organisme de control de caire 
polític, encara es complica més el procés. 

Políticament es pren la decisió de qui es vol subvencionar i quines activitats es volen 
subvencionar i els serveis tècnics diran si s’ajusta a la llei, l’oposició ha de tenir 
l’oportunitat de poder criticar i el ciutadans han de saber què es fa amb els doblers, però 
afegir un altre organisme de control suposarà acabar l’any ni no haver pogut donar ni la 
meitat de les subvencions previstes i en sortiran perdent els ciutadans. 

La presència del patrocini del Consell de Mallorca és evident i la majoria de les 
convocatòries ho solen posar i també en els convenis que se signen. Pensa que la 
majoria dels beneficiaris ho fan i el fet que una minoria no ho hagi fet no pot dur a 
pensar que la gent fa amb els doblers el que vol i els justifica malament. 

Retornar els doblers d’aquelles activitats no justificades no és una decisió política sinó 
dels serveis jurídics, tècnics i econòmics i els tribunals si escau. Ara per ara, i sobretot 
pel que fa a les subvencions que estan en els tribunals, no es pot decidir que tornin els 
doblers fins que els jutges no es pronuncien perquè potser diran que estan ben 
justificades i les hauríem de tornar a pagar. 

La política la fan quan decideixen a qui volen subvencionar i com i quina tramitació 
s’ha de seguir. Un cop aprovat i quan han cobrat és perquè s’ha trobat que la 
documentació estava bé. Els doblers s’hauran de retornar quan els serveis jurídics, 
tècnics o l’òrgan competent els ho digui. 

 

El Sr. RAMON (PSOE) intervé per dir que estan d’acord amb les recomanacions de la 
Sindicatura de Comptes però s’ha de fer sota la tutela i la direcció dels serveis jurídics i 
econòmics i de la Intervenció perquè sinó seria un poc irresponsable quan es llegeix 
“que a l’objecte de la subvenció, l’aplicació pressupostària és incorrecta; que no es 
detalla suficientment la valoració atorgada als expedients; que a alguns expedients ni 
la proposta ni la concessió no inclou l’activitat subvencionada; el concepte de l’import 
justificat no coincideix amb el concepte de l’import pressupostat; que s’ha d’exigir un 
compliment més acurat de les sol·licituds i de les justificacions i, fins i tot, s’ha de 
realitzar un seguiment estricte de la justificació de les subvencions concedides i si 
escau, dur a terme el procediment de reintegrament”, i si això diu l’informe de la 
Sindicatura serien irresponsables si no duguessin, almanco, la direcció política en aquest 
sentit. 
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Quant a la creació d’un organisme de control, creu que el millor control és el que 
exerceixen els ciutadans i l’oposició. Per tant, anuncia que en breu es publicaran a la 
web del Consell de Mallorca les subvencions nominatives de 2008 i també s’hi 
publicaran les bases de totes les subvencions que es facin per convocatòria pública i, 
sobretot, quan s’hagin atorgat, la pàgina recollirà a qui s’ha donat, perquè s’ha donat i 
per quin import s’ha donat. 

Si estan d’acord amb tot això, demana per què no ho va fer el Partit Popular quan tenia 
l’ocasió. Diu que no ha llegit l’informe de la Sindicatura de Comptes del Consell de 
Mallorca sinó l’informe sobre el Govern de les Illes Balears de l’anterior legislatura i 
que és semblant al del Consell de Mallorca i, per tant, estan per la labor de seguir totes 
aquestes recomanacions però no acceptaran lliçons del Partit Popular atès que feren el 
mateix però multiplicat per deu. 

Per concloure, amb el punt 1 des del punt de vista que ha recomanat i no de gastar més 
doblers en publicitat, i amb el punt 3 hi estan d’acord, però no accepten els punts 2 i 4. 

 

La Sra. Presidenta comenta que és un tema molt important la gestió dels doblers públics 
i la transparència exigible a qualsevol institució i que no permetrà que es deixi en mal 
lloc el nom del Consell de Mallorca. 

Pel que fa als punts concrets de la moció presentada, ja s’ha expressat pels distints grups 
polítics amb quins punts es podria estar d’acord i amb quins no. 

Quant al primer punt i com ha dit la Sra. Mascaró, s’ha fet un esforç important amb el 
Pla Estratègic de Subvencions que es publicarà a la pàgina web del Consell de Mallorca 
i no veu oportú pagar per publicar-lo en els mitjans de comunicació i demana que 
aquesta publicació es faci a través de les eines pròpies del Consell de Mallorca i 
estalviar aquests recursos per no generar despeses addicionals a les subvencions que es 
concedeixen a diferents organismes, entitats i organitzacions no governamental. 

Pel que fa a l’organisme de control, opina que el Consell de Mallorca té tots els controls 
tècnics i polítics adients que permet i que obliga la llei. A través de la llei de 
subvencions actua la Intervenció que és el control intern de la casa i en el qual confien 
plenament. Alhora existeix l’auditoria externa que és la Sindicatura de Comptes en la 
qual també confien plenament i que és l’organisme que marca l’Estatut d’Autonomia de 
les Illes Balears i amb el qual hi estan d’acord tots els demòcrates. Així doncs, no calen 
més control tècnics ni polítics perquè també compten amb els Comissions Informatives 
i els Plens on tothom té dret a qüestionar totes les despeses que es facin i a demanar 
totes les explicacions possibles i l’equip de govern contestarà i contesta a totes les 
preguntes que formula el grup de l’oposició. 

En relació al tercer punt que demanen l’obligatorietat de fer constar el patrocini del 
Consell de Mallorca diu que benvinguda sigui aquesta proposta perquè durant la 
legislatura passada varen fer esforços perquè la paraula “Consell de Mallorca” no existís 
a cap acte que organitzava l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca. Es va 
crear una marca a part per amargar el que era la institució del Consell de Mallorca i, per 
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tant, estan d’acord que totes les subvencions dugui clarament la identificació del 
Consell de Mallorca i així ho està fent el nou equip de govern i han fet desaparèixer 
l’antiga marca de l’Institut per evitar situacions tan ridícules com actes en què es 
lliurava una placa per part del Consell de Mallorca i una altra per part de l’Institut de 
Serveis Socials i Esportius de Mallorca per tal que el membre del Partit Popular tengués 
el seu propi protagonisme, dividint la institució en dues bandes, la qual cosa no passarà 
amb aquest equip de govern que posarà el Consell de Mallorca a l’altura que li pertoca, 
però no tenen inconvenient en votar a favor d’aquest punt. 

Quant al quart punt, comenta està cansada de la demagògia que s’està fent amb 
l’informe de la Sindicatura de Comptes que no és tal i no diu el que han dit que diu. 
Explica que hi ha una denúncia judicial de 13 subvencions d’un particular anònim i això 
està sub iudice. El jutge va demanar una prova pericial a la Sindicatura de Comptes i 
aquesta va disposar dos auditors que feren un informe que no és un informe oficial de la 
Sindicatura de Comptes sinó que és una prova pericial d’un jutjat que estableix unes 
qüestions i afecta a 13 subvencions que estan denunciades judicialment i el Consell de 
Mallorca actuarà quan el jutge així ho digui i no quan ho digui el Partit Popular. 

El Consell de Mallorca està personat en aquesta causa per tal de defensar les decisions 
que es prengueren durant la passada legislatura amb el vots del Partit Popular, tot i això, 
ens hi hem personat per defensar aquests interessos. Quan el jutge decideixi sobre 
aquestes 13 subvencions, se’n prendran les decisions oportunes perquè no és possible 
fer-ho abans. 

Fa 15 dies ha arribat al Consell de Mallorca l’informe de la Sindicatura de Comptes per 
a l’any 2004 i, si volen, poden fer un examen exhaustiu del que diu aquest informe que 
farà empegueir-se un parell de persones, sobretot d’aquelles que gestionaven l’Institut 
de Serveis Socials i Esportius de Mallorca. 

Aquesta és la realitat. Els informes de la Sindicatura de Comptes a qui deixen malparat 
és a l’anterior Govern de les Illes Balears i a dins el Consell, la gestió de l’Institut de 
Serveis Socials i Esportius de Mallorca que gestionava les subvenciones més altes que 
es donaven. 

Afegeix que com a presidenta no permetrà que es faci demagògia amb aquest tema i 
desprestigiar el nom d’aquesta Institució i fer creure a la població que s’estan donant 
doblers d’una forma totalment alegal i perversa. 

 

El Sr. Font contesta donant-li la benvinguda a la Sra. presidenta a voler debatre una 
qüestió en què no ha volgut entrar en els darrers dos mesos i que, a més a més, va negar 
en el darrer Ple que tenguessin l’informe d’aquests pèrits i el tenien perquè hi estan 
personats. 

La passada legislatura el grup socialista deia que les subvencions que es donaven eren 
alegals i perverses i ara diuen el contrari. És increïble com canvien d’opinió quan tenen 
poder i quan no en tenen. 
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Fa un mes varen proposar una comissió d’investigació per revisar totes les subvencions 
i l’equip de govern va votar que no i per tant són hereus i esclaus de la seva negativa a 
revisar les subvencions, fins i tot les de l’Institut de Serveis Socials i Esportius de 
Mallorca. Ara fan política i trauran les que afecten al Partit Popular i no ho faran amb 
les que afecten a Unió Mallorquina. 

Nega que deixin malament el Consell de Mallorca, o almanco, no tenen aquesta 
intenció, en canvi, qui sí el deixa malament és l’informe del pèrits de la Sindicatura de 
Comptes que diu que hi ha subvencions que poden estar mal justificades i que no hi 
entra perquè serà el jutge qui se’n pronunciarà, però es refereix a aquelles subvencions 
que el síndic diu que no han estat justificades i és en aquestes que demanen que 
s’intervengui. 

No dubta com actuen els serveis del Consell de Mallorca, però tampoc no vol posar en 
dubte aquest informe. Les subvencions que potser no han estat ben justificades hauran 
d’esperar que el jutge dictamini al respecte, però en el cas de les subvencions que no 
han estat justificades sí que sol·licita que es tornin. Demana per què es varen pagar 
aquelles subvencions que no s’havien justificat. 

Matisa que els apartats de l’informe que recullen aquests extrems han estat publicats en 
distints mitjans de comunicació: dos mitjans de premsa escrita i un de digital. 

El Pla Estratègic de Subvencions aprovat fa poc dies contempla 19,6 milions d’euros 
per a subvencions nominatives que tenen nom i llinatges. 11 milions d’euros es faran 
per convocatòria pública. Es repartiran més de 3 mil milions de les antigues pessetes 
que ja tenen nom i llinatges i això no és un pla estratègic. 

Comenta que les intervencions han estat distintes i que el Sr. Ramon ha començat dient 
que estan d’acord i llavors ha fet una petita matisació dient que se’n donarà publicitat a 
través de la pàgina web. El Sr. Flaquer està d’acord amb el punt primer sense cap canvi, 
és a dir, que s’hauria de publicar a tots els mitjans de comunicació. Això significa que 
ara mateix hi ha un acord majoritari entre Unió Mallorquina i el Partit Popular que no 
existeix amb el Bloc per Mallorca que ha fet una esmena i amb el PSOE que no ha dit 
res si es dóna per bona la publicació a la web del Consell de Mallorca. 

D’altra banda, diuen estar d’acord amb el punt 3 però no amb els altres i afegeix que no 
acceptaran votacions separades. Vol que es voti conjuntament que hi hagi un òrgan de 
control de subvencions i que se publiquin les subvencions a tots els mitjans, la qual cosa 
no representarà més de tres o quatre anuncis en l’any, a més de fer-ho a la web. 

Retreu a la presidenta que durant el darrer Ple s’havia amagat i ara hagi intervengut per 
tenir protagonisme, fer veure que hi és i que salvaguardarà els doblers. 

El Consell de Mallorca està sota sospita per unes subvencions que fins i tot el Partit 
Popular va votar a favor en Ple i que les tornarien a votar a favor però que, a l’hora de 
justificar-les, diu l’informe dels pèrits de la Sindicatura de Comptes que n’hi ha que 
poden estar mal justificades i n’hi ha que no s’han justificat. D’aquestes darreres, el 
Partit Popular demana que la presidenta voti a favor d’aquesta moció per a què es 
reintegrin els doblers al Consell de Mallorca. 
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El Sr. Flaquer (UM) puntualitza que no hi ha res prèviament pactat sobre aquest tema. A 
continuació convida tothom a llegir la pàgina 129 de l’informe de la Sindicatura de 
Comptes perquè ell no ha llegit el mateix que el Sr. Font qui està tergiversant el 
contingut de l’informe i això no ho pot fer. 

El punt 4 en cap moment no diu que no s’hagin justificat subvencions. Fins fa tres anys 
bastava justificar la quantitat que es donava com a subvenció i la Sindicatura diu que no 
només s’han de justificar els doblers rebuts sinó l’import total sol·licitat i des d’aquell 
moment des d’Intervenció s’ha aplicat aquest criteri. El punt 4 d’aquest informe diu que 
hi pot haver subvencions que només s’han justificat els doblers atorgats i no la totalitat 
de l’import que s’havia demanat. 

No està d’acord amb el Sr. Font que l’informe de la Sindicatura de Comptes és 
indiscutible perquè troba que hi ha assumptes que sí s’han de discutir com dir que s’ha 
de dur un registre de subvencions, cosa que ja es fa. Hi ha un Pla Estratègic de 
Subvencions que conté totes les subvencions que es donen amb detall de la quantia i la 
finalitat i no sap què més es pot fer en aquest sentit. 

També és discutible el punt 5 de l’informe que diu que en el mes de desembre no es pot 
pagar res. És una barbaritat aturar l’administració el mes de desembre. Per exemple, a 
l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca no es podia aturar el pagament de 
desembre. Diu que s’ha de tenir sentit comú i que, en primer lloc, l’informe no diu això 
i en segon lloc, hi ha coses de l’informe que es poden discutir. 

Comenta que amb tot aquest maremàgnum s’està deixant malament la Institució i es fa 
arribar una imatge dolenta a la ciutadania i s’està fent sense cap fonaments. S’hauria de 
ser responsable i anar alerta per tal de no donar una imatge equivocada al ciutadà. 

Pel que fa a la publicitat, diu que no té inconvenient en fer-la, però entén, quan es diu 
“màxima publicitat”, que es refereix a uns mitjans que arribin a l’abast de la majoria de 
la població i no posar anuncis al 100% dels mitjans, la qual cosa és una barbaritat. 

Conclou que s’està donant mala imatge a la ciutadania i fer creure a la gent que el tema 
de les subvencions és negatiu no és bo perquè les subvencions han ajudat molta gent a 
fer coses bones per Mallorca. 

 

La Sra. Mascaró remarca que ja li ha dit abans al Sr. Font tot el que havia de dir, però 
referent al punt 1 quan diu “a tots els mitjans de comunicació”, puntualitza que hi ha 
diaris, ràdios, televisions i això representaria molts de doblers perquè només una falca 
publicitària a una emissora de ràdio ja és prou cara. 

Reitera que votar a favor d’aquest punt suposa pagar més de publicitat que els doblers 
que es destinen a associacions i persones que fan coses per aquesta illa i, així doncs, 
retira el seu suport a aquest punt. La transparència passaria a ser desviar doblers 
destinats a subvencions per a publicitat. 



 127

Per altra banda, li diu al Sr. Font que convé que no mescli els informes de la Sindicatura 
de Comptes, perquè sap perfectament el que diu l’informe de la Sindicatura de 2004 que 
no és del Consell i també sap el que diu el del jutjat que tampoc no és de la Sindicatura. 

Matisa que voldria que es jutjàs l’equip de govern pel que fa i farà i no pel que han fet 
els altres. 

  

El Sr. Ramon li comenta al Sr. Font que fa dos mesos quan varen contestar la seva 
proposta de creació d’una oficina de canvi climàtic, amb la qual estaven d’acord gairebé 
en tot, però s’equivocaven perquè darrerament ha sortit gent que no hi està d’acord. 
Quan li varen dir que sí però que no era necessari, el Sr. Font va dir que no volia bones 
paraules sinó fets i li va demanar paciència. La proposta que avui fan són bones paraules 
i l’informe de la Sindicatura de Comptes sobre la gestió de la comunitat autònoma quan 
hi era el Partit Popular, són fets.  

 

El Sr. Font intervé per dir que accepten la proposta del Sr. Flaquer perquè hi hagi dos 
mitjans escrits i dos mitjans digitals que vagin rotant perquè tots els mitjans accedeixin 
a aquest tema i també accepten que es voti per separat el punt 1. 

 

La Sra. Presidenta exposa que ella personalment no s’ha amagat mai de res i sempre diu 
el que pensa i així seguirà. 

En el Ple extraordinari sol·licitat pel Partit Popular varen demanar una interpel·lació i 
una comissió d’investigació de les subvencions atorgades de 2003 a 2007 i varen 
confondre dos informes. Varen denominar “informe de la Sindicatura de Comptes” a 
una prova pericial de 13 subvencions que un ciutadà anònim va dur als jutjats i demana 
com era que el Consell no tenia l’informe però sí el tenia el Partit Popular que no està 
personat en aquesta causa, llevat que siguin el “ciutadà anònim”.  

Els que estan personats són el Consell de Mallorca per defensar els seus interessos i 
aquest ciutadà anònim i llavors hi va haver una prova pericial que el jutge va demanar a 
dos auditors de la Sindicatura de Comptes que serveix per anar investigant aquestes 
subvencions i aquesta casa farà el que digui el jutge i per tant poden deixar de parlar 
d’aquest informe de la Sindicatura perquè no existeix. 

D’altra banda, sí que poden parlar de l’informe de la Sindicatura de Comptes de 2004 
que farà tornar vermells els membres del Partit Popular en tant que explica com es 
gestionaven les subvencions des del govern que presidia el Sr. Matas i també hi ha 
dades molts sorprenents de com es donaven les subvencions per part de l’Institut de 
Serveis Socials i Esportius de Mallorca. 

Insisteix que fan un esforç absolut de transparència i de gestionar bé els doblers públics 
i no poden acusar del contrari a aquest equip de govern. Li comenta al Sr. Font que ha 
dit que el punt 4 de l’informe, i que reflecteixen en la seva moció, que s’han de retornar 
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doblers, és exactament el que diu l’informe de la Sindicatura al Govern de les Illes 
Balears, per tant, l’insta que demani també que es retornin els doblers al Govern de les 
Illes Balears que varen rebre totes les associacions per part dels consellers de Partit 
Popular. 

Hauria de ser el mateix per a ambdues institucions atès que l’informe diu el mateix i no 
és possible tractar amb un sedàs diferent cada institució i per tant, vol deixar clar que 
aquest equip de govern ha pres la decisió de baixar un 45% les subvencions 
nominatives, s’ha creat un Pla Estratègic de Subvencions i no han qüestionat cap 
subvenció inclosa en aquest Pla, només fan demagògia sobre la legislatura anterior que 
eren partícips i estaven governant i ara demanen més control polític al tema de 
subvencions i diu que el control tècnic hi és a través d’Intervenció i també hi és a través 
de la Sindicatura de Comptes i ofereix fer un relat exhaustiu del que diu l’informe de la 
Sindicatura que resultarà molt aclaridor per a tothom. 

Demana al Sr. Font si també demanaran més control polític de les subvencions a totes 
les institucions de l’illa, com per exemple els ajuntaments, perquè totes les 
administracions públiques donen subvencions i l’informe de la Sindicatura ha estat cru 
amb aquesta casa i amb el Govern de les Illes Balears però només volen veure una part 
molt petita i insisteixen en xerrar d’una prova pericial. 

Per anar en positiu, s’ha de parlar per veure que poden fer entre tots per donar màxima 
transparència i publicitat a la gestió dels doblers públics. Ja s’han pres decisions 
estratègiques de funcionament del Consell: aquesta setmana es publicaran les 
subvencions que preveuen els pressuposts a la pàgina web del Consell de Mallorca i 
estaran a l’accés de tota la ciutadania. Totes les subvencions majors de 6000 euros es 
publiquen en el Butlletí Oficial de les Illes Balears segons està establert i a més volen 
que es publiqui a tots els mitjans de comunicació i haver de pagar per això i considera 
absurda aquesta proposta amb la gestió dels doblers públics tan rigorosa, transparent i 
controlada.  

Si aquest ha de ser l’eix de batalla de l’oposició, és a dir, el tema de la publicitat de les 
subvencions del Consell de Mallorca, es pot estudiar, però no confonguin la població. 
S’ha rebaixat en un 45% les subvencions nominatives i el Partit Popular no ha fet cap 
proposta per llevar cap subvenció ni han manifestat cap desacord. 

Pel que fa al que es va fer durant la legislatura passada, els ciutadans ja varen emetre el 
seu veredicte el passat dia 27 de maig i si estan penedits de com gestionaven els doblers 
públics, vol dir que exigiran a aquest equip de govern fer-ho millor. 

Sol·licita al Sr. Font com s’ha de votar aquesta moció pels seriosos dubtes creats en dir 
que no acceptarien una votació separada i més tard han dit que accepten separar el punt 
1 dels altres. 

 

El Sr. Font diu que accepta la proposta d’Unió Mallorquina de publicar les ordres de 
subvencions a dos mitjans escrits i a un mitjà digital i que vagin rotant entre tots els 
mitjans existents. També accepta que se voti per separat el punt 3. 
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La Sra. Presidenta diu que el punt 1 de la proposta quedaria redactat de la següent 
manera: “El Ple del Consell de Mallorca acorda donar la major publicitat a totes les 
ordres de subvencions i publicar-les obligatòriament a dos mitjans escrits i un mitjà 
digital” i afegeix “segons les possibilitats econòmiques del Consell de Mallorca”, per tal 
que no costi més l’anunci que la subvenció que s’ha de donar. 

 

El Sr. Font diu que accepta l’afegitó de la presidenta sempre que no es deixi de fer 
publicitat i després hi hagi factures de cava i canapès i troba que és ridícula la discussió 
que no hi haurà doblers per a publicitat. 

 

La Sra. Presidenta li respon que potser troba ridícul el debat sobre la publicitat però ella 
troba ridícula la proposta presentada perquè també es podria fer publicitat a televisions i 
ràdios perquè hi ha gent que no té accés als mitjans digitals o no fa ús dels mitjans 
escrits. 

 

El Sr. Font aclareix que no troben el que la presidenta ha dit i que ells es refereixen a 
tots els mitjans però com que diuen que potser no tendran doblers per fer-ho a tots els 
mitjans, han acceptat l’esmena per tal reduir el nombre de mitjans. 

 

El Sr. Flaquer (UM) diu que accepten l’esmena del Sr. Font i l’esmena de la Sra. 
Presidenta, és a dir, dos mitjans escrits i un mitjà digital si hi ha fons econòmics per fer-
ho. 

1r punt: S’aprova per unanimitat. 

2n punt: Es rebutja per setze vots a favor (PP) i desset vots en contra (PSOE, Bloc per 
Mallorca i UM). 

3r punt: S’aprova per unanimitat. 

4t punt: Es rebutja per setze vots a favor (PP) i desset vots en contra (PSOE, Bloc per 
Mallorca i UM). 

 
 
 
PUNT 28. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT PO PULAR 
SOBRE EXECUCIÓ DEL CONVENI DE CARRETERES PRIORITZAN T 
L’EXECUCIÓ DELS ACCESOS A PALMA. 
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Es dóna compte de la següent moció: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS  

Atès  que el 28 de setembre de 2007, se va signar el Conveni de carreteres entre el Consell de Mallorca y 
el Ministeri de Foment. 

 Atès la llarga durada del conveni, la qual es preveu fins a l’any 2017, és fa  necessari planificar quines 
han de ser les primeres actuacions que ha de dur a terme el Ministeri de Foment.  

Atès en el Conveni de Carreteres hi ha una previsió d’inversió de 173 milions d’euros entre els anys 2007 
i 2011. 

Atès que la ciutat de Palma necessita amb urgència començar a solucionar els seus accessos i considerant 
que les primeres actuacions que es facin han d’anar destinades a solucionar-los, el Grup de Consellers del 
Partit Popular eleva al Ple la següent  

 
PROPOSTA D’ACORD 

 
 
1.- El Consell de Mallorca proposarà a la primera Comissió de Seguiment del Conveni de Carreteres que 
es prioritzi la construcció dels accessos a Palma prevists en el conveni de carreteres. 
 
 
 

La Sra. CABRER (PP) explica que presenten una moció molt senzilla però alhora molt 
important per a tota la ciutadania de les Illes Balears, centrada en els accessos a Palma.  

Comenta que el passat dia 28 de setembre, amb més d’un any de retard, es va signar el 
conveni de carreteres, entre el Ministeri de Foment i el Consell Insular de Mallorca.  

Diu que és un conveni que preveu, per a l’any 2007 i per part del Ministeri de Foment, 
una inversió de 23 milions d’euros –19 milions d’euros en infrastructures i 4 milions 
d’euros en expropiacions–.  

Observa que queden menys de dos mesos perquè acabi l’any 2007 i no els consta que 
s’hagi fet tan sols la primera comissió de seguiment. Per tant, espera que es rompi 
aquesta dinàmica i que es facin valer els interessos del Consell Insular de Mallorca i de 
tots els mallorquins.  

Recorda que també estava previst fer dins l’any 2008 l’estudi de mobilitat d’accessos a 
Palma per import d’un milió d’euros i començar les obres del segon cinturó l’any 2008.  

Comenta que el conveni, a l’annex 1, que analitza totes les obres, des de l’any 2007 fins 
a l’any 2017 preveu aquesta obra, l’anomenada “accessos a Palma”, que és en realitat el 
nom del segon cinturó –no hi ha altre projecte-,  amb una partida de 105 milions d’euros  
i està previst que comenci l’any 2008.  

Diu que aquesta obra és independent d’altres accessos a Palma, com és el tercer carril de 
la via de cintura, l’enllaç de la carretera de Sóller amb el polígon de Son Castelló o 
l’accés a Es Molinar, que són uns altres projectes distints, amb unes anualitats distintes i 
uns pressuposts distints. 
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Insisteix a dir que la denominació “accessos a Palma” amaga realment l’obra del segon 
cinturó, perquè té un pressupost molt elevat, quasi un terç del total del conveni de 
carreteres i és una obra que està previst començar l’any 2008, amb un pressupost previst 
per part del Ministeri de Foment de 3 milions d’euros –10 milions d’euros l’any 2009, 
30 milions d’euros l’any 2010, 34 milions d’euros l’any 2011 i 27 milions d’euros l’any 
2012–.  

Malgrat aquesta previsió clara del conveni de carreteres signat, assegura que al seu Grup 
li preocupa que durant el darrer mes, arran de la decisió de continuar les obres de Son 
Espases, s’han produït declaracions aparentment contradictòries entre la presidenta del 
Consell Insular de Mallorca, el conseller d’Obres Públiques i altres membres del govern 
d’aquesta institució.   

Tot seguit, fa referència i llegeix els diferents titulars apareguts a la premsa sobre 
aquestes declaracions sobre el segon cinturó. Insisteix en la manca de coherència entre 
unes i altres.  

Recorda també que la presidenta, respecte al conveni de carreteres, va dir que el 
projecte no incloïa el segon cinturó, sinó redactar un pla de mobilitat que estudiï altres 
alternatives.  

Davant tantes contradiccions, reitera la preocupació que sent el seu Grup i recorda que 
són milers els ciutadans que pateixen la saturació de trànsit que es produeix diàriament a 
la via de cintura.  

Reitera, per acabar, que la previsió d’aquesta infrastructura és urgent, amb més motiu 
ara que s’han reprès les obres a Son Espases.  

Assegura que la moció que presenten pretén que el Consell Insular de Mallorca prengui 
partit d’una forma clara sobre aquesta obra, que la consideri una prioritat i que la 
comencin l’any que ve.  

 

El Sr. FLAQUER (UM) diu a la Sra. Cabrer que, amb aquesta moció, el que pretén és 
cercar incoherències entre UM, el PSOE i el Bloc per Mallorca.  

Li assegura que entre tots ells no hi ha cap contradicció, que el que prima és el diàleg i 
que entre la presidenta i el conseller d’Obres Públiques no va existir cap tipus 
d’enfrontament pel que fa a les declaracions que ha esmentat. La causa és que es va 
interpretar de forma incorrecta, cosa que amb els mitjans de comunicació a vegades 
passa, com ho saben tots.  

Li assegura que, al conveni, els accessos a Palma són una prioritat, per començar l’any 
2008. Per tant, aquest equip de govern ha donat importància a un tema prioritari per a 
tots, l’entrada i la sortida de Palma, que certament és un problema. 

Recorda que UM, des de sempre, és partidària del segon cinturó i fins i tot ho ha 
expressat així al seu programa electoral, perquè el considera la solució al problema. Per 
tant, seria una incoherència dir el contrari.  
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Tot i que el segon cinturó és necessari, UM també té clar que serà fidel a un pacte que té 
amb el PSOE i amb el Bloc per Mallorca. Recorda que aquest pacte establia la 
necessitat de fer un estudi de mobilitat i UM té clar que aquesta serà una decisió 
conjunta.  

Ressalta el caràcter dialogant d’UM, com també la seva capacitat per negociar, cosa que 
farà també en aquesta ocasió, per tal d’arribar a construir aquest segon cinturó. Tot i 
això, avança que en cap cas en farà una qüestió bèl·lica.  

A més, creu que la comissió de seguiment del conveni de carreteres no és el lloc per 
proposar prioritats, sinó que és una decisió d’aquest Ple, de l’equip de govern i que, en 
aquest cas, ja s’ha manifestat sobre la prioritat d’aquesta obra, definida com “accessos a 
Palma”. 

 

El Sr. ROSSELLÓ (conseller executiu de Cooperació Local) expressa el seu rebuig a la 
moció que presenta el PP, per una raó molt senzilla, que explica tot seguit. 

Considera que el Sr. Flaquer ja ho ha deixat prou clar quan ha explicat que el conveni de 
carreteres preveu aquesta prioritat; no hi veu cap sentit a repetir que s’han de prioritzar 
els accessos a Palma.  

Recorda que també el conseller d’Obres Públiques va deixar ben clar, a una 
interpel·lació que li varen fer a un passat Ple, que la seva prioritat eren els accessos a 
Palma.  

Respecte al Bloc per Mallorca, assegura que donarà suport a prioritzar els accessos a 
Palma que es decideixin de forma col·lectiva i col·legiada dins l’equip de govern. 
Comenta que el Bloc per Mallorca és també una força política molt acostumada al 
diàleg i al consens, als quals donarà prioritat per damunt qualsevol cosa.  

En conseqüència, considera una redundància la moció que presenta el PP, perquè és 
prou evident que es donarà prioritat als accessos a Palma.  

Comenta que ja s’ha encomanat l’estudi de viabilitat corresponent. Per tant, retreu al PP 
que vulgui avançar la discussió i demana als seus consellers que es posin tranquils, que 
d’aquí a dos mesos ja tendran la informació d’aquest estudi.  

 

La Sra. SANSÓ (PSOE) opina que no té cap sentit la moció que presenta el PP, perquè 
el conveni ja estableix aquesta prioritat. Observa, també, que utilitza l’expressió 
“accessos a Palma”, no la de “segon cinturó”.  

Reitera el que ja han expressat els portaveus anteriors en aquest sentit.  

Retreu també al PP la seva precipitació quan assegura que hi ha discrepàncies dins 
l’equip de govern. Opina que cal esperar a conèixer la decisió final. 
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El Sr. PASCUAL (vicepresident i conseller executiu d’Obres Públiques) comenta que 
els diferents portaveus ja han expressat la decisió de l’equip de govern de no donar 
suport a la moció. 

Diu que entén el sentit d’aquesta moció, que és començar a actuar en la qüestió dels 
accessos a Palma. Recorda que, en aquest sentit, ja n’existien projectes a anteriors 
convenis.  

Observa que és un projecte complex i per aquest motiu s’ha fet un estudi de mobilitat. 
Recorda que precisament a causa d’aquesta complexitat es varen dur a terme altres 
infrastructures prèvies, que havien d’acabar amb aquesta obra dels accessos a Palma.  

Assegura que aquest equip de govern és molt conscient que ha de prioritzar durant 
aquesta legislatura aquesta obra dels accessos a Palma, tal i com ho esmenta el conveni. 

Recorda a la Sra. Cabrer que si repassa les obres realitzades, s’adonarà del gran esforç 
que s’ha fet respecte a aquesta obra.  

Sobre el tema central, les al·lusions que ha fet la Sra. Cabrer a contradiccions entre la 
presidenta i el conseller d’Obres Públiques, com també amb la resta de portaveus de 
l’equip de govern, diu que vol deixar clar que no hi ha ni hi pot haver contradiccions.  

Assegura que no ha sentit que en cap moment que la presidenta es referís al “segon 
cinturó, no”, sinó al “projecte que hi havia de segon cinturó, no”. Recorda que ell també 
ha dit el mateix, des del primer dia i que sempre ha manifestat que estava d’acord amb 
el segon cinturó, però no amb el projecte i el disseny que existia per aquesta finalitat. 

Considera que és prou evident que tot l’equip de govern segueix la mateixa línia 
respecte al segon cinturó o una fórmula similar, perquè el que està clar és que hauran de 
resoldre el problema dels embossos que hi ha a l’entrada de Palma, com també els 
conflictes que provoca i provocarà, lògicament, Son Espases. Per tant, cal esperar de 
moment l’estudi de viabilitat, del que s’ha demanat l’encomana de gestió.  

Respecte a la petició de la Sra. Cabrer que es reuneixi la comissió de seguiment, 
l’informa que, si no sorgeix cap impediment, té previst reunir-se aquesta mateixa 
setmana i ho farà a Palma.  

Considera que és una bona notícia que els representants del Govern espanyol vinguin a 
parlar de temes de Mallorca, a Mallorca. 

 

La presidenta dóna la paraula, pel torn de rèplica, a la Sra. Cabrer. 

La Sra. Cabrer precisa que l’objectiu de la moció no és parlar de si hi ha o no 
contradiccions, que d’altra banda considera que són evidents, sinó saber si es resoldran 
d’una vegada els problemes de la via de cintura i, sobretot, si es farà el projecte que el 
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conveni sempre ha amagat amb el nom de “accessos a Palma”, que és en realitat el 
“segon cinturó”. Reitera que, d’una o altra forma, és el “segon cinturó”. 

Observa que d’altres projectes d’accessos a Palma estan al conveni, a part. Hi ha el 
projecte del tercer carril a la via de cintura, el de la connexió a la carretera de Manacor, 
el d’accés al Molinar, el del polígon de Son Castelló a la carretera de Sóller, però són 
projectes a part del projecte  “accessos a Palma”, que té un import molt elevat, de 105 
milions d’euros.  

Assegura que el motiu de l’elevat cost és perquè era el projecte que hi havia de segon 
cinturó i aquest era el seu cost, referit al desdoblament entre els supermercats Alcampo i 
Continente i la continuïtat fins a la carretera de la Universitat de les Illes Balears i per 
això té aquest import.  

Observa que resulta molt curiós que estiguin d’acord amb què el conveni doni prioritat 
al projecte dels accessos a Palma, perquè efectivament està previst que comencin les 
obres l’any 2008 i, en canvi, votin en contra.  

Diu que al PP li preocupa el fons de la qüestió, perquè és un problema molt important 
per a molts de ciutadans de les Illes Balears el fet que es prengui una decisió molt 
seriosa respecte a si es vol afrontar aquest projecte o no, perquè no és normal que diguin 
que hi estan d’acord i després votin en contra de la moció; si és tan òbvia, l’han de votar 
a favor.   

Tot seguit, retreu les incoherències següents: signar un conveni de carreteres fa un mes i 
mig, que s’havia presentat al Ple de novembre de l’any 2006 i que el Bloc per Mallorca  
havia votat en contra perquè deia que amagava el segon cinturó. Insisteix a dir que 
aquesta és la realitat.  

Diu que el seu Grup lamenta la signatura d’un conveni que no se sap encara si 
s’executarà o no, com també la demagògia entorn a una infrastructura, que evidentment 
no serà el projecte que hi havia, però observa que, a hores d’ara, plantegin el projecte 
que vulguin, després d’haver llegit a la premsa que pensen construir en sòl rústic, la 
demagògia sobre la destrucció del territori comença a ser palpable. 

Considera que amb el debat sobre la construcció d’habitatge de protecció pública i 
habitatge lliure, en sòl rústic, a les Illes Balears, cau pel seu mateix pes la demagògia 
que varen fer amb unes infrastructures viàries, molt necessàries i de les quals, 
afortunadament, gaudim molts de ciutadans. 

Reitera, però, la necessitat de prendre decisions concretes i reals de projectes sobre 
accessos a Palma, no només dels petits projectes; és el que espera la ciutadania de les 
Illes Balears.  

Finalment, diu que lamenta no rebre el suport a la moció, que és el reflex del conveni de 
carreteres que es va signar fa un mes i mig. 
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El Sr. Flaquer (UM), en el seu torn de rèplica, manifesta que aquesta moció és una 
qüestió de filosofia.  

Recorda a la Sra. Cabrer que ella ha dit que s’ha de dur a la comissió de seguiment la 
priorització de les obres dels accessos a Palma. Li explica que no s’hi ha de dur, perquè 
aquest equip de govern ja ha demostrat que els accessos a Palma són importantíssims.  

Creu que és una qüestió que ja s’ha reflectit ben a bastament sobre el mateix conveni, en 
xifres i que, a més, és una prioritat d’aquest equip de govern. Per tant, no hi veu la raó 
de dur-ho a una primera comissió, perquè no és necessari, ja és així. Per tant, és una 
moció redundant.  

Diu que, si alguna cosa ha demostrat aquest Consell de Mallorca és capacitat per 
executar obres a la xarxa viària de Mallorca, per tant no es pot posar en dubte que 
durant aquests quatre anys es continuarà en la mateixa línia i que es faran moltes coses 
gràcies al conveni signat. 

Creu que s’ha de confiar en la capacitat de gestió del conseller, que ha demostrat una 
eficàcia que es pot comprovar en les carreteres de Mallorca. 

Li diu també que UM mai no ha criticat que el PP, quan governava en el Govern de les 
Illes Balears, fes carreteres. Insisteix a deixar ben clar que no ho va fer, mai. Sempre 
han pensat que s’havia de millorar la xarxa viària i el Consell de Mallorca en va fer una 
part i el Govern de les Illes Balears en va fer una altra. Potser el model no era el del 
Consell de Mallorca, però les carreteres eren necessàries.  

 

El Sr. Rosselló reitera que aquest debat no té massa sentit, perquè es pretén que es voti 
una cosa que ja està aprovada.   

Pensa que el PP, amb aquesta moció, pretén avançar i tenir avui una discussió que 
només tendrà sentit si es fa d’aquí a dos mesos, quan es disposi de l’estudi de viabilitat 
que s’ha esmentat abans.  

Per tant, els demana que es posin tranquils, que tot arribarà. Reitera que avui no toca 
parlar d’aquesta qüestió, de moment cal que cadascú que faci la seva feina i després 
s’atengui a les conseqüències.  

 

La Sra. Sansó manifesta la seva sorpresa pels missatges ocults que sempre veu el Partit 
Popular a qualsevol projecte que es presenta. Per exemple, al conveni de carreteres hi 
veuen el segon cinturó, tot i que suposa que en realitat hi veuen el seu segon cinturó.  

Recorda que l’equip de govern ja ha deixat ben clar que no serà “el seu segon cinturó”, 
sinó que es milloraran els accessos a Palma, perquè és molt necessari, no d’ara sinó de 
fa anys infinits, però diu que abans es farà el Pla integral de mobilitat, que és el pas 
previ per a fer un projecte ben fet, no un bunyol com ja ha fet l’anterior Govern de les 
Illes Balears, del qual la Sra. Cabrer era consellera. Diu que no cal tampoc precisar a 
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quin projecte es refereix quin dels projectes d’aquesta anterior legislatura del Govern 
balear s’ha fet sense una previsió prèvia. 

Assegura que l’equip de govern prendrà la decisió que consideri més convenient per 
facilitar a la ciutadania un millor accés a Palma. 

Reitera el que han dit els altres portaveus respecte a la manca de sentit de la moció, per 
la qual cosa anuncia que votaran en contra.  

 

El Sr. Pascual tanca el debat assegurant que durant aquesta legislatura serà cert que 
s’actuarà sobre el projecte d’accessos a Palma. Es farà la inversió prevista per a 2008 i a 
més es recuperaran els 22 milions d’euros que hi havia per inversions durant 2007, 
perquè lògicament no hi ha temps per adjudicar les obres; per tant, es podrà apreciar que 
l’envestida serà considerable.  

Pel que fa als 105 milions de l’anterior projecte que la Sra. Cabrer ha esmentat, li diu 
que l’actual equip de govern els destinarà a un o a diversos projectes que resolguin igual 
o millor el que el projecte inicial donava com a solució per resoldre el problema.  

En conseqüència, considera que els han de donar temps per veure si seran capaços de 
dur-ho endavant. Confia que sí que ho seran, i que l’estudi de mobilitat que actualment 
es fa serà una bona ajuda per aconseguir-ho. Destaca que, amb el diàleg i amb l’informe 
dels tècnics del Departament de Carreteres, segur que trobaran petites alternatives al 
projecte inicial i confia que siguin suficients els doblers que s’havien previst per a donar 
aquestes solucions. 

Per acabar, destaca que aquesta és la responsabilitat de l’equip de govern, i també la 
tasca a la qual s’ha entregat. 

Es rebutja per setze vots a favor (PP) i desset vots en contra (PSOE, Bloc per Mallorca i 
UM). 

 
 
PUNT 29. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT PO PULAR 
SOBRE REBUIG A LES DECLARACIONS DEL CONSELLER D’INT ERIOR 
DEL CONSELL DE MALLORCA, SR. JOAN LLADÓ. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 
Atès els passats dies la societat balear fou testimoni d’un nou atac contra la institució que simbolitza la 
unitat i la permanència del nostre país; en aquesta ocasió es tracta d’un atac dut a terme per un alt càrrec 
de l’administració, ni més ni manco que el Conseller d’Interior del Consell Insular de Mallorca. Aquest 
afirmà en unes cartes publicades a ''De Franc'' i ''Cent per Cent'': “...I si qualcú vol encendre un ciri, que 
enrotlli un retrat del Rei.” 
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Atès la necessitat de rebutjar aquests tipus d’actuacions, encara amb més motiu quan qui les du a terme és 
un responsable públic. Des del Grup de consellers creiem necessari que les institucions es pronunciïn 
davant aquest tipus d’atemptats i condemnin l’actitud de menyspreu cap a la primera institució del nostre 
país. 
 
Atès la importancia de no oblidar el paper que ha jugat la monarquia en tot el procés de la transició 
espanyola. Ha estat, sens dubte, peça clau de tot el sistema democràtic que tenim fermament consolidat 
avui en dia i que, en cap cas, mereix comentaris com el que ha pronunciat el Conseller d’Interior del 
Consell de Mallorca., el Grup de Consellers del Partit Popular eleva al Ple la següent proposta d’ 

   

ACORD 

 

1.- El Consell de Mallorca lamenta i condemna les declaracions efectuades als setmanaris de Manacor 
“De Franc” i “Cent per Cent” pel Conseller d’Interior del Consell de Mallorca on manifestà “si qualcú vol 
encendre un ciri, que enrotlli un retrat del Rei”.     

 
 

El Sr. BOSCH (PP) inicia la intervenció recordant que és la tercera moció de condemna 
o de rebuig que s’ha fet en els darrers cinc anys. A una no hi va haver fissures perquè 
defensaren la Sra. Mulet. A una altra, relativa al Sr. Rodríguez, hi va haver fissures i la 
votaren en contra i la rebutjaren. Afegeix que intentarà trobar una fissura per aconseguir 
algun vot favorable i a continuació li demana a la Sra. Presidenta si intervendrà després 
o no i anuncia que farà una proposta en el proper Ple en aquest sentit. 

Per tal d’intentar convèncer qualcú, diu estar disposat a llevar la paraula “condemna” i 
que només digui “lamenta” perquè la paraula condemna és molt forta perquè vol 
convèncer-los per lamentar aquest fet. 

Els membres del Consell de Mallorca varen ser rebut, fa quatre mesos, per Sa Majestat 
al Palau de l’Almudaina que és la segona residència del Rei, que té el defecte 
d’anomenar-se Borbó, ser fill de qui és, però no en té cap culpa, a més de ser nét d’un 
rei que se’n va anar quan va entrar la República. 

A continuació diu que a les persones de la seva generació els dol molt això, perquè el 
Rei Joan Carles I, no sap si al Sr. Lladó, amb qui ha debatut qualque vegada sobre els 
seus punts de vista, li feim cap moció sobre qui estima més Mallorca. 

Diu que per ser del Partit Popular li solen dir “espanyolista” i “espanyolista” és el 
seguidor del Reial Club Esportiu Espanyol de Barcelona i afirma ser culer de tota la 
vida i ara també mallorquinista però abans el Mallorca no jugava a primera. 

Demana que li acceptin les bromes i la ironia en aquesta intervenció, per calmar un poc 
i per justificar, perquè lamenta el que es va dir i perquè li vénen imatges d’Esquerra 
Republicana a Girona amb els Reis cap per avall, l’estratègia i la ironia de cremar el 
retrat del Rei amb aquesta frase, que és molt irònica i molt intel·ligent, però la majoria 
dels ciutadans intel·ligents entenen que hi ha quelcom més i per això demana al Sr. 
Lladó que lamenti el que va dir i que voti a favor. 
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Li ofereix parlar llavors de la transició política, de la Constitució, del paper del Rei i si 
volen, canviar les regles i tornar a repartir les cartes perquè tenen majoria i tots són 
republicans excepte UM. Diu que estan en una cambra en què tots els partits, llevat del 
Partit Popular, són republicans. Afegeix que ells no defensen el Rei sinó la Constitució 
que l’any 1981 varen defensar tots, començant pel Rei Joan Carles I i el seu fill. 

Es va pactar aquesta forma d’estat i no acceptarà insinuacions respecte a la Casa Reial 
que té l’amabilitat de rebre’ls, se li ha demanat ajuda per rebre més doblers i va ser molt 
amable amb tots. Opina que una monarquia parlamentària és tan vàlida com una 
república i la tenen països tan avançats com Suècia, Noruega, Dinamarca, Holanda o el 
Regne Unit.  

Li comenta al Sr. Lladó que no passa res per dir el que pensa però ha de tenir en compte 
que és conseller gràcies a la Constitució que va donar lloc a uns estatuts i una llei de 
consells. 

Li suggereix que faci com els britànics un “speakers’ corner”, perquè hi ha una llei no 
escrita que permet dir el que sigui mentre no es trepitgi sòl patri: posa l’exemple d’un 
que es va enfilar damunt una capsa per dir la seva. Afegeix que ho ha viscut en primera 
persona, perquè ha pogut anar a una sessió del Parlament de Westminster. 

Comenta al Sr. Lladó que faci com els seus companys de Catalunya i tenir el que 
denominen “el clan de l’avellana”, que és el grup de persones que ara controla Esquerra 
Republicana i que provenen de Tarragona. El darrer president d’Esquerra Republicana 
de la Generalitat tornà a Catalunya perquè la Constitució va permetre restaurar la 
legitimitat del govern de Catalunya al Sr. Tarradellas. 

Diu sentir-se orgullós d’aquest país i que volia un estatut com aquell, però si ara s’ha de 
fer una altra cosa, li és igual, es pot canviar el que sigui, però és inadmissible que un 
ministre regional –que és com li diuen a Europa– deixi caure coses que recorden al que 
els seus companys fan a una altra banda. Podrà fer el que vulgui, però cada vegada que 
ho faci, el Partit Popular vendrà a aquest Ple i presentaran a la presidenta aquesta moció 
i li demanaran que, almanco, ho lamenti i si ho fa molt, que disposi el seu cessament. 

 

El Sr. FLAQUER (UM) manifesta que Unió Mallorquina no comparteix en res les 
declaracions del Sr. Lladó, com ja li han fet saber personalment. El Sr. Lladó és un 
conseller i les seves declaracions representen a una Institució i no és bo que se’n doni la 
imatge que es va donar, però alhora, troben que és bo que hi hagi llibertat d’expressió i 
per això el Sr. Lladó va poder dir el que pensava, la qual cosa també és positiva. 

Unió Mallorquina recolza la figura del Rei i de la Casa Reial i avui són aquí per ells i 
són un símbol per a tots els espanyols, balears i mallorquins. Comenta que hi ha 
persones, més aviat d’extrema dreta, que amb les seves declaracions i actituds, estan 
faltant al respecte a la figura del Rei i fan més mal del que va poder fer el Sr. Lladó. 

En aquest moment, la presidenta de la comunitat de Madrid o el locutor d’un mitjà de 
comunicació radical estan fent igual de mal que es pugui fer des d’altres àmbits. 
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Així doncs, Unió Mallorquina votarà en contra perquè aquest Ple no és un tribunal i 
paraules com “rebuig” o “condemna” no són del seu estil. Els que han d’opinar sobre el 
Sr. Lladó són els ciutadans el dia que hagin d’anar a votar. 

 

La Sra. MASCARÓ (vicepresidenta i consellera executiva de Cultura i Patrimoni) 
destaca l’interès exagerat del Partit Popular de parlar del Sr. Lladó i no ho fan sobre res 
que afecti a la seva tasca com a conseller executiu. Creu que el problema del Partit 
Popular és que no entenen que el Bloc per Mallorca aporti una persona del PSM, una 
d’Esquerra Unida i una d’Esquerra Republicana i els retrauran qualsevol cosa. 

Tot i això, li agraeix al Sr. Bosch el to de la seva intervenció i el fet de no haver caigut 
en el mateix discurs que la setmana passada va fer una companya seva al Parlament de 
les Illes Balears que deia que estava segura que dia 18 d’octubre el Sr. Lladó no havia 
complit amb les seves obligacions i que no era allà on havia de ser en coherència amb la 
seva responsabilitat i el càrrec que ocupa. Tot seguit, la Sra. Mascaró explica que el dia 
de la tempesta a què es referia, el Sr. Lladó estava convocat a un Consell Executiu i va 
telefonar per dir que venia una tempesta i no podria assistir-hi. 

El Partit Popular no pot consentir que un conseller del Bloc de Mallorca, després 
d’acomplir amb les seves responsabilitats, surti a IB3 a parlar de tempestes i de 
desgràcies. Necessiten fer oposició i no troben altra cosa que aquest tema i està segura 
que trobarà temes per fer una feina més profitosa per a la gent d’aquesta terra. 

 

El Sr. RAMON (PSOE) comenta que tant de bo tingués més minuts de glòria, perquè la 
seva intervenció no té punt de comparança amb la de la Sra. Feliu al Parlament. És 
millor el seu to i la seva argumentació, encara que ha començat llevant el terme 
“condemna”. 

Diu que el seu grup polític lamenta profundament les declaracions del Sr. Lladó, però 
també lamenta que es traguessin de context. Recorda que es va fer en nom d’una 
persona amiga seva que havia mort.  

També lamenten altres declaracions fetes per personatges i responsables públics dient 
que la dictadura va ser un període d’extraordinària placidesa. Tampoc no els agrada el 
to que s’empra en el debat continu que hi ha sobre el Rei a alguns mitjans de 
comunicació. 

Opina que la salut de les institucions democràtiques és bona i no consideren necessari 
tractar una moció que parla d’atemptats i que treu les coses de context. Si el Rei està 
preocupat per alguna cosa, serà per la seva dreta i no per la seva esquerra. 

 

El Sr. LLADÓ (conseller executiu d’Interior) li diu al Sr. Bosch que els ha volgut donar 
una lliçó de constitucionalisme i recorda que els seus antecessors del Partit Popular no 
votaren la Constitució. Afirma que ell dóna la cara i, en primer lloc, demana 
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públicament disculpes per la mala imatge que, tret de context, hagi pogut ocasionar un 
article per a un periodista, a un parler, a un manacorí, a un amic seu, en Tomeu Ferrer. 

Ha dit tret de context perquè l’espelma era per un difunt, per un obituari, no per cap 
arenga ni cap soflama, com han volgut fer veure i per això, el Partit Popular amb 
aquesta presentació demostra una manca de respecte cap a les persones, des del punt de 
vista més humà i des del punt de vista polític, és una manca de respecte a l’article 19 de 
la Declaració Universal del Drets Humans que recull la llibertat d’expressió. 

Remarca que la frase era una metàfora en el pensament radicalment democràtic d’en 
Tomeu qui volia que tothom fos igual.  

Retreu que ara parlin de democràcia i diguin que això no és democràtic; li qüestiona el 
següent: si demanar la igualtat, demanar la democràcia plena i que tothom sigui igual 
davant la llei no és democràtic, perquè en canvi si que ho és que el representant del 
Partit Popular a Europa, el Sr. Mayor Oreja, no condemni el franquisme, una dictadura. 

 

El Sr. Bosch agraeix el to de les intervencions, encara que creu que qualcú ha fet trampa 
i se n’ha anat a una altra cambra i d’altres a Europa, però ningú no ha contestat al que 
demana, que és que s’aprovi amb l’esmena feta in voce per retirar “condemnar”. El 
mateix conseller lamenta les declaracions, però vol forçar una votació en aquest punt. 

Diu que l’al·lusió al minut de glòria era metafòrica, però considera que es parla de coses 
que no voldria tractar, sinó de carreteres, territori, residus, etc.  

Tot i això, en aquesta cambra poden parlar de política. Recorda que el Partit Popular i 
Esquerra Republicana governen en coalició dos municipis de Catalunya, és a dir, són 
socis. Observa que gairebé es produeix la mateixa situació a un municipi de Mallorca; 
dit això que no es dirigeix a la persona, opina que pot fer aquest debat sobre un 
conseller d’aquí i defensa que no es faci això davant el Rei. 

Explica que ha vengut a parlar del que és la seva feina d’oposició i dir el que pensa, 
amb el to que pensa. Diu que ell va votar la Constitució perquè ve d’UCD i al PP hi ha 
gent d’UCD i d’altres partits, en referència al comentari que no havia votat la 
Constitució. 

 

El Sr. Flaquer (UM) creu que és molt positiu que el Sr. Lladó hagi demanat disculpes, la 
qual cosa no és gens fàcil i en nom d’Unió Mallorquina li ho reconeix. Reitera que UM 
votarà que no a aquesta moció perquè aquest Ple no és un tribunal. 

 

La Sra. Mascaró manifesta que és obvi que aquí es pot parlar de política però que, al seu 
parer, hi ha altres temes per dedicar-los el minut de glòria. Li retreu haver triat aquest i 
atès que vol una resposta, li diu que la tendrà en la votació, que serà en contra. 
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El Sr. Ramon reitera que lamenten les declaracions però estan satisfets amb les 
disculpes que ha demanat el Sr. Lladó i està de més la proposta. 

 

El Sr. Lladó entén que amb la festa de Tots Sants el Sr. Font engresqui els seus 
consellers. Diu que ell per Tot Sants va tornar a la tomba d’en Tomeu i li va posar una 
altra espelma que simbolitza un país d’iguals fonamentat en la llibertat de les persones i 
la qualitat democràtica que és el que pretenia amb aquell article, és a dir, recobrar 
l’esperit inconformista i compromès d’en Tomeu Ferrer. 

Li demana al Sr. Font si acut cada any a celebrar la festa dels morts a l’oficina del cens 
electoral per encendre una espelma per qualcú, cosa que no sap, però li diu que les seves 
crítiques l’han animat a encendre una espelma cada dia per donar llum als anys 
d’obscuritat a què els han sotmès.  

 

El Sr. FONT (PP) li diu al Sr. Lladó que a ell mai no l’han condemnat pel que ha dit i és 
de pocavergonya insultar la gent sense conèixer la realitat. Diu que ell no ha intervengut 
en aquest debat ni ha animat ningú a presentar res perquè en el seu grup tots tenen la 
llibertat de presentar les mocions que vulguin. A més, li retreu que només tengui els 
arguments i la rialleta que fa, que pot fer tant de mal com les bales. Diu que, quan 
s’ataca psicològicament, el mal que es fa no es pot valorar per qui ataca, només el sap 
qui el rep i reitera que mai no l’han condemnat per això que ha esmentat el Sr. Lladó. 

Es rebutja per setze vots a favor (PP) i desset vots en contra (PSOE, Bloc per Mallorca i 
UM). 

 
 

INTERPEL·LACIONS 

 
PUNT 30. INTERPEL·LACIÓ QUE FORMULA L’HBLE. SRA. MA RIA JOSE 
FRAU MARI A LA CONSELLERA EXECUTIVA DEL DEPARTAMENT  DE 
JOVENTUT I IGUALTAT SOBRE COMPETÈNCIES EN MATERIA 
D’IGUALTAT. 
 
Es dóna compte de la següent interpel·lació: 
 

MARIA JOSE FRAU MARI, com a consellera del Grup de Consellers del Partit Popular, d’acord amb el 
que preveu l’art. 75 del Reglament Orgànic, formula per al proper Ple ordinari a la Hble. Consellera 
Executiva del Departament de Joventut i Igualtat , Sra. Josefina Ramis Rigo, la següent 
INTERPEL·LACIÓ: 

COMPETÈNCIES EN MATÈRIA D’IGUALTAT 
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La Sra. FRAU (PP) inicia la intervenció recordant que tal com han anunciat en debatre 
la moció del grup socialista, tot el que sigui fer costat a polítiques d’igualtat, tendrà el 
suport del Partit Popular, per bé que, per aplicar totes les polítiques de les quals s’ha 
parlat, s’ha de tenir molta imaginació però també alguna cosa més, com un bon 
pressupost i que sigui real.  

Comenta que tots els objectius presentats i aprovats no estan reflectits en els pressuposts 
i recorda que ara tenen una bona oportunitat d’aconseguir que el Consell sigui una 
vertadera institució de govern, amb l’assumpció de noves competències, com la funció 
executiva i de gestió d’igualtat gestionada ara pel govern autonòmic i que aportaria un 
poc més per aconseguir un nou Consell de Mallorca amb més autogovern, més 
participatiu i més proper. 

Si per a l’any 2007, el pressupost que està vigor, el programa d’Igualtat d’Oportunitats 
tenia 438.179 euros de pressupost i per l’any 2008 té 593.420 euros, això vol dir 
155.000 euros més. Tenint en compte que d’aquests 155.000 euros, 93.000 són per a 
despeses de béns corrents i serveis i que del total de 437.000 euros de despeses de béns 
corrents i serveis, just 30.000 són per lloguer de maquinària i que per estudis es 
dediquen 150.000 euros. 

La veritat és que els objectius que han presentat són difícils d’assolir i és més 
importants donar serveis i gestió que no estudis, que per això ja existeix l’Institut Balear 
de la Dona. Observa que segons la llei per la qual es va crear, és qui impulsa les 
polítiques d’igualtat i el compliment de la legislació vigent, dur a terme la formació i la 
planificació de la matèria.  

Diu que és el Consell de Mallorca qui ha gestionar aquestes polítiques, bé a través del 
Casal de Dones, els centres d’informació de la dona, etc., del quals no s’ha parlat i no 
estan reflectits en el pressupost; per tant, demana que s’expliqui com s’escometran 
aquests objectius. 

 

La Sra. RAMIS (consellera executiva de Joventut i Igualtat) comenta que l’Estatut 
d’Autonomia atribueix una sèrie de competències a la Direcció Insular d’Igualtat com 
són polítiques de gènere, de conciliació de la vida familiar i laboral i totes aquelles 
polítiques relacionades amb la dona i destinades a l’eliminació de les barreres i a 
compensar les desigualtats. Això és el que marca l’article 70 de l’Estatut d’Autonomia, 
si bé és cert això, hi ha una sèrie de competències que, durant aquest període de 
transició per mor de la nova creació de la Direcció Insular d’Igualtat, coincideixen amb 
les del Govern de les Illes Balears i són concretament les polítiques de gènere i les de 
conciliació. Evidentment, aquesta comissió mixta de transferències que s’ha creat ha de 
arribar a un consens amb l’Institut Balear de la Dona sobre com arribarà aquesta 
competència al Consell de Mallorca, ben dotada, especialment, de recursos, 
infrastructures i personal. 

El pressupost amb què actualment compta la Direcció Insular d’Igualtat no és suficient, 
però és important tenir en compte que l’impuls de polítiques d’igualtat i la 
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implementació de la perspectiva de gènere dins l’àmbit del Consell de Mallorca i de tots 
els ajuntaments es pot fer des d’una altra perspectiva que no es va fer l’anterior 
legislatura. 

Pel que fa a l’increment de pressupost respecte de 2007 i que considera insuficient, 
respon que, com ja li varen comentar a la Sra. Puig en la Comissió Informativa, els 
objectius i la visió estratègica de les polítiques d’igualtat i de gènere que sortiran del 
Consell de Mallorca durant aquesta legislatura seran completament diferents i tot el 
pressupost que abans es destinava a programes tipus “Respir” o “Estades de cap de 
setmana” confluiran en un Pla marc d’igualtat que serà el referent per a tots els 
municipis de Mallorca i que sí recull el pressupost.  

Si bé és cert que no és suficient, diu que s’està negociant amb l’Institut Balear de la 
Dona i amb la Conselleria de Treball i Formació per tal signar un conveni per ajudar-los 
a reforçar aquesta sensibilització i difusió d’informació, com també per fomentar el 
debat i els aspectes polítics relatius a la igualtat de gènere. 

Finalment, diu que un cop realitzades les transferències comentades i que estiguin ben 
dotades de recursos, d’infrastructures i de personal, el Govern Balear es quedaria amb la 
competència de la legislació i l’elaboració d’estudis que serveixin de base per a futures 
polítiques d’igualtat. Per tant, això vol dir que no s’assumiran totes les competències i 
segons indica l’article 58, algunes competències seguiran essent del Govern de les Illes 
Balears. 

 

La Sra. Frau li agraeix l’explicació però destaca que no li ha aclarit els dubtes perquè tot 
ha estat filosofia de canvis de perspectiva, etc., però en definitiva es pretén donar un 
servei i això comporta un cost econòmic i no sap com l’assumiran ni quina enginyeria 
financera establiran per dur els projectes endavant . En conseqüència, creu que la 
primera cosa que s’hauria de fer és lluitar per un pressupost amb major dotació 
econòmica i dur a terme l’aprovació d’un Pla d’igualtat com el que té el govern 
autonòmic. 

Creu que el compromís comença per un mateix i que en primer lloc s’hauria d’aprovar 
un Pla marc d’igualtat que servís de model per fer totes les comissions de seguiment, 
etc.  

Reitera que no li ha quedat clar que això sigui així. 

 

La Sra. Ramis respon que és important el fet que es tracta d’una Direcció Insular de 
nova creació i que parteix de zero.  

Explica que, fins ara, les polítiques d’igualtat que es duien a terme des del Consell de 
Mallorca i creu que no eren les adequades. Diu que s’han marcat per primera vegada un 
pressupost autònom i independent i que han apostat per primera vegada per polítiques 
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d’igualtat, amb una sèrie d’objectius genèrics de cara a 2008, que es poden acomplir. 
Diu que és cert que van alerta per no duplicar estructures ni serveis. 

Pel que fa al Pla marc que ha comentat, és el bàsic objectiu en què conflueixen totes els 
esforços de tal de crear-lo en 2008 i que serveixi de referent per a tots els ajuntaments 
atès que el Consell de Mallorca n’és l’organisme competent. 

D’aquesta manera, també recorda que la signatura de convenis amb altres institucions 
que també tenen competències en matèria de polítiques d’igualtat de gènere, suposarà 
una ajuda per dur endavant tot el que han programat de cara a 2008 i que serà la 
comissió de transferències que decidirà i plantejarà, juntament amb els juristes del 
Consell que ja estan estudiant el tema de dotació de recursos, infrastructures i personal, 
en quin moment es farà la transferència. 

 

DESPATX EXTRAORDINARI 

 

El Sr. GARAU (conseller executiu de Benestar Social) explica que els dos punts que es 
duen per despatx extraordinari corresponen a reconeixements de deute per tal de fer 
efectiu el pagament.  

 

PRIMER PUNT. PROPOSTA D’ACORD D’’APROVACIÓ DEL 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS CORRESPONENT S A 
L’EXERCICI 2007 DE L’INSTITUT DE SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE 
MALLORCA (Exp. 08/2007). 

 S’aprova la urgència per unanimitat. 

 

Es dóna compte de la següent proposta del President de l’Institut de Serveis Socials i 
Esportius de Mallorca: 

Ateses les factures presentades corresponents a béns i serveis prestats amb destí a l’Institut de Serveis 
Socials i Esportius de Mallorca durant aquest any, que no han seguit el procediment legalment establert, 
no tenen crèdit suficient o es inadequat pel tipus de despesa. 

Atès que procedeix el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust que suposaria no 
pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als particulars a haver de recórrer davant 
els tribunals de justícia per el cobrament dels seus crèdits. 

Atès l’informe jurídic, i l’informe de la intervenció delegada i l l’informe d’Intervenció General, núm. 
Ref. 519/07de data 25 d'octubre que figuren al corresponent expedient. 

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

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

1r. Reconèixer extrajudicialment els crèdits corresponents a despeses efectuades al 2007 del programa 
Promoció social i associacionisme (codi relació 4/01102007),  per import de 44.833,71 € 

2n. Reconèixer extrajudicialment els crèdits corresponents a despeses  realitzades el 2007 del programa 
d’Esports (codi relació 6/01102007), per import de 11.991,00 €. 

3r.  Notificar aquest acord a l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca. 

 

S’aprova la proposta per quinze vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM) i quinze 
abstencions (PP) 

 

SEGON PUNT. PROPOSTA D’ACORD D’’APROVACIÓ DEL 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS CORRESPONENT S A 
L’EXERCICI 2007 DE L’INSTITUT DE SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE 
MALLORCA (Exp. 07/2007) 

S’aprova la urgència per unanimitat. 

Es dóna compte de la següent proposta del President de l’Institut de Serveis Socials i 
Esportius de Mallorca: 

Ateses les factures presentades corresponents a béns i serveis prestats amb destí a l’Institut de Serveis 
Socials i Esportius de Mallorca durant aquest any, que no han seguit el procediment legalment establert, 
no tenen crèdit suficient o es inadequat pel tipus de despesa. 

Atès que procedeix el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust que suposaria no 
pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als particulars a haver de recórrer davant 
els tribunals de justícia per el cobrament dels seus crèdits. 

Atès l’informe jurídic, i l’informe de la intervenció delegada i l l’informe d’Intervenció General, núm. 
Ref. 518/07de data 23 d'octubre que figuren al corresponent expedient. 

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

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

ACORD 

1er. - Reconèixer extrajudicialment un crèdit per import total de DOS MILIONS TRES-CENTS 
CINQUANTA-NOU MIL SIS-CENTS CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS   (2.359.605,21) 
contret per les àrees de l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca segons el següent detall:  

  CODI 
RELACIÓ CENTRE IMPORT  

1 0/28092007 Organs Govern-IRPF 6.240,00 

2 0/30092007 Organs Govern 29.663,35 
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3 1/28092007 Centres assistencials-IRPF 28.287,18 

4 1/29092007 Centres assistencials-END 471,98 

5 1/30092007 Centres assistencials 89.393,31 

6 2/27092007 Menors i atenció a la família-cap 4 2.448,38 

7 2/28092007 Menors i atenció a la família-IRPF 6.808,36 

8 2/30092007 Menors i atenció a la família 49.027,42 

9 3/30092007 Serveis Socials  488.059,77 

10 5/28092007 Igualdat d'oportunitats -IRPF 1.440,00 

11 5/30092007 Igualdat d'oportunitats  1.378,08 

12 6/30092007 Esports 2007 746,03 

13 7/29092007 Patrimoni-END 91.058,34 

14 7/30092007 Patrimoni 27.428,02 

15 8/30092007 Telefonia  131.752,90 

16 9/30092007 Programa Ergon 4.177,14 

17 10/29092007 Llar dels ancians-END 71,54 

18 10/30092007 Llar dels ancians 674.654,71 

19 11/29092007 Residència Bonanova-END 5.672,96 

20 11/30092007 Residència Bonanova 313.259,17 

21 12/29092007 Residència Felanitx-END 1.854,26 

22 12/30092007 Residència Felanitx 71.979,63 

23 13/28092007 Serveis Generals-IRPF 5.304,00 

24 13/30092007 Serveis Generals 161.247,40 

25 14/28092007 Llars del menor-IRPF 1.100,00 

26 14/30092007 Llars del menor  166.081,28 

    TOTAL 2.359.605,21 

 

Atès que no existeix crèdit al pressupost de despeses, d’acord amb allò que disposa la regla 71 de l’ Ordre 
EHA/4041/204 de 23 de desembre, que aprova la instrucció del model normal de comptabilitat local, es 
registrarà la despesa, abans del 31 de desembre, al compte 413 creditors per operacions pendents 
d’aplicació al pressupost, el qual es saldarà al registrar la imputació pressupostària de l’operació. 

2on.- Notificar aquest acord a l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca. 
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S’aprova la proposta per quinze vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM) i quinze 
abstencions (PP) 

 

PRECS I PREGUNTES 

 
PUNT 31. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. JAUME FON T 
BARCELÓ A L’HBLE. SRA. PRESIDENTA (AJUDES TEMPORALS ) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Jaume Font Barceló com a conseller del GRUP POPULAR al Consell de Mallorca formula la següent 
pregunta, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, segons contempla l'article 72 del ROC, adreçada a 
l'Hble. Sra. Presidenta del Consell de Mallorca Francina Armengol. 
 
Pregunta: 
 

Pensa el Consell de Mallorca obrir alguna línia d’ajudes per el temporals soferts en el mes d’octubre 
passat?  

 

El Sr. FONT (PP) manifesta que entén que amb l’expedient de modificació de crèdit 
núm. 21 que s’ha aprovat avui hi ha una partida d’uns 160.000 euros per fer front als 
danys produïts per les tempestes, atès que no s’hi especifica que així ho sigui. El que 
demana és que el Consell de Mallorca disposi doblers per ajudar les empreses i els 
afectats particulars perquè puguin, al més aviat possible, tornar a la normalitat. Creu que 
160.000 euros són una passa però són insuficients. 

La Sra. Presidenta li respon que la modificació de crèdit de 160.000 euros no són d’una 
línia d’ajuts externs sinó per pal·liar els danys soferts per les instal·lacions del Consell 
de Mallorca igual que el Departament d’Obres Públiques ha duit a terme una posada a 
punt de totes les carreteres i de la senyalització i el Departament d’Interior que hi va fer 
una gran feina a través del cos de bombers de Mallorca. 

No hi ha ni està prevista cap partida pressupostària per a ajudes a ciutadans afectats pels 
temporals perquè el Consell de Mallorca no té ni les facultats ni les possibilitats per fer-
ho. El que sí s’ha fet és oferir la col·laboració del Consell al Govern de les Illes Balears 
i al govern de l’Estat i comenta que ella va assistir a la reunió amb el ministre Joan Clos 
i el president de les Illes Balears per tractar sobre les mesures que s’havien de prendre 
per donar solució als problemes que pateixen els ciutadans arrel de les tempestes. 
També s’ha donat suport als municipis a través del Departament de Cooperació Local, 
però no s’ha obert una línia de subvencions perquè no tenen la possibilitat econòmica de 
fer-ho. 

S’estan esperant les primeres ajudes que s’han demanat al govern central a través de la 
Delegació del Govern i les ajudes referents a agricultura s’estan demanant al Govern de 
les Illes Balears. Si aquestes ajudes no poden cobrir-ho tot, s’estudiaria en darrer terme 
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la participació del Consell en aquestes ajudes, però ara per ara li correspon fer-ho al 
govern central i al govern autonòmic. 

 
 
PUNT 32. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SRA. CARMEN G ARZÓN 
PELEGRÍN A L’HBLE. SRA. PRESIDENTA (TV DE MALLORCA)  
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Carmen Garzón Pelegrín com a conseller del GRUP POPULAR al Consell de Mallorca formula la 
següent pregunta, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, segons contempla l'article 72 del ROC, 
adreçada a l'Hble. Sra. Presidenta del Consell de Mallorca Francina Armengol. 
 
Pregunta: 
 
Quan diu que una de les seves promeses complertes, en aquests 100 primers dies, és la profesionalització 
de TV de Mallorca; ve a dir que la passada legislatura no era així ?  
 
 

Sra. GARZÓN (PP) manifesta que en el discurs de la presidenta en l’acte de celebració 
del 100 dies de govern, va dir que havien estat capaços, des del consens, d’aconseguir 
una estructura orgànica professionalitzada dels mitjans públics i que Televisió de 
Mallorca i Ona Mallorca havien fet una aposta per la qualitat i la professionalitat.  

Arran d’aquestes declaracions, demana si en dir que una de seves promeses complertes 
és la professionalització de la Televisió de Mallorca, vol dir que no era així en la 
passada legislatura. 

 

La Sra. Presidenta nega haver dit que la passada legislatura no fos així. Diu que ha fet 
moltes declaracions públiques sobre els mitjans de comunicació durant la legislatura 
anterior i va ser molt crítica amb el model de ràdio i televisió públiques de les Illes 
Balears i així ho va explicitar en les seves declaracions, que consten en els diaris de 
sessions del Parlament, així com també va ser partidària de la creació de la Ràdio i 
Televisió de Mallorca, tal i com es va fer.  

Assegura que va declarar que es tractava d’una televisió fruit del consens, d’acords 
entre l’oposició i els grups que governaven i que ha estat sempre una televisió plural. 

Tot i això, puntualitza que està molt contenta perquè en aquesta legislatura, a l’hora de 
renovar els càrrecs de directora general de Ràdio i Televisió de Mallorca SA, de director 
de la ràdio i de director de la televisió, han fet una aposta clara perquè siguin perfils 
professionals i les tres direccions les regenten periodistes que tenen com a única 
directriu del Consell de Mallorca fer un mitjà de comunicació plural, participatiu i que 
reflecteixi la realitat social de l’illa de Mallorca, que no sigui una televisió de partit ni al 
servei i a l’ordre del govern de l’illa.  
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Puntualitza que quan fa aquestes declaracions no es refereix a Televisió de Mallorca 
sinó al que era IB3 durant la passada legislatura. 

 
 
PUNT 33. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. ABDREU PR OHENS 
VICENS A L’HBLE. SRA. PRESIDENTA (UTILITZACIÓ PLAFO NS VIA 
CINTURA) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Andreu Prohens Vicens com a consellera del GRUP POPULAR al Consell de Mallorca formula la 
següent pregunta, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, segons contempla l'article 72 del ROC, 
adreçada a l'Hble. Sra. Presidenta del Consell de Mallorca Francina Armengol. 
 
 
Pregunta: 
 

En quins criteris de seguretat vial es varen basar per utilitzar els plafons informatius de la via de cintura 
per informar dels resultats del partit del RCD Mallorca el passat 26 de setembre de 2007? 

 
 

El Sr. PROHENS (PP) demana amb quins criteris de seguretat vial s’han basat per fer 
servir els plafons informatius de la via de cintura per informar del resultat del partit del 
RCD Mallorca el passat dia 26 de setembre de 2007. 

 

El Sr. PASCUAL (vicepresident i conseller executiu d’Obres Públiques) respon que no 
hi va haver cap criteri de seguretat, sinó que va ser a causa d’un error humà d’un operari 
que va contradir les instruccions que tenia sobre el maneig dels plafons informatius i 
que l’endemà va ser separat del servei. 

 
 
 
PUNT 34. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. DAMIÀ RIP OLL 
GALVEZ A L’HBLE. SRA. PRESIDENTA (AUDIÈNCIA SR. CAR D ROVIRA) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Damià Ripoll Gálvez com a conseller del GRUP POPULAR al Consell de Mallorca formula la següent 
pregunta, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, segons contempla l'article 72 del ROC, adreçada a 
l'Hble. Sra. Presidenta del Consell de Mallorca Francina Armengol. 
 
 
Pregunta: 
 
A l’audiència que va concedir al Sr. Carod Rovira varen tractar algun punt d’acord segons el qual es vol 
impulsar un Estat independent que inclogui a Balears?  
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El Sr. RIPOLL (PP) demana a la presidenta si a l’audiència que va concedir al Sr. 
Carod-Rovira varen tractar en algun moment un punt d’acord segons el qual es vol 
impulsar un estat independent que inclogui les Illes Balears, atesa la influència que té 
Esquerra Republicana de Catalunya dins el govern del Consell Insular de Mallorca.  

La presidenta li respon que no sap si li ha de contestar amb una broma, però no ho farà.  

Explica que va rebre en audiència el vicepresident del Govern de la Generalitat de 
Catalunya, un govern amb el qual el govern del Consell de Mallorca hi vol treballar 
directament, mà per mà en moltes qüestions que són similars i podem treballar 
conjuntament.  

Qualifica l’audiència amb el Sr. Carod-Rovira de molt positiva i molt cordial, en la qual 
va ser possible aprofundir en temes importants de l’illa de Mallorca, però en cap 
moment es va plantejar conformar cap tipus d’estat independent.  

Per acabar li diu que fins i tot li sembla ridícul que li faci aquesta pregunta com a 
presidenta del Consell Insular de Mallorca.  

 
 
PUNT 35. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SRA. AINA MAR IA 
RODRÍGUEZ ARBONA A L’HBLE. SRA. PRESIDENTA (TAXA RE SIDUS). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Aina Maria Rodríguez Arbona com a conseller del GRUP POPULAR al Consell de Mallorca formula la 
següent pregunta, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, segons contempla l'article 72 del ROC, 
adreçada a l'Hble. Sra. Presidenta del Consell de Mallorca Francina Armengol. 
 
 
Pregunta: 
 

Per què l’increment del 26% de la taxa de residus no està dins les promeses complertes dels 100 primers 
dies? 

 
 

La Sra. RODRÍGUEZ (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. Presidenta li respon que, evidentment, quan han fet el balanç dels primers cent 
dies, han fixat aquelles qüestions que, com equip de govern, han impulsat i consideren 
que són del tot positives.  

Diu que és cert que s’ha aprovat una pujada de les taxes dels residus, no se n’amaga, 
però vol que quedi clar que, tot i això, és una pujada inferior a la que es va fer a 
principis de la passada legislatura, que va ser d’un 34% i, a més, aprovada per l’anterior 
equip de govern.  
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Explica que durant la present legislatura s’han vist obligats a fer una pujada del 26% –i 
creu que en el Ple de la institució s’ha debatut de forma prou intensa- degut a motius 
diversos: la incineració i l’abocador d’EMAYA, el focus contaminant més important 
que tenim.  

En aquest sentit, recorda que fins ara l’Ajuntament de Palma no feia, desgraciadament, 
una política adequada pel que fa al tractament dels residus i cobrava un cost molt 
important al Consell de Mallorca, que intentaran solucionar durant aquesta legislatura, 
amb la intenció de rebaixar l’aportació que haurà de fer la ciutadania d’aquesta illa.   

Li recorda que també s’ha parlat d’aquest tema a l’Assemblea de Batles i Batlesses i que 
s’ha previst la constitució d’una Comissió Sectorial amb els diferents municipis de l’illa 
de Mallorca, per poder cercar solucions conjuntes al tractament dels residus, un dels 
problemes mediambientals més importants. 

Per acabar li diu que, com a presidenta del Consell Insular de Mallorca, està molt 
orgullosa que aquesta institució ja fa molts d’anys que fa política integral de tractament 
de residus, amb una opció clara cap al reciclatge i la reutilització. Diu que, alhora, 
també ho fan amb projectes de reinserció social per mitjà de la Fundació Deixalles.  

Recorda que el Consell de Mallorca i les seves instal·lacions de tractament de residus 
són un emblema dins Europa, però han tengut la desgràcia que altres institucions, 
governades per altres forces polítiques, no hagin acompanyat aquesta tasca de 
tractament de residus. 

 
 
PUNT 36. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SRA. MARGARIT A 
CABRER GONZÁLEZ A L’HBLE. SRA. PRESIDENTA (CONVENI 
CARRETERES) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Margarita Cabrer González, com a consellera del GRUP POPULAR al Consell de Mallorca formula la 
següent pregunta, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, segons contempla l'article 72 del ROC, 
adreçada a l'Hble. Sra. Presidenta del Consell de Mallorca Francina Armengol. 
 
 
Pregunta: 
 

Quan pensa dur a ratificar pel Ple del Consell de Mallorca el Conveni signat el 28 de setembre de 2007 
amb el Ministeri de Foment en matèria de carreteres? 

 
 

La Sra. CABRER (PP) explica que existeixen una sèrie de canvis entre el conveni de 
carreteres de novembre de 2006 i el que es va signar el 28 de setembre de 2007, pel que 
fa a l’exposició de motius i a algunes clàusules. 
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Es refereix a la clàusula segona, apartat 4 C, que s’ha eliminat i conté una clàusula 
nova, a l’onzena, apartat 2 i diu que també es va suprimir la clàusula addicional única, 
per la qual cosa no és el mateix conveni que el Ple havia aprovat.  

Demana, per tant, quan pensen presentar, per ratificar, l’esmentat conveni.  

La presidenta explica que, tot i que entenen que es tracta d’unes modificacions molt 
petites respecte al conveni que s’havia aprovat al Ple, s’han fet les consultes oportunes a 
la Secretaria General del Consell de Mallorca i, si pertoca fer-ne la ratificació, es 
presentarà al proper Ple ordinari, sense cap problema.   

 
 
PUNT 37. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. BARTOMEU 
MARTÍNEZ OLIVER A LA HBLE. SRA. VICEPRESIDENTA I CO NSELLERA 
EXECUTIVA DE CULTURA I PATRIMONI (CARTA ARQUEOLÓGIC A 
MARINA). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Bartomeu Martínez Oliver, com a conseller del GRUP POPULAR al Consell de Mallorca formula la 
següent pregunta, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, segons contempla l'article 72 del ROC, 
adreçada a l'Hble. Sra. Joana Lluïsa Mascaró, vice-presidenta i consellera executiva de Cultura i 
Patrimoni . 
 
Pregunta: 
 

Desprès de dotze anys del traspàs de competències en materia de patrimoni als Consells per part de la 
nostra Comunitat Autònoma, pensen vostès posar en marxa les accions tècniques i pressupostàries per 
dotar a la nostra illa d’una carta arqueològica submarina que catalogui els jaciments marins de Mallorca? 

 
 

El Sr. MARTÍNEZ (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

Afegeix que han vist els pressuposts de l’any 2008 i coneixen les intencions molt 
positives de la consellera a favor de la cultura i el patrimoni. Per aquest motiu, voldrien 
veure que aquestes accions es posen en marxa. 

La Sra. MASCARÓ (vicepresidenta i consellera executiva de Cultura i Patrimoni) 
s’alegra de la preocupació que manifesten sobre aquest tema.  

Recorda que els pressuposts per a 2008 són de transició, fins que arribi més 
finançament.  

També recorda que la intenció és posar en funcionament, a mitjà i llarg termini, 
l’Institut de Patrimoni, dins el qual, evidentment, l’arqueologia subaquàtica en seria una 
part.  

Li assegura, per tant, que s’anirà fent el que demana. 
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PUNT 38. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. JAUME FON T 
BARCELÓ L’HBLE. SRA. PRESIDENTA (INFORME RESTES 
ARQUEOLÒGIQUES SON ESPASES). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Jaume Font Barceló com a conseller del GRUP POPULAR al Consell de Mallorca formula la següent 
pregunta, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, segons contempla l'article 72 del ROC, adreçada a 
l'Hble. Sra. Presidenta del Consell de Mallorca Francina Armengol. 
 
 
Pregunta: 
 

Quan pensen remetre a aquest grup de consellers l’informe tècnic que avala les restes arqueològiques a la 
zona de  Son Espases sol·licitat a data 20 d’agost d’aquest any?  

 
 

El Sr. FONT (PP) formula la pregunta en els seus termes.  

Afegeix que l’informe que se sol·licita està fet des del passat 11 de juny. També diu que 
un dels punts d’aquest informe estava inclòs dins un dels decrets a ratificar que s’han 
presentat al Ple d’avui. 

Considera que aquest fet constata que aquest equip de govern els amaga la informació o 
que no la volen donar. Reitera que la varen sol·licitar el passat dia 20 d’agost, per tant 
demana si pensen enviar-la o no al seu Grup, no només aquesta sinó tota la resta 
d’informació que tenen i podrien fer arribar.    

 

La Sra. MASCARÓ (vicepresidenta i consellera executiva de Cultura i Patrimoni) li 
respon que sí que compliran i enviaran la informació.  

Matisa, però, que no es tracta d’un informe fet pel Consell de Mallorca, sinó per les 
arqueòlogues contractades per la Unió Temporal d’Empreses de Son Espases.  

Respecte a la data de dia 11 de juny que ha esmentat, li recorda que cap dels actuals 
membres del govern del Consell de Mallorca tenia cap responsabilitat sobre aquesta 
qüestió,  per tant, si tant d’interès tenien, podrien haver-lo demostrat molt abans.  

També li recorda que podrien haver anat a llegir-lo en qualsevol moment, directament a 
la Direcció insular de Patrimoni Històric.   

Reitera que, tot i això, no es preocupi perquè rebrà l’informe que ha demanat. 
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PUNT 39. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. RAFEL BOS CH SANS A 
L’HBLE. SRA. PRESIDENTA (COOPERACIÓ GENERALITAT DE 
CATALUNYA) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Rafel Bosch Sans com a conseller del GRUP POPULAR al Consell de Mallorca formula la següent 
pregunta, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, segons contempla l'article 72 del ROC, adreçada a 
l'Hble. Sra. Presidenta del Consell de Mallorca Francina Armengol. 
 
 
Pregunta: 
 
En quins instruments i criteris bàsics es materialitzarà  la cooperació entre el Consell de Mallorca  i la 
Generalitat de Catalunya en materia a política social, ordenació del territori i gestió de residus, cultura i 
procés de modernització de les institucions locals?  
 
 

El Sr. BOSCH (PP) manifesta la seva voluntat de retirar aquesta pregunta per considerar 
que ja ha estat contestada en una intervenció anterior. 

 
 
PUNT 40. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SRA. CATALINA  SUREDA 
FONS A L’HBLE. SRA. PRESIDENTA (OBRES PREMIS MALLOR CA 2006). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Catalina Sureda Fons com a conseller del GRUP POPULAR al Consell de Mallorca formula la següent 
pregunta, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, segons contempla l'article 72 del ROC, adreçada a 
l'Hble. Sra. Presidenta del Consell de Mallorca Francina Armengol. 
 
 
Pregunta: 
 
Per què no es dona major publicitat, participació i projecció dins del món cultural de Mallorca a l’acte de 
presentació de les obres guardonades  dels Premis Mallorca 2006? 
 
 

La Sra. SUREDA (PP) comenta que enguany el premis Mallorca de creació literària 
arriben a la tercera edició. Són uns premis que el Consell de Mallorca concedeix i que 
tenen com a principal objectius la creació literària en el gènere de poesia i narrativa, el 
foment de la creació literària en llengua catalana i que a més compta amb una de les 
dotacions econòmiques més altes dels països de parla catalana. El passat mes d’octubre 
es varen presentar les obres guardones dels premis Mallorca 2006, segons s’ha dit pels 
mitjans de comunicació. 

Comenta que un acte tan important com aquest i atès que està obert el termini de 
presentació per a l’edició de 2007, hi haurien d’haver estat presents, a més dels 
representants institucionals, guardonats i l’editor, els escriptors, editors, llibreters i 
representants del món cultural d’arreu de Mallorca i així, alhora que es feia la 
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presentació de les obres guardonades en 2006, es donaria la màxima difusió de la 
convocatòria per a 2007. 

Anima l’equip de govern per no desaprofitar un acte com aquest per donar a conèixer 
aquests premis que tan signifiquen per a la llengua catalana. 

A continuació demana per què no es dóna major publicitat, participació i projecció dins 
el món cultural de Mallorca a l’acte de presentació de les obres guardonades amb els 
premis Mallorca 2006. 

 

La Sra. MASCARÓ (vicepresidenta i consellera executiva de Cultura i Patrimoni) 
contesta que la major o menor publicitat és un concepte subjectiu i que de totes maneres 
era impossible mesclar en el mateix acte la presentació dels llibres de l’any passat amb 
la convocatòria d’enguany que va finalitzar el mes d’agost i per tant estava tancada. De 
fet, les obres d’enguany són a una caixa forta i el jurat fa temps que les té al seu abast 
per llegir-les. 

Recorda que, en els mitjans de comunicació, el ressò que va tenir la presentació de les 
dues obres guanyadores de l’any passat ha estat molt important i han tengut repercussió 
a totes les televisions i emissores de ràdio i gairebé tots els diaris i, a més a més, molts 
d’ells varen fer entrevistes als autors i es varen publicar el cap de setmana. 

 

PREC 

El Sr. FONT (PP) formula un prec per al bon funcionament del seu Grup i poder fer la 
feina que els correspon. Explica que, de forma reiterada a cada Ple, els falta la 
documentació dels decrets dels qual se’n dóna compte, tot i que Secretaria General els 
facilita tota la documentació de què disposa.  

Recorda que ja ho varen dir fa dos mesos, però es repeteix la situació i quan s’anuncien 
els decrets a donar compte no duen adjunta la documentació. Posa com exemple un 
decret concret que divendres, en convocar el Ple, només hi havia una pàgina, després en 
varen aconseguir dues més i fins fa una estona, durant el decurs d’aquest Ple, no han 
pogut aconseguir els plànols adjunts.  

Opina que així és impossible fer feina i més tenint en compte que a cada Ple es dóna 
compte d’entre vuitanta i noranta-cinc decrets. 

Suggereix que s’aprovi que en convocar el Ple hi sigui tota la documentació, perquè en 
cas contrari hauran d’impugnar segons quins actes. Destaca que ho diu amb un esperit 
constructiu. 

La Sra. Presidenta li agraeix el prec i diu que en pren nota perquè sap que és difícil 
desenvolupar la tasca de l’oposició en aquestes condicions. Li diu que s’intentarà 
millorar. 
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I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. presidenta, aixeca la sessió a                  
les catorze hores i set minuts. De tot el qual se n'estén la present acta (que consta de 256        
pàgines rubricades) que jo com a secretari certific, amb el vistiplau de l'Hble. Sra. 
presidenta del Consell Insular de Mallorca.  

   

        V. i  P.  

LA PRESIDENTA  


