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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

Identificació de la sessió 

Núm.: 8/2008 
Caràcter: extraordinària 
Data: 11 de juliol de 2008 
Horari: 10.17 a 15.00 
Lloc: sala de plens 

Assistents:  

Francesca Lluch Armengol Socias, presidenta 

Pedro Álvarez Chillida (PP)  
Rafael Àngel  Bosch Sans (PP)   
Margarita Cabrer Gonzalez (PP)   
Juan Flaquer Riutort (PP)  
Jaume Font Barceló (PP)   
Maria José Frau Marí (PP)  
Carmen Garzón Pelegrín (PP)   
Bartomeu Martínez Oliver (PP)   
Clara del Moral Torres (PP)    
Antonia Maria Perelló Jorquera (PP)  
Andreu Prohens Vicens (PP)   
Maria Rosa Puig Oliver (PP)   
Damian Ripoll Gálvez (PP)   
Ana Maria Rodríguez Arbona (PP)  
Fernando Rubio Aguiló (PP)  
Catalina Sureda Fons (PP) 
Antonio Alemany Cladera (PSOE)  
Cosme Bonet Bonet (PSOE)  
Silvia Cano Juan (PSOE)   
Maria Luisa Dubón Pretus (PSOE)   
Pere Joan Martorell Castelló (PSOE)   
Pablo Martín Peré (PSOE)   
Cristina Moreno Mulet (PSOE)   
Josefina Ramis Rigo (PSOE)   
Miquel Ramon Matas (PSOE)  
Maria Pilar Sansó Fuster (PSOE) 
Joan Lladó Binimelis (Bloc per Mallorca) 
Joana Lluïsa Mascaró Melià (Bloc per Mallorca)  
Miquel Rosselló del Rosal (Bloc per Mallorca)   
Miguel Angel Flaquer Terrasa (UM) 
Dolça Mulet Dezcallar (UM)  
Antoni Pascual Ribot (UM) 
 
Jeroni Miquel Mas Rigo, secretari 
Brígida Llinàs Ferrer, interventora adjunta 
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També hi assisteixen: Jaume Garau Salas, Catalina Julve Caldentey, Isabel Maria Oliver 
Sagreras. 

El Sr. Bosch ( PP) s'incorpora al punt 11è. Al punt 4t s'absenta el Sr. Flaquer ( UM) que 
retorna al punt 11è. Al punt 20è s'absenten el Sr. Flaquer ( UM), que retorna en el punt 
21è, el Sr. Martorell ( PSOE) la Sra. Mulet ( UM) la Sra. Mascaró ( Bloc), que retornen 
en el punt 23è, la Sra. Garzón ( PP), la Sra. Del Moral ( PP), la Sra. Perello ( PP), la Sra. 
Rodríguez ( PP) i la Sra. Frau, que retornen en el punt 24è, i la Sra. Cabrer ( PP) que 
retornen en el punt 28è. El Sr. Martínez ( PP) surt en el punt 24è i retorna en el punt 
28è. 

Al punt 31è s'absenten la Sra. Puig ( PP) i el Sr. Lladó, que ja no es reincorporen a la 
sessió. 

Ordre del dia 

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (2-6-
08). 

PRESIDÈNCIA 

2. DECRETS I RESOLUCIONS A DONAR COMPTE 

3. DECRETS A RATIFICAR 

a) NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DEL CONSELL INSULAR 
DE MALLORCA EN LA MESA DEL TRANSPORT MARÍTIM. 

b) NOMENAMENT DE REPRESENTANT A LA JUNTA RECTORA 
DEL CONSORCI CENTRE BALEARS EUROPA. 

4. PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL PRESIDENT DE LA JUNTA RECTORA 
DEL PARC NATURAL DE SA DRAGONERA. 

5. PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR 
DE MALLORCA 

6. PROPOSTA DE LA PRESIDÈNCIA DE MODIFICACIÓ DE LA 
CONVOCATÒRIA DEL PLE ORDINARI DEL MES D'AGOST. 

7. DECLARACIÓ DE LA COMPATIBILITAT DE L'ACTIVITAT PRIVADA DEL 
CONSELLER ELECTE RAFAEL ÀNGEL BOSCH SANS. 

8. PROPOSTA DE REGIM D'INDEMNITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA AL PLE 
EXTRAORDINARI DE DIA 11 DE JULIOL DE 2008. 

DEPARTAMENT D’OBRES PÚBLIQUES 

9. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL FITXER "EXPEDIENTS CONTRA 
ACTUACIONS CONTRÀRIES A LA LLEI 5/1990, DE CARRETERES. 
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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 1", A RESULTES DE L'EXECUCIÓ DE 
LES OBRES " ACCÉS A MURO, MA-3500". 

11. RECONEIXEMENT DEL CRÈDIT DEL CONCESIONARI DE LES OBRES PER 
A LA CONSTRUCCIÓ, CONSERVACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA CARRETERA 
MA-15 PALMA-MANACOR( EXP. 001/2004), CONSEQÜENCIA DE 
L'ENRIQUIMENT INJUST PER PART DEL CONSELLDE MALLORCA, I 
CONSEGÜENT MODIFICACIÓ DE LA CONCESSIÓ. 

12. PROPOSTA D'ACORD PER A L'APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. 

DEPARTAMENT DE CULTURA I PATRIMONI 

13. RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT 1/2007 QUE SE SEGUEIX CONTRA LA SRA. 
JOANA SOLER PIZÀ I EL SR. GUILLEM MATAS MOYÀ PER LES OBRES 
DUTES A TERME AMB AFECTACIÓ D’ELEMENTS DE CAIRE PATRIMONIAL 
EN EL SOLAR DEL C/ ESPERANÇA NÚM. 13 XAMFRÀ C/ LA PAU I C/ 
VINYASSA DEL TERME MUNICIPAL DE SES SALINES. 

14. PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIÓ COM A BÉ D’INTERÈS 
CULTURAL A FAVOR DE L’EMBARCACIÓ “PORT BLAU”. 

DEPARTAMENT D'HISENDA I INNOVACIÓ 

15. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 
DEL CONSELL DE MALLORCA PER A L'ANY 2008. 

16. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM. 20 DE MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2008. 

17. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM. 7 DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE L'INSTITUT MALLORQUÍ DE AFERS 
SOCIALS DE 2008 ( EXT 02/08). 

18. PROPOSTA D'ACORD PER A L'APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2007 DELS 
DIFERENTS DEPARTAMENTS DEL CONSELL. 

DEPARTAMENT DE TERRITORI 

19. PROPOSTA PER A L’APROVACIÓ INICIAL D’UNA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DEL PLA TERRITORIAL INSULAR DE MALLORCA. 

20. MODIFICACIÓ PUNTUAL RELATIVA ALS EQUIPAMENTS ESPORTIUS 
EQ00/DP (25-08-P), EQ 00/DP (25-11-P) I EL1A (25-07-P) JOAN M. TOMÀS I 
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TOMÀS VILA. (11/12/2007), DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DEL 
TM DE PALMA. 

21. RECTIFICACIÓ D’ERROR MATERIAL PER TAL DE SUBSTITUIR LA 
CATEGORIA DE PROTECCIO “B” PER LA “A2” DE L’ELEMENT CATALOGAT 
“S’EXCORXADOR” ALS PLÀNOLS H-16 I H-17, SERIE D.01, D’ORDENACIÓ 
DEL SÒL URBÀ, DEL PGO DE PALMA. 

22. MODIFICACIÓ PUNTUAL RELATIVA A LA IMPLANTACIÓ D’UNA 
ROTONDA DE CONNEXIÓ DE L’AVINGUDA D’AMÈRICA, CAMÍ DE LES 
MERAVELLES I C/ MAR D’ARAL (CREACIÓ D’ELP, INCREMENT 
EQUIPAMENT EQ2A/DO I AUGMENT VIALS), DEL PGO DE PALMA.  

23. COMPLIMENTACIÓ DE PRESCRIPCIONS DE LA MODIFICACIÓ DE LA 
UE/8.1.1 DEL PERI DES JONQUET, DEL PGOU DE PALMA. 

24. PLA ESPECIAL D’ORDENACIÓ I PROTECCIÓ DE LA RUTA DE PEDRA EN 
SEC. APROVACIÓ INICIAL. 

25. MODIFICACIÓ PUNTUAL RELATIVA A LA REQUALIFICACIÓ D’UNA 
ZONA D’ESPAI LLIURE PRIVAT A ZONA D’EQUIPAMENT SOCIO-CULTURAL 
PER AMPLIACIÓ DE L'ARXIU DIOCESÀ, AL CARRER PALAU CANTONADA 
CARRER SANT PERE NOLASC DEL PGOU DE PALMA. 

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 

26. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE L’INSTITUT 
MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS PER ADAPTAR-LOS A LA LLEI DE 
CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC. 

DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL 

27. MODIFICACIÓ DEL BENEFICIARI DE LA SUBVENCIÓ PER A LA 
REALITZACIÓ DE L'OBRA: "MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES DEL CAMP DE FUTBOL DE NA CAPELLERA". 

28. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA D'OBRES I SERVEIS DE 2008 I DEL 
PLA PLURIANUAL 2008/2009/2010/2011/2012 (SEGONA PART). 

MOCIONS 

29. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR REFERIDA A 
INFORMACIÓ SOBRE ELS PROCESSOS DE TRACTAMENT DELS RESIDUS 
URBANS MITJANÇANT LA INCINERACIÓ AMB RECUPERACIÓ D’ENERGIA. 

30. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR SOBRE PLA 
ESPECÍFIC DE PROMOCIÓ PER AL FUTUR PALAU DE CONGRESSOS DE 
PALMA. 

INTERPEL·LACIONS 
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31. INTERPEL·LACIÓ QUE PRESENTA L’HBLE. SR. JAUME FONT BARCELÓ 
SOBRE CRISI ECONÒMICA. 

DESPATX EXTRAORDINARI  

PRECS I PREGUNTES 

32. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SRA. ANTÒNIA PERELLÓ 
JORQUERA A L’HBLE. SRA. MARIA LLUÏSA DUBÓN  PRETUS (DECLARACIÓ 
BIC IGLÈSIA SANTA MARGALIDA) 

33. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SRA. ANTÒNIA PERELLÓ 
JORQUERA A L’HBLE. SRA. MARIA LLUÏSA DUBÓN  PRETUS (EXPEDIENT 
ESGLÈSIA SANTA MARGALIDA I JONQUET). 

34. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. FERNANDO RUBIO AGUILÓ A 
L’HBLE. SR. JAUME GARAU SALAS (ADJUDICACIONS A INTRESS). 

35. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. BARTOMEU MARTÍNEZ OLIVER 
A L’HBLE. SRA. JOANA LLUÏSA MASCARÓ  MELIÀ (CONSERVACIÓ 
CAPELLA POMPEIANA DEL CASAL D’ENTITATS CIUTADANES). 

36. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. BARTOMEU MARTÍNEZ OLIVER 
A L’HBLE. SRA. JOANA LLUÏSA MASCARÓ  MELIÀ (CREACIÓ COMISSIÓ 
PATRIMONI BILATERAL AMB EL BISBAT DE MALLORCA) 

37. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. FERNANDO RUBIO AGUILÓ A 
L’HBLE. SR. COSME BONET BONET (DOCUMENTACIÓ SOL·LICITADA A 
SOCIETAT RADIO I TELEVISIÓ DE MALLORCA). 

38. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SRA. CATALINA SUREDA FONS A 
L’HBLE. SRA. ISABEL OLIVER SAGRERAS (CRITERI BASES 
CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS FOMENT ACTIVITAT PRODUCTIVA). 

39. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SRA. CARMEN GARZÓN PELEGRÍN 
A L’HBLE. SRA. DOLÇA MULET DEZCALLAR (CONTRACTACIÓ CURSET 
INFORMÀTICA CENTRE SOCIOCULTURAL MANACOR). 

40. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. CLARA DEL MORAL TORRES A 
L’HBLE. SRA. CATALINA JULVE CALDENTEY (CRITERI CONVENI 
AJUNTAMENT ANDRATX). 

41. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SRA. CARMEN GARZÓN PELEGRÍN 
A L’HBLE. SRA. DOLÇA MULET DEZCALLAR (DESENVOLUPAMENT 
JORNADES ESPORTIVES  A MUNICIPIS). 

Desenvolupament de la sessió i acords 
 

PUNT 1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
(2-6-08) 
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El secretari general adverteix d’una errada. Diu que, en la transcripció de l’acta del Ple 
de dia 2 de juny de 2008, en el punt referit a l’assumpte: “Modificació del Reglament de 
Cooperació Municipal”, s’han detectat les següents errades de transcripció, d’acord amb 
la proposta escrita que es va sotmetre a la consideració del Ple, que s’han d’esmenar. 
S’ha d’afegir el següent paràgraf després del quadre de percentatges de subvenció 
segons la població de l’article 6: 

“La determinació del nombre d’habitants s’efectuarà en funció de les xifres de població 
resultants de la darrera revisió del padró municipal, declarades oficials per R. Decret i 
publicades anualment per l’Institut Nacional d’Estadística.” 

A l’article 25.1 s’ha d’afegir el següent paràgraf: 

“En tot cas, s’haurà de presentar la declaració responsable de que l’ajuntament està al 
corrent del compliment d’obligacions tributàries i de Seguretat Social. El Consell de 
Mallorca, d’ofici, emetrà certificació d’estar al corrent d’obligacions de cadascun dels 
beneficiaris de les subvencions que es proposin adjudicar a l’empara d’aquest 
reglament.” 

S’aprova per unanimitat l’acta, amb la correcció proposada. 

PRESIDÈNCIA 

PUNT 2. DECRETS I RESOLUCIONS A DONAR COMPTE 

Es dóna compte dels següents decrets i resolucions: 

DECRETS DE 
PRESIDÈNCIA 

     

DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

COOPERACIÓ 
LOCAL 

8-5-08 APROVAR 
CERTIFICACIONS 
OBRES 

COBRIMENT VESTURIS PISCINA 
PORRERES I INSTAL.LACIÓ 
GESPA CAMP FUTBOL SANTA 
EUGÈNIA 

AJUNTAMENT DE PORRERES 
I SANTA EUGÈNIA 

 

COOPERACIÓ 
LOCAL 

8-5-08 APROVAR 
CERTIFICACIONS 
OBRES 

INTAL.LACIÓ GESPA ARTIFICIAL 
CAMP DE FUTBOL DE SES 
SALINES 

AJUNTAMENT DE SES 
SALINES 

216548,96 

COOPERACIÓ 
LOCAL 

8-5-08 APROVAR 
CERTIFICACIONS 
OBRES 

OBRA ACCESSOS AL NOU 
AUDITORI DE PORRERES 

AJUNTAMENT DE PORRERES 144331,93 

COOPERACIÓ 
LOCAL 

19-5-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CERT. 2NA. DOTACIÓ AIGUA I 
CLAVEGUERAM POL. P4, P5 I 
NUCLI SA MARINA 

AJUNTAMENT DE 
VALLDEMOSSA 

102229,58 

COOPERACIÓ 
LOCAL 

22-5-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA 1RA.I 
ÚNICA CERT. DRENATGE AIGÜES 
I PAVIMENTACIÓ ASFÀLTICA 
CARRERS ISAAC PERAL, ROSARI 
I SANTA CATALINA THOMÁS 

AJUNTAMENT DE SA POBLA 242880,03 
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COOPERACIÓ 
LOCAL 

26-5-08 COMPENSACIÓ 
DEUTES 

APORTACIÓ EN CONCEPTE DE 
COOPERACIÓ TÈCNICA PER 
REDACCIÓ DEL PROJECTE " 
MILLORA PASSEIG CAMI 
ESTACIÓ FINS A CAMÍ SOLLERIC" 

AJUNTAMENT DE CONSELL 5715,58 

COOPERACIÓ 
LOCAL 

26-5-08 COMPENSACIÓ 
DEUTES 

PER APORTACIÓ AL SERPREISAL 
EXERCICI 2007 

AJUNTAMENT SA POBLA 7784,22 

COOPERACIÓ 
LOCAL 

9-6-08 APROVAR CERT.1RA.I ÚNICA QUE 
CORRESPON A LA 3RA. 
CERTIFICACIÓ SEGONS LA 
NUMERACIÓ AJUNTAMENT 

AJUNTAMENT DE BUGER 132888,88 

CULTURA I 
PATRIMONI 

21-5-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

BESTRETA DEL 50% DE LA 
SUBVENCIÓ ATORGADA PEL 
CONSELL EX. 16 ABRIL 08 PER 
DIFUSIÓ DE LA CULTURA 

GREMI EDITORS DE 
BALEARS 

250000 

CULTURA I 
PATRIMONI 

23-5-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

EN CONCEPTE APORTACIÓ 
ECONÓMICA, ANUAL ORDINÀRIA 
ANY 2008 

FUNDACIÓ PÚBLICA DE LES 
BALEARS PER A LA MÚSICA 

94703 

CULTURA I 
PATRIMONI 

19-5-08 HABILITACIÓ SIGNATURA CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ ENTRE EL CIM I 
AJUNTAMENT DE MANACOR PER 
REALITZACIÓ PRIMERA 
CAMPANYA DELS PROJECTES 
TRIANYALS 2008-2010 

VICEPRESIDENTA I CONS. 
EX. CULTURA 

 

CULTURA I 
PATRIMONI 

26-5-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

APORTACIÓ ORDINÀRIA 
CORRESPONENT  APORTACIÓ 
PEL FINANÇAMENT DE LES 
INVERSIONS CORRESPONENTS 
ANY 2008 

FUNDACIÓ ES BALUARD, 
MUSEU ART 
CONTEMPORANI DE PALMA 

300000 

CULTURA I 
PATRIMONI 

26-5-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

APORTACIÓ ORDINÀRIA 
CORRESPONENT ALS MESOS DE 
GENER, FEBRER, MARÇ, ABRIL I 
MAIG 2008 

FUNDACIÓ ES BALUARD, 
MUSEU ART 
CONTEMPORANI DE PALMA 

310416 

CULTURA I 
PATRIMONI 

12-06-08 RECONEIXEMENT I 
LIQUIDACIÓ 

APORTACIÓ ORDINÀRIA 
CORRESPONENT AL PRIMER 
SEMESTRE ( GENER A JUNY) DE 
2008 

FUNDACIÓ TEATRE 
PRINCIPAL DE PALMA 

1698616,42 

CULTURA I 
PATRIMONI 

12-06-08 RESOLUCIÓ 
DISCREPÀNCIA 

ENTRE LA INTERVENCIÓ 
GENERAL DEL CIM I CULTURA I 
PATRIMONI PER CONVOCATÒRIA 
SUPORT GENÈRIC A LA 
PRODUCCIÓ EDITORIAL EN 
LLENGUA CATALANA 08 

  

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

15-5-08 CANCEL.LAR 
PARCIALMENT 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
PER REDISTRIBUCIÓ EN ALTRES 
DEPARTAMENTS DEL CONSELL 

INSTITUT MALLORQUÍ AFERS 
SOCIALS 

2850000 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

21-5-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT AL PAGAMENT 
ANY 2008, PER DESPESES 
INVERSIÓ 

RÀDIO I TELEVISIÓ DE 
MALLORCA S.A.U 

909664,36 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

20-5-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

EN CONCEPTE APORTACIÓ DEL 
CONSELL DE MALLORCA 

CONSORCI INFORMATICA 
LOCAL DE MALLORCA 

150732,75 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

3-6-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

DESPESES DEL GAB. MITJANS 
DE COMUNICACIÓ EX.2008 

BORISGRAFIC S.L 6799,92 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

10-6-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

DESPESES DE RELACIONS 
CIUTADANES EXERCICI 2008 

ALGAL.LIA ESPORT SL 72459,14 
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ECONOMIA I 
TURISME 

16-5-08 AVOCAR 
COMPETÈNCIA 

CONVENI COL.LABORACIÓ 
ENTRE INSTITUT BALEAR DEL 
TURISME I EL CIM PER MILLORAR 
LA COMPETITIVITAT TURÍSTICA 
ILLA DE MALLORCA 

CONSELL EXECUTIU  

ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIOCULTUR 

26-5-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DE PERSONES 
MAJORS/`PROMOCIÓ 
SOCIOCULTURAL 

INICIATIVES DE CIUTAT 73456 

OBRES 
PÚBLIQUES 

4-6-08 HABILITACIÓ PER SIGNATURA DEL 
CONTRACTES ADMINISTRATIUS 
DE TOTA CLASSE QUE ES 
TRAMITIN AL DEPARTAMENT 
OBRES PÚBLIQUES 

ANTONI PASCUAL RIBOT  

ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIOCULTUR 

12-6-08 HABILITACIÓ SIGNATURA CONVENI CIM I AMB 
LA FUNDACIÓ REIAL  MALLORCA  
PER LA REALITZACIÓ ACTIVITATS 
ENQUADRADES EN EL 
PROGRAMA " Q" ESPORT 08 

DOLÇA MULET DEZCALLAR  

ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIOCULTUR 

12-6-08 HABILITACIÓ SIGNATURA CONVENI CIM I CLUB 
BÀSQUET ALCUDIA  PER LA 
REALITZACIÓ ACTIVITATS 
ENQUADRADES EN EL 
PROGRAMA " Q" ESPORT 08 

DOLÇA MULET DEZCALLAR  

ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIOCULTUR 

12-6-08 HABILITACIÓ SIGNATURA CONVENI CIM I CLUB 
BÀSQUET INCA PER LA 
REALITZACIÓ ACTIVITATS 
ENQUADRADES EN EL 
PROGRAMA " Q" ESPORT 08 

DOLÇA MULET DEZCALLAR  

ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIOCULTUR 

12-6-08 HABILITACIÓ SIGNATURA CONVENI CIM I CLUB 
DE VOLEIBOL ICARO MALLORCA  
PER LA REALITZACIÓ ACTIVITATS 
ENQUADRADES EN EL 
PROGRAMA " Q" ESPORT 08 

DOLÇA MULET DEZCALLAR  

ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIOCULTUR 

12-6-08 HABILITACIÓ SIGNATURA CONVENI CIM I CLUB 
DE VOLEIBOL PORTOL  
MALLORCA  PER LA REALITZACIÓ 
ACTIVITATS ENQUADRADES EN 
EL PROGRAMA " Q" ESPORT 08 

DOLÇA MULET DEZCALLAR  

HISENDA I 
INNOVACIÓ 

16-5-08 APROVAR EXPEDIENT NÚM.13 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL 
PRESSUPOST PROPI DE 2008 

 25000000 

HISENDA I 
INNOVACIÓ 

22-5-08 APROVAR EXPEDIENT NÚM. 15 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL 
PRESSUPOST PROPI DE LA 
CORPORACIÓ 2008 

 516000 

HISENDA I 
INNOVACIÓ 

4-6-08 APROVAR EXPEDIENT NÚM.18 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL 
PRESSUPOST PROPI DE 2008 

 2890000 

HISENDA I 
INNOVACIÓ 

3-6-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

DESPESA A JUSTIFICAR DE 
MATERIAL I SOL.LICITUD DE 
PLAÇA DE LLICÈNCIA OBRA PER 
A LES OBRES DE LA PRIMERA 
FASE RESTAURACIÓ ORATORI 
SON CASTELLÓ 

 41,84 

HISENDA I 
INNOVACIÓ 

3-6-08 RECTIFICAR DECRET DE 22 DE MAIG 08 
APROVACIÓ EXPEDIENT NÚM.15 
DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 

 254000 

HISENDA I 
INNOVACIÓ 

9-6-08 APROVAR EXPEDIENT NÚM.19 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL 
PRESSUPOST PROPI DE 2008  

 12485488,61 

HISENDA I 
INNOVACIÓ 

9-6-08 COMPLIMENTACIÓ PRESCRIPCIONS ARTICLE 49 DE 
LA LLEI DE LA JURISDICCIÓ 
CONT.ADMINISTRATIVA 

COMPAÑIA MEDITERRANEA 
DE VIGILANCIA S.A 

 



�

�

 9 
 
 

INTERIOR 8-5-08 ESTIMAR  RECURS ALÇADA JOAN FLUXÀ SALES  
INTERIOR 8-5-08 INCLOURE NÓMINA DEL MES DE MAIG ALS 

CONSELLER RELACIONAT PER 
DIETES 

VEURE RELACIÓ 13956,53 

INTERIOR 13-5-08 HABILITACIÓ DE 
PRESIDÈNCIA 

SIGNATURA CONVENI DE CESSIÓ 
DE DOS VEHÍCLES AUTOBOMBA 
RURAL PESADA PEL CONSELL A 
LCONSELL INSULAR DE 
FORMENTERA 

CONSELLERA EX. INTERIOR  

INTERIOR 17-5-08 NOMENAMENT I/O 
PRESA DE 
POSSESSIÓ LLOC 
TREBALL 

SECRETÀRIA SEGONA GRUPS 
POLÍTICS 

MIQUEL MARTIN MASCARO  

INTERIOR 4-6-08 INCLOURE NÓMINA MES DE JUNY PER 
DIETES PER ASSISTÈNCIA AL 
PLE I QUILOMETRATGE 

 VEURE RELACIÓ 13956,53 

INTERIOR 9-6-08 ABONAMENT AJUDA ESCOLARITAT DIVINA PASTORA MUÑOZ 
POL 

 

JOVENTUT I 
IGUALTAT 

23-5-08 HABILITACIÓ FIRMA 
CONTRACTE 

RELATIU A LA CONTRACTACIÓ 
SERVEI ORGANITZACIÓ DE LES I 
JORNADES SOBRE POLÍTIQUES 
LABORALS EN CLAU IGULATAT 

CONSELLERA EX. 
DEPARTAMENT JOVENTUT I 
IGUALTAT 

 

MEDI AMBIENT 13-5-08 HABILITACIÓ 
EXPRESSA 

SIGNATURA CONVENI ENTRE EL 
CIM I AJUNTAMENT DE MONTUIRI 
PER RESTAURACIÓ DEL MOLÍ DE 
VENT FARINER DEN FRARET 

CONSELLERA EX. DE MEDI 
AMBIENT 

 

MEDI AMBIENT 29-5-08 CREACIÓ  COMISSIÓ 
INTERDEPARTAMENTAL SOBRE 
EL CANVÍ CLIMÀTIC 

  

MEDI AMBIENT 4-6-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

RECOLLIDA SELECTIVA DE LA 
ZONA 1/LOT 1 I ZONA 2/LOT 2 
MES ABRIL 2008 

FCCSA-LUMSA UTE 148804,21 

MEDI AMBIENT 4-6-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

RECOLLIDA SELECTIVA DE LA 
ZONA 3 /LOT 3 MES ABRIL 2008 

RESENETMA UTE 73481,1 

MEDI AMBIENT 4-6-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

RECOLLIDA SELECTIVA DE LA 
ZONA 3 /LOT 3 MES MARÇ 2008 

RESENETMA UTE 63899,92 

MEDI AMBIENT 12-6-08 HABILITACIÓ DE 
PRESIDÈNCIA 

SIGNAR CONTRACTE DE 
SERVEIS DELS ITINERARIS 
EDUCATIUS AL PARC NATURAL 
DE SA DRAGONERA ANY 2008 

CATALINA JULVE 
CALDENTEY 

 

MEDI AMBIENT 12-06-08 HABILITACIÓ 
EXPRESSA 

SIGNATURA CONVENI ENTRE EL 
CIM I AJUNTAMENT DE 
FORNALUTX PER DUR A TERME 
LA RESTAURACIÓ DE LA TAFONA 
DE CAN XOROI 

CATALINA JULVE 
CALDENTEY 

 

MEDI AMBIENT  13-5-08 HABILITACIÓ 
EXPRESSA  

SIGNATURA DEL CONVENI 
ENTRE EL CIM I AJUNTAMENT DE 
SON SERVERA PER 
RESTAURACIÓ DE MOLÍ DE VENT 
FARINER CA HEREU 

CONSELLERA EX. DE MEDI 
AMBIENT 

 

MEDI AMBIENT  15-6-08 HABILITACIÓ SIGNAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ ENTRE EL CIM I 
AJUNTAMENT ANDRATX PER 
RECOLLIDA SELECTIVA A 
GENERADORS SINGULARS 
ANDRATX 

CONSELLERA EX. DE MEDI 
AMBIENT 
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OBRES 
PÚBLIQUES 

8-5-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

DERIVADA DE LA SENTÈNCIA 
NÚM. 322/07 DE 30 DE JULIOL 
DEL  JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.1 DE 
PALMA 

 299986,33 

OBRES 
PÚBLIQUES 

9-5-08 TENIR PER DESISTIDA ARXIU RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
ADM. PÚBLICA 

ANDRES MARTINEZ MENDEZ  

OBRES 
PÚBLIQUES 

14-5-08 DESESTIMACIÓ RECLAMACIÓ RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL ADMINISTRACIÓ 
PÚBLICA 

FERNANDO CENDRA RIERA  

OBRES 
PÚBLIQUES 

14-5-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA DESENA 
CERT. PROJECTE DE MILLORA I 
CONDICIONAMENT DE LA 
CARRETERA MA-1015 

UTE- ACSA OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, S.A I 
FERRER PONS HERMANOS 
S.A 

60617,98 

OBRES 
PÚBLIQUES 

14-5-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA NOVENA 
CERT. OBRA PROJECTE DE 
MILLORA I CONDICIONAMENT DE 
LA CARRETERA MA-1015- EXP. 
55/06 

UTE ACSA OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS S.A 

130361,48 

OBRES 
PÚBLIQUES 

14-5-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA ONZENA 
CERT. PROJECTE MODIFICAT DE 
LA VIA DE RONDA DE FELANITX. 
EXP. 01/07 

UTE EXCAVACIONES HORTA 
S.A 

66444,86 

OBRES 
PÚBLIQUES 

14-5-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA VINT-I-
SETENA CERT. XARXA DE 
CARRETERES CIM EXP. 58/05 

AGLOMERADOS MALLORCA 
S.A 

92108,2 

OBRES 
PÚBLIQUES 

19-5-08 ESTIMAR RECLAMACIONS DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

PINTURAL SANTANDRE, 
JOAN GILI I ALBA GUILLEM 

 

OBRES 
PÚBLIQUES 

26-5-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA 
DISSETENA CERT. PROJECTE DE 
MILLORA I CONDICIONAMENT DE 
LA MA-6030 CAMPOS-SA RAPITA 
EXP. 56/06 

MELCHOR MASCARO S.A 193213,16 

OBRES 
PÚBLIQUES 

26-5-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA 
DIVUITENA CERT. OBRA 
REFORMA INTEGRAL DE LA MA-
3020 DE SANTA MARIA A 
SENCELLES. EXP. 10-M/07 

UTE VOPSA S.A-OBRAS Y 
PAVIMENTACIONES MAN S.A 

341363,67 

OBRES 
PÚBLIQUES 

26-5-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA DOTZENA 
CERT. PROJECTE DE MODIFICAT 
DE LA VIA DE RONDA DE 
FELANITX. EXP. 01/07 

UTE EXCAVACIONES HORTA 
S.A-AGLORADOS FELANITX 
S.A 

60825,38 

OBRES 
PÚBLIQUES 

26-5-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA ONZENA 
CERT. OBRA PROJECTE DE 
MILLORA I CONDICIONAMENT DE 
LA CARRETERA MA-1015 

UTE ACSA OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS S.A I 
PONS HERMANOS S.A 

244916,15 

OBRES 
PÚBLIQUES 

26-5-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA VINT-I-
SETENA CERT. XARXA 
CARRETERES DEL CIM. 
EXP.60/05 

MELCHOR MASCARO S.A 110151,18 

OBRES 
PÚBLIQUES 

26-5-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA VINT-I-
SISENA CERT. DEL PROJECTE DE 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
DE LA XARXA DE CARRETERES 
DEL CIM 

COEXA S.A 149802,23 
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OBRES 
PÚBLIQUES 

28-5-08 ESTIMAR RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

ANTONIA NICOLAU MAIMÓ  

OBRES 
PÚBLIQUES 

4-6-08 ARXIU RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

CATALINA MARIA CATALÀ 
BERNAT 

 

PRESIDÈNCIA 14-5-08 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.3 DE 
PALMA 

ACTUACIONS PA 70/08  

PRESIDÈNCIA 24-5-08 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.1 DE 
PALMA 

PROC.SANCIONADOR PO 
32/2008 

 

PRESIDÈNCIA 24-5-08 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ 
NÚM.12 DE PALMA 

DILIGÈNCIES PRÈVIES 665/08  

PRESIDÈNCIA 16-5-08 CITACIÓ JUTJAT SOCIAL NÚM.1 DE PALMA EXP. 297/08  

PRESIDÈNCIA 20-5-08 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.2 DE 
PALMA 

ACTUACIONS PO  23/08  

PRESIDÈNCIA 20-5-08 COMPAREIXENÇA JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.3 DE PALMA 

PROCEDIMENT 
SANCIONADOR S-04/07 PO 
41/08 

 

PRESIDÈNCIA 21-5-08 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.2 DE 
PALMA 

ACTUACIONS PO 59/08  

PRESIDÈNCIA 21-5-08 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.3 DE 
PALMA 

ACTUACIONS PO 59/08  

PRESIDÈNCIA 23-5-08 COMPAREIXENÇA JUTJAT CONTENCIÓS 
ADMINSTRATIU NÚM.1 DE PALMA 

ACTUACIONS PO 60/2008  

PRESIDÈNCIA 26-5-08 INTERPOSICIÓ RECURS CONT.ADMINISTRATIU 
CONTRA DESESTIMACIÓ PER 
SILENCI SESSIÓ DATA 18 GENER 
2008 

  

PRESIDÈNCIA 28-5-08 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ 
NÚM.11 DE PALMA 

DILIGÈNCIES PRÈVIES 
3153/07 

 

PRESIDÈNCIA 28-5-08 COMPAREIXENÇA DAVANT LA SALA 
CONT.ADMINISTRATIVA DEL TSJ 
ILLES BALEARS 

ACTUACIONS PO 27/2008  

PRESIDÈNCIA 28-5-08 COMPAREIXENÇA JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.3 DE 
PALMA 

DILIGÈNCIES PRÈVIES 885/08  

PRESIDÈNCIA 29-5-08 COMPAREIXENÇA DAVANT LA SALA 
CONT.ADMINISTRATIVA DEL TSJ 
DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.2 DE 
PALMA 

ACTUACIONS PO 62/08  

PRESIDÈNCIA 29-5-08 COMPAREIXENÇA DAVANT LA SALA 
CONT.ADMINISTRATIVA DEL TSJ 
ILLES BALEARS 

ACTUACIONS PO 170/08  

PRESIDÈNCIA 29-5-08 COMPAREIXENÇA DAVANT LA SALA 
CONT.ADMINISTRATIVA DEL TSJ 
ILLES BALEARS 

ACTUACIONS PO 171/08  

PRESIDÈNCIA 29-5-08 COMPAREIXENÇA DAVANT LA SALA 
CONT.ADMINISTRATIVA DEL TSJ 
ILLES BALEARS 

ACTUACIONS PO 172/08  
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PRESIDÈNCIA 29-5-08 COMPAREIXENÇA DAVANT LA SALA 
CONT.ADMINISTRATIVA DEL TSJ 
ILLES BALEARS 

ACTUACIONS PO 173/08  

PRESIDÈNCIA 29-5-08 COMPAREIXENÇA DAVANT LA SALA 
CONT.ADMINISTRATIVA DEL TSJ 
ILLES BALEARS 

ACTUACIONS PO 174/08  

PRESIDÈNCIA 29-5-08 COMPAREIXENÇA DAVANT LA SALA 
CONT.ADMINISTRATIVA DEL TSJ 
ILLES BALEARS 

ACTUACIONS PO 752/07  

PRESIDÈNCIA 29-5-08 COMPAREIXENÇA JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.2 DE 
PALMA 

ACTUACIONS PA 284/07  

PRESIDÈNCIA 3-6-08 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.1 DE 
PALMA 

ACTUACIONS PO 54/08  

PRESIDÈNCIA 3-6-08 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.1 DE 
PALMA 

ACTUACIONS PO 64/08  

PRESIDÈNCIA 4-6-08 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ 
NÚM.6 DE MANACOR 

DILIGÈNCIES PRÈVIES 
1303/08 

 

PRESIDÈNCIA 4-6-08 COMPAREIXENÇA DAVANT LA SALA TERCERA DEL 
T.SUPREM EN EL RECURS DE 
CASSACIÓ  

ACTUACIONS 374/99  

PRESIDÈNCIA 11-6-08 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT MERCANTIL 
NÚM.1 DE PALMA 

PROCEDIMENT ORDINARI 
186/07 

 

PRESIDÈNCIA 11-6-08 INSCRIPCIÓ REGISTRE ENTITATS DE 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE 
LA TERCERA EDAD BONA 
GENT 

 

SERVEIS 
GENERALS 

13-5-08 HABILITACIÓ SIGNATURA CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ ENTRE EL CIM I 
EL CENTRO CARTOGRAFICO Y 
FOTOGRAFICO EXERCIT AIRE 
CESSIÓ NEGATIUS 
FOTOGRÀFICS DE COL DE ILLA 
MALLORCA 

ANTONI ALEMANY CLADERA  

TERRITORI 15-5-08 ESTIMAR 
PARCIALMENT 

RECURS ALÇADA NÚM. 067/07 GUILLEM CARBONELL 
COLOMBRAM 

 

TERRITORI 19-5-08 RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE 
CRÈDITS 

CORRESPONENT EXERCICI 2007  RELACIÓ 72/43210/20071231  

TERRITORI 19-5-08 RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE 
CRÈDITS 

CORRESPONENT EXERCICIS 
ANTERIORS 2007 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

68,7 

TERRITORI 21-5-08 DESESTIMAR RECURS ALÇADA NÚM. 069/07 OLEOFAR S.A  
TERRITORI 6-6-08 ESTIMAR 

PARCIALMENT 
RECURS ALÇADA CARLOS ENSEÑAT ANTOLÍ  

 

 

RESOLUCIONS 
CONSELLERS 

     

DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 
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DEPARTAMENT DE 
BENESTAR 
SOCIAL 

29-2-08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

CONVENI MARC DE COL·LAB. 
ENTRE L'IMAS I L'ASSOCIACIÓ 
ALLEN GRAHAM EN MATÈRIA DE 
PROTECCIÓ, TUTELA,  
GUARDA I ACOLLIMENT DE 
MENORS DESAMPARANTS. 

ASSOC. ALLEN GRAHAM 0,00 

DEPARTAMENT DE 
BENESTAR 
SOCIAL 

13-3-08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

CONVENI COL·LAB. ENTRE 
L'IMAS I LA UNED EN MATÈRIA DE 
PRÀCTIQUES DELS ESTUDIANTS 
DE LA DIPLOMTURA  
D'EDUCACIÓ SOSIAL A LES 
RESIDÈNCIES DE LA 3A EDAT 
GESTIONADES PER L'IMAS. 

UNED 0,00 

DEPARTAMENT DE 
BENESTAR 
SOCIAL 

18-3-08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

ADDENADA AL CONVENI DE 
COL·LAB. ENTRE EL SOIB I EL 
CONSELL DE MALLORCA PER A 
L'EXECUCIÓ DE  
PROGRAMES  
D'INSERCIÓ  SOCIOLABORAL DE 
LA RMI PER A L'ANY 2008. 
CONVENI D'INGRES 

SOIB 268092,00 

DEPARTAMENT DE 
BENESTAR 
SOCIAL 

4-4-08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

CONVENI COL·LAB.  DE L'IMAS 
AMB E-FORMALIA SA PER 
REALITZAR FORMACIÓ 
PRÀCTICA EN EL MARC DE  
L'ACCIÓ "AUXILIAR D'AJUDA A 
DOMICILI" ENMARCADA EN EL 
PLA FIP. 

E- FORMALIA SA 0,00 

DEPARTAMENT DE 
BENESTAR 
SOCIAL 

16-4-08 ALTRES EXPEDIENT NÚM. 2 DE 
MOFICICAICIÓ DE CRÈDITS EN 
ELPAREESUPOST DE L'IMAS 2008 
PER TRANSFERÈNCIA DE  
CRÈDTIS (TRA-2/08) 

IMAS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
BENESTAR 
SOCIAL 

21-4-08 ALTRES EXPEDIENT NÚM. 3 DE 
MOFICIACIÓ DE CRÈDTIS  EN EL 
PRESSUPOST DE L'IMAS 2008 
PER TRANSFERÈNCIA DE 
CRÈDITS  
(TRA-3/08). 

IMAS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
BENESTAR 
SOCIAL 

12-5-08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

PROTOCOL DE COL·LAB.  ENTRE 
LA FEDERACIÓ BALEAR 
D'ENTITATS D'ATENCIO A LA 
INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 
(FEIAB) I  
EL  CONELL DE MALLORCA A 
TRAVÉS DE L'IMAS. 

FEIAB 0,00 

DEPARTAMENT DE 
BENESTAR 
SOCIAL 

19-5-08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

ANNEX AL CONVENI MARC DE 
COL·LAB. ENTRE L'IMAS  I 
L'ENTITAT COORDINADORA 
FEDERACIÓ  BALEAR DE 
PERSONES  
AMB DISCAPACITAT, PER A 
L'OCUPACIÓ DELS LLOCS DE 
FEINA DE TREBALL AMB SUPORT 
DE LA LLAR D'ANCIANS PER A  
L'ANY 2008. 

COORDINADORA 
FEDERACIÓ  BALEAR DE 
PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
BENESTAR 
SOCIAL 

20-5-08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

CONVENI AMB L'ENTITAT 
INTRESS PEL LA QUAL 
S'ESTABLEIXEN LES 
CONDICIONS DE LA SUBVENCIÓ 
ATORGADA A  
AQUESTA ENTITAT  PER 
DESENVOLUPAR EL PROGRAMA 
DE TREBALL AMB SUPORT PER A 
PERSONES  AMB DISCAPACITAT  
EN EL MARC DEL PROGRAMA 
ERGON, PER A L'ANY 2008. 

INTRESS 70196,00 
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DEPARTAMENT DE 
BENESTAR 
SOCIAL 

20-5-08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

 ASPAS 70196,00 

DEPARTAMENT DE 
BENESTAR 
SOCIAL 

26-5-08 ALTRES INICI EXPEDIENT NÚM 5 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL 
PRESSUPOST  DE L'IMAS DE 2008 
PER GENERACIÓ DE  
CRÈDTIS (GEN-1/08) 

IMAS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
JOVENTUT I 
IGUALTAT 

16-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER LES OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LA RELACIÓ 
FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL  
DEPARTAMENT DE JOVENTUT I 
IGUALTAT. 

MATEU VANRELL MUNAR 3000,00 

DEPARTAMENT DE 
JOVENTUT I 
IGUALTAT 

19-5-08 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
D'UN SERVEI PER A 
L'ORGANITZACIÓ DE LES 
JORNADES SOBRE  
POLÍTIQUES LOCALS EN CLAU 
D'IGUALTAT MITJANÇANT 
PROCEDIMENT NEGOCIAT 
SENSE  
PUBLICITAT I TRAMITACIÓ 
ORDINÀRIA 

GLOBAL EVENTOS PALMA, 
SL 

1197,93 

DEPARTAMENT DE 
JOVENTUT I 
IGUALTAT 

23-5-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE 
RELACIÓ  
FACTURES 28/45290/20080516 
RELATIVES A DESPESES DEL 
DEPARTAMENT DE JOVENTUT I 
IGUALTAT. 

DEPARTAMENT AFECTAT 14808,11 

DEPARTAMENT DE 
JOVENTUT I 
IGUALTAT 

26-5-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
DERIVADES RELACIÓ FACTURES  
28/45290/20080519 RELATIVES A 
DESPESES DEL DEPARTAMENT 
DE JOVENTUT I IGUALTAT. 

DEPARTAMENT AFECTAT 7622,48 

DEPARTAMENT DE 
JOVENTUT I 
IGUALTAT 

3-6-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS DERIVADES 
RELACIÓ FACTURES 
28/45290/20080603  
RELATIVES A DESPESES DEL 
DEPARTAMENT DE JOVENTUT I 
IGUALTAT 

DEPARTAMENT AFECTAT 8300,60 

DEPARTAMENT DE 
JOVENTUT I 
IGUALTAT 

3-6-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT 
OBLIGACIÓNS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES  
28/45290/20080530 RELATIVES A 
DESPESES AUTORITZADES DEL 
DEPARTAMENT DE JOVENTUT I  
IGUALTAT  

DEPARTAMENT AFECTAT 63767,44 

DEPARTAMENT DE 
JOVENTUT I 
IGUALTAT 

3-6-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
DERIVADES RELACIÓ FACTURES 
22/32310/20080602 RELATIVES  
DESPESES DEL DEPARTAMENT 
DE JOVENTUT I IGUALTAT 

GLOBAL EVENTOS PALMA, 
SL 

14974,10 

DEPARTAMENT DE 
JOVENTUT I 
IGUALTAT 

4-6-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER LES OBLIGACIONS 
DERIVADES DE RELACIÓ 
FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL  
DEPARTAMENT  DE JOVENTUT I 
IGUALTAT. 

CIAC FORMACIÓ I GESTIÓ 
DE RECURSOS HUMANS 

15807,24 
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DEPARTAMENT DE 
JOVENTUT I 
IGUALTAT 

5-6-08 ALTRES INCLUSIÓ EN LA NÒMINA DE 
DESPESES DE QUILOMETRATGE. 

J. PIZÀ DURAN, M.A. 
LLOMPART, ROSA M. 
CALAFELL 

265,86 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

11-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 48/53300/20080411 

TODO PARA LA CASA SL. 247,22 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

11-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 48/53300/20080411 

TODO PARA LA CASA SL. 247,22 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

12-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 50/53320/20080405 

MATERIALES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN PALERM 
SA. 

379,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

12-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 50/53320/20080405 

MATERIALES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN PALERM 
SA. 

379,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

14-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 44/11106/20080410 

PROTOCOL 4491,49 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

14-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 44/11106/20080410 

PROTOCOL 4491,49 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

14-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 50/53320/20080409 

COLL VIDAL, GUILLEM 1320,81 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

14-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 50/53320/20080409 

COLL VIDAL, GUILLEM 1320,81 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

14-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 50/53320/20080410 

ALMACENES RULLAN SA 579,37 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

14-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 50/53320/20080410 

ALMACENES RULLAN SA 579,37 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

14-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 60/32221/20080413 

DE SALABERT E HIJOS SA. 358,43 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

14-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 60/32221/20080413 

DE SALABERT E HIJOS SA. 358,43 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

14-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 60/32223/20080412 

ELECRICA PUIGCERCOS SA 92,92 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

14-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 60/32223/20080412 

ELECRICA PUIGCERCOS SA 92,92 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

16-4-08 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ CONSULTORIA I 
ASSISTÈNCIA REVISIÓ PLA 
DIRECTOR RESIDUS  
CONSTRUCCIÓ 

CONSULTORIA 0,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

16-4-08 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ CONSULTORIA I 
ASSISTÈNCIA REVISIÓ PLA 
DIRECTOR RESIDUS  
CONSTRUCCIÓ 

CONSULTORIA 0,00 
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DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

21-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 47/44400/20080319 

VIAJES MAJORICA SA. 200,12 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

21-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 47/44400/20080319 

VIAJES MAJORICA SA. 200,12 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

21-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 47/44400/20080417 

VIAJES MAJORICA SA. 110,71 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

21-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 47/44400/20080417 

VIAJES MAJORICA SA. 110,71 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

21-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 48/53300/20080418 

PLANISI INDUSTRIAL 17,90 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

21-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 48/53300/20080418 

PLANISI INDUSTRIAL 17,90 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

21-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 60/32223/20080421 

ARTURO MUÑOZ REDONDO 
SL. 

1107,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

21-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 60/32223/20080421 

ARTURO MUÑOZ REDONDO 
SL. 

1107,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

22-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 46/44200/20080421 

RELACIÓ FACTURES 863,56 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

22-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 46/44200/20080421 

RELACIÓ FACTURES 863,56 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

23-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 47/44400/20080422 

VIAJES MAJORICA SA. 182,42 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

23-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 47/44400/20080422 

VIAJES MAJORICA SA. 182,42 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

25-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 60/32221/20080423 

TEMEL SL. 84,32 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

25-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 60/32221/20080423 

TEMEL SL. 84,32 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

2-5-08 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

ADJUDICACIÓ CONTRACTE 
NEGOCIATAT SENSE PUBLICITAT 
ITINERARIS EDUCATIUS PN SA  
DRAGONERA 

DINÀMIC, LLEURE I NATURA 996,40 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

2-5-08 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

ADJUDICACIÓ CONTRACTE 
NEGOCIATAT SENSE PUBLICITAT 
ITINERARIS EDUCATIUS PN SA  
DRAGONERA 

DINÀMIC, LLEURE I NATURA 996,40 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

5-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 47/44400/20080317 

VIAJES MAJORICA SA. 250,00 
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DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

5-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 47/44400/20080317 

VIAJES MAJORICA SA. 250,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

5-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 47/44400/20080425 

VIAJES MAJORICA SA. 1186,51 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

5-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 47/44400/20080425 

VIAJES MAJORICA SA. 1186,51 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

5-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 60/32209/20080430 

TALLER D'OCUPACIÓ 1897,61 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

5-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 60/32209/20080430 

TALLER D'OCUPACIÓ 1897,61 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

5-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 47/44400/20080504 

BUADES PUJOL SL. 644,84 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

5-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 47/44400/20080504 

BUADES PUJOL SL. 644,84 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

6-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 13/45260/20080505 

ASCENSORES ASPE SL. 939,60 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

6-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 13/45260/20080505 

ASCENSORES ASPE SL. 939,60 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

6-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 47/44400/20080418 

VIAJES MAJORICA SA. 1604,08 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

6-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 47/44400/20080418 

VIAJES MAJORICA SA. 1604,08 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

6-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 60/32223/20080504 

DELEGACIONES Y 
REPRESENTACIONES EN 
COLABORACION SL. 

25,01 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

6-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 60/32223/20080504 

DELEGACIONES Y 
REPRESENTACIONES EN 
COLABORACION SL. 

25,01 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

7-5-08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

APROVAR CONVENI 
COL·LABORACIÓ CONSELL 
MALLORCA / AJUNTAMENT 
MONTUÏRI RESTAURACIÓ  
MOLÍ FARINER D'EN FRARET 

AJUNTAMENT MONTUÏRI 0,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

7-5-08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

APROVAR CONVENI 
COL·LABORACIÓ CONSELL 
MALLORCA / AJUNTAMENT 
MONTUÏRI RESTAURACIÓ  
MOLÍ FARINER D'EN FRARET 

AJUNTAMENT MONTUÏRI 0,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

7-5-08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

APROVAR CONVENI 
COL·LABORACIÓ CONSELL 
MALLORCA / AJUNTAMENT SON 
SERVERA  
RESTAURACIÓ MOLÍ FARINER CA 
S'HEREU 

AJUNTAMENT SON SERVERA 0,00 
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DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

7-5-08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

APROVAR CONVENI 
COL·LABORACIÓ CONSELL 
MALLORCA / AJUNTAMENT SON 
SERVERA  
RESTAURACIÓ MOLÍ FARINER CA 
S'HEREU 

AJUNTAMENT SON SERVERA 0,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

7-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 47/44400/20080507 

NOU VENT SL. 11927,58 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

7-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 47/44400/20080507 

NOU VENT SL. 11927,58 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

7-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 48/53300/20080415 

PN SA DRAGONERA 878,12 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

7-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 48/53300/20080415 

PN SA DRAGONERA 878,12 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

7-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 48/53300/20080503 

PN SA DRAGONERA 195,49 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

7-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 48/53300/20080503 

PN SA DRAGONERA 195,49 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

7-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 50/53320/20080430 

FINQUES PÚBLIQUES 
PRÒPIES 

444,69 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

7-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 50/53320/20080430 

FINQUES PÚBLIQUES 
PRÒPIES 

444,69 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

7-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 50/53320/20080430 

FINQUES PÚBLIQUES 
PRÒPIES 

695,71 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

7-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 50/53320/20080430 

FINQUES PÚBLIQUES 
PRÒPIES 

695,71 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

8-5-08 ALTRES CREACIÓ PORGRAMA 
DESENVOLUPAMENT PLA 
DIRECTOR SECTORIAL GESTIÓ 
RESIDUS  
CONSTRUCCIÓ-DEMOLICIÓ, 
VOLUMINOSOS I PNEUMÀTICS 
FORA D'ÚS DE MALLORCA 

PLA DIRECTOR SECTORIAL 0,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

8-5-08 ALTRES CREACIÓ PORGRAMA 
DESENVOLUPAMENT PLA 
DIRECTOR SECTORIAL GESTIÓ 
RESIDUS  
CONSTRUCCIÓ-DEMOLICIÓ, 
VOLUMINOSOS I PNEUMÀTICS 
FORA D'ÚS DE MALLORCA 

PLA DIRECTOR SECTORIAL 0,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

8-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 47/44400/20080503 

MARANGES TORME, 
EDUARDO 

3480,00 
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DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

8-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 47/44400/20080503 

MARANGES TORME, 
EDUARDO 

3480,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

8-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 47/44400/20080506 

ACT. PROT. MILLORA MEDI 
AMBIENT 

4694,78 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

8-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 47/44400/20080506 

ACT. PROT. MILLORA MEDI 
AMBIENT 

4694,78 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

9-5-08 ABONAR COMPLEMENT 
DE PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ABONAMENT TASQUES MÉS 
GRAN RESPONSABILITAT MARÇ 
2008 LLISTAT ADJUNT 

LLISTAT ADJUNT 0,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

9-5-08 ABONAR COMPLEMENT 
DE PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ABONAMENT TASQUES MÉS 
GRAN RESPONSABILITAT MARÇ 
2008 LLISTAT ADJUNT 

LLISTAT ADJUNT 0,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

9-5-08 ABONAR COMPLEMENT 
DE PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ABONAMENT TASQUES 
QUILONETRATGE ABRIL 2008 
LLISTAT ADJUNT 

LLISTAT ADJUNT 0,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

9-5-08 ABONAR COMPLEMENT 
DE PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ABONAMENT TASQUES 
QUILONETRATGE ABRIL 2008 
LLISTAT ADJUNT 

LLISTAT ADJUNT 0,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

9-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ  47/44400/20080509 

COMPANYIA 
CONCESSIONÀRIA TÚNEL DE 
SÓLLER SA. 

576,15 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

9-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ  47/44400/20080509 

COMPANYIA 
CONCESSIONÀRIA TÚNEL DE 
SÓLLER SA. 

576,15 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

9-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 13/45260/20080509 

PONT FERREIRA. MIQUEL 
ANGEL 

1035,88 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

9-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 13/45260/20080509 

PONT FERREIRA. MIQUEL 
ANGEL 

1035,88 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

9-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 47/44400/20080415 

VIATGES BARCELÓ SL. 2311,28 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

9-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 47/44400/20080415 

VIATGES BARCELÓ SL. 2311,28 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

9-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 47/44400/20080508 

VIATGES BARCELÓ SL. 353,85 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

9-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 47/44400/20080508 

VIATGES BARCELÓ SL. 353,85 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

10-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 47/44400/20080510 

CIAC FORMACIÓ I GESTIÓ 
DE RECURSOS HUMANS 

8077,25 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

10-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 47/44400/20080510 

CIAC FORMACIÓ I GESTIÓ 
DE RECURSOS HUMANS 

8077,25 



�

�

 20 
 
 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

12-5-08 ABONAR COMPLEMENT 
DE PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ABONAMENT COMPLEMENT 
FESTIUS TREBALLATS MARÇ 
2008 

TREBALLADORS REFUGIS I 
PN SA DRAGONERA 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

12-5-08 ABONAR COMPLEMENT 
DE PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ABONAMENT COMPLEMENT 
FESTIUS TREBALLATS MARÇ 
2008 

TREBALLADORS REFUGIS I 
PN SA DRAGONERA 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

12-5-08 ABONAR COMPLEMENT 
DE PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ABONAMENT COMPLEMENT 
PROLONGACIÓ DE JORNADA 

ENSENYAT FERRAGUT, 
BARTOMEU 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

12-5-08 ABONAR COMPLEMENT 
DE PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ABONAMENT COMPLEMENT 
PROLONGACIÓ DE JORNADA 

ENSENYAT FERRAGUT, 
BARTOMEU 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

12-5-08 ABONAR COMPLEMENT 
DE PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

NUÑEZ BARRANCO, CARMEN 100,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

12-5-08 ABONAR COMPLEMENT 
DE PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

NUÑEZ BARRANCO, CARMEN 100,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

12-5-08 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL LABORAL 

CONTRACTACIÓ D'UN GUARDA 
REFUGI  

ENSENYAT FERRAGUT, 
BARTOMEU 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

12-5-08 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL LABORAL 

CONTRACTACIÓ D'UN GUARDA 
REFUGI  

ENSENYAT FERRAGUT, 
BARTOMEU 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

12-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 48/53300/20080510 

ALMACENES RULLAN SA 28,77 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

12-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 48/53300/20080510 

ALMACENES RULLAN SA 28,77 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

12-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 50/53320/20080502 

FINQUES PÚBLIQUES 
PRÒPIES 

1917,22 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

12-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 50/53320/20080502 

FINQUES PÚBLIQUES 
PRÒPIES 

1917,22 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

12-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 50/53320/20080510 

MATERIALES PARA LA 
CONSTRUCCION PALERM 
SA. 

626,90 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

12-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 50/53320/20080510 

MATERIALES PARA LA 
CONSTRUCCION PALERM 
SA. 

626,90 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

12-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 50/53320/20080511 

COLL VIDAL, GUILLEM 56,84 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

12-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 50/53320/20080511 

COLL VIDAL, GUILLEM 56,84 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

13-5-08 ABONAR AJUDA 
ECONÒMICA FAMÍLIES 
AMB MENORS 

AJUDA PER A ESCOLARITZACIÓ 
FILLS / FILLES 

ARBOS GALDON, LLORENÇ 0,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

13-5-08 ABONAR AJUDA 
ECONÒMICA FAMÍLIES 
AMB MENORS 

AJUDA PER A ESCOLARITZACIÓ 
FILLS / FILLES 

ARBOS GALDON, LLORENÇ 0,00 
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DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

13-5-08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

APROVAR CONVENI 
COL·LABORACIÓ CONSELL 
MALLORCA / AJUNTAMENT 
ANDRATX OFICINA SANT  
ELM 

AJUNTAMENT D'ANDRATX 9000,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

13-5-08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

APROVAR CONVENI 
COL·LABORACIÓ CONSELL 
MALLORCA / AJUNTAMENT 
ANDRATX OFICINA SANT  
ELM 

AJUNTAMENT D'ANDRATX 9000,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

13-5-08 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL LABORAL 

CONTRACTACIÓ D'UN PATRÓ DE 
CABOTATGE EMBARCACIÓ 'LA 
BALEAR' 

ARBOS GALDON, LLORENÇ 0,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

13-5-08 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL LABORAL 

CONTRACTACIÓ D'UN PATRÓ DE 
CABOTATGE EMBARCACIÓ 'LA 
BALEAR' 

ARBOS GALDON, LLORENÇ 0,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

13-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 19/45340/20080512 

ALMACENES RULLAN SA 41,55 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

13-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 19/45340/20080512 

ALMACENES RULLAN SA 41,55 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

13-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 46/44200/20080508 

RELACIÓ FACTURES 1524,20 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

13-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 46/44200/20080508 

RELACIÓ FACTURES 1524,20 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

13-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 47/44400/20080512 

ALMACENES RULLAN SA 135,17 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

13-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 47/44400/20080512 

ALMACENES RULLAN SA 135,17 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

13-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 48/53300/20080507 

CLUB DE VELA PUERTO DE 
ANDRATX 

431,24 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

13-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 48/53300/20080507 

CLUB DE VELA PUERTO DE 
ANDRATX 

431,24 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

13-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 48/53300/20080512 

AGRO-MALLORCA SA. 210,71 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

13-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 48/53300/20080512 

AGRO-MALLORCA SA. 210,71 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

13-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 46/44200/20080507 

RELACIÓ FACTURES 33583,33 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

13-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 46/44200/20080507 

RELACIÓ FACTURES 33583,33 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

14-5-08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

APROVAR CONVENI 
COL·LABORACIÓ CONSELL 
MALLORCA / AJUNATMENT 
D'ANDRATX PER  
RECOLLIDA SELECTIVA 

AJUNTAMENT D'ANDRATX 0,00 
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DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

14-5-08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

APROVAR CONVENI 
COL·LABORACIÓ CONSELL 
MALLORCA / AJUNATMENT 
D'ANDRATX PER  
RECOLLIDA SELECTIVA 

AJUNTAMENT D'ANDRATX 0,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

14-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 44/11106/200800512 

PROTOCOL 723,38 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

14-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 44/11106/200800512 

PROTOCOL 723,38 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

14-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 47/44400/20080513 

ACT. PROT. MILLORA MEDI 
AMBIENT 

11469,26 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

14-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 47/44400/20080513 

ACT. PROT. MILLORA MEDI 
AMBIENT 

11469,26 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

15-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 44/11106/20080414 

VIAJES MAJORICA SA. 30,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

15-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 44/11106/20080414 

VIAJES MAJORICA SA. 30,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

15-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 44/11106/20080414 

VIAJES MAJORICA SA. 127,71 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

15-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 44/11106/20080414 

VIAJES MAJORICA SA. 127,71 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

16-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 13/45260/20080515 

REFUGIS CONSELL 
MALLORCA 

25944,81 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

16-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 13/45260/20080515 

REFUGIS CONSELL 
MALLORCA 

25944,81 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

16-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 50/53320/20080503 

ALMACENES RULLAN SA 45,66 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

16-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 50/53320/20080503 

ALMACENES RULLAN SA 45,66 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

16-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 50/53320/20080509 

TRANSXILVAR SL. 788,80 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

16-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 50/53320/20080509 

TRANSXILVAR SL. 788,80 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

16-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 60/32221/20080508 

TEMEL SL. 54,01 
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DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

16-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 60/32221/20080508 

TEMEL SL. 54,01 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

17-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 48/53300/20080513 

OXIDOC EXCLUSIVAS SL. 108,40 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

17-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 48/53300/20080513 

OXIDOC EXCLUSIVAS SL. 108,40 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

17-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 48/53300/20080514 

LIGNITOS SA. 344,52 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

17-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 48/53300/20080514 

LIGNITOS SA. 344,52 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

19-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 5053320/20080412 

FOTOMECANICA DIFITAL 
CMYK SL. 

160,82 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

19-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 5053320/20080412 

FOTOMECANICA DIFITAL 
CMYK SL. 

160,82 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

19-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 60/32209/20080503 

TRANSXILVAR SL. 556,80 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

19-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 60/32209/20080503 

TRANSXILVAR SL. 556,80 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

19-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONEIXER RELACIÓ 
19/45340/20080519 

TALLER RESTAURACIÓ 
MOLINS 

2062,65 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

19-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONEIXER RELACIÓ 
19/45340/20080519 

TALLER RESTAURACIÓ 
MOLINS 

2062,65 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

19-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 46/44200/20080519 

FUNDACIÓ NATURA PARC 10057,48 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

19-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 46/44200/20080519 

FUNDACIÓ NATURA PARC 10057,48 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

20-5-08 ABONAR COMPLEMENT 
DE PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ABONAMENT COMPLEMENT 
PROLONGACIÓ DE JORNADA 
LLISTAT ADJUNT 

LLISTAT DUES PERSONES 0,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

20-5-08 ABONAR COMPLEMENT 
DE PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ABONAMENT COMPLEMENT 
PROLONGACIÓ DE JORNADA 
LLISTAT ADJUNT 

LLISTAT DUES PERSONES 0,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

27-5-08 COMISSIÓ DE SERVEIS AUTORITZAR DESPLAÇAMENT 
COMISSIÓ DE SERVEIS 

PERELLÓ PERELLÓ, 
GABRIEL 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

27-5-08 COMISSIÓ DE SERVEIS AUTORITZAR DESPLAÇAMENT 
COMISSIÓ DE SERVEIS 

PERELLÓ PERELLÓ, 
GABRIEL 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

30-5-08 ABONAR AJUDA 
ECONÒMICA FAMÍLIES 
AMB MENORS 

AJUDA PER A ESCOLARITZACIÓ 
FILLS / FILLES 

FONT BUSQUETS, MIQUEL 
ANGEL 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

30-5-08 ABONAR AJUDA 
ECONÒMICA FAMÍLIES 
AMB MENORS 

AJUDA PER A ESCOLARITZACIÓ 
FILLS / FILLES 

FONT BUSQUETS, MIQUEL 
ANGEL 

0,00 
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DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

2-6-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 44/11106/20080528 

PROTOCOL 7377,85 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

2-6-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 44/11106/20080528 

PROTOCOL 7377,85 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

2-6-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 60/32209/20080528 

TALLER TOMEU MORRO 35,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

2-6-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 60/32209/20080528 

TALLER TOMEU MORRO 35,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

2-6-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 60/32223/20080529 

VIVERS SANTA MARIA SAT. 1212,50 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

2-6-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 60/32223/20080529 

VIVERS SANTA MARIA SAT. 1212,50 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

4-6-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 46/44200/20080404 

REBALIM / PALLICER SA UTE 53659,33 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

4-6-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 46/44200/20080404 

REBALIM / PALLICER SA UTE 53659,33 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

18-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES: AUTORITZAR, 
ADJUDICAR I RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ  
DERIVADA DE LA RELACIÓ 
1/11100/20080418 

INTERVENCIÓ GENERAL 1687,66 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

29-4-08 ALTRES  GENERALITAT DE 
CATALUNYA, SECRETARIA 
GENERAL, INTERVENCIÓ 
GENERAL. 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

29-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT DE 
L'OBLIGACIÓ D'UNA PROVISIÓ DE 
FONS AL SR.  
EULOGIO CIFUENTES MORRO. 
RECURS CONTENCIOS 
ADMINISTRATIU 287/2006. 

INTERVENCIÓ GENERAL. 400,00 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

12-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES: AUTORITZAR, 
ADJUDICAR I RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ  
DERIVADA DE LA RELACIÓ 
1/11100/20080512 A FAVOR DE 
SERIBAS, SERIGRAFIA 
INDUSTRIAL SL. 

INTERVENCIÓ GENERAL 518,52 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

13-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
DERIVAT DE LA RELACIÓ DE 
FACTURES 6 / 46100 /20080513 

DIVERSOS SEGONS 
RELACIÓ ADJUNTA 

7009,75 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

14-5-08 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSSIÓ EN LA NÒMINA DE 
DESPESES DE QUILOMETRATGE: 
SR. CRISTÒFOL BARCELÓ  
MONSERRAT, ABRIL 2008. 

FUNCIÓ PÚBLICA, NÒMINES, 
SR. CRISTÒFOL BARCELÓ 
MONSERRAT 

13,61 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

14-5-08 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSSIÓ EN LA NÒMINA DE 
DESPESES DE QUILOMETRATGE: 
SRA. CARMEN DE ESPAÑA 
FORTUNY,  
ABRIL 2008. 

FUNCIÓ PÚBLICA, NÒMINES, 
SRA. CARMEN DE ESPAÑA 
FORTUNY 

72,30 
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DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

14-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES: AUTORITZAR, 
ADJUDICAR I RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ  
DERIVADA DE LA RELACIÓ 
1/11100/20080509. 

INTERVENCIÓ GENERAL 5639,00 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

14-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES: AUTORITZAR, 
ADJUDICAR I RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ  
DERIVADA DE LA RELACIÓ 
1/11100/20080514. 

INTERVENCIÓ GENERAL 1998,03 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

14-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES: AUTORITZAR, 
ADJUDICAR I RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ  
DERIVADA DE LA RELACIÓ 
2/12100/20080516 A FAVOR DE 
ALEJANDRO GONZÁLEZ SALINAS. 

INTERVENCIÓ GENERAL 985,59 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

14-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES: AUTORITZAR, 
ADJUDICAR I RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ  
DERIVADA DE LA RELACIÓ 
2/12100/20080517 A FAVOR DE 
ALEJANDRO GONZÁLEZ SALINAS. 

INTERVENCIÓ GENERAL. 200,15 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

14-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES: AUTORITZAR, 
ADJUDICAR I RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ  
DERIVADA DE LA RELACIÓ 
59/12101/20080513 A FAVOR DE 
VULL UN CA S.L. 

INTERVENCIÓ GENERAL 2088,00 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

14-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES: RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ DERIVADA DE LA 
RELACIÓ  
1/11100/20080510 A FAVOR DE 
FOTO LEVANTE, S.L. 

INTERVENCIÓ GENERAL 2484,00 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

14-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES: RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ DERIVADA DE LA 
RELACIÓ  
1/11100/20080516 A FAVOR DE 
FOTO LEVANTE, S.L. 

INTERVENCIÓ GENERAL 3088,80 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

15-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES: AUTORITZAR, 
ADJUDICAR I RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ  
DERIVADA DE LA RELACIÓ 
2/12100/20080518. 

INTERVENCIÓ GENERAL 1151,24 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

15-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES: AUTORITZAR, 
ADJUDICAR I RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ  
DERIVADA DE LA RELACIÓ 
3/46330/20080531. 

INTERVENCIÓ GENERAL 6051,50 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

16-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES: AUTORITZAR, 
ADJUDICAR I RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ  
DERIVADA DE LA RELACIÓ 
3/46330/20080518. 

INTERVENCIÓ GENERAL 1721,15 
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DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

19-5-08 ALTRES APROBACIÓ D'UN CONTRACTE 
DE SERVEI PER A REALITZAR UN 
INFORME SOBRE LAS  
CONSEQÜÈNCIES DE 
L'INCOMPLIMENT DELS TERMINIS 
FIXATS EN EL CONTRACTE 
D'ALIENACIÓ DE LA  
FINCA CA'N DOMENGE PER PART 
DE L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA. 

INTERVENCIÓ GENERAL, 
BUFETES COCA Y 
ASOCIADOS, S.L. 

18000,00 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

20-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES: AUTORITZAR, 
ADJUDICAR I RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ  
DERIVADA DE LA RELACIÓ 
1/11100/20080511 A FAVOR DE 
TELECOM BALEAR S.L. 

INTERVENCIÓ GENERAL 312,04 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

20-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES: RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ DERIVADA DE LA 
RELACIÓ  
2/12100/20080513 A FAVOR DE 
MARIA LUISA VIDAL FERRER. 
 

INTERVENCIÓ GENERAL 2033,54 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

20-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
DERIVAT DE LA RELACIÓ DE 
FACTURES 6 / 46100 / 20080520 

EUROPA PRESS, SL 779,14 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

21-5-08 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DE 
DESPLAÇAMENT EN COMISSIÓ 
DE SERVEIS: SR. BARTOMEU 
AGUILAR JOFRE,  
VISITA GENERALITAT 
VALENCIANA, DIA 17.03.08 

FUNCIÓ PÚBLICA, SR. 
BARTOMEU AGUILAR JOFRE 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

21-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES: APROVAR, 
ADJUDICAR I RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ DERIVADA  
DE LA RELACIÓ 1/11100/20080513 
A FAVOR DE LA COMPAÑÍA 
CONCESIONARIA DEL TÚNEL DE  
SÓLLER, S.A. 

INTERVENCIÓ GENERAL, 
COMPAÑÍA CONCESIONARIA 
DEL TÚNEL DE SÓLLER 

25,50 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

21-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES: AUTORITZAR, 
ADJUDICAR I RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ  
DERIVADA DE LA RELACIÓ 
3/46330/20080508 

INTERVENCIÓ GENERAL 2787,48 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

21-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES: AUTORITZAR, 
ADJUDICAR I RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ  
DERIVADA DE LA RELACIÓ 
3/46330/20080514 A FAVOR DEL 
SR. JOAN BERGA CIFRE. 

INTERVENCIÓ GENERAL 2436,00 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

22-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES: AUTORITZAR, 
ADJUDICAR I RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ  
DERIVADA DE LA RELACIÓ 
1/11100/20080520 

INTERVENCIÓ GENERAL 5516,60 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

22-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES: RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ DERIVADA DE LA 
RELACIÓ  
99/20080521 A FAVOR DE MALLA 
S.A. 

INTERVENCIÓ GENERAL, 
MALLA S.A. 

35727,56 
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DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

23-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ACCEPTACIÓ I APROVACIÓ DE LA 
SIGNATURA D'UN CONVENI 
MARC ENTRE EL CONSELL DE  
MALLORCA I L'ASSOCIACIÓ DE 
LA PREMSA FORANA DE 
MALLORCA 

ASSOCIACIÓ DE LA PREMSA 
FORANA DE MALLORCA 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

27-5-08 ALTRES ABONAMENT DE 2 FACTURES 
DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA I 
COMERCIO INCLOSES A LA 
RELACIÓ  
6/46100/20071231, REFERENT AL 
RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE 
2007 I  
ENDOSSAMENT DEL PAGAMENT 
A L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA  

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA 10310,58 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

29-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES: RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ DERIVADA DE LA 
RELACIÓ  
99/20080522 A FAVOR DE MALLA 
S.A. 

INTERVENCIÓ GENERAL, 
MALLA S.A. 

23197,77 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

29-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
AMB ELS GRUPS POLÍTICS AMB 
REPRESENTACIÓ EN EL 
CONSELL DE  
MALLORCA CORRESPONENT AL 
MES DE JUNY DE L'ANY 2008. 

INTERVENCIÓ GENERAL 0,00 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

30-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES: AUTORITZAR, 
ADJUDICAR I RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ  
DERIVADA DE LA RELACIÓ 
2/12100/20080523. 

INTERVENCIÓ GENERAL 680,16 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

2-6-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES: APROVAR, 
ADJUDICAR I RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ DERIVADA  
DE LA RELACIÓ 
59/12101/20080602 A FAVOR DE 
VULL UN CA S.L. 

INTERVENCIÓ GENERAL 2088,00 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

3-6-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES: AUTORITZAR, 
ADJUDICAR I RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ  
DERIVADA DE LA RELACIÓ 
1/11100/20080517 A FAVOR DE 
CARLSON WAGONLIT ESPAÑA, 
S.L.  
UNIPERSONAL 

INTERVENCIÓ GENERAL 159,21 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

3-6-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES: AUTORITZAR, 
ADJUDICAR I RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ  
DERIVADA DE LA RELACIÓ 
1/11100/20080523 

INTERVENCIÓ GENERAL 5997,22 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

4-6-08 CONTRACTE MENOR AUTORITZACIÒ I ADJUDICACIÓ 
CONTRACTE MENOR PER 
PONENT ANTHONY GIDDENS 
QUE  
IMPARTIRÀ LA CONFERÈNCIA "EL 
PAPER D'EUROPA ENTRE LA 
XINA I ELS ESTATS UNITS" 

CUENTIN TALENTINO 
IMPULSANDO EL TALENTO, 
SL I MARCA "THINDING 
HEADS" 

20880,00 
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DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

9-6-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
DERIVAT DE LA RELACIÓ DE 
FACTURES  
6 / 46100 / 20080609 

DIVERSOS SEGONS 
RELACIÓ ADJUNTA 

2505,41 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

10-6-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
DERIVAT DE LA RELACIÓ DE 
FACTURES 6 / 46100 / 20080610 

DIVERSOS SEGONS 
RELACIÓ ADJUNTA 

2300,82 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

11-6-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
DERIVAT DE LA RELACIÓ DE 
FACTURES  
6 / 46100 / 20080611  
 

DISEÑO,COMUNICACIÓN Y 
PUBLICIDAD TRES, SL 
(DCP3) 

6380,00 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

12-6-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
DERIVAT DE LA RELACIÓ DE 
FACTURES  
6 / 46100 / 20080613  
 

BORISGRÀFIC, SL 20880,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

2-5-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.: AL-2007/144. ISABEL BONET PUERTO, 
DEMARCACIÓ DE COSTES, 
AJ. SON SERVERA 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

2-5-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.: AL-2007/248. MATEU MOREY FONT, 
DEMARCACIÓ DE COSTES, 
AJ. CAPDEPERA 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

2-5-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.: AL-2008/013. BARCELÓ HOTELS 
MEDITERRÁNEO, S.L , 
DEMARCACIÓ DE COSTES, 
AJ. FELANITX 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

2-5-08 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÈD.: 003535-003539/2008. VARIS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

5-5-08 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÈD.: 003540/2008-
003578/2008. 

VARIS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

5-5-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000057/2007-HLSR. JAVIER ECHEVARRIA PÉREZ-
ALBERT 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

5-5-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000192/2007-HLSR. L.T.GRIMALT, S.L 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

5-5-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000197/2007-HLSR. INVERSIONES MYDON, S.L 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

5-5-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000249/2006-HLSR. FRANCISCO JAVIER PALMER 
NADAL 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

5-5-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000284/2006-HLSR. ANTONIO REUS BENNÀSSAR 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

5-5-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000312/2007-HLSR. MANUEL AGUSTÍN GÓMEZ 
LÓPEZ 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

5-5-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000457/2007-HLSR. BINIPUNTIRO, S.L.U 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

5-5-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000478/2007-HLSR. RIVER SPEY, S.L 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

5-5-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000485/2007-HLSR. INVERSIONES REIG, S.L 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

5-5-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000518/2007-HLSR. MARÍA ANTONIA NICOLAU 
PROHENS 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

5-5-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 19931/03-09-2001. ISABEL LLULL MAS 0,00 



�

�

 29 
 
 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

5-5-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 19933/03-09-2001. JORDI LLULL MAS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

5-5-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 19934/03-09-2001. PAZ LLULL MAS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

5-5-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 19936/03-09-2001. LUISA LLULL MAS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

6-5-08 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL. 
NÚM EXP.: 000153/2007-XIG 

MARGARITA PAYERAS 
CRESPÍ 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

6-5-08 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL. 
NÚM. EXP.: 000162/2007-XIG 

GABRIEL LLULL TENERIFE 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

6-5-08 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL. 
NÚM.EXP.: 000004/2008-XIG. 

EUNICE ANDREA ESPOSITO 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

6-5-08 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL. 
NÚM.EXP.: 000137/2006-XIG. 

ERGUNDA, S.L 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

6-5-08 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL. 
NÚM.EXP.: 000179/2006-XIG. 

KURT HELMUT KLAUS 
RELLIER 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

6-5-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.: AL-2007/120 RAFAEL JUAN CREUS VIVES, 
DEMARCACIÓ DE COSTES, 
AJ. SES SALINES 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

6-5-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.: AL-2007/252. CATALINA MOYÀ ENSEÑAT, 
DEMARCACIÓ DE COSTES, 
AJ. ANDRATX 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

6-5-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.: AL-2007/275. OBRATELA CONS, S.L , 
DEMARCACIÓ DE COSTES, 
AJ. CALVIÀ 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

6-5-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.: AL-2008/001. C.N.M, DEMARCACIÓ DE 
COSTES, AJ. SANTA 
MARGALIDA 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

6-5-08 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÈD.: 003579/2008-
003631/2008. 

VARIS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

6-5-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000225/2007-HLSR. ANTONIO TROBAT OLIVER. 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

6-5-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000314/2007-HLSR. GABRIEL MORLÀ RIERA 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

7-5-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

CODI RELACIÓ FACTURA.: 
72/43210/20080501. 

SERVITEC BALEAR, S.L , 
INTERVENCIÓ GENERAL 

986,46 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

7-5-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

CODI RELACIÓ FACTURES.: 
72/43210/20080430. 

VARIS, INTERVENCIÓ 
GENERAL 

1462,64 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

7-5-08 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÈD.: 003632/2008-
003659/2008. 

VARIS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

7-5-08 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.: 000887/2008. C.L, S.L , AJ. MANACOR 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

7-5-08 EXPEDICIÓ DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM.EXP.: 001347/2008. ENRIQUE SIRERA 
CANTALLOPS 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

8-5-08 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÈD.: 003660/2008-
003771/2008/2008. 

VARIS 0,00 
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DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

8-5-08 SUBROGACIÓ 
EXPEDIENT INFRACCIÓ 

NÚM.EXP.: 2008/014. J.A.C.S, A.D.C 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

8-5-08 SUBROGACIÓ 
EXPEDIENT INFRACCIÓ 

NÚM.EXP.: 2008/025 (MGA). M.V.B, AJ. POLLENÇA 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

9-5-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.: AL-2008/006. INVERSIONES PASCUAL, S.L 
, DEMARCACIÓ DE COSTES, 
AJ. ALCÚDIA 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

9-5-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.: AL-2008/010. PONTENOVO. S.A ,  
DEMARCACIÓ DE COSTES, 
AJ. CALVIÀ 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

9-5-08 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÈD.: 003772/2008-
003811/2008. 

VARIS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

9-5-08 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.: 001133/2008. J.C, AJ. LLUBÍ 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

12-5-08 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. CÈD.: 003812/2008-
003828/2008. 

VARIS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

12-5-08 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.: 000629/2008. M.L.S, AJ. SON SERVERA 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

12-5-08 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚMEXP.: 001000/2008. C.M.T, AJ. ANDRATX 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

12-5-08 IMPOSAR SANCIÓ PER 
INFRACCIÓ 

NÚM.EXP.: 2005/004. J.P.R, M.C.C, TRESORERIA 
DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

13-5-08 ALTRES RESOLUCIÓ PROCEDIMENT 
RESTITUCIÓ. NÚM.EXP.: 2005/004. 

F.L.M , J.P.R , M.C.C 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

13-5-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

CODI RELACIÓ FACTURES: 
51/11107/20080505. 

VIAJES LLABRÉS, S.A , 
INTERVENCIÓ GENERAL 

1094,69 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

13-5-08 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÈD.: 003829/2008-
003882/2008. 

VARIS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

13-5-08 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.: 000882/2008. M.J.P, AJ. LLUBÍ 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

13-5-08 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.: 001020/2008. M.V.M, AJ. LLUCMAJOR 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

13-5-08 IMPOSAR SANCIÓ PER 
INFRACCIÓ 

NÚM.EXP.: IL-2007/010. H.M.G.KG, TRESORERIA DEL 
CONSELL DE MALLORCA. 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

13-5-08 IMPOSAR SANCIÓ PER 
INFRACCIÓ 

NÚM.EXP.: IL-2007/015. U. S.A , TRESORERIA 
CONSELL DE MALLORCA 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

13-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FACTURA NÚM.: 2008096 DE 
DATA 1 DE MAIG DE 2008 DINS LA 
RELACIÓ DE FACTURES:  
52/43240/20080501. 

SDI,SL , INTERVENCIÓ 
GENERAL 

2666,67 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

14-5-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

CODI RELACIÓ FACTURES.: 
72/43210/20080508. 

VARIS, INTERVENCIÓ 
GENERAL 

2470,21 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

14-5-08 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÈD.: 003883/2008-
004020/2008. 

VARIS 0,00 
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DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

14-5-08 REGISTRE ENTITATS PRACTICAR, ATORGAR 
NÚM.INSCRIPCIÓ 147A I ARXIVAR 
REGISTRE, APROV. CONST.  
J.COMPENSACIÓ U.E 2 DE LE 
NORMES SUBSIDIÀRIES DE 
LLUBÍ.(AJ.LLUBÍ). 

AJ. LLUBÍ 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

15-5-08 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÈD.: 004021/2008-
004040/2008. 

VARIS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

15-5-08 SUBROGACIÓ 
EXPEDIENT INFRACCIÓ 

NÚM.EXP.: 2008/002 (MGA). M.N.O, AJ.LLUCMAJOR 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

16-5-08 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL. 
NÚM.EXP.: 000011/2008-XIG. 

SON LLUNETA, S.L 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

16-5-08 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL. 
NÚM.EXP.: 000040/2008-XIG. 

APROSCOM 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

16-5-08 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL. 
NÚM.EXP.: 000127/2007-XIG. 

MARIA LUISA FELIU BAUZÀ 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

16-5-08 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL. 
NÚM.EXP.: 000133/2007-XIG. 

SON LLUNETA, S.L 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

16-5-08 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL. 
NÚM.EXP.: 000202/2007-XIG. 

MIGUEL PASTOR SERRA. 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

16-5-08 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL. 
NÚM.EXP.: 000203/2007-XIG. 

JUAN BASSA ORDINAS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

16-5-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.: AL-2007/166. FOOTBRIDGE 
PROMOCIONES, S.L , 
DEMARCACIÓ DE COSTES, 
AJ. PALMA 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

16-5-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.: AL-2008/005. COMUNITAT DE 
PROPIETARIS 
APARTAMENTOS EL TORO I, 
DEMARCACIÓ DE COSTES, 
AJ. CALVIÀ 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

16-5-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.: AL-2008/012. BARTOLOMÉ CASASNOVA 
MIQUEL, DEMARCACIÓ DE 
COSTES, AJ. CALVIÀ 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

16-5-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.: AL-2008/017. MAGDALENA ESTEVA 
ALEMANY, DEMARCACIÓ DE 
COSTES, AJ. ANDRATX 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

16-5-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.: AL-2008/019. MARIO HUETE MUÑOZ, 
DEMARCACIÓ DE COSTES, 
AJ. ANDRATX 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

16-5-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.: AL-2008/022. CARLOS Mª VIÑUELA 
MADERA, DEMARCACIÓ DE 
COSTES, AJ. ALCÚDIA 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

16-5-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.: AL-2008/033. COMUNITAT DE 
PROPIETARIS 
APARTAMENTOS EL TORO I, 
DEMARCACIÓ DE COSTES, 
AJ. CALVIÀ 

0,00 
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DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

16-5-08 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÈD.: 004041/2008-
004129/2008. 

VARIS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

16-5-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000395/2007-HLSR. JAIME DANUS MAS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

19-5-08 ALTRES INICIAR PROCEDIMENT 
SANCIONADOR. NÚM.EXP.: IL-
2007/016 

S.C, S.L , DEMARCACIÓ DE 
COSTES, AJ. CALVIÀ 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

19-5-08 ALTRES INICIAR PROCEDIMENT 
SANCIONADOR. NÚM.EXP.: IL-
2007/023. 

C.B.R, DEMARCACIÓ DE 
COSTES, AJ. SANTANYÍ 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

19-5-08 ALTRES ORDENAR SUSPENSIÓ OBRES I 
INICIAR PROCEDIMENT 
SANCIONADOR. NÚM.EXP.: IL-
2008/001. 

D.K.D, DEMARCACIÓ DE 
COSTES, AJ. SANTANYÍ 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

19-5-08 ALTRES ORDENAR SUSPENSIÓ OBRES I 
INICIAR PROCEDIMENT 
SANCIONADOR. NÚM.EXP.: IL-
2008/002. 

J.B.C, DEMARCACIÓ DE 
COSTES, AJ. SANTANYÍ 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

19-5-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

CODI RELACIÓ FACTURES.: 
51/11107/20080502. 

VARIS, INTERVENCIÓ 
GENERAL 

321,18 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

19-5-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

CODI RELACIÓ FACTURES.: 
52/43240/20080514. 

VARIS, INTERVENCIÓ 
GENERAL 

810,90 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

19-5-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

CODI RELACIÓ FACTURES.: 
72/43210/20080507. 

VARIS, INTERVENCIÓ 
GENERAL 

5000,36 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

19-5-08 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

ASSIST. CONGRÉS 
INTERNACIONAL PATRIMONI DE 
LA HUMANITAT, TURISME I CANVI 
CLIMÀTIC, A  
EIVISSA, DEL 21-23 DE MAIG DE 
2008. 

GABRIEL ALOMAR GARAU, 
FUNCIÓ PÚBLICA, 
CONSELLER EXECUTIU 
D'INTERIOR. 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

19-5-08 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÈD.: 004130/2008-
004184/2008. 

VARIS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

19-5-08 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

NÚM.EXP.: AL-2002/017. CRUCEROS PAGUERA, S.L , 
AJ. CALVIÀ 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

19-5-08 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

NÚM.EXP.: AL-2005/146. CENTROS TURÍSTICOS DE 
BUCEO, S.L , AJ. CALVIÀ 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

19-5-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000021/2007-HLSR. ANDRÉS POL PALOU 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

19-5-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000243/2007-HLSR. JUAN FONT JAUME 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

19-5-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000249/2007-HLSR. BEACH AND COUNTRY REAL 
ESTATE, S.L 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

19-5-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000250/2006-HLSR. ANTONIO VILLALONGA 
SIMONET 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

19-5-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000270/2007-HLSR. MIGUEL ESTRANY SANSÓ 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

19-5-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000281/2007-HLSR. GABRIEL RAMIS SERRA 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

19-5-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000348/2007-HLSR. ANTONIO LLITERAS SASTRE 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

19-5-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000395/2006-HLSR. CASAS RÚSTICAS E 
HISTÓRICAS DE MALLORCA, 
S.L 

0,00 
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DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

19-5-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000432/2006-HLSR. MARC SUASI MESTRE 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

19-5-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000495/2007-HLSR. JUAN MANUEL LLITERAS 
FERNÁNDEZ 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

19-5-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000525/2007-HLSR. FRANCISCO J. LLINÁS 
CUERVO. 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

19-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FACTURA NÚM.: 04/2008 14/05/08 
DINS LA RELACIÓ FACTURES 
52/43240/20080515. 

JUAN CARLES FUSTER 
GUASP, INTERVENCIÓ 
GENERAL. 

6000,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

19-5-08 SUBROGACIÓ 
EXPEDIENT INFRACCIÓ 

NÚM.EXP.: 2007/220-B (MGA). J.S.M , F.S.L , AJ. POLLENÇA 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

19-5-08 SUBROGACIÓ 
EXPEDIENT INFRACCIÓ 

NÚM.EXP.: 2007/220-E (MGA). M.C.M , M.C.L , AJ. 
POLLENÇA 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

19-5-08 SUBROGACIÓ 
EXPEDIENT INFRACCIÓ 

NÚM.EXP.: 2008/022. J.F.B , AJ.BÚGER 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

20-5-08 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÈD.: 004185/2008-
004215/2008. 

VARIS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

20-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

 FACTURA.: 200800324 18/04/08 
DINS RELACIÓ FACTURES 
52/43240/20080418. 

UNIVERSITAT DE LES ILLES 
BALEARS, INTERVENCIÓ 
GENERAL 

4000,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

21-5-08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

ADJUDICACIÓ CONTRACTE 
MENOR SERVEIS ANÀLISIS 
INCIDÈNCIA LLEIS APROVADES 
PARLAMENT  
IB S/MARC OPTM I 
COL·LABORACIÓ INFORMES. 

JUAN CARLES FUSTER 
GUASP, INTERVENCIÓ 
GENERAL. 

6000,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

21-5-08 DENEGACIÓ DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM.EXP.: 000943/2008. M.Q.G , AJ. LLUCMAJOR 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

21-5-08 IMPOSAR SANCIÓ PER 
INFRACCIÓ 

NÚM.EXP.: 2007/104. A.C.C , TRESORERIA DEL 
CONSELL DE MALLORCA 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

22-5-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000074/2006-HLSR. FAMILIA FENZL 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

23-5-08 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL. 
NÚM.EXP.: 000164/2007-XIG. 

ANTONIO FORTEZA 
FERRAGUT 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

23-5-08 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL. 
NÚM.EXP.: 000191/2007-XIG. 

SON TORRELLA, S.L 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

23-5-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

CODI RELACIÓ FACTURES: 
51/11107/20080507. 

CARLSON WAGONLIT 
ESPAÑA, S.L , INTERVENCIÓ 
GENERAL 

309,69 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

23-5-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.: AL-2008/020. JAUME BUSQUETS COLL, 
DEMARCACIÓ DE COSTES, 
AJ. MANACOR 

0,00 
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DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

23-5-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.: AL-2008/021. CAFÉ CAPUCCHINO 1919, S.L 
, DEMARCACIÓ DE COSTES, 
AJ. POLLENÇA 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

23-5-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.: AL-2008/023. GERTA JANDL , 
DEMARCACIÓ DE COSTES, 
AJ. CALVIÀ 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

23-5-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.: AL-2008/024. PEDRO ESTARELLAS CABOT 
, DEMARCACIÓ DE COSTES, 
AJ. POLLENÇA 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

23-5-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.: AL-2008/031. VIVIENDAS PIMAU, S.L , 
DEMARCACIÓ DE COSTES, 
AJ. ALCÚDIA 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

23-5-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.:AL-2008/030. VIVIENDAS PIMAU, S.L , 
DEMARCACIÓ DE COSTES, 
AJ. ALCÚDIA 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

23-5-08 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÈD.: 004216/2008-
004227/2008. 

VARIS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

23-5-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000003/2007-HLSR. JOAN TOUS ALZAMORA 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

23-5-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000080/2007-HLSR. SUNNY SIDE UP, S.L 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

23-5-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000147/2007-HLSR. MIQUEL BARCELÓ VICENS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

23-5-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000200/2007-HLSR. ANTÒNIA ISERN 
SANTANDREU 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

23-5-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000216/2006-HLSR. GUILLEM MATEU 
CANTALLOPS 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

23-5-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000273/2007-HLSR. PEDRO MUNAR HORRACH 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

23-5-08 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

ASSIST. CONGRÉS 
INTERNACIONAL PATRIMONI DE 
LA HUMANITAT, TURISME I CANVI 
CLIMÀTIC, A  
EIVISSA 21-22/05/08. 

GABRIEL ALOMAR GARAU, 
FUNCIÓ PÚBLICA, 
CONSELLER EXECUTIU 
D'INTERIOR. 

172,88 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

26-5-08 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

CONTRACTE MENOR DE 
SERVEIS PER REALITZAR 
MEMÒRIA ECONÒMICA 
FINANCERA DE L'AGÈNCIA  
DE PROTECCIÓ LEG.URB I 
TERRITORIAL DE MALLORCA. 

FUNDACIÓ UNIVERSITAT 
EMPRESA, INTERVENCIÓ 
GENERAL 

13920,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

27-5-08 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚMCÈD.: 004228/2008-
004297/2008. 

VARIS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

27-5-08 DENEGACIÓ DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM.EXP.: 001309/2008. S.M.F, AJ. FELANITX 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

28-5-08 ALTRES FINALITZACIÓ FUNCIONS 
TEMPORALS. 

MARIA JOSEP HAUF COLOM , 
SECRETARIA GENERAL, 
INTERVENCIÓ GENERAL, 
TRESORERIA DEL CONSELL 
DE MALLORCA 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

28-5-08 ALTRES MODIFICACIÓ COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT. 

MARIA JOSÉ HAUF COLOM , 
FUNCIÓ PÚBLICA, 
CONSELLER EXECUTIU 
D'INTERIOR 

0,00 
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DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

28-5-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

CODI RELACIÓ FACTURES.: 
52/43240/20080516. 

SISTEMAS DE OF. DE 
BALEARES , INTERVENCIÓ 
GENERAL. 

209,40 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

28-5-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

CODI RELACIÓ FACTURES.: 
72/43210/20080520. 

VARIS, INTERVENCIÓ 
GENERAL 

444,91 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

28-5-08 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÈD:004298/2008-
004432/2008. 

VARIS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

28-5-08 EXPEDICIÓ DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM.EXP.: 001122/2008. MARGARITA COLOM HOMAR 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

28-5-08 SUBROGACIÓ 
EXPEDIENT INFRACCIÓ 

NÚM.EXP.: 2006/102. C.M.E, AJ SENCELLES. 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

29-5-08 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

CONTRACTE MENOR 
S/ELABORACIÓ ANÀLISIS I 
DIAGNÒSTIC Z.TURÍSTICA CALA 
MILLOR I  
PROPOSTA REORDENACIÓ 
PAISAGÍSTICA, AUT. I DISPOSICIÓ 
DESPESA. 

GABRIEL PERE HORRACH 
ESTARELLAS, INTERVENCIÓ 
GENERAL 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

29-5-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

CODI RELACIÓ FACTURES.: 
52/43240/20080519. 

VIAJES LLABRÉS, S.A , 
INTERVENCIÓ GENERAL 

173,16 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

29-5-08 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÈD.: 004433/2008-
004468/2008. 

VARIS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

29-5-08 SUBROGACIÓ 
EXPEDIENT INFRACCIÓ 

NÚM.EXP.: 2008/024 (MGA). A.M.M , AJ. ARIANY 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

30-5-08 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

CONTRACTE MENOR DE 
SERVEIS ELABORAR PROPOSTA 
ACT. TRACTAMENT PAISATGE I 
PROT.  
MEDIOAMBIENTAL DE SON REUS 
(PALMANYOLA). 

ORDENACIÓN Y 
MEDIOAMBIENTE, S.L , 
INTERVENCIÓ GENERAL 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

30-5-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

CODI RELACIÓ FACTURES: 
72/43210/20080528. 

VARIS, INTERVENCIÓ 
GENERAL 

1187,75 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

30-5-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM. EXP.: AL-2008/035. JOSÉ MARÍN FERNÁNDEZ, 
DEMARCACIÓ DE COSTES, 
AJ. SON SERVERA. 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

30-5-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.: AL-2007/236. PAULA FRANCH LLOBERA, 
DEMARCACIÓ DE COSTES, 
AJ. POLLENÇA 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

30-5-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.: AL-2007/255. URBANIZADORA CALA 
ESMERALDA, S.A , 
DEMARCACIÓ DE COSTES, 
AJ. SANTANYÍ 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

30-5-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.: AL-2008/034. SUPERMERCADO CALA 
MARÇAL SHOP, S.L , 
DEMARCACIÓ DE COSTES, 
AJ. FELANITX 

0,00 
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DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

30-5-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.: AL-2008/038. FRANCISCO JAVIER 
NAVARRO VICH, 
DEMARCACIÓ DE COSTES, 
AJ. PALMA 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

30-5-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.:AL-2008/045. ANTONIO FUENTESPINA 
BENNÀSAR, DEMARCACIÓ 
DE COSTES, AJ. ALCÚDIA 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

30-5-08 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÈD.: 004469/2008-
004552/2008. 

VARIS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

30-5-08 DENEGACIÓ 
AUTORITZACIÓ OBRES 

NÚM.EXP.: AL-2007/186. B.G.T , DEMARCACIÓ DE 
COSTES, AJ. CALVIÀ 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

8-5-08 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN NÒMINA DESPESES 
DE QUILOMETRATGE 

MELCHORA GOMEZ ANDRES 160,79 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

12-5-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

DESPESES MATERIAL D'OFICINA AVALGO, S.A. 91,37 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

13-5-08 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ RESOLUCIÓ DE 
DATA 17 D'ABRIL PER ERROR 
MATERIAL 

CAROLINA VICENS PERPIÑA 10440,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

15-5-08 APROVAR EXPEDIENT 
DE SUBVENCIONS 

SUBVENCIÓ NOMINATIVA 
PRESSUPOST 2008 

FOMENT DEL TURISME 15000,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

16-5-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

DEGUSTACIÓ I PROMOCIÓ DE 
PORCELLA DE LA MARCA DE 
GARANTIA I QUALITAT PMS 

CATALINA RAMIS RAMIS 2999,95 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

20-5-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

MOBILIARI D'OFICINA ROLDAN OFICINES I 
DESPATXOS, S.A. 

1703,27 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

20-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

CONTRACTE MENOR PER 
LLOGUER DE CARPA, 
TRANSPORT DE TAULES, I 
ESTOVALLES PER A UN 
CONGRÉS  
D'AGENTS DE VIATGES 
BRITÀNICS 

GESTORA DEL PUEBLO 
ESPAÑOL S.L. 

12000,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

21-5-08 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

CONTRACTE DE SERVEI PER 
L'ORGANITZACIÓ, COORDINACIÓ 
I ASSISTÈNCIA D'UN ENVELAT 
ITINERANT  
PER PROMOCIONAR  
PRODUCTES DE MALLORCA 

LA MODERNA 
ORGANIZACIÓN Y 
DIRECCIÓN DE 
ACONTECIMIENTOS SL 

29504,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

21-5-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

GRABACIONS TEXTS I 
ANAGRAMA DEL CONSELL 

MIQUEL SIMONET 
GUARDIOLA 

410,18 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

22-5-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

CONFECCIÓ E IMPRESIÓ DE 
CARPETES D'EXPEDIENT 

INGRAMA, S.A. 516,20 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

22-5-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

DESPESES CORREUS SOCIEDAD ESTATAL 
CORREOS Y TELÉGRAFOS, 
S.A. 

422,81 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

22-5-08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

CONTRACTE MENOR DE 
PATROCINI AMB LA 
SUPERYACHT CUP PALMA '08 

THE SUPER YACHT CUP SL 18000,00 
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DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

22-5-08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

CONTRACTE MENOR PER 
REALITZAR CAMPANYES 
D'INFORMACIÓ TURÍSTICA AMB 
EL GLOBUS DEL CONSELL DE 
MALLORCA  
(WWW.INFOMALLORCA.NET) 

DREAM FLIGHTS S.L. 12000,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

23-5-08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

CONTRACTE MENOR PER 
PATROCINAR EL PREMI JOVE 
EMPRESARI DE MALLORCA 

ASSOCIACIÓ INDEPENDENT 
DE JOVES EMPRESARIS DE 
BALEARS 

5100,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

23-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

10.000 UNITATS DE FULLETONS 
DE LA GUIA "ON ANAR" 

VICENTE LUIS TERRASSA 
DIAZ 

7500,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

29-5-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

SERVEI DE CÒPIES OIT 
AEROPORT 

SISTEMAS DE OFICINA DE 
BALEARES, S.A. 

64,39 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

2-6-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

DESPESES VÀRIES CREDITORS VARIS 318,42 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

2-6-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

REUNIÓ DIRECTORA INSULAR DE 
TURISME AMB L'AJUNTAMENT DE 
VALLDEMOSSA 

JUAN A. SUREDA GELABERT 86,20 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

2-6-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

CONTRACTE DE CONSULTORIA I 
ASSISTÈNCIA PER ELABORAR UN 
PLA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
DE  
MALLORCA 

INNOVA NETGRUP, S.L. 16488,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

3-6-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

HONORARIS PER ASSESSORIA 
JURÍDICA 

MIQUEL ÀNGEL PONS 3016,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

3-6-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

MATERIAL IMPRÈS DE LA D.I. DE 
TURISME, INVENTARIAR-LO I 
EMPAQUETAR-LO 

SALVADOR PAYERAS 
ALZAMORA 

3687,50 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

4-6-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

MATERIAL D'OFICINA AVALGO, S.A. 283,41 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

5-6-08 APROVAR EXPEDIENT 
DE SUBVENCIONS 

CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS PER AL FOMENT 
DE L'ACTIVITAT PRODUCTIVA DE 
MALLORCA 2008 

AJUNTAMENTS DE 
MALLORCA 

50000,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

9-6-08 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

AUTORITZAR ABONAMENT 
DESPESES QUILOMETRATGE 
MES DE MAIG 

FRANCISCA RODRIGUEZ 
FRAU 

9,39 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

9-6-08 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

AUTORITZAR ABONAMENT 
DESPESES QUILOMETRATGE 
MES DE MAIG 

LUZ IGLESIAS ALONSO 14,08 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

9-6-08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

CONTRACTE MENOR PER 
REALITZAR L'ACTIVITAT DE 
PROMOCIÓ DEL TURISME 
ESPORTIU  
ANOMENADA "MALLORCA SURF 
ACTION 08" 

EVENTPLUS, S.L. 12000,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

9-6-08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

PUBLICACIÓ DE 10.000 UNITATS 
DE LA GUIA D'INFORMACIÓ 
TURÍSTICA SOBRE 
ACCESSIBILITAT A  
MALLORCA 

CLAVE DE PUBLICITAT S.A. 5492,60 
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DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

10-6-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

INFORME PREVI MARCA I 
SUPLERTS DE "PASSAREL.LA 
MALLORCA", DENOMINACIÓ 
SOCIAL "TURISME DE  
MALLORCA, S.A." 

JUAN FRANCISCO CAMPINS 
FERRER 

322,66 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

10-4-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

ADO DE LA RELACIÓ DE 
FACTURES AMB CODI 
42/45200/20080410 RELATIVES A 
DESPESES DEL  
POLIESPOTIU SANT 
FERRAN/ESPORTS I PROMOCIÓ 
SOCIOCULTURAL 

PERSONES FISIQUES O 
JURIDIQUES S'HI INDIQUEN 

4486,09 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

5-5-08 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN NÒMINA DE 
DESPESES DE QUILOMETRATGE 

RAUL LLOPART REIMANN 99,99 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

5-5-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

ADO DE LA RELACIÓ DE 
FACTURES AMB CODI 
53/45203/20080505 RELATIVES A 
DESPESES DE  
MEDICINA ESPORTIVA/ESPORTS 
I PROMOCIÒ SOCIOCULTURAL 

PERSONES FISIQUES O 
JURIDIQUES DE PERSONES 
QUE S`HI INDIQUEN 

21178,84 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

6-5-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

ADO DE LA RELACIÓ DE 
FACTURES AMB CODI 
18/45840/20080506 RELATIVES A 
DESPESES DEL  
MUSEU  DE L'ESPORT/ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL 

FRANCISCO JAVIER LLULL 
CASTAÑER 

2969,25 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

6-5-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

ADO DE LA RELACIÓ DE 
FACTURES AMB CODI 
49/45202/20080605 RELATIVES A 
DESPESES DE  
COMISSIÓ D'ESPORTS/ESPORTS 
I PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL 

PERSONES FISIQUES O 
JURIDIQUES QUE S`HI 
INDIQUEN 

2283,79 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

8-5-08 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

 JOANA MANERA TORRENS 0,00 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

12-5-08 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

ADO DE LA RELACIÓ DE 
FACTURES AMB CODI 
18/45840/20080512 RELATIVES A 
DESPESES DEL  
MUSEU DE L'ESPORT/ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL 

PERSONES FISIQUES O 
JURIDIQUES QUE S`HI 
INDIQUEN 

3,70 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

12-5-08 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN NÒMINA DE 
DESPESES DE QUILOMETRATGE 

JOANA MANERA TORRENS 254,45 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

14-5-08 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA DE 
DESPESES DE QUILOMETRATGE  

BALTASAR CORTES MIRO 38,03 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

14-5-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

ADO DE LA RELACIÓ DE 
FACTURES AMB CODI 
42/45200/20080514 RELATIVES A 
DESPESES DEL  
POLIESPORTIU SANT 
FERRAN/ESPORTS I PROMOCIÓ 
SOCIOCULTURAL 

PERSONES FISIQUES O 
JURIDIQUES QUE S'HI 
INDIQUEN 

32432,36 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

14-5-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

ADO DE LA RELACIÓ DE 
FACTURES AMB CODI 
43/45201/20080514 RELATIVES A 
DESPESES D'ESPORT  
ESCOLAR/ESPORTS I PROMOCIÓ 
SOCIOCULTURAL 

PERSONES FISIQUES O 
JURIDIQUES QUE S'HI 
INDIQUEN 

12036,70 
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DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

14-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT 
D'OBLIGACIONS DE LA RELACIÓ 
DE FACTURES AMB CODI 
16/45420/20080507  
RELATIVES A DESPESES DEL 
CENTRE SOCIOCULTURAL 
D'INCA/PROMOCIÓ 
SOCIOCULTURAL 

VICENÇ SASTRE ARROM 187,00 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

15-5-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

ADO DE LA RELACIÓ DE 
FACTURES AMB CODI 
17/45430/20080514 RELATIVES A 
DESPESES DEL  
CENTRE SOCIOCULTURAL DE 
MANACOR/PROMOCIÓ 
SOCIOCULTURAL 

RECART MANACOR SL 27,00 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

19-5-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

ADO DE LA RELACIÓ DE 
FACTURES AMB CODI 
40/32300/20080519/ RELATIVES A 
DESPESES DE  
PERSONES MAJORS/PROMOCIÓ 
SOCIOCULTURAL 

PERSONES FISIQUES O 
JURIDIQUES QUE S'HI 
INDIQUEN 

1583,29 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

20-5-08 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ 
DE DATA 1/04/2008 DE 
RECONEIXEMENT 
D'OBLIGACIONS DE LA  
RELACIÓ DE FACTURES AMB 
CODI 16/45420/20080331 EN EL 
SENTIT QUE L'ESMENTADA 
RELACIÓ HA  
D'ESSER A FAVOR DE VICENÇ 
SASTRE ARROM 

VICENÇ SASTRE ARROM 440,00 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

20-5-08 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ 
DE DATA 17/04/2008 DE 
RECONEIXEMENT 
D'OBLIGACIONS  DE LA  
RELACIÓ DE FACTURES AMB 
CODI 17/45430/20080404 EN EL 
SENTIT QUE L'IMPORT TOTAL HA 
DE DIR  
8575,17 ¿ 

CRISTINA NICOLAU SUÑER 8575,17 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

20-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT 
D'OBLIGACIONS DE LA RELACIÓ 
AMB CODI 40/32300/20080520 
RELATIVES A  
DESPESES DE PERSONES 
MAJORS /PROMOCIÓ 
SOCIOCULTURAL 

PERSONES FISIQUES O 
JURIDIQUES QUE S`HI 
INDIQUEN 

222177,86 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

20-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT 
D'OBLIGACIONS DE LA RELACIÓ 
DE FACTURES AMB CODI 
42/45200/20080520  
RELATIVES  A DESPESES DE 
SANT FERRAN/ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL 

NORD ESPORT BALEAR SL 59965,65 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

26-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT 
D'OBLIGACIONS DE LA RELACIÓ 
DE FACTURES AMB CODI 
40/32300/20080526  
RELATIVES A DESPESES DE 
PERSONES MAJORS/PROMOCIÓ 
SOCIOCULTURAL 

INICIATIVES DE CIUTAT  74274,00 
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DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

26-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT 
D`OBLIGACIONS DE LA RELACIÓ 
DE FACTURES AMB CODI 
40/32300/20080523  
RELATIVES A DESPESES DE 
PERSONES MAJORS/PROMOCIÓ 
SOCIOCULTURAL  

INICIATIVES DE CIUTAT 73456,00 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

28-5-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

ADO DE LA RELACIÓ DE 
FACTURES AMB CODI 
17/45430/20080523 RELATIVES A 
DESPESES DEL  
CENTRE SOCIOCULTURAL DE 
MANACOR/PROMOCIÓ 
SOCIOCULTURAL 

PERSONES FISIQUES O 
JURIDIQUES QUE S`HI 
INDIQUEN 

1353,27 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

28-5-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

ADO DE LA RELACIÓ DE 
FACTURES AMB CODI 
39/32300/20080521 RELATIVES A 
DESPESES  
D'ORGANS DE 
GOVERN/PROMOCIÓ 
SOCIOCULTURAL 

PERSONES FISIQUES O 
JURIDIQUES DE PERSONES 
QUE S'HI INDIQUEN 

2096,13 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

28-5-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

ADO DE LA RELACIÓ DE 
FACTURES AMB CODI 
40/32300/20080522 RELATIVES A 
DESPESES DE  
PERSONES MAJORS/PROMOCIÓ 
SOCIOCULTURAL 

RAVANETO SL 3846,27 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

2-6-08 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN NÒMINES DE 
DESPESES DE QUILOMETRATGE 

JOAN VICTOR MARTI VALLES 191,53 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

3-6-08 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN NÒMINA DE 
DESPESES DE QUILOMETRATGE 

BALTASAR CORTES MIRO 40,37 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

3-6-08 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN NÒMINA DE 
DESPESES DE QUILOMETRATGE 

JOANA MANERA TORRENS 120,65 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

3-6-08 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN NÒMINA DE 
DESPESES DE QUILOMETRATGE 

MIQUEL ROCA JAUME 173,70 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

3-6-08 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN NÒMINA DE 
DESPESES DE QUILOMETRATGE 

NICOLAS VIDAL MIRO 70,42 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

3-6-08 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN NÒMINA DE 
DESPESES DE QUILOMETRATGE 

RAUL LLOPART REIMANN 59,62 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

5-6-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT 
D'OBLIGACIONS DE LA RELACIO 
DE FACTURES AMB CODI 
17/45430/20080602  
RELATIVES A DESPESES DEL 
CENTRE SOCIOCULTURAL DE 
MANACOR/PROMOCIÓ 
SOCIOCULTURAL 

PERSONES FISIQUES O 
JURIDIQUES QUE S`HI 
INDIQUEN 

5478,39 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

6-6-08 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN NÒMINA DE 
DESPESES DE QUILOMETRATGE 

JUAN FERNANDEZ VAZQUEZ 393,17 
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DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

9-6-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

ADO DE LA RELACIÓ DE 
FACTURES AMB CODI 
16/45420/20080606 RELATIVES A 
DESPESES DEL  
CENTRE SOCIOCULTURAL 
D'INCA/PROMOCIÓ 
SOCIOCULTURAL 

PERSONES FISIQUES O 
JURIDIQUES QUE S`HI 
INDIQUEN 

886,63 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

9-6-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

ADO DE LA RELACIÓ DE 
FACTURES AMB CODI 
40/32300/20080609 RELATIVES A 
DESPESES DE  
PERSONES MAJORS/PROMOCIÓ 
SOCIOCULTURAL 

PERSONES FISIQUES O 
JURIDIQUES QUE S'HI 
INDIQUEN 

96,98 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

9-6-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONOIXEMENT 
D'OBLIGACIONS DE LA RELACIO 
DE FACTURES AMB CODI 
16/45420/20080609  
RELATIVES A DESPESES DEL 
CENTRE SOCIOCULTURAL 
D'INCA/PROMOCIÓ 
SOCIOCULTURAL 

VICENÇ SASTRE ARROM 220,00 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

10-6-08 ABONAMENT CURSOS APROVACIÓ CONTRACTACIÓ 
PER A LA REALITZACIÓ DE 
CURSETS D'INFORMATICA ELS 
MESOS DE  
FEBRER A MAIG DE L'ANY 2008 
AL CENTRE SOCIOCULTURAL DE 
MANACOR 

ROSA MARIA GREGORIO 
GUARDIOLA 

1800,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

1-4-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES RELACIO 
11/12140/020080402 

DEPARTAMENT AFECTAT 7493,60 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

1-4-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES RELACIÓ 
11/12140/20080401 

DEPARTAMENT AFECTAT 23500,47 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

1-4-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES RELACIÓ 98/20080401 

DEPARTEMENT AFECTAT 5729,08 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

1-4-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMTES DESPESES 
15/45330/20080229 

DEPARTAMENT AFECTAT 531,70 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

1-4-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVACIÓ COMTPES DESESES 
19/45340/20080302 

DEPARTAMENT AFECTAT 1147,58 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

1-4-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA DEFINITIVA 
CONTRACTE MODIFICAT NUM.1 
REFORÇ FERM TRMAS DE LES  
CARRETERES PM-403 I C-715EN 
EL TERME MUNICIPAL DE SON 
SERVERA. EXP. 42/04-M 

COEXA, SA 9713,96 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

1-4-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCÓ FIANÇA DEFINITIVA COEXA, S.A. 9713,96 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

1-4-08 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT SIGNATURA 
CONVENI COL·LABORACIÓ UNIV. 
BARCELONA PER L'ESTUDI "LES  
ALTERNATIVES DE 
FINANÇAMENT DEL CONSELL DE 
MALLORCA EN EL MARC DEL 
NOU ESTATUT  
D'AUTONOMIA I LA PROPERA 
REVISIÓ DE LA LLEI DE 
FINANÇAMENT DELS CONSELLS 
INSULARS" 

DEPARTAMENT AFECTAT 0,00 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

2-4-08 ALTRES APROVACIÓ I AUTORITZACIÓ 
DESPESA 1A FASE OBRA 
RESTAURACIÓ DE L'ORATORI DE 
SON  
CASTELLO AL TERME MUNICIPAL 
DE SOLLER 

DEPARTAMENT AFECTAT 10193,72 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

2-4-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES 79/51110/20080131 

DEPARTAMENT AFECTAT 607,84 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

2-4-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ DE FACTURES 
74/43230/20080326 

GENERAL DE SERVICIO ITV, 
SA 

50,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

2-4-08 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA CURSOS 

AUTORITZACIÓ REALITZACIO 
CURS DE FORMACIÓ "CALCULS 
SENZILLS PER AL PROJECTE  
D'ESTRUCTURES I FONAMENTS" 

PEDRO BONET NADAL 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

2-4-08 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENTS EN COMISSIÓ 
DE SERVEIS 

ANTONI BARCELO,I RAFEL 
MIRALLES ROSSINYOL 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

2-4-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA DEFINITICA OBRAS Y 
PAVIMENTACIONESMAN, SA 

24857,83 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

2-4-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
0261/2008 

ES TURÓ DE SA MOLA, SL 19544,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

2-4-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
046/2008 

CATALINA HUGUET GARCIAS 850,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

2-4-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
049/2008 

ANTONIA POL GRAU 1576,92 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

2-4-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
050/2008 

MAGATZEMS 
METROCUBICO, SL 

3101,54 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

2-4-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
051/2008 

PROYECTOS BONILLA 
RAIGAL, SL 

6974,75 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

2-4-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
057/2008 

GEMAN SANCHEZ 
CAMPILLEJO 

1636,33 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

2-4-08 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT PER LA 
TRANSMISIÓ INTER VIVOS DE 
L'ACCIÓ NÚM.54 DE LA SÈRIE 1A 
DEL TEATRE  
PRINCIPAL A FAVOR DEL SR. 
MIQUEL PERERLLO OLIVER 

DEPARTAMENT AFECTAT 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

2-4-08 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ 
D'APROVACIÓ D'UNA 
PRODUCTIVITAT MENSUAL PERA 
L'ANY 2008 

ESPERANZA AMENGUAL 
ANTICH 

117,30 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

2-4-08 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

MODIFICACIÓ RESOLUCIÓ 
D'APROVACIÓ PRODUCTIVITAT 
MENSUAL ANY 2008 

MIQUEL SIMONET CAPELL I 
FRANCESC LLADO GUAL 

102,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

2-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LA RELACIÓ DE  
FACTURES 21/45110/20080403 
RELATIVES A DESPESES DE 
L'EDIFICI DE LA MISERICORDIA 

MANTENIMENT INTEGLAS DE 
MALLORCA, SL 

797,78 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

2-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
ASSEGURANÇA DANYS 
NUCLEARS EXERCICI 2008 

AXA SEGUROS E 
INVERSIONES 

2243,82 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

3-4-08 ALTRES ANUL·LACIÓ RESOLUCIÓ DE 
DATA 2/06/2006 INICI EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ PROJECTE  
MONTUIRI - SANT JOAN.- CLAU 
05-0601-MT.- EXP.20/06 

DEPARTAMENT AFECTAT 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

3-4-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES RELACIÓ 
10/12120/20080303 

ENDESA DISTRIBUCIÓ 
ELECTRICA, SL 
UNIPERSONAL 

5094,64 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

3-4-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES D'ADOFC 
75/43250/20080328 

PROVEÏDORS VARIS 2031,78 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

3-4-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

RELACIÓ FACTURES D'ADOFC 
74/43230/20080328 

DEPARTAMENT AFECTAT 8144,08 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

3-4-08 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ PROJECTE 
MONTUIRI - SANT JOAN.- CLAU 
05-06.0-MT.- EXPT 7/08 

DEPARTAMENT AFECTAT 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

3-4-08 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA DEPT. 
TERRITORI (1/2008) 

DEPARTAMENT AFECTAT 428,62 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

4-4-08 APROVACIÓ INICI EXP. 
CONTRACTACIÓ 

APROVACIÓ I INICI EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ PROJECTE 
REFORÇ FERM MA-5120, ENTRE 
CAMPOS I  
FELANITX DEL PK 0+720 AL PK 
11+720. CLAU 06-33.0-FR.EXP 
08/08 

DEPARTAMENT AFECTAT 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

4-4-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
053/2008 

PROYECTOS BONILLA 
RAIGAL, SL 

6586,65 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

4-4-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
055/2008 

ARABELA MARINA, SL 479,15 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

4-4-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
060/2008 

BINISAETA, SA 13066,11 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

4-4-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
064/2008 

PROMOCIONES MATEO 
MAYOL, SL 

380,35 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

4-4-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FINAÇA EXP. RCD 
052/2008 

PROYECTOS BONILLA 
RAIGAL, SL 

3647,84 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

4-4-08 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA DE 
CAIXA FIXA 

DEPARTAMENT AFECTAT 121,65 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

4-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ COMETES DE 
DESPESES RELACIÓ 
10/12120/20080331 

DEPARTAMENT AFECTAT 1870,30 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

4-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
DESPESES EDIFICI LA 
MISERICORDIA RELACIO 
21/45110/20080404 

MANTENIMENTS INTEGRALS 
DE MALLORCA, SL 

952,20 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

7-4-08 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ 
DE LA CONTRACTACIÓ MENOR 
PER EL MANTENIMENT DE 
L'APARELL  
DE CLIMATITZACIÓ DE LA SALA 
DE SERVIDORS DEL SERVEI 
D'INFORMÀTICA PER L'ANY 2008 

REFRIGERACIÓN Y 
CONFORT, SA 

0,00 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

7-4-08 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ 
DE LA CONTRACTACIÓ MENOR 
PER EL MANTENIMENT DE LES  
LLICÈNCIES DE BASE DE DADES 
ORACLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA PER L'ANY 2008 

ORACLE IBERICA, SRL 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

7-4-08 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ 
DE LA CONTRACTACIÓ MENOR 
PER EL MANTENIMENT DEL 
SISTEMA  
INFORMÀTIC AS/400 I DEL 
SERVEI SERVICE SUITE PER EL 
SERVIDOR DE CORREU WEB PER 
EL  
SERVEI D'INFORMÀTICA PER 
L'ANY 2008 

INTERNATIONAL BUSINESS 
MACHINES, SA 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

7-4-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES 

RELACIO 11/12140/20080422 23983,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

7-4-08 APROVAR EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

 DEPARTAMENT AFECTAT 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

7-4-08 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA 
IMDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL 
SERVEI 

FRANCISCO GUAITA MAS 78,92 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

7-4-08 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA 
INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL 
SERVEI 

ANTONI BARCEÓ TROBAT 115,07 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

7-4-08 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA 
INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL 
SERVEI 

ANTÒNIA FORNÉS HORRACH 78,92 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

7-4-08 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ PROJECTE 
REFORMAT DE REFORÇAMENT 
DEL FERM I MILLORA DEL  
TRAÇAT A LA CARRETERA PM-
301(MA-3040) DEL PK 0+000 AL 
1+600. ACCES A SANTA 
EUGÈNIA.-  
CLAU 04-21.R-RF.- EXP. 9/08 

DEPARTAMENT AFECTAT 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

7-4-08 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ DE 
CONSULTORIA I ASSITÈNCIA PER 
LA CONTRACTACI¿ÑO  
D'UN PROCURADOR COL·LEGIAT 
PER LA TRMITACIÓ DE TOTS ELS 
PROCEDIMENTS JUDICIALS  
INTERPOSTS CONTRA O PER EL 
CONSELL DE MALLORCA 

DEPARTAMENT AFECTAT 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

7-4-08 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ DE SERVI PER 
PUBLICAR MAPES I FULLETS 
D'INFORMACIÓ  
TURÍSTICA SOBRE DIVERSOS 
TEMES (REFUGIS, ALBERGS I 
SANTUARIS; VEHICLES DE 
LLOGUER,  
PLATGES, ESPORTS, ETC) 

DEPARTAMENT AFECTAT 0,00 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

7-4-08 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ DE 
SUBMINISTRAMENT DE POALS I 
BOSSES BIODEGRADABLES  
DE 10 LITRES DE CAPACITAT PER 
A LA IMPLANTACIÓ DE LA 
RECOLLIDA SELECTIVA DE LA 
FRACIIÓ  
ORGÀNICA DE RESIDUS 
MUNICIPALS (FORM) A L'ILLA DE 
MALLORCA 

DEPARTAMENT AFECTAT 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

7-4-08 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ DE 
SUBMINISTRAMENT I ADQUISICIÓ 
DE CONTENIDORS PER A  
LA RECOLLIDA SELECTIVA DE 
PAPER/CARTÓ, ENVASOS DE 
VIDRE I ENVASOS LLEUGERS 

DEPARTAMENT AFECTAT 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

8-4-08 ALTRES ORDENAR EL PAGAMENT DELS 
TRIBUTS INCLOSOS A LA 
RELACIÓ 33/45810/20080407 

AJUNTAMENT DE PALMA 680,20 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

8-4-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES 

RELACIÓ 67/61120/20080331 704,98 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

8-4-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES 

TRABLISA ATESE UTE LEY 
18/1982 (EXP. 43.06) 

12776,89 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

8-4-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES 

TRABLISA Y ATESE UTE LEY 
18/1982 

12560,57 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

8-4-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES 

TRABLISA Y ATESE UTE LEY 
18/1982 (EXP. 43.06) 

12050,27 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

8-4-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES 

TRABLISA Y ATESE UTE LEY 
18/1982 (EXP. 43.6) 

12560,57 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

8-4-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
028/2008 

JUAN TERRASA FLORIT 364,20 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

8-4-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
030/2008 

COLEGIO LA PORCÍNCULA 382,93 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

8-4-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
037/2008 

INVER BORCHE, SL 591,51 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

8-4-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
041/2008 

FRANCESC NICOLAU LLULL 3488,34 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

8-4-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
048/2008 

JOSEFINA VALLORI MAS 2562,98 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

8-4-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
079/2008 

JUANA AGUILO AGUILO 200,83 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

8-4-08 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE LA BESTRETA 
DE CAIXA FIXA DEL 
DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ 
LOCAL 

DEPARTAMENT AFECTAT 57,61 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

9-4-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE 
DESPESES RELACIÓ 
65/11110/20080318 

CARLSON WAGONIT 
ESPAÑA, SL 

491,32 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

9-4-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES RELACI¿¿O 
67/61120/2080306 

CENTRAL COPISTERIA - 
JAIME SALOM BOSCH 

10,19 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

9-4-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES RELACIÓ 
10/12120/20080402 

PROVEÏDORS VARIS 2009,34 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

9-4-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMTES DE 
DESPESES RELACIÓ 
10/12120/200/0501 

AJUNTAMENT DE PALMA 1728,83 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

9-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
RELACIÓ FRES. 
21/45110/20080410 

JARDINS DE S'OLIVERA 908,63 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

10-4-08 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSSIÓ EN LA NÒMINA 
DESPESES QUILOMETRATGE 

JUAN FRANCISCO FERRER 
ROTGER 

3,75 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

10-4-08 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT 
EN COMISSIÓ DE SERVEIS 

ANTONI BARCELO TROBAT 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

10-4-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
056/2008 

OLALTOR PROMO, SL 7203,34 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

10-4-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
059/2008 

SA COMA RESORT, SA 702,58 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

10-4-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
067/2008 

CONSTRUCCIONES EMBAT, 
SA 

258,50 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

10-4-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
068/2008 

TENIS CLUB CALA MILLOR, 
SA 

4535,10 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

10-4-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
072/2008 

REBASSA CAÑELLAS, SL 820,10 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

10-4-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
095/2008 

AREA DE CONSTRUCCIÓN 
PALMA, SL 

6299,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

10-4-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
106/2008 

INVEST PLUS PALMA, SL 7141,99 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

10-4-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
107/2008 

DESARROLLO INMOBILIARIO 
AMISA, SL 

21243,88 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

10-4-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
193/2008 

PILAR REAL RIUTORT 2750,90 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

10-4-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
248/2008 

ANTONIO MIGUEL OLIVER 
ROIG 

4684,27 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

10-4-08 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ PROJECTE 
MILLORA TRAM CARRETERA MA-
3322, CAMI DE CONIES,  
ENTRE LA VARIANT DE 
MANACOR I MA-3323. CLAU 08-
05.0-MT. EXP. 11/08 

DEPARTAMENT AFECTAT 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

10-4-08 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA DE 
CAIXA FIXA 

DEPARTAMENT AFECTAT 60,50 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

10-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT DESPESES LA 
MISERICÒRIDA 
 

RELACIÓ 21/45110/20080412 
TRABAJO PERSONAL, SL 

8722,50 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

10-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
DESPESES EDIFICI LA  
MISERICÒRIDIA 

JARDINS DE S'OLIVERA 4543,34 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

11-4-08 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT ALIENACIÓ 
FRACCIÓ DE PAPER - CARTRÓ 
PROCEDENT RECOLLIDA 
SELECTIVA 

DEPARTAMENT AFECTAT 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

11-4-08 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 
SUBMINISTRAMENT NOU 
MOBILIARI PELS NOUS ESPAIS  
ADEQUATS A LES OFICINES DE 
LA INSPECCIÓ TÈCNICA DE 
VEHICLE AL PLÍGON DE SON 
CASTELLÓ  
DE PALMA 

DEPARTAMENT AFECTAT 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

11-4-08 PAGAMENTS A 
JUSTIFICAR 

ORDENAR PAGAMENT RELACIÓ 
46/44200/20080410 

SERVEI RECAPTACIÓ CAIB 595,18 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

14-4-08 ALTRES ANULACIÓ RESOLUCIÓ DE DATA 
19 SETEMBRE 2007 

DEPARTAMENT AFECTAT 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

14-4-08 ALTRES ANULACIÓ RESOLUCIÓ DEL 19 
DE SETEMBRE DE 2007 D'INICI 
EXPEDIENT CONTRACTACIÓ 
D'OBRA  
CARRETERA MA-1015 

DEPARTAMENT AFECTAT 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

14-4-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES 

DEPARTAMENT AFECTAT 2991,22 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

14-4-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES 

PASTOR, SA Y COIBSA 2657,07 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

14-4-08 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT APROVACIÓ 
CONVENI COLABORACIÓ ENTRE 
PATRONAT ALBERG SON RIERA,  
L'INSTITUT DE FORMACIÓ, 
OCUPACIÓ I FOMENT (IMFOF) I 
EL CONSELL DE MALLORCA 

DEPARTAMENT AFECTAT 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

14-4-08 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA DE  
CAIXA FIXA 

DEPARTAMENT AFECTAT 289,99 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

14-4-08 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA DE 
CAIXA FIXA 

DEPARTAMENT AFECTAT 52,68 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

14-4-08 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA DE 
CAIXA FIXA 

DEPARTAMENT AFECTAT 150,37 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

15-4-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES RELACIÓ 
11/12140/20080417 

SOMNIS BINARIS, SL 55909,08 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

15-4-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
063/2007 

CARLOS CAZADOR DE 
PABLOS 

453,32 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

15-4-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
066/2008 

FRANÇOISE VALAGEAS 
FRONTERA 

632,19 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

15-4-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
073/2008 

AMICS SEMPRE, SL 2690,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

15-4-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
078/2008 

EDIFICI SON AMONDA, SL 1377,37 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

15-4-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
083/2008 

GABRIEL RAMIS NIELL 1095,84 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

15-4-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
084/2008 

SEBASTIAN BERGAS 
GALMES 

104,61 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

15-4-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
086/2008 

PROMOCIONS VILA SINEU, 
SL 

769,09 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

15-4-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
088/2008 

PROMOCIONES HISPANO 
MALLORQUINAS, SL 

1358,01 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

15-4-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
092/2008 

CONSTRUCCIONS GERMANS 
CATALA, SL 

490,77 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

15-4-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
093/2008 

CONSTRUCCIONS JUNOBA 
XXI, SL 

13340,55 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

15-4-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
094/2008 

CONSTRUCCIONS JUNOBA 
XXI, SL 

12058,74 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

15-4-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
100/2008 

ALGECIREÑA DE 
CONTENEDORES, SL 

13662,77 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

15-4-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
101/2008 

TOBEN, 54, SL 74,94 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

15-4-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
105/2008 

RESIDENCIAL FTV, SL 1414,84 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

15-4-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
108/2008 

CONSTRUCCIONES Y 
PROMOC. DIAYO, SL 

1747,40 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

15-4-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
109/2008 

SEGESAN, SA 8482,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

15-4-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
110/2008 

SEGESAN, SA 2935,58 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

15-4-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
111/2008 

CRISAL, SA 7061,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

15-4-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
112/2008 

CRISAL, SA 2292,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

15-4-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
113/2008 

VENIN, SA 17193,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

15-4-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
114/2008 

INVERSIONES SON FUSTER, 
SL 

4834,08 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

15-4-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
115/2008 

JUAN S. LOPEZ PIZA 351,93 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

15-4-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
116/2008 

CESGARDEN, SL 19031,54 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

15-4-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
117/2008 

HOTELES I APART. GARDEN, 
SL 

11908,92 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

15-4-08 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ ASSISTENCI A A 
LA DIRECCIÓ D'OBRA I 
COORDINACIÓ DE  
SEGURETAT I SALUT DE LES 
OBRES CORRESPONENT AL 
PROJECTE DE 
CONDICIONAMENT I MILLORA  
DE LA CARRETERA MA-1015 EXP. 
13/07 

DEPARTAMENT AFECTAT 0,00 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

15-4-08 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ ASSISTENCIA A 
LA DIRECCIÓ D'OBRA I 
COORDINACIÓ DE  
SEGURETAT I SALUT DE LES 
OBRES CORRESPONENT AL 
PROJECTE REFORMAT DE LA 
VARIANT DEL  
PORT DE POLLENÇA EXP. 12/07 

DEPARTAMENT AFECTAT 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

15-4-08 PAGAMENTS A 
JUSTIFICAR 

PAGAMENT A JUSTIFICAR DEPARTAMENT AFECTAT 1036,38 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

15-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIONS  

RELACIÓ FRES. 
21/45110/20080417 

7377,06 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

16-4-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES 

RELACIÓ 11/12140/20080418 3834,61 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

16-4-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES 

RELACIÓ 98/20080420 
CABLEUROPA S.A.U. EADS 
TELECOM ESPAÑA,SA UTE 

31203,26 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

16-4-08 INICIAR EXPEDIENT APROVACIÓ INICI EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ PROJECTE 
D'ACTUACIONS PATRIMONIALS 
DE LA  
ROTONDA DE SA RAPITA 

DEPARTAMENT AFECTAT 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

16-4-08 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA DE 
CAIXA FIXA 

RELACIÓ FACTURES 609,54 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

17-4-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES 

RELACIO 67/61120/20080407 1343,95 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

17-4-08 DESPESES DE 
MANUTENCIÓ 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA DE 
DIETES DE MANUTENCIÓ PER 
RAÓ DEL SERVEI 

MARTA SABATER FORTEZA-
REY 

288,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

17-4-08 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA 
INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL 
SERVEI 

ANTONIA FORNES HORRAC 78,92 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

17-4-08 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BRESTRETA DE 
CAIXA FIXA 

DEPARTAMENT AFECTAT 1281,45 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

17-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
DESPESES EDIFICI LA 
MISERICORDIA 

RELACIO 21/45110/20080418 42502,44 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

18-4-08 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA 
DESPESES DE QUILOMETRATGE 

ANTONIO MORANO 
VENTAYOL 

138,49 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

18-4-08 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA 
DESPESES DE QUILOMETRATGE 

ANTONIO PALMER SANCHEZ 91,54 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

18-4-08 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA 
DESPESES DE QUILOMETRATGE 

ISABEL DIAZ FERRER 61,03 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

18-4-08 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA 
DESPESES DE QUILOMETRATGE 

JERONIA SALVA MUT 56,33 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

18-4-08 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA 
DESPESES DE QUILOMETRATGE 

JOSE MORRO MARTI 26,76 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

18-4-08 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA 
DESPESES DE QUILOMETRATGE 

MARIA CAPELA TROBAT 49,53 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

18-4-08 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA 
DESPESES DE QUILOMETRATGE 

MIQUEL SIMONET CAPELLA 242,94 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

18-4-08 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA 
DESPESES DE QUILOMETRATGE 

MONTSERRAT MOLINS 
DURAN 

164,31 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

18-4-08 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

ADJUDICACIÓ EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ SERVI 
MANTENIMENT 
SUBMINISTRAMENT I 
MANTENIMENT  
DE LES IMPRESSORES I 
ESCANERS DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

VISUALES E INFORMATICA, 
SERVICIOS HY SUMINISTRO, 
SL 

30000,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

18-4-08 ALTRES ORDENAR PAGAMENT DE 
TRIBUTS 

RELACIÓ 77/45320/20080407 467,28 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

18-4-08 ALTRES ORDENAR PAGAMENT TRIBUTS RELACIO 77/45320/20080407  467,28 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

18-4-08 ALTRES RESOLUCIÓ DE CANCELACIÓ I 
DEVOLUCIÓ GARANTIA 
DEFINITIVA A L'ENTITAT 
SERVITEC BALEAR, SL 

SERVITEC BALEAR, SL 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

18-4-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE 
DESPESES 

RELACIO 71/12130/20080407 1646,99 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

18-4-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES 

RELACIO 62/72100/20080418 1441,77 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

18-4-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES 

RELACIÓ 9/12110/20080410 3062,79 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

18-4-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANCES 
DEFINITIVES CARRETERA PALMA 
- MANACOR 

PAMASA 2443240,77 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

18-4-08 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA DE 
CAIXA FIXA 

DEPARTAMENT AFECTAT 390,92 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

18-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZACIO, DISPOSICIÓ Y 
RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
EDIDFI LA MISERICORDIA 

RELACIO 21/45110/20080422 
JARDINS DE S'OLIVERA 

411,95 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

18-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ Y 
RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
DESPESES EDIFICI DE LA  
MISERICORDIA 

RELACIÓ 21/45110820080421 
ALMACENES RULLAN, SA 

108,23 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

18-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ Y 
RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
DESPESES EDIFICI LA  
MISERICORIDA 

RELACIO 21/45110/20080423  423,23 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

18-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES D'ADOF RELACIÓ 75/43250/20080415  735,96 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

18-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES D'ADOFC RELACIO 74/43230/20080415 2758,78 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

21-4-08 ALTRES COMUNICACIÓ AJUNTAMENT DE 
MONTUÏRI OPERACIONS DE 
CREDIT A LLARG TERMINI 

AJUNTAMENT DE MONTUÏRI 0,00 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

21-4-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES 

RELACIÓ 10/12120/20080102 
U.T.E. 
COIBSASERVICE/PASTOR, 
SA 

6613,75 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

21-4-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
0121/2008 

PROALDA 64,SL 6393,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

21-4-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
070/2008 

BERNARDO AMENGUAL 
MAYOL 

2519,72 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

21-4-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
076/2008 

BAGEPLAN, SL 17719,38 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

21-4-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
080/2008 

INVERSIONES SON 
MANUEL,SL 

2034,11 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

21-4-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
098/2008 

SON MULATO, SL 1970,83 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

21-4-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
118/2008 

CRISAL, SA 2810,95 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

21-4-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
119/2008 

PROMOCIONES 
BANSACABATS, SL 

26894,20 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

21-4-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
120/2008 

PROALDA 64, SL 6419,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

21-4-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
125/2008 

BINI SAETA, SA 28621,58 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

21-4-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
126/2008 

GUILLERMO A. DIAZ BLANCO 338,37 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

21-4-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
127/2008 

SA MATA MOSQUERA, SL 3018,24 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

21-4-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
128/2008 

SA MATA MOSQUERA, SL 7154,26 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

21-4-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
129/2008 

INCA BAVERALL, SL 388,72 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

21-4-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
130/2008 

ANTONIO M. NOGALES 
MUÑOZ TORRERO 

147,88 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

21-4-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
131/2008 

PROYECTOS Y 
PROMOCIONES 23, SL 

8058,31 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

21-4-08 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ ASSISTENCIA 
TECNICA AIXECAMENT 
TOPOGRAFIC CARRETERA  
MA-3431 PER REDACCIÓ 
PROJECTE MURO - CAN 
PICAFORT.- EXP. 4/08 

DEPARTAMENT AFECTAT 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

21-4-08 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA DE 
CAIXA FIXA 

DEPARTAMENT AFECTAT 1016,19 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

21-4-08 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA DE 
CAIXA FIXA 

DEPARTAMENT JUSTIFICAT 1836,59 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

21-4-08 PAGAMENTS A 
JUSTIFICAR 

PAGAMENT TRIBUTS AJUNTAMENT DE PALMA 82,39 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

21-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIONS RELACIÓ 21/45110/20080424 
AJUNTAMENT DE PALMA 

297,59 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

21-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
ASSEGURANÇA ACCIDENS DELS 
PARTICIPANS AL MALLORCA 
PRIX 2008 

PREVISIÓN BALEAR MPS 1457,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

21-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
ASSEGURANÇA ACCIDENT 
BOMBERS VOLUNTARIS 
CONSELL DE  
MALLORCA EXERCICI 2008 

PREVISIÓN BALEAR MPS 175,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

21-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
ASSEGURANÇA ACCIDENT DELS 
MONITORS VOLUNTARIS 
DEPARTEMNT  
JOVENTUT EXERCICCI 2008 

PREVISION BALEAR MPS 628,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

21-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
ASSEGURANÇA ACCIDENTS 
CONDUCTORS DELS VEHICLES 
CONSELL  
DE MALLORCA EXERCICI 2008 

MAPFRE, SA 6148,91 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

21-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
ASSEGURANÇA ACCIDENTS 
PERSONAL DE NETEJA DE 
MONTS EXERCICI  
2008 

PREVISION BALEAR MPS 4250,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

21-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
ASSEGURA¿ÇA ACCIDENT 
MONITORS CENTRES SOCIO 
CULTURAL  
EXERCICI 2008 

PREFISION BALEAR MPS 265,01 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

21-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓN 
ASSEGURANÇA ACCIDENTS 
PARTICIPANTS INICIATIVES ALS  
INSTITUTS EXERCICI 2008 

PREVISIÓN BALEAR MPS 320,01 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

21-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXMENT OBLIGACIÓ 
ASSEGURANÇA ACCIDENT 
MONITROS DEL CENTRE SOCIO 
CULTURAL DE  
MANACOR EXERCICI 2008 

PREVISION BALEAR MPS 232,01 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

22-4-08 APROVACIÓ LIQUIDACIÓ APROVACIÓ LIQUIDACIO OBRES 
RESTAURACIÓ FAÇANES COSTA 
DE LA SANT I PLAÇA DE  
L'HOSPITAL (1R TRAM) C.C. LA 
MISERICORDIA 

PASTOR, SA 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

22-4-08 APROVACIÓ LIQUIDACIÓ APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DE LES 
OBRES SEGONA FASE 
TANCAMENT JARDI C.C. LA 
MISERICORDIA 

PASTOR, SA 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

22-4-08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

APROVACIÓ EXPEDIENT 
SIGNATURA CONVENI 
COL·LABORACIÓ AMB LA 
UNIVERSITAT DE BARCELONA 

DEPARTAMENT AFECTAT 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

22-4-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA DEFINTIVA ROLDAN OFICINAS Y 
DESPACHOS, SA 

1139,03 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

22-4-08 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA DE 
CAIXA FIXA 

DEPARTAMENT AFECTAT 828,04 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

22-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT 
ASSEGURANÇA DE DANYS 
NUCLEARS EXERCICI 2008 

AXA SEGUROS E 
INVERSIONES 

2243,82 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

22-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ RELACIÓ 62/72100/20080422 
LIMPIEZAS Y REFORMAS DE 
BALEARES, SL 

867,11 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

22-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
ASSEGURANÇA DANYS A TOT 
RISC EQUIPS ELECTRONIS 
CONSELL DE  
MALLORCA EXERCICI 2008 

AXA SEGUROS E 
INVERSIONES 

1972,55 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

22-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
ASSEGURANÇA DANYS OBRES 
D'ART DE L'ESGLÈSIA DE LA 
SANG  
EXERCICI 2008 

AXA ART VERSICHERUNG, 
AG SUCURSAL ESPAÑA 

1834,06 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

22-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
ASSEGURANÇA EMBARCACIONS 
D'ESPLAI DEL CONSELL DE 
MALLORCA  
EXERCICI 2008 

AXA SEGUROS E 
INVERSIONES 

187,55 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

22-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
ASSEGURANÇA EMBARCACIÓ 
ESPORTIVA LA BALEAR DEL 
CONSELL DE  
MALLORCA EXERCICI 2008 

MAPFRE EMPRESAS, 
COMPAÑIA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, SA 

677,19 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

22-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
ASSEGURANÇA RETIRADA 
PERMIS CONDUCTORS 
VEHICLES DEL  
CONSELL DE MALLORCA 
EXERCICI 2008 

AXA SEGUROS E 
INVERIONES  

880,04 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

23-4-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES 

RELACIO 10/12120/20080305 
ÀRTPR SA U CPOBSA 

9725,49 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

23-4-08 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT SIGNATURA 
CONVENI COL·LABORACIO 
CENTRO CARTOGRAFICO Y 
FOTOGRAFICO  
DE L'EXERCIT DE L'AIRE DEL 
MINISTERI DE DEFENSA PER LA 
CESSIÓ DELS NEGATIUS 
FOTOGRAFICS  
DE VOL DE L'ILLA DE MALLORCA. 

DEPARTAMENT AFECTAT 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

23-4-08 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT SIGNATURA 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
AMB LA CONSELLERIA DE 
MOBILITAT I  
ORDENACIÓ DEL TERRITORI 

DEPARTAMENT AFECTAT 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

23-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIO COMPTES DE 
DESPESES 

RELACIO 79/41110/200/0304 660,02 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

24-4-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE 
DESPESES 

RELACIO 95/45810/20080107  0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

24-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
DESPESES EDIFICI LA 
MISERICÒRDIA 
 

RELACIO 21/45110/20080425 115,75 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

24-4-08 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ RESOLUCIÓ 25 DE 
MARÇ DE 208 

DEPARTAMENT AFECTAT 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

25-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIO COMPTES DE 
DESPESES 

RELACIO 10/12120/20080125 
PASTOR Y COIBSA 

8236,59 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

25-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIO COMPTES DE 
DESPESES 

RELACIO 11/12140/20080501 7863,53 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

25-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIO COMPTES DE 
DESPESES 

RELACIO 11/12140/20080505 14781,08 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

25-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIO COMPTES DE 
DESPESES 

RELACIO 98/20080503 10933,81 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

25-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
ASSEGURANÇA VEHICLES 
BOMBERA 

MAPFRE AUTOMOVILES, SA 41500,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

25-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
ASSEGURANÇA VEHICLES 
CARRETERES I CAMINS 

MAPFRE AUTOMOVILES, SA 4300,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

25-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
ASSEGURANÇA VEHICLES CC LA 
MISERICORDIA 

MAPFRE AUTOMOVILES, SA 1600,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

25-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
ASSEGURANÇA VEHICLES 
COOPERACIO LOCAL 

MAPFRE AUTOMOVILES, SA 1600,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

25-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
ASSEGURANÇA VEHICLES DE 
SERVEIS TRANSFERITS A 
CARRETERES 

MAPFRE AUTOMOVILES, SA 40000,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

25-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
ASSEGURANÇA VEHICLES LLAR 
DE LA JOVENTUT 

MAPFRE AUTOMOVILES, SA 1600,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

25-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
ASSEGURANÇA VEHICLES 
MAJORDOMIA I PARC MÒBIL 

MAPFRE AUTOMOVILES, SA 4000,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

25-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
ASSEGURANÇA VEHICLES MEDI 
AMBIENT 

MAPFRE AUTOMOVILES, SA 19000,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

25-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
ASSEGURANÇA VEHICLES 
PATRIMONI CULTURAL 

MAPFRE AUTOMOVILES, SA 500,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

25-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
ASSEGURANÇA VEHICLES 
PATRIMONI HISTÒRIC 

MAPFRE AUTOMOVILES, SA 600,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

25-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
ASSEGURANÇA VEHICLES SA 
DRAGONERA 

MAPFRE AUTOMOVILES, SA 300,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

25-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
ASSEGURANÇA VEHICLES 
SERVEI ITV 

MAPFRE AUTOMOVILES, SA 400,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

25-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
ASSEGURANÇA VEHICLES 
SERVEIS TECNICS 

MAPFRE AUTOMOVILES, SA 400,00 



�

�

 55 
 
 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

25-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
ASSEGURANÇA VEHICLES 
URBANISME 

MAPFRE AUTOMOVILES, SA 2200,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

25-4-08 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ RESOLUCIÓ 
29/02/2008 

DEPARTAMENT AFECTAT 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

28-4-08 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

AUTORITZACIO I ADJUDICACIÓ 
CONTRACTE SUBMINISTRAMENT 
MOTOCICLETA PELS SERVEIS  
GENERALS D'HISENDA I 
INNOVACIO 

MOTO STORE, SL 
(MOTORRAD MALLORCA) 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

28-4-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE 
DESPESES 

RELACIO 79/51110/20080428 516,90 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

28-4-08 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT MODIFICACIÓ 
ASSEGURANÇA 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
I CIVIL 

AEROPUERTOS ESPAÑOLES 
Y NAVEGACION AEREA 
(AENA) 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

28-4-08 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT MODIFICACIÓ 
CONTRACTE ASSEGURANÇA 
RESPONSABILITAT CIVIL 
ARQUITECTES 

DEPARTAMENT AFECTAT 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

28-4-08 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIO BESTRETA DE 
CAIXA FIXA 

DEPARTAMENT AFECTAT 200,96 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

28-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIO 12NA CERTIFICACIO 
DE L'OBRA RESTAURACIÓ 
FAÇANES C/MISERICORDIA I 
C/BISBE  
CAMPINS AL CC LA 
MISERICORDIA EXP. 51/06 

CONSTRUCCINES LLABRES 
FELIU 

35232,30 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

28-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIO I RECONEIXEMENT 
13NA CERTIFICACIO OBRA 
FAÇANES LA MISERICORDIA 

LLABRES FELIU I 
RESTAUROTEC 

45208,25 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

28-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIO 
ASSEGURANÇA 
RESPONSABILITAT CIVIL 
D'ARQUITECTES I TÈCNICS  
ENGINYERS SUPERIOS I 
TÈCNICS 

MUSAAT 24980,50 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

28-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIO 
CONTRACTE LLOGUER PLACES 
APARCAMENT SOTERRANI VIA 
ROMA 

SOCIETA MUNICIPAL 
D'APARCAMENTS DE PALMA, 
SA 

10241,88 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

29-4-08 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA 
DESPESES QUILOMETRATGE 

FRANCESC BONNIN 
SALAMANCA 

35,67 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

29-4-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE 
DESPESES 

RELACIO 10/12120/20080409 
LA FILADORA, SA 

424,44 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

29-4-08 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ SERVEI D'UNA 
EXTRANET DE BIBLIOTEQUES 
DEL CONSELL DE  
MALLORCA 

DEPARTAMENT AFECTAT 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

29-4-08 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ SERVEI 
ORGANITZACIÓ DESFILADA 
CARRO TRIOMFAL SANTA  
CATALINA TOMAS ANY 2008 

DEPARTAMENT AFECTAT 0,00 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

29-4-08 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT REVISIÓ DE 
PREUS DE CONTRACTE DE 
SERVEI DE MANTENIMENT 
EQUIPS DE  
MICROINFORMATICA DEL 
CONSELL DE MALLORCA 

DEPARTAMENT AFECTAT 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

29-4-08 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

MODIFICACIÓ RESOLUCIÓ 
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ 
DEL CONTRACTE DE NETEJA DE 
L'ESCOLA  
TALLER MESTRES D'AIXA, DEP. 
MEDI AMBIEN I NATURA 

LIMPIEZAS BRILLO, SA 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

29-4-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
DESPESES EDIFICI LA 
MISERICORDIA 

RELACIO 21/45110/20080502 11475,84 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

30-4-08 ALTRES RELACIÓ REBUTS PROGRAMA 
PRESSUPOSTARI 12160 

AJUNTAMENT DE PALMA 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

30-4-08 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIO BESTRETA CAIXA 
FIXA 

DEPARTEMENT AFECTAT 750,79 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

30-4-08 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA DE 
CAIXA FIXA 

DEPARTAMENT AFECTAT 688,60 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

24-4-08 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIO DESPESES 
DESPLAÇAMENT 

PERSONAL ADSCRIT AL CIM 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

5-5-08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 
45/22300/20080505 

PERSONES FISIQUES O 
JURIDIQUES 

9895,25 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

7-5-08 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA PILAR CALAFAT PEÑAS 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

8-5-08 ALTRES ABONAMENT LIQUIDACIO 
VACANCES 

JOAN MIQUEL MULET 
REYNES 

382,18 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

8-5-08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

INCLUSSIO NOMINA DESPESES 
DE QUILOMETRATGE 

FRANCESC FRONTERA 
SUAU 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

8-5-08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

PRIMES ASSEGURANCES 
RESPONSABILITAT CIVIL 

RAÜL AGUILO GONZALEZ 336,78 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

8-5-08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

PRIMES ASSEGURANCES 
RESPONSABILITAT CIVIL 

ROCIO ALVAREZ MARTINEZ 336,78 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

8-5-08 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

MODIFICACIO REDUCCIO 
JORNADA 

MARIA LUISA ALOMAR 
HENRIQUEZ 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

8-5-08 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

MODIFICACIO REDUCCIO 
JORNADA 

MARIA MAGDALENA VAQUER 
MUNTANER 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

8-5-08 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO DE JORNADA SILVIA CASALS SARDA 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

8-5-08 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA SILVIA CASALS SARDA 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

9-5-08 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES CECILIA PATRICIA MAS 
PIRILLE 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

9-5-08 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PAULA CERDA OLLER 0,00 
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DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

9-5-08 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT CIM 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

9-5-08 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES 
PERSONAL PARCS  MARÇ 2008 

PERSONAL ADSCRIT PARC 
BOMBERS 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

9-5-08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIO DE DESPESA PER 
REALITZACIO CURS ELABORACIO 
I GESTIO DE PROJECTES  
SOCIALS I CULTURALS 

PERSONAL ADSCRIT CIM 2620,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

9-5-08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIO DESPESA PER 
REALITZACIO CURS INCENDIS 

PERSONAL ADSCRIT AL CIM 1152,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

9-5-08 CONCESSIÓ BESTRETA CONCESSIO BESTRETA ANTONIO LLABRES 
CASTAÑER 

1412,16 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

9-5-08 CONCESSIÓ BESTRETA CONCESSIO BESTRETA GABRIEL TOMAS 
FRANCISCO 

1582,68 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

10-5-08 ALTRES APROVACIO CONVENI ENTE CIM I 
CONSELL FORMENTERA CESSIO 
2 VEHICLES AUTOBOMBA RURAL 

ALTRES 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

12-5-08 ALTRES ABONAMENT SUBSTITUCIONS  
PARCS MARÇ 2008 

PERSONAL ADSCRIT PARC 
BOMBERS 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

12-5-08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES PROGRAMA 
PRESSUPOSTARI 12160 

PERSONES FISIQUES I 
JURIDIQUES 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

12-5-08 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL LABORAL 

CONTRACTACIO REGIM LABORAL  
PEO DE MAJORDOMIA PER DPT 
HISENDA I INNOVACIO 

ESPERANZA VILA PLANAS 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

12-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES PROGRAMA 
PRESSUPOSTARI 12160 

PARAULA DE CENTRE DE 
SERVEIS LINGÜÍSTICS 

10600,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

13-5-08 ABONAR COMPLEMENT 
DE PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

TASQUES RESPONSABLE TORN  
MARÇ 2008 

PERSONAL ADSCRIT PARC 
BOMBERS 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

13-5-08 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES  
GRUP RESCAT  MARÇ 2008 

PERSONAL ADSCRIT PARC 
BOMBERS 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

13-5-08 ALTRES EXPEDIENT INFORMACIÓ 
RESERVADA 1/2008 

JMB/NMS 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

13-5-08 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

BAIXA PER JUBILACIO 
VOLUNTARIA 

MARIANO ROIG JUAN 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

13-5-08 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA PER 
ESCOLARITAT 

ANTONI RABASSA ORDINES 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

13-5-08 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT D'AJUDA PER 
ESCOLARITAT 

JOSE MIGUEL GONZALEZ 
COLOM 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

13-5-08 PRÓRROGA 
CONTRACTE LABORAL 

PRORROGA CONTRACTE 
LABORAL 

CECILIA PATRICIA MAS 
PIRILLE 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

14-5-08 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES  PERSONAL ADSCRIT AL CIM 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

14-5-08 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRORDINARIES ANTONI SALOM MARTORELL 0,00 
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DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

14-5-08 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRORDINARIES FRANCISCA ROCA PERELLO 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

14-5-08 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRORDINARIES FRANCISCA ROCA PERELLO 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

14-5-08 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRORDINARIES FRANCISCO CANO 
BISQUERRA 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

14-5-08 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRORDINARIES PERSONAL ADSCRIT AL CIM 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

14-5-08 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRORDINARIES PERSONAL ADSCRIT CIM 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

14-5-08 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRORDINARIES PERSONAL ADSCRIT CIM 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

14-5-08 ALTA DE PERSONAL RESOLUCIO DE NOMENAMENT 
I/O PRESA DE POSSESSIO AL 
LLOC DE TREBALL 

MARIA VISITACION 
MARRQUES RODRIGUEZ 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

14-5-08 PRÓRROGA 
CONTRACTE LABORAL 

PRORROGA CONTRACTE 
LABORAL 

EVA MARIA MUÑOZ JIMENEZ 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

14-5-08 PRÓRROGA 
CONTRACTE LABORAL 

PRORROGA CONTRACTE 
LABORAL 

MARIA MONTSERRAT 
BENNASAR 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

14-5-08 PRÓRROGA 
CONTRACTE LABORAL 

PRORROGA CONTRACTE 
LABORAL 

MARIA NICOLAU BAUZA 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

14-5-08 PRÓRROGA 
CONTRACTE LABORAL 

PRORROGA CONTRACTE 
LABORAL 

MIGUEL ANGEL SANCHEZ 
MARTINEZ 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

14-5-08 PRÓRROGA 
CONTRACTE LABORAL 

PRORROGA CONTRACTE 
LABORAL 

MIQUEL COLL PUJOL 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

14-5-08 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIOP JORNADA  DANIELA QUILES NAVIO 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

15-5-08 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS ANTONIO COMPANY BONET 270,60 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

15-5-08 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS MIGUEL NICOLAU MULET 451,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

15-5-08 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADCRIT A LA 
CORPORACIO 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

15-5-08 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT CIM 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

15-5-08 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRORDINARIES CARMEN CALAFAT PEÑAS 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

15-5-08 ALTRES ABONAMENT PREMI JUBILACIÓ 
PER INCAPACITAT PERMANENT 
ABSOLUTA 

MIGUEL MORAGUES 
FERRER 

2240,36 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

15-5-08 ALTRES RESOLUCIO EXPEDIENT 
DISCIPLINARI INCOAT 
FUNCIONARI 

JCG 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

15-5-08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO DE FACTURES  
45/22300/20080507 

PERSONES FISIQUES O 
JURIDIQUES 

1827,00 
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DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

15-5-08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO DE FACTURES 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI 
31410 

COL·LEGI OFICIAL DE 
FARMACEUTICS DE LES 
ILLES BALEARS 

5703,98 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

15-5-08 CESSAMENT EN LLOC 
DE TREBALL 

RESOLUCIÓ CESSAMENT EN 
LLOC TREBALL 

MIGUEL MESTRE SANCHO 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

15-5-08 CONCESSIÓ LLICÈNCIA EXCEDENCIA PER CURA FILLS AGUEDA MARTORELL FONT 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

15-5-08 PRÓRROGA 
CONTRACTE LABORAL 

PRORROGA  CONTRACTE 
LABORAL  

NICOLAS VIDAL MIRO 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

16-5-08 ALTRES DECLARACIO EN SITUACIO DE 
SERVEIS D'ALTRES 
ADMINISTRACIONS PUBLIQUES 

MARGARITA BATLE 
MAYRATA 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

16-5-08 CONCESSIÓ LLICÈNCIA CONCESSIO LLICENCIA PER 
ASSUMPTES PROPIS 

ESPERANÇA CARRIO GILI 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

16-5-08 PROVES SELECTIVES 
INTERINES 

LLISTAT DEFINITIU 
ADMESOS/EXCLOSOS 
CONVOCATORIA BORSA 
D'ARQUEOLEG  

VARIS 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

16-5-08 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RECONEIXEMENT TRIENNI 
PERSONAL EVENTUAL 

ANDREU PASCUAL GARCIA 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19-5-08 ABONAR AJUDA 
ECONÒMICA FAMÍLIES 
AMB MENORS 

AJUDA MINUSVALIDESA RAFAEL SAMPOL MENA 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19-5-08 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT AL CIM 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19-5-08 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT AL CIM 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19-5-08 CESSAMENT EN LLOC 
DE TREBALL 

RESOLUCIO CESSAMENT LLOC 
TREBALL 
 

ANA MARIA HERNANDEZ 
HERNANDEZ 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19-5-08 INICIAR EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT ANDREU PASQUAL GARCIA 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19-5-08 PROVES SELECTIVES 
OOP 

EXCLUSIO BOMBER CONDUCTOR 
PER PROVES SELECTIVES OOP 

JFS 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

20-5-08 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS NICOLAS MORELL COTONER 618,93 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

20-5-08 ALTA DE PERSONAL RESOLUCIO NOMENAMENT I / O 
PRESA DE POSSESSIO AL LLOC 
DE TREBALL 

ANA MARIA HERNANDEZ 
HERNANDEZ 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

20-5-08 ALTRES BAIXA PER ESGOTAMENT IT CATALINA ESTRADAS 
FERNANDEZ 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

20-5-08 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO DE PROTESIS HUGO MARTAS BLAZQUEZ 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

20-5-08 PROVES SELECTIVES 
INTERINES 

LLITAT PROVISIONAL 
ADMESOS/EXCLOSOS 
CONVOCATORIA BORSA TECNIC 
PATRIMONI ARTISTIC 

VARIS 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

20-5-08 PROVES SELECTIVES 
OOP 

REQUERIMENT SUBSANACIO 
SOL·LICITUDS 

VARIS 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

21-5-08 ABONAR COMPLEMENT 
DE PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

BONIFICACIO TREBALL FESTIU 
PERSONAL OPERATIU BOMBERS 
MARÇ 2008 

PERSONAL ADSCRIT AL 
PARC BOMBERS 

0,00 
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DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

21-5-08 ALTA DE PERSONAL NOMENAMENT I/O PRESSA 
POSSESSIO LLOC TREBALL 

MARGARITA SANCHO 
SOCIAS 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

21-5-08 ALTRES PROGRAMA TEMPORAL 25 ANYS 
DE BOMBERS MALLORCA 1984-
2009 

ALTRES 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

21-5-08 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DESESTIMACIO BECA PER 
ESTUDIS 

PERE CANALS GOMILA 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

22-5-08 ALTA DE PERSONAL RESOLUCIO DE NOMENAMENT 
I/O PRESA DE POSSESSIO AL 
LLOC DE TREBALL 

AURORA DELGADO FRAU 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

22-5-08 APROVACIÓ NÒMINA APROVACIO NOMINA MES MAIG 
2008 

PERSONAL ADSCRIT AL CIM 2907753,25 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

22-5-08 NOMENAMENT 
FUNCIONARI CARRERA 

NOMENAMENT PERSONAL 
FUNCIONARI 

ANGELES GONZALEZ RUANO 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

22-5-08 NOMENAMENT 
FUNCIONARI CARRERA 

NOMENAMENT PERSONAL 
FUNCIONARI 

BARTOLOME OLIVER 
BENNASAR 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

22-5-08 NOMENAMENT 
FUNCIONARI CARRERA 

NOMENAMENT PERSONAL 
FUNCIONARI 

BEATRIZ SALVA GARAU 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

22-5-08 NOMENAMENT 
FUNCIONARI CARRERA 

NOMENAMENT PERSONAL 
FUNCIONARI 

CAROLINA HORRACH MORA 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

22-5-08 NOMENAMENT 
FUNCIONARI CARRERA 

NOMENAMENT PERSONAL 
FUNCIONARI 

CATALINA QUETGLAS  
BRUNO 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

22-5-08 NOMENAMENT 
FUNCIONARI CARRERA 

NOMENAMENT PERSONAL 
FUNCIONARI 

CATALINA QUETGLAS 
VICENS 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

22-5-08 NOMENAMENT 
FUNCIONARI CARRERA 

NOMENAMENT PERSONAL 
FUNCIONARI 

DIANA FARRAS SERRA 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

22-5-08 NOMENAMENT 
FUNCIONARI CARRERA 

NOMENAMENT PERSONAL 
FUNCIONARI 

GABRIEL ORDINAS MARCE 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

22-5-08 NOMENAMENT 
FUNCIONARI CARRERA 

NOMENAMENT PERSONAL 
FUNCIONARI 

ISABEL PEREZ CORTES 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

22-5-08 NOMENAMENT 
FUNCIONARI CARRERA 

NOMENAMENT PERSONAL 
FUNCIONARI 

JORGE BARTOLOME AMER 
BONNIN 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

22-5-08 NOMENAMENT 
FUNCIONARI CARRERA 

NOMENAMENT PERSONAL 
FUNCIONARI 

JOSEP ANTONO GIMENEZ 
SERRA 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

22-5-08 NOMENAMENT 
FUNCIONARI CARRERA 

NOMENAMENT PERSONAL 
FUNCIONARI 

JOSEP MARTINEZ LLADO 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

22-5-08 NOMENAMENT 
FUNCIONARI CARRERA 

NOMENAMENT PERSONAL 
FUNCIONARI 

LUIS SANCHEZ LLABRES 0,00 
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DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

22-5-08 NOMENAMENT 
FUNCIONARI CARRERA 

NOMENAMENT PERSONAL 
FUNCIONARI 

MARIA MIR BUADES 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

22-5-08 NOMENAMENT 
FUNCIONARI CARRERA 

NOMENAMENT PERSONAL 
FUNCIONARI 

MARTI IGNASI MAYOL SERRA 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

22-5-08 NOMENAMENT 
FUNCIONARI CARRERA 

NOMENAMENT PERSONAL 
FUNCIONARI 

MIQUEL ANGEL SERRA 
CANTALLOPS 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

22-5-08 NOMENAMENT 
FUNCIONARI CARRERA 

NOMENAMENT PERSONAL 
FUNCIONARI 

OSABEÑ RP,ERP AGIADE 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

22-5-08 NOMENAMENT 
FUNCIONARI CARRERA 

NOMENAMENT PERSONAL 
FUNCIONARI 

PERE JOSEP ROSIÑOL 
ANDREU 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

22-5-08 NOMENAMENT 
FUNCIONARI CARRERA 

NOMENAMENT PERSONAL 
FUNCIONARI 

ROSA MARIA DEYA SIMONET 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

22-5-08 NOMENAMENT 
FUNCIONARI CARRERA 

NOMENAMENT PERSONAL 
FUNCIONARI 

ROSA MARIA RODENAS 
JIMENEZ 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

23-5-08 ABONAR COMPLEMENT 
DE PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

COMPLEMENT PRODUCTIVITAT JUAN BAOXAILI TUR 2000,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

23-5-08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIÓ RETENCIONS 
SINDICALS MAIG 2008 

PERSONAL ADSCRIT AL CIM 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

23-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI 
 

SOCIEDAD DE PREVENCION 
DE MUTUA BALEAR PREVIS, 
S.L. 

4759,94 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

26-5-08 ADSCRIPCIÓ LLOC DE 
FEINA 

ACORD NOMENAMENT PER A 
LLOC DE TREBALL; (OCUP 
DEFINITIVA) 

ANGELES GONZALEZ RUANO 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

26-5-08 ADSCRIPCIÓ LLOC DE 
FEINA 

ACORD NOMENAMENT PER A 
LLOC DE TREBALL; (OCUP 
DEFINITIVA) 

BARTOLOME OLIVER 
BENNASAR 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

26-5-08 ADSCRIPCIÓ LLOC DE 
FEINA 

ACORD NOMENAMENT PER A 
LLOC DE TREBALL; (OCUP 
DEFINITIVA) 

BEATRIZ SALVA GARAU 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

26-5-08 ADSCRIPCIÓ LLOC DE 
FEINA 

ACORD NOMENAMENT PER A 
LLOC DE TREBALL; (OCUP 
DEFINITIVA) 

CATALINA MARIA QUETGLAS 
VICENS 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

26-5-08 ADSCRIPCIÓ LLOC DE 
FEINA 

ACORD NOMENAMENT PER A 
LLOC DE TREBALL; (OCUP 
DEFINITIVA) 

CATALINA QUETGLAS 
BRUNO  

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

26-5-08 ADSCRIPCIÓ LLOC DE 
FEINA 

ACORD NOMENAMENT PER A 
LLOC DE TREBALL; (OCUP 
DEFINITIVA) 

GABRIEL ORDINAS MARCE 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

26-5-08 ADSCRIPCIÓ LLOC DE 
FEINA 

ACORD NOMENAMENT PER A 
LLOC DE TREBALL; (OCUP 
DEFINITIVA) 

ISABEL PEREZ CORTES 0,00 
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DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

26-5-08 ADSCRIPCIÓ LLOC DE 
FEINA 

ACORD NOMENAMENT PER A 
LLOC DE TREBALL; (OCUP 
DEFINITIVA) 

JORGE BARTOLOME AMER 
BONNIN 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

26-5-08 ADSCRIPCIÓ LLOC DE 
FEINA 

ACORD NOMENAMENT PER A 
LLOC DE TREBALL; (OCUP 
DEFINITIVA) 

JOSEP ANTONI GIMENEZ 
SERRA 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

26-5-08 ADSCRIPCIÓ LLOC DE 
FEINA 

ACORD NOMENAMENT PER A 
LLOC DE TREBALL; (OCUP 
DEFINITIVA) 

JOSEP MARTINEZ LLADO 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

26-5-08 ADSCRIPCIÓ LLOC DE 
FEINA 

ACORD NOMENAMENT PER A 
LLOC DE TREBALL; (OCUP 
DEFINITIVA) 

LLUIS SANCHEZ LLABRES 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

26-5-08 ADSCRIPCIÓ LLOC DE 
FEINA 

ACORD NOMENAMENT PER A 
LLOC DE TREBALL; (OCUP 
DEFINITIVA) 

MARIA ISABE ROMERO 
AGUADE 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

26-5-08 ADSCRIPCIÓ LLOC DE 
FEINA 

ACORD NOMENAMENT PER A 
LLOC DE TREBALL; (OCUP 
DEFINITIVA) 

MARIA ROSA DEYA SIMONET 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

26-5-08 ADSCRIPCIÓ LLOC DE 
FEINA 

ACORD NOMENAMENT PER A 
LLOC DE TREBALL; (OCUP 
DEFINITIVA) 

PERE JOSEP ROSIÑOL 
ANDREU 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

26-5-08 ADSCRIPCIÓ LLOC DE 
FEINA 

ACORD NOMENAMENT PER A 
LLOC DE TREBALL; (OCUP 
DEFINITIVA) 

ROSA MARIA RODENAS 
JIMENEZ 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

26-5-08 ADSCRIPCIÓ LLOC DE 
FEINA 

ACORD NOMENAMENT PER A 
LLOC DE TREBALL; (OCUP PROV) 

MARTI IGNASI MAYOL SERRA 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

26-5-08 ADSCRIPCIÓ LLOC DE 
FEINA 

ACORD NOMENAMENT PER A 
LLOC DE TREBALL; (OCUP PROV) 

MIQUEL ANGEL SERRA 
CANTALLOPS 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

26-5-08 ADSCRIPCIÓ LLOC DE 
FEINA 

ACORD NOMENAMENT PER A 
LLOC DE TREBALL; FUNCIONARI 
INTERI 

CAROLINA HORRACH MORA 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

26-5-08 ADSCRIPCIÓ LLOC DE 
FEINA 

ACORD NOMENAMENT PER A 
LLOC DE TREBALL; FUNCIONARI 
INTERI 

DIANA FARRAS SERRA 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

26-5-08 ALTRES ALLIBERAMENT SINDICAL TOTAL JAUME GARCIES ARROM 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

26-5-08 ALTRES AUTORITZACIO REALITZACIO 
CURS PRIMERS AUXILIS I 
INMOBILITZACIO EN RESCAT 
MUNTANYA 

PERSONAL ADSCRIT AL CIM 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

26-5-08 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA CURSOS 

AUTORITZACIO ASSISTENCA 
ACTIVITAT FORMATIVA I 
ABONAMENT DESPESA 
MATRICULA  
INSCRIPCIO 

PERSONAL ADSCRIT AL CIM 1931,40 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

26-5-08 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA CURSOS 

AUTORITZACIO PER LA 
ASSITENCIA ACTIVITAT 
FORMATIVA I ABONAMENT DE LA 
DESPESA DE  
MATRICULA/INSCRIPCIO 

MARIA ROBLES COLL 0,00 
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DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

26-5-08 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA CURSOS 

AUTORITZACIÓ ASSISTENCIA 
ACTIVITAT FORMATIVA I 
ABONAMENT  DESPESA  
MATRICULA /INSCRIPCIO 

PERSONAL ADSCRIT CIM 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

26-5-08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 
45/22300/2080509 

PERSONES FISIQUES O 
JURIDIQUES 

5566,55 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

26-5-08 COMISSIÓ DE SERVEIS AUTORITZACIO DESPLAÇAMENT 
EN COMISSIO DE SERVEIS 

PERSONAL ADSCRIT A LA 
CORPORACIO 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

26-5-08 COMISSIÓ DE SERVEIS PROCES COBERTURA 
TEMPORAL LLOC TREBALL CAP 
SERVEI ITV 

ALTRES 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

26-5-08 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO PROTESIS ANTONIO TORRENS 
CALDENTEY 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

26-5-08 NOMENAMENT 
FUNCIONARI CARRERA 

ACORD NOMENAMENT PER A 
LLOC DE TREBALL; (OCUP 
DEFINITIVA) 

MARIA MIR BUADES 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

26-5-08 PROVEÏMENT DE 
PLACES 

PROCES COBERTURA 
TEMPORAL PER COMISSIO 
SERVEIS  VOLUNTARIA  CAP 
SERVEI ITV 

VARIS 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

27-5-08 ABONAMENT CURSOS INCLUSIO NOMINA 
INDEMNITZACIO PER RAO DEL 
SERVEI 

MARIA ROBLES COLL 70,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

27-5-08 ALTA DE PERSONAL RESOLUCIO NOMENAMENT I/O 
PRESA POSSESSIO AL LLOC 
TREBALL 

MARIA FRANCISCA MENA 
GARAU 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

27-5-08 CONCESSIÓ LLICÈNCIA CONCESSIO LLICENCIA PER 
ASSUMPTES PROPIS 

FRANCISCA DIAZ FAJARDO 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

27-5-08 CONTRACTE MENOR CONTRACTACIO MENOR 
ASSESSORIA SISTEMA GESTIO 
QUALITAT AL SERVEI BOMBERS 
CIM 

PRYSMA CALIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE S.A. 

7957,60 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

27-5-08 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO PROTESIS TERESA RODRIGUEZ 
GARCIA 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

28-5-08 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES  
PERSONAL PARCS ABRIL 08 

PERSONAL ADSCRIT PARC 
BOMBERS 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

28-5-08 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES 
GRUP RESCAT ABRIL 2008 

PERSONAL ADSCRIT AL 
PARC BOMBERS 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

28-5-08 ALTA DE PERSONAL NOMENAMENT I/O PRESSA 
POSSESSIO LLOC TREBALL 

M. ANTONIA MESTRE 
RIUTORT 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

28-5-08 ALTA DE PERSONAL NOMENAMENT I/O PRESSA 
POSSESSIO LLOC TREBALL 

NURIA ROVIRA SERRANO 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

28-5-08 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIO NOMINA DESPESES 
DERIVADES TRAMITACIÓ 
PRORROGA CONDUIR VEHICLES 

JOAN FORNAS GARCIA 50,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

28-5-08 OFERTA OCUPACIÓ 
PÚBLICA 

APROVACIO LLISTA 
ADMESOS/EXCLOSOS DE 
PLACES AMB REQUISIT CATALA 
B 

VARIS 0,00 
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DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

29-5-08 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT A LA 
CORPORACIO 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

29-5-08 CONCESSIÓ LLICÈNCIA CONCESSIO PERMIS PER 
NAIXEMENT FILL 

PERE BOVER CRESPI 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

29-5-08 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT ESCOLARITAT JUAN CARLOS TORRES 
HEREDIA 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

29-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES SA NOSTRA 
RENTING EXP 60/02 

SA NOSTRA RENTING, S.A. 51978,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

30-5-08 ABONAR COMPLEMENT 
DE PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ABONAMENT SUSBSTITUCIONS 
PARC ABRIL 2008 

PERSONAL ADSCRIT PARCS 
BOMBERS 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

30-5-08 ALTA DE PERSONAL NOMENAMENT I/O PRESA 
POSSESSIO AL LLOC TREBALL 

MARGARITA ALBERTI CABOT 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

30-5-08 ALTA DE PERSONAL NOMENAMENT I/O PRESSA 
POSSESSIO LLOC TREBALL 

MARIA ANTONIA FEMENIAS 
DE TEBA 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

30-5-08 CESSAMENT EN LLOC 
DE TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL CATALINA RIPOLL SERVERA 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

30-5-08 CONCESSIÓ LLICÈNCIA CONCESSIO PERMIS NAIXEMENT 
FILL  

BERNARDI ASENJO MARCOS 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

30-5-08 CONCESSIÓ LLICÈNCIA CONCESSIO PERMIS 
NAIXEMENTE FILL 

EMILIO SOBRINO MORCILLO 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

30-5-08 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA PER 
ESCOLARITAT 

BERNADI ASENJO MARCOS 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

30-5-08 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA PER 
ESCOLARITAT 

EMILIO SOBRINO MORCILLO 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

2-6-08 ALTRES FINALITZACIO ENCOMANDA 
FUNCIONS  

NATIVIDAD MUNTANER  
SANS 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

2-6-08 ALTRES PETICIO FORMULADA 
ABONAMENT RETRIBUCIONS 

JUAN SALMERON MARTINEZ 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

2-6-08 ALTRES PRORROGA PRESTACIO 
SERVEIS REGIM INTERINITAT 
PER ACUMULACIÓ DE TASQUES 

LLUCH QUINA JAUME 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

2-6-08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

INCLUSIO NOMINA AJUDA PER 
PROTESIS 

PERSONAL ADSCRIT AL CIM 1224,71 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

2-6-08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO DE FACTURES 
45/22300/20080514 

LORENZO REYES S.L. 1876,35 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

2-6-08 CESSAMENT EN LLOC 
DE TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL ANGELES GONZALEZ RUANO 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

2-6-08 CESSAMENT EN LLOC 
DE TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL BARTOLOME OLIVER 
BENNASAR 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

2-6-08 CESSAMENT EN LLOC 
DE TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL BEATRIZ SALVA GARAU 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

2-6-08 CESSAMENT EN LLOC 
DE TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL CAROLINA HORRACH MORA 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

2-6-08 CESSAMENT EN LLOC 
DE TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL CATALINA MARIA QUETGLAS 
VICENS 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

2-6-08 CESSAMENT EN LLOC 
DE TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL DIANA FARRAS SERRA 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

2-6-08 CESSAMENT EN LLOC 
DE TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL FERRAN RAMON RIBAS 
BLANCO 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

2-6-08 CESSAMENT EN LLOC 
DE TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL JUANA MARIA PIZA DURAN 0,00 
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DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

2-6-08 CESSAMENT EN LLOC 
DE TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL LLUIS SANCHEZ LLABRES 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

2-6-08 CESSAMENT EN LLOC 
DE TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL MARGARITA ROSSELLO 
TABERNER 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

2-6-08 CESSAMENT EN LLOC 
DE TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL MARIA ISABEL ROMERO 
AGUADE  

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

2-6-08 CESSAMENT EN LLOC 
DE TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL MARTI IGNASI MAYOL SERRA 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

2-6-08 CESSAMENT EN LLOC 
DE TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL MIQUEL ANGEL SERRA 
CANTALLOPS 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

2-6-08 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA PER 
ESCOLARITAT 

MARIA FRANCISCA MENA 
GARAU 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

2-6-08 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA PER 
ESCOLATITAT 

MARIA ANTONIA MESTRE 
RIUTORT 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

2-6-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

TASQUES RESPONSABLE DE 
TORN ABRIL 2008 

PERSONAL ADSCRIT AL 
PARC BOMBERS 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

3-6-08 ABONAR COMPLEMENT 
DE PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ABONAMENT PREMI PER 
JUBILACIO FORÇOSA 

ANTONIO MORANO 
VENTAYOL 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

3-6-08 ALTRES AJUDA MINUSVALIDESA GABRIEL PONS HOMAR 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

3-6-08 ALTRES BAIXA (EXCEDENCIA FORÇOSA) JOSEP ANTONI GIMENEZ 
SERRA 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

3-6-08 ALTRES CANVI SITUACIO 
ADMINISTRATIVA O FI DE LA 
RELACIO DE SERVEIS 
(EXCEDENCIA PER CURA FILL) 

AGUEDA MARTORELL FONT 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

3-6-08 ALTRES CANVI SITUACIO ADMIVA O FI 
RELACIO SERVEIS (EXCEDENCIA 
PER CURA FILL) 

MARIA ROSA DEYA SIMONET 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

3-6-08 ALTRES PERLLONGAR PERMANENCIA EN 
SERVEI ACTIU 

FRANCISCO SANCHEZ 
ESCUDERO 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

3-6-08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

PRIMAS ASSEGURANCES 
RESPONSABILITAT CIVIL 

PEDRO F. TROBAT MIRO 1289,63 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

3-6-08 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

RETENCIONS JUDICIALS I 
ADMINISTRATIVES  NOM MAIG 
2008 

PERSONAL ADSCRIT AL CIM  0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

4-6-08 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT AL CIM 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

4-6-08 ALTA DE PERSONAL NOMENAMENT I/O PRESSA 
POSSESSIO LLOC TREBALL 

ANTONIO MARCH MASCARO 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

4-6-08 ALTRES ABONAMENT LIQUIDACIO 
VACANCES 

FERRAN RIBAS DEL BLANCO 1536,47 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

4-6-08 ALTRES EXECUCIO SENTENCIA 80/2008 
DE 30 GENER  TSJ - SALA 
CONTENCIOSO ADMIVA 

JCV/BLLF 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

4-6-08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO DE FACTURES 
45/22300/20080513 

COMPAÑIA CONCESIONARIA 
TUNEL SOLLER 

1251,20 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

4-6-08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 
45/22300/20080512 

PERSONES FISIQUES I 
JURIDIQUES 

8592,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

4-6-08 CONCESSIÓ LLICÈNCIA CONCESSIO LLICENCIA PER 
ASSUMPTES PROPIS 

MARIA ISABEL MUNAR 
COMPANY 

0,00 
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DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

5-6-08 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES MARIA LUZ RAYO DARDES 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

6-6-08 ALTA DE PERSONAL NOMENAMENT I/O PRESSA 
POSSESSIO LLOC TREBALL 

JAUME ESTADES AMENGUAL 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

6-6-08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

PRIMES PER ASSEGURANCES 
RESPONSABILITAT CIVIL 

JULIA MARIA FERNANDEZ DE 
MOYA GARCIA 

969,96 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

6-6-08 CESSAMENT EN LLOC 
DE TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL CATALINA QUETGLAS 
BRUNO 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

6-6-08 CESSAMENT EN LLOC 
DE TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL JOSEP MATINEZ LLADO 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

6-6-08 FINALITZACIÓ 
CONTRACTE LABORAL 

BAIXA GABRIEL ORDINAS MARCE 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

6-6-08 FINALITZACIÓ 
CONTRACTE LABORAL 

BAIXA MARIA MIR BUADES 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

6-6-08 PROVES SELECTIVES 
INTERINES 

LLISTAT ADMESOS EXCLOSOS 
CONVOCATORIA BORSA  TS 
PATRIMONI ARTISTIC 

VARIS 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

6-6-08 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA FRANCISCA MARIA COLL 
FRAU 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

9-6-08 ABONAR COMPLEMENT 
DE PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ABONAMENT QUANTIA 
ADICIONAL COMPLEMENT 
ESPECÍFIC  NOMINA 
CORRESPONENT  JUN I  
DESEMBRE 

PERSONAL ADSCRIT CIM 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

9-6-08 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES FRANCESC MARTORELL 
MARTORELL 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

9-6-08 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES JUAN FERRER OLIVER 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

9-6-08 ALTA DE PERSONAL NOMENAMENT I/O PRESSA 
POSSESSIO LLOC TREBALL 

MARGARITA ROSSELLO 
TABERNER  

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

9-6-08 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO DE PROTESIS DOROTEA FLEXAS PENMAN 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

10-6-08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIO, DISPOSICIO I 
RECONEIXEMENT DESPESA 
QUOTES SEGURETAT SOCIAL 
MAIG 2008 

TRESORERIA GENERAL 
SEGURETAT SOCIAL 

945635,00 

DEPARTAMENT  
D'INTERIOR 

10-6-08 OFERTA OCUPACIÓ 
PÚBLICA 

APROVACIO AD,ESPS EXCÑPSPS 
CATALA C 

VARIS 0,00 

La Sra. DEL MORAL (PP) fa referència a dos decrets. 

El primer d’ells és un decret de 28 de maig de 2008 pel qual es reconeix una obligació 
amb la societat Iniciatives de Ciutat que, segons decrets anteriors, va resultar 
adjudicatària del contracte el mes d’abril i en el mes de maig se li reconeix, per decret 
de Presidència, la quantitat de 73.456 euros i també diu que s’hi adjunta relació de 
factures, cosa que no és així.  

Afegeix que voldria conèixer, atès que la data d’adjudicació del contracte és el mes 
d’abril, si la quantitat reconeguda és anterior a l’adjudicació o bé correspon al període 
comprès des de finals d’abril a dia 28 de maig de 2008.  
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Matisa que és un contracte relatiu a persones majors i a promoció sociocultural alhora 
que en demana una explicació. 

El segon decret del qual volen demanar una explicació és sobre una discrepància entre 
el Departament de Cultura i Patrimoni i la Intervenció General del Consell referida a 
una convocatòria de subvencions de suport genèric a la producció editorial i fonogràfica 
en llengua catalana de l’any 2008. 

S’hi diu que forma part del decret un informe del cap del servei juridicoadministratiu 
que s’adjunta a la resolució i no és així, com tampoc no saben a què es refereix la 
discrepància i, per tant, en demana una explicació. 

La Sra. MASCARÓ (vicepresidenta i consellera executiva de Cultura Patrimoni) li 
respon a la Sra. Del Moral que les subvencions de suport genèric per a l’edició de 
material bibliogràfic o fonogràfic en català fa molts d’anys que existeixen. Es feia d’una 
certa manera i després d’estudiar-ne el procés en profunditat, la Intervenció General ha 
informat que s’havia de seguir un altre procediment, la qual cosa implicava tornar a 
tramitar tota la documentació per obtenir el mateix resultat i ja no hi havia temps per 
tramitar-ho tot de bell nou i treure la convocatòria a temps per poder justificar les 
subvencions dins enguany. 

Així doncs, es perdria un any d’ajudes i s’ha decidit per a enguany resoldre la 
discrepància i acceptar-ho així i per a 2009 fer-ho amb els canvis en el procediment que 
pertoquin. Reitera que la discrepància no és per haver canviat res perquè s’ha tramitat 
igual que els darrers anys però potser hi ha hagut canvis en la legislació que s’hi han de 
recollir. 

Pel que fa a l’informe jurídic que no s’ha adjuntat al decret, explica que es deu tractar 
d’un error i s’ofereix a fer-los-el arribar. 

La Sra. MULET (consellera executiva d’Esports i Promoció Sociocultural) li comenta a 
la Sra. Del Moral que li farà arribar la informació detallada que ha sol·licitat així com 
les explicacions oportunes, atès que no li consta en aquests moments. 

La Corporació resta assabentada dels decrets a donar compte. 

PUNT 3. DECRETS A RATIFICAR 

Es dóna compte dels següent decrets: 

a) NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN 
LA MESA DEL TRANSPORT MARÍTIM. 

Atès que el punt 2 de la Resolució del conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori de 29 d’abril de 
2008, per la qual es crea la Mesa del Transport Marítim (BOIB núm. 65, de 13 de maig de 2008) estableix 
que hi ha d’haver un representant del Consell Insular de Mallorca. 

Atès l’escrit del conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori del Govern de les Illes Balears (NRE 
14007, de dia 19 de maig de 2008) en què demana que es nomeni el representant del Consell Insular de 
Mallorca. 
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Atès l’escrit de la consellera executiva del Departament de Territori. 

En base a les atribucions conferides per l’article 48 del Reglament Orgànic del Consell Insular de 
Mallorca. 

RESOLC: 

1. Nomenar la Sra. Maria Lluïsa Dubón Pretus, consellera executiva del Departament de Territori, 
com a titular, i el Sr. Jaume Mateu Lladó, director insular d’Ordenació del Territori, com a 
suplent, representants del Consell Insular de Mallorca en la Mesa del Transport Marítim. 

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

3. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc, per a la seva ratificació. 

 
S’aprova per desset vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM), zero vots en contra i 
quinze abstencions (PP). 
 
b) NOMENAMENT DE REPRESENTANT A LA JUNTA RECTORA DEL CONSORCI 
CENTRE BALEARS EUROPA. 

El Decret 73/2005, de l’1 de juliol, pel qual es modifica el Decret 202/1996, de 22 de novembre, de 
ratificació dels estatuts del consorci Centre Balears Europa dóna una nova redacció a l’article 4rt dels 
estatuts del consorci Centre Balears Europa i estableix que una de les entitats que integren el Centre 
Balears Europa és el Consell Insular de Mallorca. 

El decret 73/2005, de l’1 de juliol, pel qual es modifica el Decret 202/1996, de 22 de novembre, de 
ratificació dels estatuts del consorci Centre Balears Europa dóna una nova redacció a l’article 8è dels 
estatuts del consorci Centre Balears Europa i estableix que la Junta Rectora és l’òrgan de govern del 
consorci Centre Balears Europa i està integrada pel president, el vicepresident i els vocals, que són un 
representant de cadascuna del les entitats integrades. 

Per resolució d'aquesta presidència de dia 5 de desembre de 2007 es va designar el Sr. Cosme Bonet 
Bonet, conseller executiu de Presidència, com a titular, i el Sr. Pere Fullana Puigserver, director insular de 
Relacions Institucionals, com a suplent, com a vocals de la Junta Rectora del consorci Centre Balears 
Europa en representació del Consell Insular de Mallorca 

Ateses les atribucions que em confereix l'article 48 del Reglament Orgànic del Consell Insular de 
Mallorca. 

RESOLC 

1. Disposar el cessament del Sr. Pere Fullana Puigserver, director insular de Relacions 
Institucionals, com a vocal suplent de la Junta Rectora del consorci Centre Balears Europa 
en representació del Consell Insular de Mallorca.  

2. Nomenar la consellera Maria Pilar Sansó Fuster, com a vocal suplent de la Junta Rectora del 
consorci Centre Balears Europa en representació del Consell Insular de Mallorca. 

3. Notificar-ho a les persones interessades i al consorci Centre Balears Europa. 

4. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc, per a la seva ratificació. 

S’aprova per desset vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM), zero vots en contra i 
quinze abstencions (PP). 
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PUNT 4. PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL PRESIDENT DE LA JUNTA 
RECTORA DEL PARC NATURAL DE SA DRAGONERA 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Medi Ambient: 

ANTECEDENTS: 

L'any 1989 el Consell de Mallorca adquirí l'illa de sa Dragonera. 

En aplicació de la Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació d'espais naturals i de la flora i fauna 
silvestres, es va aprovar el Decret 7/1995, de 26 de gener , pel qual es declara parc natural sa Dragonera, 
modificat posteriorment pel Decret 52/2002, de 5 d'abril.  

En aquest decret es constitueix la Junta Rectora del Parc Natural de sa Dragonera amb les funcions 
següents: 

a) Assessorar l'autoritat del Parc en relació amb la gestió d'aquest. 

b) Informar amb caràcter previ el Pla d'ús i gestió, els plans anuals i els projectes o propostes no 
prevists en aquests que afectin el Parc, com també les memòries anuals. 

c) Vetllar per la conservació del Parc i per aplicació correcta de les disposicions que l'afecten. 

d) Establir i Aprovar el seu propi reglament. 

Així mateix el Decret regula la composició de la Junta Rectora i estableix que el president serà nomenat 
pel Ple del Consell de Mallorca, a proposta de l'autoritat de gestió. 

En data 7 de maig de 2008 es va reunir a la seu del Departament de Medi Ambient del Consell de 
Mallorca l'autoritat de gestió del Parc Natural de sa Dragonera. A la vista de l'acta, el punt quart dels 
acords adoptats inclou presentar al Ple del Consell de Mallorca la proposta de nomenament com a 
presidenta de la Junta Rectora a la Sra. Isabel Alemany Moyà. 

Per tot l'exposat, la consellera executiva de Medi Ambient, en virtut de l'article 31.1 e) del Reglament 
d'Organització del Consell de Mallorca de data 8 de març de 2004, i a proposta de l'Autoritat de Gestió 
del Parc Natural de sa Dragonera, eleva al Ple del Consell de Mallorca la següent proposta d' 

ACORD: 

Nomenar la Sra. Isabel Alemany Moyà, com a presidenta de la Junta Rectora del Parc Natural de sa 
Dragonera 

El Sr. Pere Felip, representant de la Unió d’Associacions de Mallorca, fa la següent 
intervenció: 

“Senyora presidenta, senyores i senyors consellers, la Unió d’Associacions de Mallorca 
vol donar la benvinguda a la nova presidenta de la Junta Rectora del Parc Natural de sa 
Dragonera, Sra. Isabel Alemany Moyà. És més, ens consta que la Sra. Alemany és una 
dona valuosa, meticulosa i molt competent per ocupar aquest càrrec de gran 
responsabilitat. Li desitjam sort i també li donam el nostre recolzament. 

Sa Dragonera és fita important de la lluita ecologista a Mallorca. Afortunadament, 
salvada de les urpes de l’especulació ecocida a les nostres illes, esdevingué tot un 
símbol del conservacionisme illenc, malgrat que a molts altres llocs la sort es girà en 
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contra amb massa territori massacrat, omplint de diners butxaques de molts 
especuladors terriblement negatius per a Mallorca i per al nostre difícil futur. 

Per altra banda, volem dir que quan a Mallorca només s’hi podia arribar en vaixell, sa 
Dragonera venia a ser la porta forana de la nostra terra. Conqueridors, colonitzadors, 
pirates, exploradors, viatgers i altres herbes, venint de ponent, feien el primer contacte 
amb Mallorca quan albiraven sa Dragonera, una gegantina murada que s’alça de llebeig 
a gregal, com un primer bastió contra tota casta d’invasions. 

El drac immens, com un fòssil de l’era dels dinosaures, emergeix del fons de la mar, 
empina la seva còrpora 353 metres amunt fins al puig del Far Vell i obre les seves 
extremitats anteriors en una braçada de 4 km, del cap de Llebeig al cap de Tramuntana, 
potser per donar l’abraçada cordial de benvinguda al visitant amic. 

Els geòlegs diuen que l’illot és una prolongació de la serra de Tramuntana. Fa una 
grapada de milers d’anys el nivell de la mar es trobava 100 metres més avall i sa 
Dragonera formava un bloc amb Mallorca. Ara està separada pel canal del Freu 
d’aquella part que, des de sa Dragonera, es pot considerar terra ferma. 

És una illa? És un illot? Massa petita per ser qualificada com una illa; massa gran per 
ser relegada a la condició d’illot. Qualcú pot pensar que val més ser un illot gran que 
una illa petita; ser el més gran dels illots i no la més petita de les illes. Però la filosofia 
popular creu que ser petit no és cap tara, que dins els pots petits hi ha els bons ungüents. 
Per això ens embadaleix contemplar sa Dragonera com una illa petita, com un retrat en 
miniatura de l’illa gran, com un medalló en baix relleu de la mallorquina serra de 
Tramuntana. 

No té cims d’altures mil·lenàries ni torrents pregons, ni té barrancs escabrosos ni 
planures extenses; no hi trobareu cap poblet com Orient, ni cap ermita com la de Cura, 
ni cap castell com Bellver. A sa Dragonera tot és discret, mesurat, normal, corrent, 
insignificant... tant que aquesta mateixa insignificança resulta espectacular, insòlita, 
sorprenent. Té la grandesa de les coses petites, la bellesa de les coses casolanes, l’encant 
de les coses modestes. 

Per la Dragonera passaren navegants dels pobles antics de tota la Mediterrània; les 
aigües del Freu i l’illot del Pantaleu foren la plataforma des d’on el rei Jaume I saltà 
sobre la Mallorca sarraïna i per la Dragonera han passat els batles de la baronia dels 
bisbes de Barcelona. A la Dragonera han campat falconers i orxellers, moros i cristians, 
talaiers, torrers i farolers, pirates i corsaris, delinqüents, bandejats i contrabandistes, 
especuladors del sòl i lluitadors ecologistes. 

Després de tantes vicissituds, l’any 1988 el Consell Insular de Mallorca va decidir la 
compra, en el nom i amb els diners del poble mallorquí, d’aquest llegendari illot que és 
com un garrit joiell de l’illa major. I el Parlament de les Illes Balears l’any 1995 va 
declarar la Dragonera i el Pantaleu parc natural. Volem veure en aquestes dues decisions 
polítiques el ressò de la disposició testamentària d’un sensible i avançat ecologista 
mallorquí de la baixa Edat Mitjana, Nicolau Sunyer, ciutadà de Mallorca (1463) que va 
dir: “Proveesc i man que la meva illa anomenada la Dragonera, per cap manera pugui 
ser venuda, ans, degui ser mantenguda i conservada”. El Parc Natural de sa Dragonera i 
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es Pantaleu pertany ara –esperem que definitivament– al patrimoni del poble mallorquí. 
A tots els mallorquins ens correspon mantenir-lo i conservar-lo en el seu estat natural.” 

S'aprova per setze vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM), zero en contra i quinze 
abstencions (PP). 

PUNT 5. PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS MEMBRES DEL CONSELL 
ESCOLAR DE MALLORCA 

Es dóna compte de la proposta de la vicepresidenta i consellera executiva del 
Departament de Cultura i Patrimoni que diu així: 

Vists els escrits rebuts de: STEI-i, USO, Ajuntament de Llucmajor, Ajuntament de Sóller, Ajuntament de 
Palma, Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Mallorca (FAPA) i Federación de 
APAS de la Islas Baleares (FAIB), en relació al nomenament de nous membres, titulars i suplents, del 
Consell Escolar de Mallorca en substitució d’anteriors membres representants de les esmentades 
organitzacions. 

D’acord amb el Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
consells escolars de les Illes Balears (BOIB núm. 112, de 18 de setembre de 2001 i correcció d’errades al 
BOIB núm. 119, de 4 d’octubre) i amb el Decret 10/2003, de 14 de febrer, de regulació dels consells 
escolars i dels consells escolars municipals de les Illes Balears (BOIB núm. 23 ext., de 18 de febrer de 
2003). 

Es proposa que el Ple adopti els següents acords: 

1. Disposar el cessament com a membres del Consell Escolar de Mallorca les persones que tot seguit 
s’indiquen, agraint-los la seva col·laboració. 

— Grup 1a. Representants professorat. Ensenyança pública 
En representació de l’STEI-i 
Titular: Cosme Orell Bonet 
Suplent: Gabriel Caldentey Ramos 
— Grup 1b. Representants professorat. Ensenyança privada-concertada 
En representació de l’STEI-i 
Suplent: Francesc Xavier Alomar Novila 
En representació d’USO 
Titular: Juana González Morcillo 
Suplent: Ismael Alonso Sánchez 
— Grup 2a. Representants dels pares i mares dels alumnes. Ensenyança pública 
En representació de la FAPA 
Suplent: Joana Prohens Salom  
Titular: Esther Sosa Díaz 
Suplent: Catalina Esteva Jofre 
Titular: David Abril Hervás 
Suplent: Josep Valero González 
— Grup 2b. Representants dels pares i mares dels alumnes. Ensenyança privada-concertada 
En representació de la FAIB 
Titular: Juan Carlos Piña García 
Suplent: Jordi Llabrés Palmer 
— Grup 4b. Representants de personal d’administració i serveis (PAS). Ensenyança privada-concertada 
En representació d’USO 
Titular: María Isabel Alonso Rafales 
Suplent: María Rosa Simarro Flores 
— Grup 7. Representants dels ajuntaments de Mallorca 
En representació de Llucmajor 
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Antonia Suñer Olea 
En representació de Sóller 
Miquel Nadal Palou 
En representació de l’Ajuntament de Palma 
Titular: Rogelio Araujo Gil 
Suplent: Silvia Romero Bosch 

2. Nomenar membres del Consell Escolar de Mallorca les persones que a continuació es relacionen. 

— Grup 1a. Representants professorat. Ensenyança pública 
En representació de l’STEI-i 
Titular: Francesc Xavier Alomar Novila 
Suplent: Gabriel Caldentey Ramos 
— Grup 1b. Representants professorat. Ensenyança privada-concertada 
En representació de l’STEI-i 
Suplent: María Nieves Llaneras Fuster 
En representació d’USO 
Titular: Juana González Morcillo  
Suplent: Margarita Francisca Munar Castellá 
— Grup 2a. Representants dels pares i mares dels alumnes. Ensenyança pública 
En representació de la FAPA 
Suplent: Maria Antònia Gomila Grau 
Titular: Jaume Ribas Seguí 
Suplent: María de los Ángeles Parra Martín 
Titular: Esther Sosa Díaz 
Suplent: Josep Valero González 
— Grup 2b. Representants dels pares i mares dels alumnes. Ensenyança privada-concertada 
En representació de la FAIB 
Titular: Silverio Escudero Perez 
Suplent: Antonio Cases Ortega 
— Grup 4b. Representants de personal d’administració i serveis (PAS). Ensenyança privada-concertada 
En representació d’USO 
Titular: Catalina Inmaculada Lliteras Fiol 
Suplent: Juana Maria Petro Balaguer  
— Grup 7. Representants dels ajuntaments de Mallorca 
En representació de Llucmajor 
Antonia Suñer Olea 
En representació de Sóller 
Joana Maria Medina Mayol 
En representació de l’Ajuntament de Palma 
Titular: Maria Isabel González Carrasco 
Suplent: Cristina Ferrer González 

3. Notificar aquest acord a les persones interessades. 

4. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

S'aprova per setze vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM), zero en contra i quinze 
abstencions (PP). 

PUNT 6. PROPOSTA DE LA PRESIDÈNCIA DE MODIFICACIÓ DE LA 
CONVOCATÒRIA DEL PLE ORDINARI DEL MES D'AGOST 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 

El Ple del Consell Insular de Mallorca en data 23 de juliol de 2007 acordà que les reunions ordinàries del 
Ple se celebrarien el primer dilluns de cada mes. 
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Ateses les circumstàncies que es donen en relació al ple ordinari del mes d'agost i d'acord amb la Junta de 
Portaveus es proposa que el ple ordinari del mes d'agost se celebri el dia 28 de juliol de 2008. 

S'aprova per unanimitat. 

PUNT 7. DECLARACIÓ DE LA COMPATIBILITAT DE L'ACTIVITAT 
PRIVADA DEL CONSELLER ELECTE RAFAEL ÀNGEL BOSCH SANS. 

Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta: 

Vist l'escrit presentat pel conseller electa Rafael Àngel Bosch Sans, en què sol·licita que se li concedeixi 
la comptabilitat per exercir activitats privades consistents en la realització d'activitats culturals, educatives 
i formatives tal com l'organització i coordinació d'activitats, cursos, reunions, seminaris, elaboració de 
materials didàctics, impartició de conferències i d'altres similars, fora de l'àmbit d'actuació del propi 
Consell de Mallorca. 

Atès que l'article 19 h) de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei 
de les Administracions públiques. 

Atès que la compatibilitat sol·licitada no impedeix, dificulta o menyscaba la disponibilitat per complir els 
deures i funcions propis del càrrec ni compromet la imparcialitat, l'objectivitat i la independència del 
conseller. 

Aquesta Presidència proposa al Ple que adopti l'acord següent: 

Primer. Declarar la compatibilitat de l'activitat privada del conseller electa Sr. Rafael Àngel Bosch Sans, 
per a la realització d'activitats culturals, educatives i formatives tal com l'organització i coordinació 
d'activitats, cursos, reunions, seminaris, elaboració de materials didàctics, impartició de conferències i 
d'altres similars, fora de l'àmbit d'actuació del propi Consell de Mallorca, les quals, d'acord amb l' l'article 
19 h) de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions públiques hauran de tenir caràcter ocasional. 

Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada. 

S'aprova per unanimitat. 

PUNT 8. PROPOSTA DE REGIM D'INDEMNITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA AL 
PLE EXTRAORDINARI DE DIA 11 DE JULIOL DE 2008 

Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta: 

Atès que el passat dia 7 de juliol de 2008 s'havia de celebrar el ple ordinari corresponent al mes de juliol. 

Atès que la Junta de portaveus ha acordat que no se celebri aquest ple i que els assumptes prevists es 
tractin en el ple extraordinari que, amb aquest caràcter, ha de tenir lloc el proper divendres dia 11 de 
juliol. 

Amb la finalitat de no perjudicar el cobrament de les dietes que reben els senyors conselleres i les 
senyores conselleres per l'assistència a les sessions plenàries ordinàries. 

Es proposa al Ple: 

Que la sessió plenària extraordinària que ha de tenir lloc dia 11 de juliol de 2008 tengui el caràcter de 
sessió ordinària, únicament i exclusivament a l’efecte indemnitzatori previst a l'acord que adoptà el Ple de 
la corporació dia 23 de juliol de 2007, pel qual es va fixar règim de dedicació, les retribucions i les 
indemnitzacions dels membres de la corporació. 
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S'aprova per unanimitat. 

DEPARTAMENT D’OBRES PÚBLIQUES 

PUNT 9. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL FITXER "EXPEDIENTS 
CONTRA ACTUACIONS CONTRÀRIES A LA LLEI 5/1990, DE 
CARRETERES 

Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta: 

El Ple del Consell de Mallorca en sessió de dia 5 de novembre de 2007 va aprovar la creació d’una sèrie 
de fitxers que contenen dades personals, en compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
de protecció de dades de caràcter personal. L’acord de creació d’aquests fitxers va ser publicat en el 
BOIB núm. 175, de dia 24/11/2007 i comunicat a l’Agencia Española de Protección de Datos per a la 
seva inscripció. 

Atès que la Agencia Española de Protección de Datos ha comunicat, en relació al fitxer “Expedients 
contra actuacions contràries a la Llei 5/1990 de carreteres” que es desprèn el possible tractament de dades 
referent a infraccions i considera que s’hauria d’especificar, canviar el nivell de mesures de seguretat i 
publicar la correcció. 

Es proposa al Ple que adopti el següent acord: 

1. Aprovar la modificació del fitxer “Expedients contra actuacions contràries a la Llei 5/1990 de 
carreteres” en el sentit d’incloure que es tracten dades relatives a la comissió d’infraccions 
administratives i canviar el nivell de mesures de seguretat de baix a mitjà: 
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 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 /  

carreteres relacionades amb la comissió de la infracció.  
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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 

2. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

3. Notificar aquest acord a l’Agencia Española de Protecció de Dades. 

S'aprova per unanimitat. 

PUNT 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 1", A RESULTES DE 
L'EXECUCIÓ DE LES OBRES "ACCÉS A MURO, MA-3500". 

Es dóna compte de la proposta del vicepresident i conseller executiu 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 16 de juny de 2008. 

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 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 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 nord: 

• Part amb porció de terreny, identificada a dits plànols com  a “remanent” 
del polígon 7, parcel·la 340 (finca 37 a efectes expropiatoris), i amb una superfície 
(segons el susdits plànols) de 5.670 m2; adquirida pel Consell de Mallorca en 
concepte de “romanent antieconòmic”, segon resulta de la proposta d’adquisició 
per mutu acord de 6 de juny de 2006 (exp. CM-13; clau 02-CA.9736.0-EF), que 
figura a l’expedient. 

• I part amb la carretera Ma-3500. 
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�� A l’oest: amb la rotonda d’intersecció entre les carreteres Ma-3500 i Ma-3440 
(Inca- Llubí). 

�� I al sud i a l’est: amb parcel·la propietat de la Sra. María Antonia Siquier 
Sampol, identificada a nota informativa del Registre de la Propietat núm. 1 
d’Inca (que figura a l’expedient) com a finca núm. 27684 d’Inca (dades 
registrals: Tom 3975, Llibre 637 i Foli 5). 

o Té una superfície (d’acord amb els plànols) de 1.210 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 VUIT MIL QUATRE-CENTS SETANTA EUROS 
(8.470,00 �), 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 14 de 
maig de 2007. Identificada als plànols corresponents com “tram de carretera a 
desafectar núm. 1”. 

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 setze vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM), zero en contra i quinze 
abstencions (PP). 

PUNT 11. RECONEIXEMENT DEL CRÈDIT DEL CONCESIONARI DE LES 
OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ, CONSERVACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA 
CARRETERA MA-15 PALMA-MANACOR ( EXP. 001/2004), CONSEQÜENCIA 
DE L'ENRIQUIMENT INJUST PER PART DEL CONSELL DE MALLORCA 

Es dóna compte de la proposta del vicepresident i conseller executiu d’Obres Públiques: 
ANTECEDENTS 

Atès que el Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió celebrada el dia 3 de maig de 2004 adoptà entre 
altres, l’acord d’adjudicar el contracte de concessió d’obra pública per a la construcció, conservació i 
explotació de la carretera C-715 de Palma a Manacor a l’empresa UTE ELECTRO HIDRÀULICA – 
OBRAS Y PAV. MAN SA- MAB – AGLOMSA- SACYR – MELCHOR MASCARÓ- ITINERE 
INFRAESTRUCTURA SA. amb els següents termes: 

“1r.- Adjudicar a l’empresa UTE ELECTRO HIDRÀULICA – OBRAS Y PAV. MAN SA- MAB – 
AGLOMSA- SACYR – MELCHOR MASCARÓ- ITINERE INFRAESTRUCTURA SA  el contracte 
corresponent a la CONCESSIÓ D’OBRA PÚBLICA PER A LA CONSTRUCCIÓ, CONSERVACIÓ I 
EXPLOTACIÓ DE LA CARRETERA C-715 DE PALMA A MANACOR. 

2n.- De conformitat amb el que disposa el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de 
Condicions Tècniques que han de regir el present contracte de concessió d’obra pública, finalitzat el 
termini de construcció del PROJECTE DE CONVERSIÓ DE LA C-715 EN CARRETERA DE DOBLE 
CALÇADA SOBRE VIA EXISTENT TRAM: PALMA - MANACOR, i aprovada la posta en servei de la 
carretera, el Consell de Mallorca iniciarà el procés de pagament de la retribució variable.  
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Aquesta retribució al concessionari es realitzarà en funció del trànsit que circuli per a la via, aplicant  
les tarifes ofertades al nombre de vehicles – quilòmetres registrats en cada tram de recompte, amb la 
corresponent aplicació de revisió de tarifes previstes en el Plecs de Clàusules Administratives 
Particulars, apartat 60.3 b. . 

Les  tarifes unitàries ofertades per l’adjudicatari UTE ELECTRO HIDRÀULICA – OBRAS Y PAV. 
MAN SA- MAB – AGLOMSA- SACYR – MELCHOR MASCARÓ- ITINERE INFRAESTRUCTURA 
SA  són per un cànon de demanda de 0,020949 �/ vh*km corresponent a vehicles lleugers i un cànon de 
demanda de 0,0335184 �/ vh*km corresponent a vehicles pessants, amb un preu de reversió als anys 
18,23 i 28 de la concessió de 39.566.000 �, 14.112.000 � i   6.500.000 �  de l’any 2004 respectivament.   

De conformitat amb el que disposa l’apartat 60.2 del Plec de Condicions Administratives Particulars, 
durant els set primers anys de la vigència del contracte, l’adjudicatari  UTE ELECTRO HIDRÀULICA – 
OBRAS Y PAV. MAN SA - MAB – AGLOMSA- SACYR – MELCHOR MASCARÓ- ITINERE 
INFRAESTRUCTURA SA  percebrà una aportació del Consell de Mallorca de TRENTA-SET 
MILLIONS D’EUROS (37.000.000 �), a repartir entre els anys 2005 i 2010:   

3.000.000 �  any 2005 
6.000.000 � any 2006 
7.000.000 �  any 2007 
7.000.000 �  any 2008 
7.000.000 �  any 2009 
7.000.000 �  any 2010 

3r.- En el termini de DOS (2) MESOS, comptadors a partir del dia següent al de la formalització del 
contracte la UTE  constituïda per les empreses ELECTRO HIDRÀULICA – OBRAS Y PAV. MAN SA - 
MAB – AGLOMSA- SACYR – MELCHOR MASCARÓ- ITINERE INFRAESTRUCTURA SA  hauran de 
presentar el Pla Econòmic-Financer que regirà el contracte de concessió i el contingut dels instruments 
de finançament del mateix, el qual haurà de ser aprovat pel Ple del Consell de Mallorca en el termini 
d’UN (1) MES des de la seva presentació pel concessionari, de conformitat amb l’apartat 29 del Plec de 
Clàusules Administratives Particulars. 

4t.- El Projecte definitiu de construcció del tram Montuïri – Manacor (tram C), que presentarà el 
concessionari en el termini de QUATRE (4) MESOS comptadors des de la data de notificació de 
l’adjudicació,  d’acord amb el que disposa el Plec de Clàusules Administratives i de Prescripcions 
Tècniques, juntament amb el Pla de Seguretat i Salut un cop supervisat pel Servei de Planificació i 
Supervisió, serà aprovat pel Ple del Consell de Mallorca tal com disposa l’apartat 30 del Plec de 
Clàusules Administratives Particulars.” 

Atès que el Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió celebrada el dia 4 d’octubre de 2004 va acordar 
ampliar el termini de temps de què disposava el Ple del Consell Insular de Mallorca per a l’aprovació 
definitiva del projecte de construcció del Tram Montuïri-Manacor (tram C) fins que es disposes de 
l’informe de la Comissió Balear de Medi Ambient i posposar l’aprovació del Pla Econòmic Financer que 
ha de regir el contracte de concessió i el contingut dels instruments de finançament del mateix, atès que 
per la seva versió definitiva i correcta aplicació restava pendent l’aprovació definitiva del projecte de 
construcció del Montuïri –Manacor (Tram C). 

Atès que el Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió celebrada el dia 13 de desembre de 2004 adoptar 
el següent acord:  

“1r.- Aprovar el Projecte de construcció de “Conversió de la C-715 en carretera de doble calçada sobre 
via existent, Tram Montuïri – Manacor(Tram C)”.- Clau 03-39.0-DC, d’acord amb l’informe de 
Planificació i Supervisió de data 25 de novembre de 2004, redactat pel Sr. José Maria Lorente Sorolla, 
Enginyer de Camins C i P en data novembre de 2003, amb un pressupost de les obres de CINQUANTA-
SET MILIONS, SIS-CENTS NOU MIL, SIS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-CINC 
CÈNTIMS (57.609.651,95 �), i un pressupost per a coneixement d’administració de SEIXANTA-DOS 
MILIONS, QUATRE-CENTS TRENTA-QUATRE MIL, CINC-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS 
AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS (62.434.584,95 �), que inclou a més del pressupost de les obres, 
4.824.933,00 � per a expropiacions. 
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2n.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres: “Conversió de la C-715 en carretera de doble 
calçada sobre via existent, Tram Montuïri – Manacor (Tram C)” Clau 03-39.0-DC, d’acord amb 
l’informe de Supervisió i Planificació de data 25 de novembre de 2004. 

3r.- Autoritzar la modificació del “Projecte de conversió de la C-715 en carretera de doble calçada 
sobre via existent Tram  Camí de Sa Síquia – Montuïri ( Tram B).”- CLAU 03-35.0-DC , d’acord amb la 
Memòria del director de les obres de data 18 de novembre de 2004.  

4r.- Aprovar el PROJECTE MODIFICAT NÚM. 1 DE CONVERSIÓ DE LA C-715 EN CARRETERA DE 
DOBLE CALÇADA SOBRE VIA EXISTENT. TRAM: CAMÍ DE SA SÍQUIA – MONTUÏRI.- CLAU 03-
35.1-DC, realitzat pel Sr. Francisco Orejudo Martínez, Enginyer de Camins C. I P en data novembre de 
2004, per un import total de SEIXANTA-QUATRE MILIONS, CINC-CENTS CINQUANTA-DOS MIL, 
TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS (64.552.386,32 �), i un pressupost 
per a coneixement de l’administració de SETANTA-UN MILIONS, CENT SETANTA-SET MIL, NOU-
CENTS DEU EUROS AMB DEVUIT CÈNTIMS (71.177.910,18 �), que inclou a més del pressupost del 
projecte, 645.623,86 � per a Foment de Patrimoni Històric i 5.980.000 � per a expropiacions, tot això 
d’acord amb l’informe de Supervisió emès en data 19 de novembre de 2004.  

5è.- Tal com estipulava l’acord Plenari de data 4 d’octubre de 2004 i atès que s’ha procedit a 
l’aprovació del Projecte “Conversió de la C-715 en carretera de doble calçada sobre via existent, Tram 
C “Montuïri – Manacor”.- Clau 03-39.0-DC, procedir a l’aprovació definitiva del PLA ECONÒMIC 
FINANCER que regirà el contracte de la concessió i el contingut dels instruments de finançament del 
mateix, tal i com estableix la clàusula 29 dels Plecs de Clàusules Administratives Particulars i que recull 
els ajustament a l’increment de costos derivats del Projecte Modificat núm. 1del Tram Sa Síquia – 
Montuïri (Tram B), així com el Pressupost del Projecte de Construcció del Tram Montuïri – Manacor 
(Tram C).“ 

Per acord de dia 17 de juliol de 2006 el Ple del Consell de Mallorca va aprovar incrementar en quatre 
mesos el termini d’execució de l’obra i de la concessió per a la conservació i explotació de la carretera 
Ma-15 de Palma a Manacor, que figura en el contracte administratiu, signat el dia 24 de juny de 2004 i 
annex signat el dia 21 de febrer de 2005 entre el Consell de Mallorca i l’empresa adjudicatària “carretera 
Palma-Manacor concessionària del Consell de Mallorca SA” que fixa un termini d’execució de l’obra de 
27 mesos a partir de la data de notificació de l’adjudicació i un termini de concessió de la carretera Ma-
15, de 33 anys a comptar a partir de la data de notificació de l’adjudicació. 

Com a conseqüència de aquesta pròrroga es fixà com a data de finalització de l’obra el dia 14 de 
desembre de 2006 i com a data de la finalització de la concessió de l’obra pública el dia 14 de setembre 
de 2037. 

El dia 4 de desembre de 2006 el Director de les obres va fer constar que el dia 2 de desembre de 2006 es 
va iniciar la posada en servei de la carretera Palma-Manacor Ma-15 ja que en aquesta data es varen 
finalitzar les obres de desdoblament de la carretera encara que restaven pendent d’acabament actuacions 
referents a la continuïtat dels camins de servei, centre de conservació, drenatge varis i serveis colindants 
afectats.  

Atès que en compliment de la clàusula 48.1 dels Plecs de clàusules administratives particulars del 
contracte de concessió, el dia 27 d’abril de 2007 el director de les obres i el representant legal de la 
concessió, aixecaren Acta de comprovació de les obres de la carretera Ma-15 desdoblada (Tram Sa Síquia 
–Manacor), en la qual indicaven que les obres estan en les degudes condicions, ajustant-se en els seus 
aspectes generals i fonamentals al document de valoració de l’obra pública executada,  a allò que s’indica 
en els Plecs de prescripcions tècniques particulars i altres documents contractuals i que era conforme amb 
el certificat de posada en servei emès pel Director facultatiu de les obres, en el qual es feia constar que 
amb data 2 de desembre de 2006 es posava en servei la carretera.  

Juntament amb l’Acta de comprovació de les obres que, el director de les obres i el representant legal de 
la concessió signada el dia 27 d’abril de 2007, s’adjunta un  Document de Valoració de l’obra pública 
executada en la conversió de la carretera Ma-15 en carretera de doble calçada sobre via existent, Trams I i 
II  Sa Síquia –Manacor, signat també pel director de les obres i l’empresa concessionària el dia 30 de 
març de 2007, aquest Document consta de memòria, plànols i relació valorada de les obres executades. En 
la memòria justificativa s’assenyala que l’objecte d’aquest document es la descripció de les variacions 
produïdes en el transcurs de l’execució de les obres provocades per causes imprevistes corresponents al 



�

�

 79 
 
 

Projecte de conversió en carretera de doble calçada sobre via existent de la carretera Ma-15, així com, les 
corresponents conseqüents variacions produïdes en les despeses de manteniment de l’esmentada carretera. 
A l’apartat 2 de la memòria del projecte modificat s’especifiquen i comptabilitzen totes les partides que 
han sofert variació i en els plànols es reflecteixen les actuacions dutes a terme, resultant un increment del 
pressupost que suposa un 18,50% sobre el pressupost vigent. L’import de la  relació valorada del Projecte 
modificat 2 de conversió de la carretera Ma-15 en carretera de doble calçada sobre via existent, tram I: Sa 
Síquia –Montuïri, és de 12.215.055,15� i del modificat 1 de conversió de la carretera Ma-15 en carretera 
de doble calçada sobre via existent tramII: Montuïri-Manacor és de 10.506.680,09�. 

El dia 16 de maig de 2007 el director de les obres, redactà el document anomenat "Memòria justificativa 
de les modificacions produïdes durant la construcció del projecte de duplicació de la carretera Ma-15". Es 
considera convenient destacar-hi els següents aspectes, que es reprodueixen de manera literal: 

- El seu objecte és la descripció de les variacions produïdes en el transcurs de l'execució de les obres, 
així com la justificació de la necessitat de la seva realització per raons d'interès públic a la llum de 
les circumstàncies imprevistes esdevenides, de la necessitat de mantenir el trànsit amb un nivell de 
servei funcional, així com de la necessitat ineludible d'acabar les obres dins els terminis previstos. 

- Es justifica la modificació atès que l'obra consistia en obrir una trinxa del mínim ample possible on 
ubicar la carretera desdoblada, els camins de servei i els diferents accessos, també s'havien d'ubicar 
dins aquesta trinxa els diferents enllaços, la qual cosa obligava a esbucar i reconstruir de bell nou 
tots els tancaments i serveis ubicats a l'entorn o bé fer les corresponents obres d'adaptació en els 
casos de serveis ja existents ( benzineres, restaurants, etc.). Això s'havia de fer sense interrompre el 
trànsit i respectant els terminis d'execució previstos. 

- Tot seguit es relacionen les variacions produïdes, a les qual ens remetem. 

A l’expedient conta l’informe del cap del  Servei d’Explotació i Conservació de dia 2 de maig de 2007 
que indica que per raons d’operativitat, eficàcia i en favor de l’interès públic, en la gestió i explotació de 
l’eix Palma/Manacor s’haurien de reubicar els punts d’origen i final de la concessió administrativa 
esmentada i entendre la secció inicial fins a la rotonda de Can Blau i la secció final fins a la rotonda del 
polígon industrial de Manacor.  

El dia 15 de maig de 2007 l’empresa concessionària de la carretera Ma-15 Palma-Manacor presentà en el 
registre general del Consell de Mallorca amb el número 12179 una proposta de reequilibri del Pla 
Econòmic Financer (PEF), el qual preveu que el Valor Actualitzat Net (VAN) dels ingressos que realment 
espera rebre el concessionari, serà diferent respecte a l’inclòs en el Pla Econòmic Financer (PEF) de dia 
19 de novembre de 2004 pels següents motius: 

- Increment del termini concessional en 5 anys, la nova data de finalització del termini 
concessional serà el 14 de setembre de 2042.  

- Manteniment del mateix escenari de trànsit i taxa de creixement mig anual pel termini del mateix 
corresponent al PEF de 19 de novembre de 2004 fins a 14 de setembre de 2037. 

- Una taxa de creixement zero des del 15 de setembre de 2037 en endavant. 
- Un increment de la longitud associada en 2 Km aproximadament un 4,80%, passant de 41,7 Km 

a 43,7 Km com a conseqüència de la incorporació d’1,5 Km del tram entre Palma i Son Ferriol i 
0,5 Km del tram entre Pont del Ferrocarril i Manacor. 

- Un increment de les tarifes unitàries a pagar per l’Administració d’un 15,92%. 
- Manteniment de la taxa interna de retorn (TIR) de la inversió al 6,139% fixada en el PEF de 19 

de novembre de 2004.   

A l’informe de supervisió del Document de Valoració de les obres corresponents als projectes “Modificat 
del projecte de conversió de la Ma-15 en carretera de doble calçada sobre via existent, Tram: Camí de Sa 
Síquia-Montuïri” i “Projecte de conversió de la Ma-15 en carretera de doble calçada sobre via existent 
Tram: Montuïri-Manacor” signat pel cap de Servei de Planificació i Supervisió el dia 18 de maig de 2007, 
s’assenyala que el pressupost total de les obres executades suma un total de 145.529.298,10� amb un 
increment total de la inversió de 22.721.735,24� i que el Document de Valoració de l’obra pública forma 
part del contracte de “Concessió d’obra pública per a la construcció, manteniment i explotació de la 
carretera Palma-Manacor” i per tant s’ha de tramitar segons l’establert al Plec de clàusules 
administratives particulars i la legislació específica article 250 del TRLCAP i que les modificacions 
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d’obra introduïdes no inclouen cap dels supòsits que s’estableixen per als projectes contemplats al grup 9 
k de l’annex II del Reial decret legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, d’avaluació d’impacte ambiental 
modificat pel reial decret legislatiu 9/00, de 6 d’octubre i per tant es considera que no és necessari un nou 
informe de la Comissió Balear de Medi Ambient. 

El dia 18 de maig de 2007 l’enginyer de supervisió va emetre un informe de valoració del Pla Econòmic 
Financer (PEF), presentat per l’empresa concessionària de la carretera Ma-15 Palma-Manacor el dia 15 de 
maig de 2007 amb el vistiplau del cap de Servei de Planificació i Supervisió.  

El dia 18 de maig de 2007 l’enginyer de supervisió va elaborar un informe sobre el document de 
justificació tècnica de les majors despeses de conversió i explotació inclòs al Pla Econòmic Financer de la 
companyia concessionària amb el vistiplau del cap de Servei de Planificació i Supervisió.  

El director insular de carreteres, atesos els informes presentats pel director de l’obra, en el qual exposa les 
necessitats sobrevingudes de modificació de l’obra per raó d’interès públic, i l’informe del cap del Servei 
d’Explotació i Conservació d’ampliació de l’àmbit de la concessió, proposà el dia 23 de maig de 2007 la 
modificació del contracte per tal de recollir aquestes circumstàncies així com l’aprovació d’un nou Pla 
econòmic financer per restablir l’equilibri econòmic financer de la concessió. 

Atès l’informe jurídic de la cap de servei de Secretaria Tècnica del Departament d’Obres Públiques amb 
el vistiplau del secretari general,  l’informe econòmic emès el  dia 3 de març de 2008 sobre el nou Pla 
Econòmic financer presentat per l’empresa concessionària i l’informe de disconformitat emès per la 
intervenció general. 

Atès que l'article 8.1.n) de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars, atorga al Ple la potestat 
d'aprovar contractes i atorgar concessions de tot tipus en els mateixos casos de l'article 33.2.l) de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, que inclou els contractes i concessions 
plurianuals quan la seva durada sia superior a quatre anys en tot cas. Per a l’adopció d’aquest acord es 
requerirà  la majoria absoluta del Ple prevista a l’article 47.2 j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de 
règim local, la mateixa que es va requerir per a l’adjudicació del contracte. 

Atès el Dictamen del Consell Consultiu de les Illes Balears núm. 96/2008, de 23 de maig, el vicepresident 
i conseller executiu del Departament d’Obres Públiques, sotmet a la consideració de la Comissió 
Informativa General i de Comptes, per al seu dictamen previ a la seva elevació al Plenari del Consell de 
Mallorca, la següent proposta d’ 

ACORD 

Primer. De conformitat amb l’article 217 del Text Refós de la Llei de règim Local resoldre la 
discrepància plantejada per la Intervenció General del Consell de Mallorca en informe de data 14 de març 
de 2008. 

Segon. Escoltat el Consell Consultiu de les Illes Balears, reconèixer l’enriquiment injust del Consell de 
Mallorca derivat de l’increment de les obres en un 18,5% i un augment de les despeses d’explotació i 
manteniment de la concessió d’un 19,5%, i en conseqüència aprovar, en aplicació de la clàusula 48.2 del 
Plecs de clàusules administratives particulars, l’Acta de Comprovació i el Document de Valoració de 
l’Obra Pública executada corresponents als projectes “Modificat del projecte de conversió de la Ma-15 en 
carretera de doble calçada sobre via existent, Tram: Camí de Sa Síquia-Montuïri” i “Projecte de conversió 
de la Ma-15 en carretera de doble calçada sobre via existent Tram: Montuïri-Manacor”, signat pel director 
de les obres i el representat de l’empresa concessionària, el dia 30 de març de 2007, per un import total de 
145.529.298,10�, que ha suposat un increment en inversió de 22.721.735,24 � i d'explotació per import de 
487.756,48� anuals. 

Tercer. Reconèixer el dret en favor del concessionari per tal de mantenir l'equilibri econòmic de la 
concessió derivat de l'execució de les esmentades obres, per un import per a l’exercici 2008, d’un milió 
vuit-cents catorze mil tres-cents setanta-dos euros amb quaranta-vuit cèntims (1.814.372,48�) dels quals 
cinc-cents noranta-dos mil vuit-cents seixanta-quatre euros amb quatre cèntims (592.864,04�) s’imputen a 
la partida pressupostària 90.51110.22799 amb  càrrec a l’RC 200800021054 i un milió dos-cents vint-i-un 
mil cinc-cents vuit euros amb quaranta-quatre cèntims (1.221.508,44�) s’imputen a la partida 
pressupostària 90.51110.60100. amb càrrec a l’RC 200800021057. Els  compromisos pels exercicis 
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futurs, per un import de cent vuitanta milions set-cents seixanta-un mil sis-cents quaranta euros 
(180.761.640,00�) s’imputen a la partida pressupostària 90.51110.22799, amb càrrec a l’RCFUT 
200800021065 i l’import de quatre-cents vint-i-quatre milions vuit-cents seixanta-quatre mil set-cents 
quaranta-cinc euros amb quaranta-tres cèntims (424.864.745,43�) s’imputa a la partida pressupostària 
90.51110.60100, amb càrrec a l’RCFUT 200800021070, l’anterior reconeixement consistirà en: 

1. Aprovar, amb efectes de l'1 de gener de 2008, el nou Pla Econòmic Financer ( que s'incorpora com a 
annex al present acord), presentat per l’empresa Concessionària del Consell de Mallorca S.A., el dia 
15 de maig de 2007, i del qual se'n destaquen els següents trets: Un increment de la longitud de la 
concessió d’un 4,80%, una modificació de la durada de la concessió de 5 anys i un increment del 
canon d’un 15,92%. 

2. Modificar la durada de la concessió administrativa de la carretera Palma Manacor prevista a la 
clàusula 5.1 del Plecs de clàusules administratives particulars, la qual passarà a tenir una durada de 
38 anys i 4 mesos, finalitzant la concessió el dia 14 de setembre de 2042. 

Quart. Aprovar que s’elevi els percentatges i número d’exercicis a què es refereix l’article 174.3 del RD 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’hisenda local. 

Cinquè. Atès que l’Acta de Comprovació de les obres Ma-15 Palma-Manacor signada el dia 27 d’abril de 
2007 assenyala que el representant de l’administració contractant i el director facultatiu donen la seva 
conformitat a les obres, establint el dia 2 de desembre de 2006, com a data d’inici del termini d’un any de 
garantia, es requereix al concessionari per tal que, de conformitat amb el que estableix la clàusula 26.2.1 
dels Plecs de clàusules administratives particulars, acrediti en el termini de quinze dies a partir de la data 
de la notificació del present acord i amb caràcter previ a la formalització de la present modificació, el 
reajustament de la garantia definitiva per respondre de la fase d’explotació i manteniment de la carretera,  
per un import de 454.434,70�. equivalent al 50% del que seria l’import de la garantia relativa a la fase de 
construcció que hauria de dipositar per respondre de l’increment  de l’obra pública. 

El Sr. PASCUAL (vicepresident i conseller executiu d’Obres Públiques) explica que 
aquest punt correspon a la liquidació final del que ha estat la construcció de la carretera 
Palma – Manacor que, lògicament, ha tengut tota una sèrie de afegits i de modificacions 
que tenen com a conseqüència aquesta liquidació que suposa el 18% del cost inicial 
previst de l’obra i puja a 22 milions d’euros. 

Això obeeix, principalment, a les modificacions abans esmentades, algunes d’elles prou 
importants com la construcció d’un accés al municipi d’Algaida que no s’havia previst 
en el projecte inicial, també la construcció d’un pont a Montuïri, els accessos a carrils 
de serveis i tot un cúmul d’actuacions fetes en el decurs de l’obra. 

Recorda que aquesta obra es va fer sense tallar el trànsit, cosa que sempre implica més 
problemes i també que hi estaven implicats set municipis i, per tant, s’havien d’atendre 
les demandes justificades dels set ajuntaments que plantejaven qüestions que 
tècnicament tenien raó i suposaven una millora del projecte i tot això ha motivat aquesta 
liquidació que, d’altra banda, és ben normal com es pot veure en qualsevol altra 
liquidació d’obra. 

En aquest cas la quantitat és alta perquè ha estat una obra important. Matisa que és una 
contractació administrativa i que s’ha hagut de modificar molt per les demandes 
bàsicament de veïns i d’ajuntaments. 

Reconeix que aquesta liquidació s’havia d’haver sotmès abans al Ple però per indicació 
de la Secretaria General s’ha duit abans al Consell Consultiu i quan aquest l’ha 
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informada, s’ha duit al Ple i espera que avui es pugui liquidar definitivament la carretera 
Palma – Manacor. 

La Sra. CABRER (PP) manifesta que aquesta proposta d’acord és insòlita en aquesta 
Ple ateses les reiterades i constants denúncies dels partits d’esquerres sobre les 
infraestructures i les carreteres del Govern de les Illes Balears. Unes carreteres que, 
contràriament al que es veurà avui aquí, no superen en cap modificat el 20% i aquesta sí 
que el supera; estan fiscalitzades de conformitat per la Intervenció General de la 
comunitat autònoma i amb una sentència favorable de l’Audiència Nacional i aquesta, 
en canvi, està fiscalitzada de disconformitat. 

De la mateixa manera que tota la demagògia que va fer l’equip de govern del Consell 
envers el conveni de carreteres i que l’Audiència Nacional els ha posat en evidència, 
avui, amb aquest acord que presenten els cau damunt tota la demagògia que estan fent a 
altres institucions. 

Avui han duit un modificat superior al 20%, no una liquidació –com diu el Sr. Pascual–
inferior la 20% i remarca que el Consell Consultiu ha dit que és superior a aquest 
percentatge, cosa que està prohibida per la Llei de contractes de les administracions 
públiques. 

A més a més, ho fan amb tots els informes contraris d’aquesta casa: informe en contra 
del serveis jurídics, informe en contra de la Intervenció General i informe en contra del 
mateix Consell Consultiu. 

Tots aquests informes diuen que són actes nuls de ple dret i que s’ha omès totalment la 
Llei de contractes de les administracions públiques i que ni tan sols hi ha expedient 
administratiu. 

Es vol acordar un sobrecost de la carretera de Manacor que supera els 23 milions 
d’euros: 22,7 d’inversió i 485.000 euros en explotació que volen pagar modificant el 
contracte de peatge a l’ombra, tot augmentat en 5 anys més la concessió que ara serà de 
38,5 anys i, per tant, aquest peatge finalitzarà el 14 de setembre de 2042.  

A més d’augmentar en 5 anys la concessió, incrementen el cànon anual en un 15,92% 
més, de manera que s’aprova, amb aquest acord, un nou pla econòmic i financer 
d’aquesta carretera que farà que la xifra total d’aquesta carretera de 2005 a 2042 sigui 
de més de 650 milions d’euros. 

Retreu a l’equip de govern –que tant parla de les obres del Govern de les Illes Balears– 
que la carretera de Manacor hagi costat el doble de les onze carreteres que va fer a 
Mallorca l’anterior Govern de les Illes Balears. 

Explica que, només per enguany, aquest sobrecost suposa augmentar en 1,8 milions 
d’euros l’import total que es paga enguany –l’import total és de 7,1 milions d’euros– i 
les cinc anualitats restants suposen un total de 124 milions d’euros. En total, el cost de 
la carretera de Manacor és de 650 milions euros i, a més a més, s’ha optat per una 
fórmula que el mateix Consell Consultiu ha posat en dubte. 
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Tot això s’ha fet sense expedient i sense procediment de manera que només un 
reconeixement extrajudicial d’aquest Ple –responsabilitat dels consellers que votaran a 
favor– és la forma d’assumir aquest desgavell. Ni els departaments jurídics ni financer 
ni el Consell Consultiu avalen aquest pagament. 

L’informe jurídic signat per la cap de servei de Secretaria Tècnica del Departament 
d’Obres Públiques i també signat pel secretari general del Consell de Mallorca de dia 28 
de febrer de 2008 –que consta de 21 pàgines– fonamenta totes les infraccions de la Llei 
de contractes una a una.  

Destaca de les 21 pàgines de l’informe abans esmentat, un paràgraf que literalment diu: 
“A la vista de tot el que s’ha exposat fins ara, de les obres executades i de la justificació 
que figura a l’expedient, no sembla que ens trobem davant de simples infraccions de 
l’ordenament jurídic que podrien donar lloc a actes anul·lables i susceptibles de 
convalidació, sinó d’actes, modificats d’obra i obres complementàries que s’han fet 
prescindint totalment i absolutament del procediment i, per tant, viciats de nul·litat de 
ple dret que no són susceptibles de convalidació.” 

Afegeix que, cronològicament, després consta l’informe del Consell Consultiu de data 
23 de maig de 2008 que assumeix íntegrament el dit pels serveis jurídics del Consell de 
Mallorca i encara hi afegeix més coses: declara el modificat superior al 20%.  

També diu coses tan interessants com les següents:  

“Les reflexions anteriors resulten pertinents perquè el Consell Consultiu hagi de cridar 
l’atenció sobre les nombroses modificacions imposades de manera directa al 
contractista durant l’execució de les obres sense la més mínima tramitació 
administrativa prèvia, cosa que en configura la nul·litat de ple dret segons l’article 62.1 
a) de la Llei de contractes de les administracions públiques que aleshores remet a la 
causa de l’article 62.1 e) de la Llei 30/1992, i sense acreditar la raó d’interès públic 
que intervé ni que es deguin a necessitats noves o a causes imprevistes. 

S’ha de rebutjar enèrgicament en dret la pràctica d’execució d’obres amb múltiples 
modificacions del projecte aprovat sense emprendre prèviament les tramitacions 
administratives reglamentàries.” 

El Consell Consultiu també qüestiona el pla econòmic i financer presentat per l’empresa 
i el fet que s’opti per allargar la concessió cinc anys més i pujar el cànon o tarifa un 
15,92%. 

En l’informe, el Consell Consultiu diu literalment: “Com hem indicat en els 
antecedents, la cap de la secció de la unitat de gestió econòmica, dia 3 de març de 
2008, va informar sobre la proposta de reequilibri del pla econòmic i financer de la 
concessió presentada pel concessionari. Atesa la transcendència econòmica del supòsit 
analitzat, hauria pogut ser aconsellable un informe complementari amb un grau més 
elevat d’aprofundiment.”  
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Finalment, la Intervenció General de Consell de Mallorca emet informe dia 19 de juny 
de 2008, informe de fiscalització de disconformitat que posa de manifest que “ni tan 
sols es poden esmenar”. 

Aquest informe diu textualment: “Atès que les actuacions s’han fet prescindit del 
procediment legalment establert i sense crèdit, s’han de tipificar com a nul·les de ple 
dret i sense possibilitat que les objeccions esmentades en relació als articles 215, 216 i 
217 del Text refós de la llei reguladores de les hisendes locals puguin esmenar-se.” 

Remarca que tots aquests informes són prou clars sobre els fets ocorreguts i afegeix que 
a cada Ple es troben amb un acord distint per tal d’augmentar el cost de la tarifa i, per 
això, voldrien saber –atès que encara es fan obres a la carretera de Manacor– si encara 
hi haurà sorpreses o ja és el darrer acord en relació a aquestes obres. 
 
Conclou anunciant el vot en contra del seu grup atès que els distints informes són 
contraris i declaren la nul·litat radical de l’expedient de modificat i perquè estan davant 
una situació de la qual se’n poden derivar responsabilitats jurídiques que són 
suficientment greus com perquè l’equip de govern actuï en conseqüència. 

 

El Sr. PASCUAL (vicepresident i conseller executiu d’Obres Públiques) contesta que la 
Sra. Cabrer i ell no sumen igual. La Sra. Cabrer ha dit que aquesta carretera haurà costat 
650 milions d’euros i menteix perquè si se suma el que diu l’anàlisi del dictamen del 
Consell Consultiu que són 145.529.298,10 euros més 22.721.735,67 euros que 
s’aproven avui donen un total de 168.251.033,77 euros, quantitat molt enfora dels 650 
milions que diu la Sra. Cabrer. 

Matisa que, a més a més, aquests 168 milions d’euros són la meitat de la quantitat que 
es reclama de l’antic conveni a l’Estat i, per tant, no val a dir que la carretera de 
Manacor ha costat més que totes les carreteres fetes en la passada legislatura. 

La fórmula de la carretera de Manacor és la mateixa d’una carretera amb peatge a 
l’ombra que va fer a Eivissa el Govern. Al final, la conclusió és la mateixa: quan és fa 
una concessió administrativa no es pot imputar al cost de l’obra tot el que es pagarà en 
20, 25 o 30 anys perquè això no és el cost real de l’obra. 

Insisteix que no es pot dir que el cost d’aquesta obra ha estat de 650 milions quan el 
cost reconegut és de 168.251.033,77 euros. Si més no, és cert que durant 38 anys hi ha 
una empresa concessionària que haurà de fer el manteniment integral d’aquesta 
carretera i, per tant, no s’hi haurà d’afegir més que el que estigui estipulat pel cànon en 
quant a manteniment de la carretera. 

Aquesta carretera ha tengut moltes demandes i molt de problemes de serveis afectats, de 
negocis a la carretera, necessitats dels ajuntaments, etc. i això ha implicat tota una sèrie 
de modificacions més aquelles que ha decidit el director de l’obra i que han duit a 
aquesta liquidació de 22,731 milions d’euros. 

Pel que fa a les conclusions de l’informe del dictamen del Consell Consultiu, comenta 
que diu que “s’emet el dictamen favorable a l’aprovació del nou pla econòmic i 
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financer de la concessió presentat per la concessionària per mantenir l’equilibri 
econòmic del contracte.”, i dedueix que un dels dos no deu haver llegit el mateix.  

Comenta que no vol entrar en anàlisis de les obres que varen fer durant la passada 
legislatura perquè ell mai no les ha criticat ni ho vol fer ara. El Consell de Mallorca era 
conscient llavors i ho és ara que s’havia de resoldre el problema de la carretera de 
Manacor i hi va haver, en el seu moment, un acord per resoldre aquest problema però no 
hi havia finançament i es va fer amb peatge a l’ombra perquè no hi havia cap altra 
solució i només han intentat gestionar-la el millor que han pogut. 

Tot i això, remarca que la liquidació és del 18%: 22 milions d’euros són el 18% de 145 
milions. 

La Sra. CABRER (PP) comença dient que ella no diu que el Sr. Pascual hagi dit res de 
les carreteres fetes per l’anterior Govern de les Illes Balears però sí els partits que donen 
suport al Consell i la demagògia que s’està fent a altres institucions és sagnant. 

Respecte a l’afirmació del Sr. Pascual que el modificat és inferior al 20%, comenta que 
el Consell Consultiu diu que “no consta cap justificació sobre el fet que la suma 
combinada dels tres criteris –explotació més inversió– no representi una modificació 
que assoleix el 20%. Aquesta última circumstància, unida al fet que la mateixa 
administració consultant, ha considerat el dictamen com a preceptiu, implica que el 
Consell Consultiu li atorgui, en efecte, aquest caràcter.”, per tant, el Consell Consultiu 
diu que és superior al 20%. 

De la mateixa manera els diu que no poden usar la fórmula “d’acord amb el Consell 
Consultiu” perquè no hi ha expedient, sinó “escoltat el Consell Consultiu” i igualment 
diu que “la proposta de resolució, de la qual s’ha d’excloure la referència a la 
conformitat del Consell Consultiu, ha de reconèixer expressament l’enriquiment injust 
del Consell Insular de Mallorca com a títol per a la indemnització compensatòria de la 
concessionària.”, és a dir, que no hi ha hagut expedient administratiu. 

Aquí hi ha dues coses diferents: un aspecte és el cost de l’obra –del qual en parlarà més 
endavant– i una altra és que el sobrecost del modificat d’obra de 22 milions d’euros 
s’hagi fet sense expedient administratiu i amb tots els informes en contra, d’aquesta casa 
i de fora d’aquesta casa. 

Respecte al cost de la carretera, diu que no és ella qui afirma que ha costat 650 milions 
d’euros sinó que això ho diu l’equip de govern que en el punt tercer de la proposta 
d’acord diu: “Reconèixer el dret en favor del concessionari per tal de mantenir 
l’equilibri econòmic de la concessió (...) d’1.814.372,48 euros dels quals 592.000 
s’imputen a una partida i l’altre 1,2 milions s’imputen a una altra partida –això pel que 
fa a enguany–. Els compromisos pels exercicis futurs per un import de 180 milions 
d’euros per una part i de 424,864 milions d’euros per una altra part...”  

Això és pel que fa al futur perquè no compta des de 2004 fins a 2008 i, per això, després 
es recull tot l’informe econòmic i financer des de 2004 fins a 2042 amb el total 
d’ingressos de la concessionària. Totes aquestes anualitats sumen més de 650 milions 
d’euros. 
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Està d’acord que es detallin per separat els interessos i el cost de l’obra, per això és una 
peatge a l’ombra, perquè se n’ajorna el pagament. El que passa és que sí s’utilitzen 
altres institucions quan se’n parla del cost i així s’enganen els ciutadans i es diuen coses 
que no són veritat. 

Reitera que el cost d’aquesta obra per al Consell de Mallorca d’ara a l’any 2042 són 650 
milions d’euros amb els interessos inclosos. Si no s’hi inclouen els interessos, 
evidentment el cost és inferior, però aquí es paga aquest ajornament. 

Aquests 650 milions d’euros són una xifra prou important com per haver optat per unes 
fórmules de finançament com són allargar la concessió i pujar la tarifa un 15% més 
sense informes més rigorosos. 

Així opina el Consell Consultiu quan diu que l’informe de la gestió que ha fet el servei 
de gestió econòmica d’aquesta casa és vàlid, però davant una xifra de la magnitud de 
650 milions d’euros i a més amb un modificat que ha incomplit tot el que es podia 
incomplir, considera que hauria de tenir altres avals i altres estudis econòmics i no 
només el que ha presentat la constructora més un informe dels serveis d’aquesta casa. 

Un altre tema és la manca d’expedient. Critiquen les carreteres fetes en l’anterior 
legislatura quan resulta que estan informades, fiscalitzades de conformitat per la 
Intervenció de la comunitat autònoma, cap d’elles no supera el 20% de modificat i per 
tant no incompleixen la Llei de contractes i, a més, l’Audiència Nacional les ha 
analitzades i les ha ratificades. 

És a dir, tenen tots els vistiplaus però resulta que són un desastre i ara aquí vénen sense 
expedient administratiu, amb un informe dels serveis jurídics en contra, amb un informe 
de fiscalització en contra, amb un informe del Consell Consultiu en contra que diu que 
no hi ha cap expedient administratiu i que és nul de ple dret. 

Això només es pot salvar si l’equip de govern vota a favor, amb la seva responsabilitat 
personal, que no s’hagi tramitat cap tipus d’expedient administratiu i, per tant, atesa la 
manca d’expedient administratiu, el seu Grup no vol assumir cap de les responsabilitats 
jurídiques que se’n puguin derivar. 

Comenta que també li sorprèn el silenci dels partits que donen suport a l’equip de 
govern i, sobretot, el dels membres del Bloc per Mallorca que tantes lliçons donen al 
Partit Popular a altres institucions i resulta que avui, amb un expedient amb els informes 
més negatius que mai no s’havia vist en aquesta casa, votaran a favor i suposa que tenen 
el cervell dividit entre la cadira i el que diuen a altres institucions. 

Per tant, els demana que no els tornin a donar lliçons ni facin demagògia a altres 
institucions quan aquí s’està parlant de més de 650 milions d’euros i de la manca 
d’expedient administratiu. 

El Sr. PASCUAL (vicepresident i conseller executiu d’Obres Públiques) considera que 
en aquesta intervenció s’ha reconegut que, efectivament, les obres són 168 milions 
d’euros i la resta és el manteniment de la carretera durant 38 anys. 
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Reitera que si s’analitzàs un altre peatge a l’ombra que es va fer a Eivissa es veuria que 
és molt similar a aquest en costos per km, etc. Els peatges a l’ombra són així i més si 
s’hi inclou el manteniment integral de la carretera com en aquest cas. 

Pel que fa als informes, comenta que quan es va presentar hi havia un informe de 
disconformitat d’Intervenció però no ara. Lògicament hi era en aquell moment perquè 
no hi havia pressupost establert per pagar aquesta partida però entén que en el moment 
que es prorroga la concessió i queda cobert el pagament d’aquests 22 milions euros ja 
no hi ha cap problema. 

Insisteix que li interessa que quedi clar que el cost de l’obra és de 168 milions i no de 
650 milions d’euros perquè no vol que es distregui el ciutadà amb aquests balls de 
xifres. 

S'aprova per desset vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM) i setze vots en contra 
(PP). 

PUNT 12. PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DEL 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 

Es dóna compte de la proposta del vicepresident i conseller executiu d’Obres Públiques: 

Ateses les factures presentades corresponents a obres realitzades durant anys anteriors per a la Direcció 
Insular de Carreteres del Departament d’Obres Públiques, les quals no es varen poder imputar al 
pressupost de l’exercici corrent, com a conseqüència de no haver seguit el procediment legalment 
establert o per insuficiència o inadequació del crèdit. 

Atès que la Base 24 del pressupost del Consell de Mallorca per a l’any 2008 estableix que correspon al 
Ple de la Corporació el reconeixement extrajudicial dels crèdits sempre que no existeixi dotació 
pressupostària d’acord amb el que disposa l’apartat 2 de l’article 60 RD 500/1990, de 20 d’abril. 

Atès que en virtut de les competències que es confereixen a la legislació vigent de règim local i d’acord 
amb la base 24 de les d’execució del pressupost d’enguany la competència pel reconeixement 
extrajudicial és el Ple de la Corporació i que en caràcter previ haurà de dictaminar la Comissió 
Informativa Corresponent. 

Es proposa a la Comissió Informativa que dictamini favorablement les propostes d’acord per a 
l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit que a continuació es relacionen: 

1) Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit corresponent a la 
relació valorada final de l’obra “projecte modificat núm. 1 del tractament antilliscant amb 
microaglomerat en fred, tipus slurry.- exp. 4/06-M. Clau 05-21.1-TS”, per un import de vint-i-sis 
mil nou-cents trenta-cinc euros amb quaranta-cinc cèntims (26.935’45 euros). 

2) Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit corresponent a la 
relació valorada final de l’obra “projecte complementari núm 1 del segon cinturó de Palma, del 
p.k. 4,000 de la Ma –3010 (abans PM-301) al p.k. 7,200 de la Ma-13 (abans C-713).- exp. 
015/CAIB/9914. Clau 2-CA-9914.0-OA”, per un import de catorze mil noranta-dos euros amb 
quaranta-cinc cèntims (14.092’45 euros). 

3) Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit corresponent a la 
relació valorada final de l’obra “projecte de reforç del ferm de la carretera Ma-3220 (abans PM-
322), tram Sant Joan-Petra.- exp. 9/05. Clau 05-03.0-RF”, per un import de onze mil vuitanta-un 
euros amb noranta-sis cèntims (11.081’96 euros). 
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4) Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit corresponent a la 
relació valorada final de l’obra “projecte de reforç del ferm de la carretera Ma-3130 (abans PM-
313), del p.k. 0’000 al 8’250 (Lloret-Algaida).- exp. 38/05. Clau 05-05.0-RF”, per un import de 
vint-i-un mil seixanta-quatre euros amb vint-i-sis cèntims (21.064’26 euros). 

5) Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit corresponent a la 
relació valorada final de l’obra “projecte de reforç del ferm de la carretera Ma-3520 (abans PM-
352), de la Ma-3340 (abans PM-334) a Maria de la Salut.- exp. 6/05. Clau 05-01.0-RF”, per un 
import de nou mil cinquanta-vuit euros amb vuitanta-tres cèntims (9.058’83 euros). 

6) Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit corresponent a la 
relació valorada final de l’obra “projecte de reforç del ferm de la carretera Ma-4023 (abans PM-
402-3).- exp. 55/04. Clau 04-40.0-RF”, per un import de cinc mil vuit-cents vuitanta-un euros 
amb cinquanta-un cèntims (5.881’51 euros). 

7) Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit corresponent a la 
relació valorada final de l’obra “projecte de reparació de flonjals a la carretera Ma-3322 (abans 
PM-V 402-3).- exp. 54/04. Clau 04-41.0-RF”, per un import de cinc mil nou-cents cinquanta-
cinc euros amb vuitanta-quatre cèntims (5.955’84 euros). 

8) Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit corresponent a la 
relació valorada final de l’obra “modificat núm. 1 del projecte de millora de trams de la carretera 
Ma-4012 (abans PM-V 401-2) de la intersecció amb la carretera de Porto Petro a Cas Concos.- 
exp. 25/03-M. Clau 02-05.1-MT”, per un import de tres-cents vint mil vint-i-tres euros amb 
devuit cèntims (320.023’18 euros). 

9) Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit corresponent a la 
relació valorada final de l’obra “projecte de reforç del ferm a la carretera Ma-3430 (abans PM-
343) Sa Pobla- Muro.- exp. 36/04. Clau 04-11.0-RF”, per un import de vint mil sis-cents 
seixanta-set euros amb trenta-quatre cèntims (20.667’34 euros). 

10) Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit corresponent a la 
relació valorada final de l’obra “projecte modificat núm. 1 de millora d’un tram de la carretera 
Ma-3431 (abans PM-V 343-1) Muro-Can Picafort, del p.k. 1,800; 4’800; 5’600 i p.k. 5’600 –
10’500.- exp. 40/04-M. Clau 02-27.1-MT”, per un import de cent devuit mil nou-cents trenta-dos 
euros amb sis cèntims (118.932’06 euros). 

11) Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit corresponent a la 
relació valorada final de l’obra “projecte de reforç del ferm de la carretera Ma-11 (abans C-711), 
tram Sóller-Port de Sóller.- exp. 48/03. Clau 03-08.0-RF”, per un import de devuit mil tres-cents 
tres euros amb vuitanta cèntims (18.303’80 euros). 

12) Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit corresponent a la 
relació valorada final de l’obra “modificat núm. 1 del vial VII Santa Maria, entre la Ma-13 (C-
713) i la Ma-3020 (PM-302).- exp. 620/98-CAIB. Clau 2-CA-9805.1-ON”, per un import de 
cinquanta-set mil set-cents quaranta-vuit euros amb setanta-quatre cèntims (57.748’74 euros). 

13) Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit corresponent a la 
relació valorada final de l’obra “projecte de desdoblament de la C-713 Palma Port Alcúdia pk 
27,8 a 28,2 desdobalment encreuament sencelles.- Exp. CAIB 281/96. Clau 2-CA-9524.0-EF”, 
per un import de trenta mil, quatre-cents cinquanta-nou euros amb setanta-tres cèntims 
(30.459,73 �). 

14) Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit corresponent a la 
relació valorada final de l’obra “projecte modificat núm. 1 del ramal sortida Via de Cintura i 
PM-V 104-1 (Ma-1041) Palma-Puigpunyent i connexió rotonda Can Valero.- Exp. CAIB 
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352/97.- Clau 2-CA-9265.1-OA”, per un import de trenta vuit mil, set-cetns quinze euros amb 
setze cèntims (38.715,16 �). 

15) Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit corresponent a la 
relació valorada final de l’obra “projecte modificat núm. 1 de la remodelació de la carretera Ma-
4014 (abans PM-V 401-4), tram Coves del Drach i intersecció cala Anguila - cala Mandia.- Exp. 
20/03-M.- Clau 02-12.1-R”, per un import de cent cinquanta-set mil tres-cents vuitanta euros 
amb noranta cèntims (157.380,90 �). 

16) Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit corresponent a la 
relació valorada final de l’obra “projecte modificat núm. 3 Variant sud Andratx.- Exp. 85/02.- 
Clau 2-CA-9545.3-VA.”, per un import de cent vuitanta-quatre mil cent cinquanta-set euros amb 
dotze cèntims (184.157,12 �). 

17) Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit corresponent a la 
relació valorada final de l’obra “projecte de capa de rodada diveros trams Ma-4020 (abans PM-
402) Manacor- Portocristo.- . Exp. 54/02. Clau 02-16.0-OM”, per un import de vint-i-set mil 
cent vint-i-quatre euros amb onze cèntims (27.124,11 �). 

18)  Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit corresponent a la 
relació valorada final de l’obra “projecte de millora de l’accés a la rotonda del p.k. 0’000 de la 
carretera Ma-4100 (PM-410) a Manacor.- . Exp. 30/04. Clau 04-09-ML”, per un import de cinc 
mil sis-cents setanta-nou euros amb seixanta-dos cèntims (5.679’62 �). 

19) Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit corresponent a la 
relació valorada final de l’obra “projecte de reforç del ferm Ma-2020. Tram Santa Maria - 
Cementiri Bunyola.- Exp. 34/05. Clau 04-31.0-RF.”, per un import de cinquanta tres mil vuit-
cents trenta-dos euros amb vuitanta-quatre cèntims (53.832,84 �). 

20) Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit corresponent a la 
relació valorada final de l’obra “projecte de millora de traçat d'un tram de la Ma-3014 (abans 
PM-V 301-4) de pk 0,960 a pk 1,450).- Exp. 51/03.Clau 03-10.0-MT.”, per un import de denou 
mil tres-cents setanta-cinc euros amb tres cèntims (19.375,03 �). 

21) Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit corresponent a la 
relació valorada final de l’obra “projecte modificat núm. 1 de millora i condicionament de la 
Ma-4023(abans PM-402-3) de Porto Cristo a Son Servera i de la Ma-4027 (abans PM-V 402-7) a 
Cala Bona.- Exp. 18/03-M. Clau 02-07.1-MT”, per un import de cent cinquanta-quatre mil dos-
cents seixanta-set euros amb quatre cèntims (154.267,04 �). 

22) Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit corresponent a la 
relació valorada final de l’obra “projecte de reforç del ferm de la Ma-15 (abans C-715) Artà - 
Capdepera. - Exp. 49/02. Clau 02-33.0-RF.”, per un import de seixanta-sis mil sis-cents vint-i-
tres euros amb un cèntim (66.623,01 �). 

23) Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit corresponent a la 
relació valorada final de l’obra “projecte d'enjardinament Ma-27 (abans PM-27) tram Marratxí - 
Inca de pk 16,8 25,3.- - Exp. CAIB 367/99. Clau 2-CA-9826.0-ON.”, per un import de 
cinquanta-tres mil sis-cents seixanta-set euros amb quaranta-quatre cèntims (53.667,44 �). 

24) Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit corresponent a la 
relació valorada final de l’obra “projecte de millora del traçat circuit estratègic tram: Ses 
Palmeres - Maioris.- Exp. 73/02”, per un import de cent quaranta-dos mil cinc-cents noranta 
euros amb quarant-nou cèntims (142.590,49 �). 
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La Sra. CABRER (PP) diu que si no bastava amb l’expedient tractat en el punt anterior, 
ara es troben amb un acord relatiu a 24 expedients de carreteres de nou sense 
procediment i amb informes de disconformitat de la Intervenció General 

Explica que quan la Intervenció fiscalitza de disconformitat i diu que no es pot 
convalidar, com és el cas i com ho era l’anterior, significa que l’informe de fiscalització 
és contrari i no hi ha cap informe favorable de fiscalització i només salven aquests 
expedients els vots del polítics perquè els tècnics no en volen saber res. 

Ni a l’expedient anterior ni en aquest no hi ha cap informe de fiscalització de 
conformitat ni n’hi haurà, cosa que no ha de crear confusió als ciutadans ni als mitjans 
de comunicació. 

En aquest cas es tracta de 24 expedients de carreteres dels anys 1996, 1997, 1998, 1999, 
2003, 2004, etc. que fan que la suma d’aquest reconeixement extrajudicial de crèdit pugi 
a un total d’1,5 milions d’euros. 

Tots aquests 24 expedients tenen unes factures presentades per les distintes empreses 
constructores –factures que van del 23 al 26 de maig de 2008– i totes duen un informe 
del secretari tècnic del departament d’Obres Públiques que diu: “Així doncs, atès que 
aquestes obres es varen realitzar durant els exercicis anteriors i que no es varen poder 
imputar a l’exercici corresponent com a conseqüència de no haver seguit el 
procediment legalment establert o per insuficiència o inadequació del crèdit, es 
considera que l’única alternativa possible per a la seva adient tramitació és dur a 
terme el procediment establert per reconeixement extrajudicial de crèdit. S’informa 
igualment que les esmentades despeses no comptaven amb cap adjudicació ni reserva 
de crèdit amb càrrec als exercicis anteriors.” 

L’informe esmentat abans és de dia 10 de juliol de 2008 i després, dia 19 de juliol de 
2008, hi ha l’informe de la Intervenció General que fiscalitza aquests 24 expedients de 
carreteres de disconformitat, posant de manifest les següent objeccions: 

1a – Omissió a l’expedient dels requisits en els tràmits que poden donar lloc a la 
nul·litat de l’acte. 

2a – Insuficiència de crèdit en el moment en què es varen executar les despeses 
corresponents a les relacions valorades finals de les obres referenciades. 

Finalment, aquest informe conclou que aquests expedients s’han de tipificar –com 
l’anterior– com a nuls de ple dret i sense possibilitat que les objeccions esmentades es 
puguin esmenar, per tant, l’informe únic i final de la Intervenció és de disconformitat. 

Són factures sense expedient ni crèdit –un total de 24– per un import d’1,5 milions 
d’euros –quantitat molt important per a aquesta casa– i totes elles amb informes 
desfavorables i per tot això, el Grup Popular votarà en contra d’aquesta proposta. 

El Sr. PASCUAL (vicepresident i conseller executiu d’Obres Públiques) explica que 
aquests expedients obeeixen majoritàriament a obres que s’han fet en punts negres sense 
pressupost però s’hi havia d’actuar. Moltes altres són perquè no s’havia fet el 
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reconeixement final de l’obra i la liquidació de l’obra i, per tant, no s’havien conformat 
les factures. 

Afegeix que gairebé totes són factures d’imports petits –llevat de dues: una de 300.000 i 
una altra de 100.000 euros– i considera que enguany és un any especial per treure tot el 
que les administracions puguin tenir pendent de pagament als contractistes atesa la seva 
gran demanda per resoldre aquests deutes. 

L’equip de govern ha considerat que enguany era millor deixar de fer obres per import 
d’1 milió d’euros i liquidar totes les factures pendents. 

Explica que pel que fa a la factura de 2005 de 300.000 euros hi va haver problemes per 
posar-s’hi d’acord el director d’obra i l’empresa i la varen presentar tard, quan ja 
s’havia exhaurit el pressupost. 

La Sra. CABRER (PP) comenta que no dubta que s’han de pagar els deutes del Consell 
de Mallorca –amb la qual cosa hi estan d’acord–, però no comparteixen que això es faci 
sense expedient administratiu, sense crèdit i, de nou, els informes de la casa siguin 
contraris que es facin aquests pagaments i que estiguin fiscalitzats de disconformitat. 

Reitera que el fet que siguin els polítics que decideixin el pagament d’aquest deute 
sense expedient administratiu pot derivar en unes responsabilitats jurídiques que el 
Partit Popular estudiarà però que demostren que les coses s’han fet malament i, per 
això, votaran en contra i esperen que en el futur es tramitin els corresponents expedients 
administratius. 

El Sr. PASCUAL (vicepresident i conseller executiu d’Obres Públiques) recorda que 
avui es pren l’acord de fer els pagaments perquè els expedients ja estaven tramitats i 
molts d’ells obeeixen que el mes d’octubre hi va haver problemes que afectaren a 
moltes carreteres i s’hi va haver d’actuar.  

Molts d’aquests problemes eren per punts negres a les carreteres i corresponen a 
partides petites –8.000 o 10.000 euros en antilliscants– i reitera que avui es pren només 
l’acord per fer els pagaments. 

S'aprova per desset vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM) i setze vots en contra 
(PP). 

DEPARTAMENT DE CULTURA I PATRIMONI 

PUNT 13. RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT 1/2007 QUE SE SEGUEIX 
CONTRA LA SRA. JOANA SOLER PIZÀ I EL SR. GUILLEM MATAS MOYÀ 
PER LES OBRES DUTES A TERME AMB AFECTACIÓ D’ELEMENTS DE 
CAIRE PATRIMONIAL EN EL SOLAR DEL C/ ESPERANÇA NÚM. 13 
XAMFRÀ C/ LA PAU I C/ VINYASSA DEL TERME MUNICIPAL DE SES 
SALINES. 

Es dóna compte de la següent proposta de la vicepresidenta i consellera executiva de 
Cultura i Patrimoni: 
Vista la documentació tramesa per l’Ajuntament de Ses Salines el 29 de setembre de 2007 per tal que la 
Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric emetés la preceptiva 
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autorització en relació a les obres promogudes per la Sra. Inés Sastre Riera en el solar del carrer 
Esperança núm. 13 xamfrà c/ La Pau i c/ Vinyassa del terme municipal de Ses Salines. 

Vista la denúncia interposada el dia 23 d’octubre de 2006 (NRE 23631) per part del Sr. Domingo Vidal 
Vidal. 

Vists els acords adoptats per la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni 
Històric en les sessions de dia 17 de novembre de 2006 i 3 d’abril de 2007, així com l’informe tècnic 
presentat el dia 1 de febrer de 2007 (NRE 2093) per l’arqueòleg Sr. Josep Merino Santisteban relatiu a la 
destrucció del patrimoni duta a terme en l’excavació practicada en el solar de referència. 

Atès que les restes del solar que ens ocupa es troben identificades en la carta arqueològica redactada pel 
Govern de les Illes Balears, conselleria de Cultura, Educació i Esports, direcció general de cultura, servei 
de Patrimoni en la fitxa núm. 38/49 amb identificació IMPP 1026. 

Atès que les esmentades restes estan declarades bé d’interès cultural amb categoria de monument d’acord 
amb el decret 2563/1966, de 10 de setembre i la disposició addicional primera de la Llei 16/85, de 25 de 
juny del PHE i la disposició addicional primera de la Llei 12/98, de 21 de desembre del PHIB. 

Atès que entre la documentació tramesa per la corporació constava l’assumpció de la direcció facultativa 
de l’obra i el contingut de l’article 105 punt 2 apartat b) de la Llei 12/1998, de 21 de desembre del 
Patrimoni Històric de les Illes Balears, en data 30 d’agost de 2007, la vicepresidenta i consellera 
executiva del departament de Cultura i Patrimoni Històric va resoldre, entre d’altres, iniciar l’expedient 
sancionador 1/2007 contra els arquitectes Sr. Matas i Sra. Soler, per la comissió de dues infraccions molt 
greus en matèria de patrimoni històric al contravenir el disposat en els articles 101 apartats 1r i 2n, en 
relació amb els articles 1,22, 26, 50 i 59.2 respectivament de la Llei 12/1998 de 21 de desembre del 
patrimoni històric de les Illes Balears. 

Vist el que disposa l’article 8 del decret 14/1994, de 10 de febrer i l’article 84 de la Llei 30/92, de 26 de 
novembre, el Sr. Guillem Matas Moyà i la Sra. Joana Soler Pizà, van presentar un escrit conjunt 
d’al·legacions (NRE 26455) a l’acord d’inici tot manifestant que no havien tingut cap participació en les 
obres executades, les qual es varen dur a terme sense el seu coneixement ni participació. També al·legaren 
que el fet d’haver signat l’assumpció de la direcció en el seu dia no podia constituir prova de càrrec 
suficient ni posar de manifest la seva participació en l’execució de les obres ja què de fet ni tan sols 
s’havia sol·licitat l’expedició de l’oportú Llibre d’Ordres i Assistències de l’obra, aportant com a 
justificació un certificat expedit pel COAIB el 18 d’octubre de 2007 en aquest sentit. 

Vist que en data 6 de març de 2008 la instructora de l’expedient va redactar proposta de resolució per a 
aquest expedient, contra la qual ni el Sr. Matas ni la Sra. Soler hagin presentat escrit d’al·legacions 
malgrat hagi transcorregut ja amb escreix el termini de 15 dies hàbils donats per l’article 14 del decret 
14/1994, de 10 de febrer pel qual s’aprova el Reglament de Procediment que s’ha de seguir per 
l’administració de la CAIB en l’exercici de la potestat sancionadora. 

Atès que l’òrgan competent per a resoldre els expedients sancionadors és el ple del Consell Insular de 
Mallorca tal i com regula l’art. 110.2 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les 
Illes Balears, la vicepresidenta i consellera executiva del departament de Cultura i Patrimoni, en ús de les 
competències previstes en l’article 31.2 e) del Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca aprovat 
definitivament pel Ple de 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38 de 16-03-04) i la lletra h) del punt quatre del 
decret d’organització del Consell Insular de Mallorca aprovat per decret de presidència de 17 de juliol de 
2007 (BOIB núm. 111 EXT de 20-07-2007), i d’acord amb els articles 17 i 19 del decret 14/1994, de 10 
de febrer, eleva al Ple la següent proposta d’ 

ACORD 

1.- SOBRESEURE I ARXIVAR les actuacions iniciades contra el Sr. GUILLEM MATAS MOYÀ i la 
Sra. JOANA SOLER PIZÀ, en qualitat de tècnics directors de les obres dutes a terme amb afectació 
d’elements de caire patrimonial en el solar del c/ Esperança, núm. 13 xamfrà c/ La Pau i c/ Vinyassa del 
terme municipal de Ses Salines, en estimar-se les al·legacions formulades en la resolució d’inici del 
procediment i no quedar acreditada la seva intervenció en les obres objecte del present expedient 

2.- Notificar aquest acord a la Sra. Joana Soler Pizà i al Sr. Guillem Matas Moyà i comunicar-li a 
l’Ajuntament de Ses Salines i al denunciant Sr. Domingo Vidal. 
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S'aprova per unanimitat. 

PUNT 14. PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIÓ COM A BÉ D’INTERÈS 
CULTURAL A FAVOR DE L’EMBARCACIÓ “PORT BLAU”. 

Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta de la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric: 
A la vista que, mitjançant acord de data 20 d’abril de 2007, 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 a favor de l’embarcació “Port Blau”. 
A la vista que, mitjançant acord de data 16 de maig de 2008, 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 de juny de 2008, de la tècnica de la Secció  Jurídicoadministrativa del 
Servei de Patrimoni Històric. 

Per tot això, i en virtut del que disposa el capítol segon 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 CIM, 
aprovat pel Ple del 8 de març de 2004, aquesta Presidenta de la Comissió d’Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Patrimoni Històric eleva al Ple la següent proposta d’ACORD: 

I. Declarar com a bé d’interès cultural l’embarcació denominada Port Blau, la descripció de la qual 
figura a l’informe tècnic de data 10 d’abril de 2007, que s’adjunta i forma part integrant del 
present acord. 

II. Notificar aquesta resolució a l’interessat, a l’Ajuntament de Palma i al Govern de les Illes 
Balears. 

III. 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. 

IV. Els efectes d’aquesta declaració són els que genèricament estableix la Llei 12/1998, de 21 de 
desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears i la normativa concordant.  

S'aprova per unanimitat. 

DEPARTAMENT D’HISENDA I INNOVACIÓ 

PUNT 15. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE 
SUBVENCIONS DEL CONSELL DE MALLORCA PER A L'ANY 2008 

Es dóna compte de la proposta del conseller executiu d’Hisenda i Innovació: 

Atès que des dels Departaments de Presidència, Territori, Joventut i Igualtat, Cultura i Patrimoni, 
Economia i Turisme i Esports i Promoció Sociocultural s'ha acordat dur a terme la creació i/o la 
modificació d’algunes de les subvencions que preveuen atorgar al llarg de l’exercici pressupostari 2008.  

Atès que aquestes modificacions afecten al Pla Estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a 
l'any 2008 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 
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Primer.- Modificar el Pla Estratègic de Subvencions del Consell de Mallorca per a l'any 2008 en el sentit 
següent: 

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA 

DIRECCIÓ INSULAR DE COMUNICACIÓ 

Al punt 5. Pressupost previst, allà on deia: 

PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
00.46100.47901 Altres transferències mitjans de comunicació 440.000,00.-� 

... ... ... 
Ha de dir: 
 

PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
00.46100.47901 Altres transferències mitjans de comunicació 320.000,00.-� 

... ... ... 

DEPARTAMENT DEL TERRITORI 

DIRECCIÓ INSULAR D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI      

A l'apartat 2. "Objectius específics per destinatari o convocatòria", afegir: 

�� Aportació Conferència Regions Aeroportuàries 

a) Necessitat de realitzar l’aportació per a l’any 2008 del Consell de Mallorca a la 
Conferència de Regions Aeroportuaries –ARC- de la qual forma part segons acord de 
Ple de 2 de febrer de 1998. 

Al punt 5. “Pressupost previst”, afegir: 

PARTIDES NOMINATIVES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

55.43240.48901 Aportació Conferència Regions Aeroportuàries 5.835,00 � 
... ... ... 

DEPARTAMENT DE JOVENTUT I IGUALTAT 

DIRECCIÓ INSULAR DE JOVENTUT      

A l'apartat 2. "Objectius específics per destinatari o convocatòria", afegir: 

�� Convocatòria ajuntaments per projectes, contractacions i equipaments 

a) Donar suport al desenvolupament de l’àrea de joventut dels municipis, fomentant la 
contractació de professionals de joventut i l’impuls de polítiques locals de joventut. 

b) Crear vies de finançament als municipis de Mallorca pel foment de l’àrea de Joventut. 

�� Convocatòria de subvencions per dur a terme iniciatives innovadores adreçades a joves:  a) 
promogudes per ajuntaments i b) promogudes per entitats o associacions  

a) Donar suport, als ajuntaments i a les entittats o associacions, al desenvolupament de 
noves formes d'intervenció amb joves, en especial aquelles que afavoreixen la 
integració i la igualtat d'oportunitats per als joves de Mallorca. 

�� Convocatòria entitats i associacions sense ànim de lucre subvencions per dur a terme 
festivals multidisciplinars  
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a) Donar suport a les entitats i associacions sense ànim de lucre per dur a terme projectes 
que emmarquin diferents manifestacions artístiques i culturals amb una programació de 
qualitat.  

b) Oferir una opció d’oci i programació cultural molt interessant pel jovent de Mallorca. 

Al punt 5. “Pressupost previst”, allà on deia: 

CONVOCATÒRIES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

30.45290.46200 Altres transferències ajuntaments p/joventut 150.000,00.-� 
30.45290.76200 Altres transferències servei joventut 95.000,00.-� 
30.45290.48900 Altres transferències servei joventut 193.756,00.-� 

... ... ... 
 
Ha de dir: 
 

CONVOCATÒRIES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

30.45290.46200 Altres transferències ajuntaments p/joventut 250.000,00.-� 
30.45290.76200 Altres transferències servei joventut 145.000,00.-� 
30.45290.48900 Altres transferències servei joventut 368.756,00.-� 

... ... ... 

DEPARTAMENT DE CULTURA I PATRIMONI 

DIRECCIÓ INSULAR DE PATRIMONI HISTÒRIC      

Al punt 5. “Pressupost previst”, allà on deia: 

PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
20.45310.78907 Conveni Fundació Son Fornés 6.000,00.-� 

... ... ... 
 
Ha de dir: 
 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

20.45310.7... Conveni amb l’Empresa Municipal de Serveis Murta, 
SL Jaciment Son Fornés 6.000,00.-� 

... ... ... 

DEPARTAMENT D’ECONOMIA I TURISME 

DIRECCIÓ INSULAR DE TURISME 

A l'apartat 2. "Objectius específics per destinatari o convocatòria", afegir: 

�� Convocatòria de subvencions als ajuntaments de Mallorca en matèria d’informació 
turística i de promoció turística 

a) Actuacions municipals en matèria d’informació i promoció turística mitjançant la 
millora dels equipaments de les oficines d’informació turística i de la senyalització 
turística dels municipis de Mallorca de menys de 20.000 habitants. 

b) Elaboració de fullets i altre material promocional turístic per part dels municipis de 
Mallorca en menys de 20.000 habitants 

A l'apartat 3. "Efectes prevists ", afegir: 
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Actuacions, participants i beneficiaris Previsió 
Municipis de menys de 20.000 habitans 48  ajuntaments 
Al punt 5. Pressupost previst, afegir: 

PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
70.75100.46200 Transferències a Ajuntaments Promoció Turística 45.000,00.-� 
70.75110.76200 Transferències a Ajuntaments Informació Turística 65.000,00.-� 

DEPARTAMENT D’ESPORTS I PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL 

DIRECCIÓ INSULAR DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL 

A l'apartat 2. "Objectius específics per destinatari o convocatòria", suprimir: 

�� Promoció cultural l’Art d’Or 

a) Convocatòria d’ajuts a associacions culturals i de persones majors que els ho demanin 
amb motiu d’esdeveniments culturals (literatura, escultura, pintura, música, etc) que 
tenguin lloc al municipi on tengui la seu de l’associació que demani l’ajut. 

b) L’ajut es donarà per despeses de muntatge i organització de les exposicions, certàmens, 
premis... La quantia dels ajuts es resoldran baix criteris d’equitat i igualtat de 
condicions entre les associacions que ho demanin. 

�� Cercle de Belles Arts, certamen literari i activitats culturals 

a) El Departament d’Esports i Promoció Sociocultural determina que el Cercle de Belles 
Arts reuneix unes qualitats i característiques úniques per dur a terme el certamen que la 
Direcció Insular de Promoció Sociocultural vol realitzar el 2008, una vegada 
analitzades les alternatives. 

b) El Cercle de Belles Arts ens ofereix un context únic per dur a terme el desenvolupament 
i el seguiment de totes les fases del certamen, context únic que no pot oferir cap altre 
centre anàleg. 

c) Per això es donarà un ajut al Cercle de Belles Arts per muntar i organitzar un certamen 
de literatura i altres activitats culturals que considerin oportunes. 

�� Federacions 

a) Ajudes que es donen a totes les federacions de persones majors. 

b) Aquest apartat és una convocatòria d’ajudes a totes les federacions de persones majors 
que ho demanin. 

A l'apartat 2. "Objectius específics per destinatari o convocatòria", afegir: 

�� Federació d’Associacions de Persones Majors de Part Forana 

a) Donar suport a les activitats que realitza la federació per tal de facilitar el manteniment 
de les persones majors en el seu entorn habitual, així com evitar el seu aïllament. 

b) La Federació engloba totes aquelles associacions, federades, de la part forana de 
Mallorca. 

c) És donarà l’ajut a la Federació d’Associacions de Persones Majors de la Part Forana per 
manteniment i per la realització d’activitats socioculturals. 
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�� Federació d’Associacions de Persones Majors de Marratxí. 

a) Donar suport a les activitats que realitza la federació per tal de facilitar el manteniment 
de les persones majors en el seu entorn habitual, així com evitar el seu aïllament. 

b) La Federació engloba  les diferents associacions de persones majors del terme 
municipal de Marratxí 

c) És donarà l’ajut a la Federació d’Associacions de Persones Majors de Marratxí per 
manteniment i per la realització d’activitats socioculturals. 

Al punt 5. Pressupost previst, afegir: 

PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
60 32300 48905 Federació Associacions de Persones Majors de Part Forana 30.000,00 � 
60 32300 48908 Federació Associacions de Persones Majors de Marratxí 3.000,00 � 

... ... ... 

I, allà on deia: 

PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
60 32300 48914 Cercle Belles Arts certamen literari i activ. culturals 20.000,00 � 
60 32300 48907 Promoció cultural “l’Art d’Or” 30.000,00 � 
60 32300 48904 Federacions 40.000,00 � 

... ... ... 
 
Ha de dir: 
 

PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
60 32300 48914 Cercle Belles Arts certamen literari i activ. culturals 0,00 � 
60 32300 48907 Promoció cultural “l’Art d’Or” 0,00 � 
60 32300 48904 Federacions 0,00 � 

... ... ... 
 

El Sr. ÁLVAREZ (PP) comença anunciant el sentit del vot del seu Grup que serà en 
contra al punt 15, en contra al punt 16, s’abstendran al punt 17 i en contra al punt 18, 
cosa que fa per agrupar el debat d’aquests punts. 

Pel que fa al punt 16, diu que, en principi i seguint la línia del Ple d’avui, hi ha un 
informe desfavorable en la modificació de crèdit número 20 respecte a la manca de 
concurrència d’unes partides valorades en 33.000 euros, cosa que els sembla molt greu i 
en volen demanar una explicació perquè aquesta partida estava dins un apartat general 
de federacions i ara es concreta en dues partides d’aportació a Marratxí per imports de 
30.000 i de 3.000 euros que van acompanyades d’un informe desfavorable 
d’Intervenció. 

D’altra banda, hi ha una sèrie de modificacions de crèdits que afecten a temes esportius, 
sobretot al poliesportiu Sant Ferran. En concret hi ha una modificació per la qual 
s’augmenten les despeses de protocol i es lleven d’altres despeses del poliesportiu Sant 
Ferran i voldria saber quines despeses s’han disminuït per tal d’augmentar la partida de 
protocol. 

El Sr. ALEMANY (vicepresident i conseller executiu d’Hisenda i Innovació) explica 
que, pel que fa al tema de l’informe desfavorable dels 33.000 euros que van a les 
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federacions, a Mallorca hi ha quatre federacions, dues de les quals estan incloses en 
aquesta modificació de crèdit i amb les altres dues –que són de Palma– hi ha un acord 
institucional perquè es facin des de l’Ajuntament de Palma. 

Es tracta d’un acord entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Palma per tal que 
l’Ajuntament tramiti les ajudes a les federacions de Palma i el Consell de Mallorca les 
de la part forana i, per tant, consideren que no fa falta concurrència perquè hi van totes 
les federacions. 

En quant al tema de despeses de protocol explica que en el pressupost no es varen 
incloure despeses protocolàries per al departament d’Esports i calien –com a tots els 
altres departaments– i s’han agafat els doblers d’una partida destinada a altres despeses i 
reitera que el motiu és que no s’havien inclòs aquestes despeses en el pressupost inicial. 

El Sr. ÁLVAREZ (PP) demana si, tal i com ha dit el Sr. Alemany sobre les subvencions 
a la part forana i a Palma, Marratxí s’inclou en la part forana o en Palma. 

El Sr. ALEMANY (vicepresident i conseller executiu d’Hisenda i Innovació) li respon 
que Marratxí s’inclou en la part forana. 

S'aprova per desset vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM) i setze en contra (PP). 

 
PUNT 16. PROPOSTA D' APROVACIÓ DE L' EXPEDIENT NÚM. 20 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2008 

Es dóna compte de la proposta de la presidenta: 

Aquesta Presidència, per Providència de dia 20 de juny de 2008, 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 2008, a l'objecte de poder 
atendre algunes despeses, les partides a les quals s'havien d'imputar no s'havien incloses en el pressupost 
de 2008 o no tenen crèdit suficient. 

Atesa la proposta de la consellera executiva del Departament d’Esports i promoció sociocultural de 10 de 
juny de 2008 de rectificació d’error material de la transferència de crèdit aprovada pel Ple de la 
Corporació en data 5 de maig de 2008 mitjançant l’aprovació de l’expedient núm. 11 del pressupost propi 
de 2008 atès que en la sol·licitud de la modificació de crèdits es va produir un error en la codificació de 
les partides que s’havien d’augmentar. 

Vist que la Intervenció d'aquest Consell Insular ha emès el dictamen preceptiu, amb data 23 de juny de 
2008, 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 el Capítol III Secció 2ona. a l'article 177 i 179 del 
TRLRHL aprovat pel RD legislatiu 2/2004 de 5 de març, concordant amb els articles 35 a 38 i 40 del RD 
500/1990, de 20 d'abril i amb la base 10 i 12 de les d'execució del pressupost per a 2008 he resolt de 
proposar al Ple de la Corporació el següent 

ACORD: 

PRIMER.- Rectificar l’error observat en l’expedient núm. 11 de modificació de crèdits en el  pressupost 
propi de 2008 aprovat per acord plenari de 5 de maig de 2008 en el següent sentit: 

On diu: 
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A) AUGMENTS DE CRÈDITS P/ TRANSFERÈNCIES 

60,32300,22699 Altres despeses de persones majors 1.000.000,00 

Ha de dir: 

A) AUGMENTS DE CRÈDITS P/ TRANSFERÈNCIES 

60,32300,22699 Altres despeses de persones majors 738.000,00 

60,32300,48900 Altres transferències persones majors  262.000,00 

SEGON.- Aprovar l'expedient núm. 20 de modificació de crèdits en el Pressupost propi de 2008, d'acord 
amb el següent detall: 

EXPEDIENT NÚM. 20 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2008 

    

* CRÈDITS EXTRAORDINARIS (CEX-5/08)    
PARTIDA CONCEPTE IMPORT projecte 

    
20,45310,76901 Conv.Empresa mpal serveis murta SL p/jac.S.Fornés 6.000,00 08453107690100 
55,43240,48901 Aport.Conferència Regions Aeroports 5.835,00  
60,32300,48905 Federació Associació persones majors part forana 30.000,00  
60,32300,48908 Federació Associació persones majors Marratxí 3.000,00  
65,51830,48100 Premis beques i pensions d'estudis Coop.i A.Local 6.000,00  
80,45110,62300 Nova inversió maquinària CC La Misericòrdia 5.000,00  
    
    
 TOTAL AUGMENTS PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS 55.835,00  
    
FONS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS:  
    
1) Baixes per anulació   
    

PARTIDA CONCEPTE IMPORT projecte 
    

20,45310,78907 Conveni Fundació Son Fornés 6.000,00 08453107890700 
55,43240,22699 Altres despeses svs.transferits territori 5.835,00  
60,32300,48904 Federacions 33.000,00  
65,51830,46201 Transferències Ajuntaments Agenda Local 21 6.000,00  
80,45110,23101 Locomoció personal CC.La misericòrdia 5.000,00  
    
 TOTAL BAIXES PER ANUL·LACIÓ  55.835,00  
    
    
    
* TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS  (TRA-9/08)   
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A) AUGMENTS DE CRÈDITS P/ TRANSFERÈNCIES  
PARTIDA CONCEPTE IMPORT  

    
60,11108,22601 Despeses protocol·làries Esports i prom.socioc. 25.000,00  
    
 TOTAL AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES  25.000,00  
    
B) DISMINUCIONS DE CRÈDITS P/ TRANSFERÈNCIES  

PARTIDA CONCEPTE IMPORT  
    
60,45200,22699 Altres despeses polisportiu Sant Ferran 25.000,00  
    
 TOTAL DISMINUCIONS P/TRANSFERÈNCIES 25.000,00  

TERCER.- L’acord de modificació de crèdits 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". 

S'aprova per desset vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM) i setze en contra (PP). 

 
PUNT 17. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L' EXPEDIENT NÚM. 7 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE L’INSTITUT 
MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS DE 2008 ( EXT 02/08 ) 

Es dóna compte de la proposta de la presidenta: 

Aquesta Presidència, per Providència de dia 18 de juny de 2008, 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 de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials 
de 2008 a l'objecte de poder atendre algunes despeses, les partides a les quals s'havien d'imputar no 
existeix crèdit en el pressupost de 2008. 

Atès que la Intervenció d'aquest Consell Insular ha emès el dictamen preceptiu, amb data 20 de juny de 
2008, 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 el Capítol III Secció 2ona. a l'article 177 del TRLRHL 
aprovat pel RD legislatiu 2/2004 de 5 de març, concordant amb els articles 35 a 38 del RD 500/1990, de 
20 d'abril i amb la base 8 de les d'execució del pressupost per a 2008 he resolt de proposar al Ple de la 
Corporació el següent 

ACORD: 

"PRIMER.- Aprovar l'expedient núm. 7 de modificació de crèdits en el Pressupost de l’Institut Mallorquí 
d’Afers Socials de 2008, (EXT 02/08) d'acord amb el següent detall: 

A) Relació d’Augments de crèdits P/CRÈDITS EXTRAORDINARIS: 

Partida     Concepte                 Import 

40 32300 12000 RET. BÀSIQUES SVEIS. PERSONES MAJORS 2.852,36
40 32300 12100 RET. COMPLEMENTÀRIES PERSONES MAJORS 3.120,37
40 32300 13100 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EV. PERS. 28.553,51
40 32300 15000 PRODUCTIVITAT PERSONES MAJORS 1.709,68
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40 32309 13100 PERS. LAB. EVENTUAL ALTR. PROG. I SVS. P 27.907,00
40 32309 15000 PRODUCTIVITAT ALTR. PROG. I SVS. PROMOCI 1.155,18
40 32300 16000 SEGURETAT SOCIAL PERSONES MAJORS 11.461,30
40 32309 16000 SEGURETAT SOCIAL ALTR. PROG. I SVS. PROM 8.997,31
50 32310 12000 RET. BASIQUES PROG. IGUALTAT OPORTUNITAT 7.972,14
50 32310 12100 RET. COMPLEMENTÀRIES PROG. IGUALT. OPORT 8.951,28
50 32310 13100 RETRIBUCIONS PERS LAB. PROG. IGUALT OPOR 12.208,37
50 32310 15000 PRODUCTIVITAT PROGRAMA IGUALTAT OPORTUNI 712,93
50 32310 16204 ACCIÓ SOCIAL FUNCIONARIS PROG. IGUALT. O 168,60
50 32310 16304 ACCIÓ SOCIAL LABORALS PROG. IGUALTAT OPO 224,80
50 32310 16000 SEGURETAT SOCIAL PROG. IGUALT. OPORTUNIT 5.838,68
50 32310 48910 ALTRES TRANFERÈNCIES 1.582,66
60 45200 12000 RET. BÀSIQUES POLIESPORTIU SANT FERRAN 9.591,69
60 45200 12100 RET. COMPLEMENTÀRIES POLIESPORTIU SANT F 6.416,47
60 45200 13000 RET.BÀSIQUES LABORALS POLIESPORTIU SANT 5.283,40
60 45200 13001 ALTRES REMUNERACIONS LAB. POLIESPORTIU S 4.065,14
60 45200 13100 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL P 8.061,54
60 45200 14100 RETRIBUCIONS ALTRE PERSONAL/SUBS. P.SANT 2.040,99
60 45200 15000 PRODUCTIVITAT POLIESPORTIU SANT FERRAN 623,70
60 45200 16204 ACCIÓ SOCIAL PERSONAL EV. POLIESPORTIU S 112,40
60 45200 16304 ACCIÓ SOCIAL LABORALS P.SANT FERRAN 168,60
60 45201 12000 RETRIB. BÀS. FUNC. ESPORT BASE ESCOLAR 13.601,53
60 45201 12100 RETRIB. COMPL. FUNC. ESPORT BASE ESCOLAR 8.398,77
60 45201 13100 PERS. LAB. EVENTUAL ESPORT BASE ESCOLAR 7.383,00
60 45201 14100 ALTRE PERS. LAB/SUBST. ESPORT BASE ESCOL 69,17
60 45201 15000 PRODUCTIVITAT ESPORT BASE ESCOLAR 848,15
60 45201 16204 ACCIÓ SOCIAL FUNC. ESPORT BASE ESCOLAR 112,40
60 45201 16304 ACCIÓ SOCIAL LABORALS ESPORT BASE ESCOLA 56,20
60 45202 12000 RETRIB. BÀSIQUES COMISSIÓ D'ESPORTS 4.982,85
60 45202 12100 RET. COMPLEMENTÀRIES ESPORTS 2.748,61
60 45202 13100 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL E 6.961,68
60 45202 14100 RETRIBUCIONS ALTRE PERSONAL/SUBSTITUCION 69,05
60 45202 15000 PRODUCTIVITAT ESPORTS 274,13
60 45202 16304 ACCIÓ SOCIAL LABORALS COMISSIÓ ESPORTS 112,40
60 45203 12000 RETRIB. BÀSIQUES MEDICINA ESPORTIVA 20.462,08
60 45203 12100 RET. COMPLEMENTÀRIES MEDICINA ESPORTIVA 11.509,14
60 45203 13000 RET.BÀSIQUES LABORALS MEDICINA ESPORTIVA 807,20
60 45203 13001 ALTRES REMUNERACIONS LABORALS MEDICINA E 974,85
60 45203 13100 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL M 4.326,20
60 45203 14100 RETRIBUCIONS ALTRE PERSONAL/SUBS.MEDICIN 59,03
60 45203 15000 PRODUCTIVITAT MEDICINA ESPORTIVA 709,59
60 45203 16204 ACCIÓ SOCIAL FUNCIONARIS MEDICINA ESPORT 224,80
60 45209 12100 RETRIB. COMPL. FUNC. ALTR. PROG. I SVS. 32,62
60 45200 16000 SEGURETAT SOCIAL POLIESPORTIU SANT FERRA 7.428,54
60 45201 16000 SEGURETAT SOCIAL ESPORT BASE ESCOLAR 5.478,79
60 45202 16000 SEGURETAT SOCIAL ESPORTS 3.123,49
60 45203 16000 SEGURETAT SOCIAL MEDICINA ESPORTIVA 6.958,52
60 45209 16000 SEGURETAT SOCIAL ALTR. PROG I SVS ESPORT 8,22
50 32310 22001 PREMSA, LLIBRES I ALTRES IGUALTAT D’OPORTUNIT 682,08
50 32310 22606  REUNIONS CONFERENCIES I CUR IGUALTAT D’OPOR 1.857,60
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50 32310 22699  ALTRES DESPESES IGUALTAT D’OPORTUNITATS 278,40
60 45200 20300  LLOGUER MAQUINÀRIA POLIESPORTIU SANT FERRA 319,60
60 45200 21000  CONSERV.INFRAEST. I BÈN NAT.SANT FERRAN 1.382,44
60 45200 21200  CONSERVACIÓ IMMOBLES POLIESP.SANT FERRAN 1.318,88
60 45200 21300  CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA POLIESPORTIU SANT FE 2.273,60
60 45200 21600  CONSERVACIÓ EQ. INFORMÀTICS POLIESPORTIU S. F 61,57
60 45200 22000  MATERIAL OFICINA POLIESPORTIU SANT FERRAN 2.194,16
60 45200 22001  PREMSA I LLIBRES POLIESPORTIU SANT FERRAN 121,97
60 45200 22100  ENERGIA ELÈCTRICA POLIESPORTIU SANT FERRAN 4.796,08
60 45200 22101  AIGUA POLIESPORTIU SANT FERRAN 2.147,48
60 45200 22102  GAS POLIESPORTIU SANT FERRAN 344,73
60 45200 22104  VESTUARI PERSONAL POLIESPORTIU SANT FERRAN 6.590,92
60 45200 22114  MATERIAL ESPORTIU POLIESPORTIU SANT FERRAN 2.154,13
60 45200 22604  PUBLICACION/ACTIV. CULTURALS P. SANT FERRAN 346,84
60 45200 22700  SERVEIS NETEJA POLIESPORTIU SANT FERRAN 232,00
60 45200 22701  SERVEIS SEGURETAT POLIESPORTIU SANT FERRAN 5.501,88
60 45200 22703  SERVEIS MANTENIMENT POLIESPORTIU SANT FERRAN 2.900,00
60 45201 22000  MATERIAL OFICINA ESPORT ESCOLAR 4.191,08
60 45201 22611  TROFEUS I DISTINCIONS COMPETICIONS ESPORT ESC      11.501,05
60 45202 21600  CONSERVACIÓ EQUIPS INFORMÀTICS COMISSIÓ ESP        1,35
60 45202 22000  MATERIAL OFICINA COMISSIÓ ESPOTS                                  1.140,39
60 45202 22114  MATERIAL ESPORTIU COMISSIÓ ESPORTS                            7.051,01
60 45203 22000  MATERIAL OFICINA MEDICINA ESPORTIVA                             1.648,30
60 45203 22718  RECOLLIDA RESIDUS BIOSANITARIS MEDICINA ESPO         214,00

   TOTAL 328.752,65
 
    TOTAL AUGMENTS P/CRÈDITS EXTRAORDINARIS  328.752,65 � 
B) FONS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS:  
Codi   Concepte           Import 
 02    871001              Romanent líquid de tresoreria                                                      328.752,65 
                  

TOTAL FONTS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS  328.752,65 � 

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".  

S'aprova per desset vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM), zero en contra i setze 
abstencions (PP). 

PUNT 18. PROPOSTA D’ACORD DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL 
DE CRÈDITS CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2007 I ANTERIORS DELS 
DIFERENTS DEPARTAMENTS DEL CONSELL 

Es dóna compte de la proposta de la presidenta: 

Atès que diverses empreses han presentat factures corresponents a béns i serveis amb destí al Consell de 
Mallorca, i per les quals no s'ha seguit el procediment establert o no tenien consignació pressupostària. 

Atès les propostes d’acord de reconeixement extrajudicial de crèdits que han estat elaborades pels 
diferents departaments del Consell de Mallorca. 
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Atesos els informes emesos pels corresponents secretaris tècnics. 

Atès el corresponent informe de disconformitat emès per la Intervenció General en relació amb cadascuna 
de les propostes d’acord esmentades. 

Per tot això i en virtut de les competències que em confereix la legislació vigent de règim local i d’acord 
amb la base 24 de les d’execució del pressupost d’enguany en relació a la competència del reconeixement 
extrajudicial de crèdits, aquesta Presidència proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent 

ACORD 

1r.- Reconèixer extrajudicialment un crèdit per un import total de QUINZE MIL SET EUROS AMB 
CINQUANTA-TRES CÈNTIMS (15.007'53 �) contret pels diferents departaments al Consell de Mallorca 
segons el següent detall: 

1. Departament de Territori per un import total de 68,70 � 

2. Departament d’Hisenda i Innovació per un import total de 14.938,83 � 

Tot d'acord amb la documentació que de manera individualitzada consta als expedients corresponents. 

2n.- El desglossament de les obligacions a les quals es fa referència en el punt anterior, serà a favor de les 
persones físiques o jurídiques que consten a la relació de l’annex I. 

3r.- Notificar aquest acord a la Intervenció General. 

S'aprova per desset vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM) i setze en contra (PP). 

DEPARTAMENT DE TERRITORI 

PUNT 19. PROPOSTA PER A L'APROVACIÓ INICIAL D'UNA 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA TERRITORIAL INSULAR DE 
MALLORCA 

Es dóna compte de la proposta de la consellera executiva de Territori de dia 7 de juliol 
de 2008 que diu així: 

Per resolució d’aquesta consellera adoptada en data 31 d’octubre de 2007, s’encomanà a la direcció 
insular d’Ordenació del Territori d’aquest departament que s’iniciés un estudi de les modificacions 
necessàries del Pla Territorial Insular de Mallorca. 

Igualment, per acord del Ple del Consell Insular de Mallorca adoptat el 14 de gener de 2008, es va 
procedir a l’aprovació inicial d’una norma territorial cautelar per la qual s’adoptaven mesures 
provisionals per assegurar la viabilitat i efectivitat de la modificació del Pla Territorial Insular de 
Mallorca, d’acord amb l’article 17 de la Llei 14/2000, de 21 de desembre, d’Ordenació Territorial. 

Realitzats els treballs de la modificació del Pla Territorial Insular, així com els tràmits exigits per la Llei 
11/2006, de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i d’avaluacions ambientals estratègiques 
a les Illes Balears, i dictaminada la proposta favorablement per part de la Comissió de Coordinació de 
Política Territorial, en el tràmit previst a l’article 10.1.b) de la referida Llei 14/2000, de 21 de desembre, 
d’Ordenació Territorial. 

En atenció a les atribucions conferides a la consellera executiva de Territori, d’acord amb l’apartat 7 del 
Decret d’organització del Consell Insular de Mallorca, de 17 de juliol de 2007, entre les quals hi figuren 
expressament les d’elaboració, tramitació i impuls de la formació, la revisió o la modificació del Pla 
territorial insular, s’eleva al Ple del Consell Insular de Mallorca la següent proposta d’ 
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ACORD 
1r.- Aprovar inicialment, d’acord amb el que s’estableix a l’article 10 de la Llei 14/2000, de 21 de 
desembre, d’Ordenació Territorial, la modificació del vigent Pla Territorial Insular de Mallorca 
(aprovació definitiva de 13 de desembre de 2004, BOIB 188 Ext, de 31 de desembre de 2004), amb 
l’objecte i abast que defineix la documentació tècnica que com a Annex forma part d’aquest acord, i que 
s’integra per una memòria justificativa, relació i nou contingut de les normes d’ordenació que són objecte 
de modificació, documentació gràfica modificada de les àrees de desenvolupament urbà i categories del 
sòl rústic (full 671-1 del Plànol 1) i modificació de l’annex II mitjançant la introducció d’una nova fitxa 
individualitzada per a l’àmbit d’Es Guix, en el municipi d’Escorca, així com l’informe de sostenibilitat 
ambiental. 

2n.- L’anterior acord comporta la suspensió de l’atorgament de llicències i autoritzacions que entrin en 
contradicció amb el contingut del document de modificació del Pla Territorial Insular inicialment aprovat, 
així com la suspensió de l’aprovació dels instruments de planejament urbanístic que hi entrin igualment 
en contradicció. Aquesta suspensió regirà fins a l’aprovació definitiva de la modificació del pla territorial 
o, en tot cas, per un període màxim de dos anys. En qualsevol cas, es podran concedir aquelles llicències i 
autoritzacions que, a més de complir amb les determinacions legals vigents, compleixin també les 
establertes en la modificació del pla. 

3r.- Amb base a l’article 72 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, es mantenen els efectes contemplats 
en l’apartat 5è dels acords plenaris de 14 de gener de 2008, de suspensió de l’efectivitat dels títols que 
emparin actuacions d’edificació a l’àmbit afectat per la documentació gràfica modificada de les àrees de 
desenvolupament urbà i categories del sòl rústic (full 671-1 del Plànol 1) i introducció de fitxa 
individualitzada a l’annex II per a l’àmbit d’Es Guix, en el municipi d’Escorca. 

4t.- Disposar la tramitació de la modificació seguint el procediment establert a la Llei 14/2000, de 21 de 
desembre, d’Ordenació Territorial, i en conseqüència disposar l’obertura d’un termini d’informació 
pública de dos mesos, de tota la documentació integrant de la modificació, mitjançant la publicació 
d’anuncis en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a dos dels diaris de major circulació de l’illa de 
Mallorca, i a la corresponent adreça electrònica del Consell Insular de Mallorca, per tal que qualsevol 
persona pugui formular les al·legacions que estimi pertinents. En aquest tràmit s’hi inclou la posada a 
disposició del públic del projecte de modificació de pla i de l’informe de sostenibilitat ambiental en els 
termes que contempla la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i 
d’avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears. 

5è.- Sol·licitar l’informe previst a l’article 10.1.d) de la Llei 14/2000, de 21 de desembre, d’Ordenació 
Territorial, amb relació a l’àmbit de les competències respectives, al Govern de les Illes Balears, a tots els 
ajuntaments de l’illa i a la Delegació del Govern a la comunitat autònoma, que haurà de ser emès en un 
termini de dos mesos. En el mateix termini, i als efectes prevists a la Llei 11/2006, de 14 de setembre, 
d’avaluacions d’impacte ambiental i d’avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears, se sotmet 
a consulta la documentació integrant de la modificació inicialment aprovada a les administracions, òrgans 
i entitats públiques assenyalades en els acords adoptats per part de la Comissió Balear de Medi Ambient 
en sessió de data 12 de març de 2008.  

El Sr. Antoni Gómez, en representació de l’Associació de Municipis de les Illes Balears 
(AMIB) agraeix que se li hagi permès aquesta intervenció per tal de fixar la postura de 
l’Ajuntament d’Escorca en relació a la proposta de desclassificació des Guix i afegeix 
que si això es duu a terme, faran una de les majors injustícies de la història recent de les 
Illes Balears. 

Tot seguit fa la intervenció següent: 

“La urbanització des Guix és una urbanització completament consolidada que data dels 
anys 70, té tots els serveis i ha passat tots els filtres normatius que des del mateix 
Consell s’han aprovat. Les normes subsidiàries estan aprovades de forma definitiva des 
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de 1993 pel Consell de Mallorca; el PTM de 2005 va desclassificar Cala Tuent emperò 
va validar es Guix i després, l’any 2007 s’aprovà un pla especial de protecció que també 
va ser validat pel Consell de Mallorca. 

És a dir, és una urbanització, no és un urbanitzable ni és el que s’ha dit en roda de 
premsa que l’Ajuntament vol urbanitzar sinó que és un fet real que és urbà des de l’any 
70 i basta remetre’s als arxius existents i consider que és un sòl que té totes les 
consideracions de sòl urbà. 

I no és sòl urbà perquè el Partit Popular ho hagi fet perquè de totes les urbanitzacions 
d’Escorca, el Partit Popular no n’ha creada cap. Les dues darreres, Cala Tuent i es Guix, 
que han estat desclassificades per aquesta casa, han estat creades per gent d’Unió 
Mallorquina. Abans de mi i durant tres legislatures hi va governar Unió Mallorquina i 
són tres urbanitzacions que vénen d’aquesta època i, per tant, el Partit Popular no ha 
creat cap urbanització a Escorca. 

El municipi es troba totalment protegit perquè els que ara hi som –el Partit Popular– així 
ho hem volgut. Cada vegada que s’ha aprovat alguna normativa de caràcter autonòmic, 
com per exemple la Llei d’espais, les normes subsidiàries d’Escorca anaren més enllà en 
la protecció, com així també ho acredita el pla especial de protecció. El Partit Popular el 
que ha fet ha estat protegir i no ha urbanitzat res. 

Si es desclassifica la urbanització des Guix, probablement els ciutadans d’Escorca, els 
veïns d’Escorca que tenen dret a aspirar a tots els serveis, com qualsevol ciutadà de les 
illes, atès que és l’únic indret on es poden ubicar alguns serveis bàsics com metge, 
farmàcia, servei d’oci, perquè si no és aquí no hi ha cap altre lloc on ubicar-lo, així com 
construir-hi alguns habitatges de caràcter social destinats als veïns i descendents del 
municipi perquè quan s’independitzin de les seves famílies puguin quedar a viure al seu 
municipi, aspiració que consider molt normal. 

Dic això perquè no hi ha cap altre lloc i no s’està defensant l’execució de cap 
macroprojecte en concret. Existeix una llicència que es va atorgar, en el seu moment, 
per imperatius legals i existeix una urbanització amb uns paràmetres urbanístics i hi ha 
una empresa que vol urbanitzar i demana una llicència d’acord amb aquests paràmetres 
urbanístics i la llicència es concedeix, no d’acord amb un caprici del batle sinó d’acord 
amb aqueixa realitat urbanística, realitat urbanística que no va crear el Partit Popular 
sinó que va ser heretada d’anteriors legislatures d’Unió Mallorquina que estaven al 
govern. 

Vull fer constar que en aprovar-se les normes subsidiàries en la primera legislatura que  
vaig ser batle s’intentà rebaixar l’edificabilitat de la zona i ens vàrem posar en contacte 
amb aquesta casa perquè l’equip redactor ens va dir que si rebaixaven edificabilitat 
havíem d’afrontar, igualment, indemnitzacions. Ens posarem en contacte amb aquesta 
casa a veure si volia afrontar aquestes indemnitzacions i com que no hi va haver acord, 
l’Ajuntament no podria fer front a aquestes probables indemnitzacions i, per això, hi 
haguérem de desistir. És una realitat que jo vaig heretar arrossegada. 

Vull dir també que quedi clar que no defensam el projecte que hi ha. Si a vostès no els 
agrada el projecte, tenen la possibilitat i tenen les potestats per llevar-lo. Si no els 
agrada, doncs l’anul·lin. Nosaltres només demanam que ens deixin una zona urbana per 
ubicar-hi els serveis que he dit. Com s’ha de construir aquí? Doncs ho imposin vostès. 
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Ens diguin el volum edificatori i la tipologia de la construcció i així ho farem però el 
que necessitam és que no ens tallin la respiració al municipi d’Escorca perquè, 
probablement, ens convertirem en l’únic municipi conegut en què els seus veïns tendran 
els seus drets disminuïts. Si vostès fan això, els veïns d’Escorca tendran els seus drets 
disminuïts en relació a qualsevol altre ciutadà d’aquestes illes. 

A més a més, el que ens fa mal de tot això és que ens han utilitzat i desclassifiquen es 
Guix perquè l’utilitzen com a moneda de canvi, perquè des del principi, des de que jo 
estic parlant amb la Sra. Dubon, la idea que tenia el Consell Insular no era la de 
desclassificar la urbanització, la idea era la d’impedir que s’hi desenvolupàs aquell 
projecte. 

Hi ha hagut compareixences públiques que han anat en aquest sentit i, endemés, hi ha 
informes del catedràtic Avel·lí Blasco, el primer que es fa des Guix, que també va en 
aquest sentit. Per tant, aquest canvi tan brusc es produeix quan sembla ser –pel que he 
llegit en els mitjans de comunicació– que vostès han estat incapaços de posar-se d’acord 
per modificar el Pla Territorial, és dir, modificar-lo en la mesura que vostès volien 
perquè això que es modificarà és pur maquillatge: necessitaven una mesura impactant, 
quelcom rellevant per fer contents els senyors del Bloc perquè hi votassin a favor.  

Això és el que més mal ens fa: que ens utilitzin com a moneda de canvi. 

A més a més, els arguments que vostès addueixen per desclassificar són realment un 
poc peregrins: primer parlen del valor ambiental i ecològic de la zona i jo crec que 
ningú no posa en dubte l’alt valor ecològic i mediambiental de tota la serra de 
Tramuntana, això ningú no ho dubta, però el que està clar és que la zona des Guix no és 
la dipositària de tots aquests valors i hi ha faroles, carrers, voravies, està tot net i no sé 
on li veuen el valor aquest aquí. 

L’altra qüestió que vostès addueixen és la proximitat al centre històric del santuari de 
Lluc i resulta que des des Guix no es veu Lluc ni des de Lluc es veu es Guix. Resulta 
curiós que pugui impactar visualment al santuari el desenvolupament des Guix amb les 
construccions d’acord amb les tipologies que vostès estableixin i això pugui ser més 
agressiu que el mateix desenvolupament de Lluc perquè curiosament es Guix no es pot 
desenvolupar però Lluc sí que es pot desenvolupar. 

El Consell de Mallorca té una finca a Escorca –Son Amer– i m’agradaria que vostès 
anassin al mirador que hi ha damunt de les cases des d’on es veu Lluc i els voltants i 
veurien algunes construccions annexes a Lluc per veure què impacta més, algunes 
construccions destinades a serveis socials per al municipi –que es poden fer molt 
respectuoses amb l’entorn– o el que hi ha allà. 

En qualsevol cas, l’altra qüestió que vostès addueixen i que és definitiva per a nosaltres 
és que vostès, a la memòria per desclassificar, diuen que la urbanització des Guix no 
s’ha desenvolupat completament o que no s’han iniciat ja les construccions. En el 
registre general hem presentat una sèrie d’informes tècnics, alguns anteriors a aquesta 
polèmica perquè es vegi que no estan viciats i altres són molt recents i amb els quals 
s’acredita que es Guix té tots els serveis i, per tant, davant una situació com aquesta i 
atès que jo com a batle he de defensar els drets de la gent del municipi, no només 
esgotarem la via administrativa. 
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Crec que si vostès avui voten a favor de desclassificar es Guix ho faran d’una manera 
injusta sobre pressupòsits injusts i això està penat i, per descomptat, recorrerem a 
aquesta via perquè consideram que és totalment injust el que vostès faran. 

També, vull dir que ahir, en el registre general, per part d’una associació de veïns que 
en només un dia i mig han presentat 150 firmes de veïns que són contraris a la 
desclassificació des Guix. Si jo li dic que el cens a dia d’avui són 240 persones, 
d’aquestes 240 persones en llevam unes 40 que són estrangers i militars del Puig Major 
–que són molt difícils de contactar– en queden unes 200. De 200 persones, en un dia i 
mig 150 perquè no hem pogut arribar als altres perquè ja els en durem més més tard, 
crec que aquí està la vertadera voluntat del que vol el poble d’Escorca. 

Durant les dues darreres legislatures, el 94% de recolzament popular l’ha tengut el Partit 
Popular –que hi estam governant avui– perquè en el nostre programa hi dúiem el 
desenvolupament des Guix. 

Per tant, davant una situació d’aquestes característiques, li demanaria que la tengués en 
compte, que respectàs la vertadera voluntat del poble d’Escorca i, sobretot, que no ens 
converteixin en ciutadans de segona perquè tenim tots els drets a tenir els mateixos 
serveis que qualsevol ciutadà de Balears.” 

La Sra. DUBON (consellera executiva de Territori) explica que avui es troben davant de 
l’aprovació inicial d’una modificació puntual del Pla Territorial de Mallorca (PTM, 
d’ara endavant) i com que preveu que el debat sobre aquest punt serà llarg, intentarà no 
estendre’s massa en la primera intervenció i intentarà fer una descripció més o manco 
clara del que significa aquesta modificació, sobretot des d’un caire purament polític que 
és l’àmbit en què es troben avui. 

Aquesta modificació es pot resumir en tres aspectes: els dos primers fan referència a 
qüestions de caire procedimental relacionades amb el desenvolupament i l’execució de 
les Àrees de Reconversió Territorial (ART, d’ara endavant) i el tercer va referit a la 
desclassificació des Guix 

Quant a les primeres, la modificació introdueix la necessitat de desenvolupar, per part 
del Consell de Mallorca, un reglament que hauran de seguir les ART per tal de tirar 
endavant i, d’altra banda, suprimeix la possibilitat que puguin avançar per la via, abans 
prevista, d’un pla especial.  
Pel que fa a les ART, comenta que també s’hi preveu una execució simplificada per a les ART 9.1, 9.2 i 
10.2, en considerar que aquestes àrees no ofereixen problemes quant a l’execució, atès que es pretén 
millorar espais de límits urbans que han patit un tractament inadequat i que precisen d’una intervenció 
urgent per tal de donar qualitat a aquests indrets, així com millorar les connexions entre municipis. Es 
refereix, concretament, a les connexions entre Palma i Marratxí (9.1) i entre Sant Llorenç i Son Servera 
(9.2), i també la 10.2 que pretén aprofitar la rehabilitació d’un edifici dotacional singular, un parc 
empresarial i una gran zona verda, així com ordenar tot l’àmbit afectat. 
El tercer punt va referit a la desclassificació des Guix, com ha dit abans. 

Algunes consideracions generals ja varen ser apuntades en aquest Ple en el moment de 
l’aprovació inicial de la Norma Territorial Cautelar (NTC). És aquesta una actuació que 
de, dur-se endavant, hauria implicat alterar les característiques de la serra de 
Tramuntana.  
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Això implica que es tracta d’una qüestió d’ordenació territorial i no purament 
urbanística. La construcció d’aquests plurifamiliars en plena serra de Tramuntana 
alteraria les característiques d’aquest valuós àmbit de l’illa de Mallorca.  

Per tant, és una qüestió essencialment lligada a la modificació del PTM. 

Escorca és un municipi singular a Mallorca que presenta una distribució geogràfica 
particular amb una població total municipal que, segons les dades oficials extretes del 
padró habitants de 2006, comptava amb 307 habitants, encara que el Sr. Gómez, batle 
d’Escorca, acaba de dir que té 240 habitants. En qualsevol cas, això significaria que 
aquest municipi està reduint la seva població i no està creixent. 

Segons les xifres oficials, hi ha un nucli antic articulat entorn al monestir de Lluc on hi 
resideixen 70 persones, lligades a aquest element; un nucli més recent, turístic, a la 
costa, el nucli de sa Calobra, on hi resideixen 86 persones –més que a Lluc–, i d’altra 
banda, una població disseminada que en total suma 151 persones, és a dir, la meitat de 
la població d’aquest terme municipal viu disseminada. 

De totes maneres i com ha dit el batle, s’han incorporat noves dades aportades per part 
d’un resident i trameses per part de l’Ajuntament que corroboren que ara només tenen 
240 habitants. Per tant, es tracta d’un municipi en retrocés de població que difícilment 
podria justificar la necessitat de creixement atès que si ha perdut tanta població en tan 
poc temps, la qual cosa és una situació molt anòmala, en qualsevol cas seria l’únic 
municipi de Mallorca que perd població. 

Explica que, com a funcionària de l’Institut Nacional d’Estadística, mai no ha tengut 
constància de retrocessos de població tan significatius i que seria una qüestió d’interès 
per estudiar-la demogràficament si s’ha donat aquest retrocés, encara que no és ara el 
moment de discutir aquest tema i reitera que aquestes són les dades que ha aportat el 
batle. 

Els naixements indiquen les futures necessitats del municipi: entre l’any 2000 i el 2005 
es varen produir en aquest municipi 6 naixements –en 5 anys–, cosa que d’altra banda 
no és d’estranyar si una bona part són cèlibes, altres militars destacats al Puig Major o 
estrangers que segurament hi passen només temporades, per tant, la dinàmica 
poblacional no exigiria un creixement per habitatge protegit ni habitatges socials. 

Fins i tot, té constància que quan es varen fer alguns habitatges socials en aquest indret, 
va costar molt que s’arribessin a trobar compradors perquè realment no existia tal 
demanda i es va haver d’esperar que s’hi empadronàs gent d’altres municipis per, un 
cop passat el temps reglamentari, poder adquirir aquestes cases. Per tant, la demanda és 
“a cercar” i cal tenir en compte que els naixements han estat 6 en cinc anys. 

El creixement previst fins ara pel planejament: un milenar, segons les dades aportades 
finalment per la fitxa tècnica de l’Annex 1 d’aquesta modificació, és a dir, que el 
creixement que es preveu amb aquesta nova intervenció a es Guix suposaria un milenar 
de persones, encara infravalorant la xifra de 711 habitants que va defensar en aquest Ple 
quan es va tractar el tema de NTC, perquè quan s’han treballat les dades amb més 
profunditat s’ha vist que era encara un poc major la capacitat de creixement que se li 
donava aquest nucli. 

Per tant, si es dóna llum verda al nucli des Guix, amb les condicions previstes en el 
planejament, suposaria multiplicar per 5 la totalitat de població del municipi i això seria 
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ja un creixement totalment propi d’un país del sud-est asiàtic però en cap cas dels 
nostres indrets. 

Així doncs, no es parla d’un creixement normal d’un municipi, sinó que es parla de la 
creació d’un nou poble.  

Aquesta qüestió és de tal magnitud que surt de l’àmbit estrictament de l’urbanisme i 
esdevé un tema d’ordenació territorial, com s’ha apuntat i, per tant, està dins l’àmbit que 
li és propi, la modificació del PTM. Per tant la intervenció des del Consell està 
plenament justificada i en cap cas vol ser una ingerència dins les qüestions d’àmbit 
purament municipal. 

S’ha de fer constar que des de l’aprovació inicial de la NTC fins ara han sorgit noves 
qüestions perquè el batle ha fet esment que les declaracions que s’havien fet a aquest 
Ple era que se preveia que, com a mínim, es rebaixàs la intensitat edificatòria en aquest 
indret i s’havia parlat de possibilitat que es passàs a unifamiliars per reduir-ne l’impacte 
i, a continuació, mostra unes imatges del que seria l’impacte del nou poble des Guix. 

En qualsevol cas, han aparegut noves qüestions que els han permès replantejar aquesta 
qüestió, qüestions que ella va indicar al portaveu del Partit Popular, Sr. Font, i també al 
batle d’Escorca i, concretament, fan referència a dos temes concrets: 

Un és la sentència de Cala Tuent, de 3 de juny de 2008 i un segon són les indagacions 
realitzades per part dels serveis jurídics i tècnics del Consell per tal de preparar la 
interposició del contenciós contra la concessió de la llicència, contenciós interposat per 
Decret en data 3 d’abril de 2008. Aquests nous elements els han conduït a refermar la 
protecció des Guix i proposar-ne la desclassificació.  

Finalment, s’ha de fer notar que les accions contemplades en aquesta modificació 
puntual, que a primera vista poden semblar disperses i poc coherents, en realitat 
responen totes elles a una concepció determinada de model territorial, que implica, 
d’una banda,  protegir aquells espais emblemàtics, que es troben, a hores d’ara, en perill 
de ser seriosament alterats –com és el cas des Guix–, però també actuar sobre aquells 
espais que han sofert un procés d’urbanització inadequat, que han patit una degradació i 
que requereixen intervencions que els posin en valor. Aquests paisatges ordinaris que, 
paradoxalment, són els que més veuen les persones, els residents, que precisen 
d’intervencions per tal de millorar la seva qualitat de vida. 

El Sr. FLAQUER (UM) manifesta la satisfacció d’Unió Mallorquina per haver arribat a 
un acord en la modificació de Pla Territorial. Ha estat un acord laboriós, un acord que 
els ha obligat a parlar-ne molt i a dialogar entre els diferents partits polítics i també amb 
l’oposició. 

Unió Mallorquina considera que amb l’aprovació de Norma Territorial Cautelar es va 
encertar. Hi ha hagut moments que fins i tot s’ha posat en dubte si s’havien equivocat 
amb aquella norma cautelar, cosa que no creu i aquell dia Unió Mallorquina parlava que 
es feia un téntol, una aturada per reflexionar, analitzar i parlar del Pla Territorial i això 
s’han fet com varen plantejar el dia que s’aprovà la Norma Cautelar. 

De fet, pel camí, han tengut la sort que altres normes d’altres institucions varen aturar 
unes urbanitzacions que el dia que ells en parlaven al Ple no estaven aturades com són 
Cala Blanca, Cala Marçal i es Pujol. 
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La Llei de mesures urgents, Llei 4/2008, les va protegir definitivament però el Consell 
de Mallorca hi era i ho havia previst i hagués pogut actuar si hagués fallat la xarxa que 
hi havia. 

Unió Mallorquina sempre ha dit que el PTM existent era una bona eina. Per al seu 
partit, el PTM és un instrument bàsic per definir el model de país que desitgen, tot 
marcant les regles de creixement i de desenvolupament de Mallorca amb uns paràmetres 
de sostenibilitat. 

El PTM havia de ser un instrument primer per planificar, segon per ordenar i tercer per 
protegir. El PTM havia de ser una eina que donàs seguretat jurídica –una malmenada 
seguretat jurídica– i estabilitat territorial. 

Creuen que tot això ha quedat com estava. UM sempre ha defensat l’esperit del PTM i 
creuen que amb aquestes modificacions que avui s’hi introdueixen no es perd l’essència 
d’aquesta Pla. El Pla Territorial continua vigent i ho fa amb el caràcter que tenia i, a 
més a més, continua vigent amb aquest esperit i ha millorat perquè s’han aclarit una 
sèrie d’elements i d’aspectes que no estaven prou clars. 

La Sra. Dubon ho deia fa un moment: temes com aprovar un reglament per 
desenvolupar una ART clarifica i n’és un filtre més; eliminar la via d’un pla especial per 
desenvolupar una ART evita males interpretacions; establir un procediment simplificat 
per a les ART 9.1 i 10.2 –antiga central tèrmica d’Alcúdia– a Unió Mallorquina li 
sembla una bona solució. 

Això demostra que, d’entrada, les ART no són negatives i no són dolentes i això 
significa que s’han d’analitzar una a una i que avui aquí s’aproven, per procediment 
simplificat, tres ART –dues indirectes i una directa– perquè són positives i plantegen 
solucions positives. 

Per al seu Grup és una molt bona notícia la protecció des Guix que passarà a la 
categoria d’ARIP B. UM torna a estar a la taula en el moment de protegir, com hi ha 
estat gairebé en tots els moments de la seva història i això és important per a ells. 

Fa un moment, el batle d’Escorca donava la culpa de la creació d’aquesta urbanització a 
Unió Mallorquina i creu que ell fa desset anys que és el batle d’Escorca. Pot ser que 
Unió Mallorquina, en el passat, participàs en la creació d’aquesta urbanització però li 
vol dir, amb tota claredat, al batle d’Escorca és que ni UM d’Escorca, ni UM de Palma, 
ni UM de Mallorca opina avui el mateix i UM avui vota per la protecció des Guix 
perquè considera que és el millor per a Mallorca. 

Per tant, el que va passar fa quinze, desset o vint anys l’ha canviat la història. Avui la 
realitat és que UM a Escorca i UM a Mallorca opinen que el millor per a Escorca i per a 
Mallorca és protegir i no els esglaien les amenaces de querelles criminals encara que no 
els sembla positiu dur a l’àmbit judicial la vida política. Això no és una bona notícia 
venint d’un batle. 

UM amb l’aprovació d’aquesta modificació dóna per complida una part molt important 
de l’acord de governabilitat signat al Consell de Mallorca. UM són gent de paraula i 
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amb aquesta aprovació de modificar segons quins aspectes del Pla Territorial 
compleixen un dels punts essencials que recollia aquest acord de governabilitat. 

Queda clar que a partir d’ara tots podran actuar amb més tranquil·litat i amb més 
seguretat a l’hora de desenvolupar una ART. Les ART compten ara amb més garanties 
i, sobretot, el Pla Territorial continua vigent com a un document cabdal per al futur de 
Mallorca. 

Durant aquests dies i setmanes s’ha caigut en l’error d’igualar Pla Territorial amb ART i 
vol dir que el Pla Territorial és molt més que les ART que són uns elements determinats 
que es plantegen com a solució d’ordenació dins el Pla Territorial però que el Pla 
Territorial és molt més que purament les ART i els polítics tenen l’obligació de donar-
ho a conèixer a la ciutadania. 

Per acabar, dóna les gràcies a la resta de partits, a la gent que ha fet esforços per arribar 
a un acord, a la gent que ha perdut hores per arribar a un acord, a la gent que ha sabut 
cedir per arribar a un acord i, com no, als tècnics del Consell de Mallorca que al final 
han hagut de posar damunt un paper allò que els polítics han elucubrat durant setmanes. 

La Sra. MASCARÓ (vicepresidenta i consellera executiva de Cultura i Patrimoni) diu 
que és evident que en aprovar-se la NTC hi havia alguns espais que ja sabien que 
després s’inclourien, per part del Govern de les Illes Balears, a la Llei de modificació i 
d’altres que el seu Grup pensava que també havien de caure. No han amagat mai que 
per al Bloc per Mallorca, aquesta proposta d’avui no és un gran acord sinó que torna a 
ser un téntol perquè no hi ha hagut acord en quines ART s’havien d’eliminar del Pla 
Territorial, cosa que han deixat molt clara des del primer moment i no se n’amaguen. 

S’ha arribat a un acord fruit d’un desacord per poder continuar treballant amb les ART. 
Les ART, com deia el Sr. Flaquer i ella assumeix en part, no són negatives. La idea és 
positiva i, de fet, algunes no han estat discutides pel Bloc i d’altres sí i ara també 
algunes són discutides jurídicament. Per tant, en aquests moments es fa un téntol amb 
les ART per continuar treballant per veure quines s’eliminen. 

Tot i això, l’acord que avui es presenta té dos aspectes positius. Un d’ells molt positiu i 
l’altre bastant positiu.  

És bastant positiu deixar clar quines són les passes a seguir per incorporar les ART en 
els planejaments municipals i, sobretot, per executar-les. Els ajuntaments tenen molta 
feina a fer per incorporar en els seus planejaments aquelles zones que els permetien 
desenvolupar creixement dins els que eren àrees de reconversió territorial i no dins la 
resta del Pla Territorial aprovat. 

D’altra banda, per executar les ART hi ha d’haver un reglament aprovat pel Consell de 
Mallorca i, per tant, s’han d’haver posat d’acord en com serà aquest reglament i que, tal 
com ha dit la presidenta en altres ocasions, mentre no estiguin d’acord en quines ART 
s’eliminen no estaran d’acord en com s’ha de fer el reglament. 

Una altra qüestió molt positiva és la protecció des Guix –i això sí que és un gran acord–. 
Avui s’evitarà que dins la serra de Tramuntana, un paisatge declarat pintoresc amb la 
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categoria de Bé d’Interès Cultural que mentre no hi hagi plans especials –que l’únic que 
el té al municipi d’Escorca és Lluc– qualsevol obra que s’hi hagi de fer s’ha de passar 
per Patrimoni i per la Comissió Insular d’Urbanisme per revisar-la, cosa que 
l’Ajuntament d’Escorca ha seguit sempre excepte amb la llicència des Guix. 

Fins i tot per posar-hi una tanca publicitària, les autoritzacions passaven per Patrimoni i, 
curiosament, no hi ha passat la llicència des Guix però, per això, els serveis jurídics de 
la casa els han ajudat a presentar el corresponent recurs contenciós administratiu. 

Avui el que es fa és impedir, evitar que en plena serra de Tramuntana, en ple segle XXI, 
es creï un nou poble per a mil persones a un municipi que avui s’ha vist que perd 
població, si més no, en algun moment de dates electorals va tenir algun boom de 
creixement i ara va baixant. Les necessitats d’espais, de centres, etc., d’un municipi petit 
evidentment no són les mateixes que les d’un municipi gran i més en el cas d’un 
municipi que perd població i Escorca té espais urbans que fer-hi les coses que 
necessiten i a les quals tenen dret com qualsevol altre ciutadà de qualsevol altre 
municipi. 

Per tant, aquesta és la seguretat que tenen avui: que a es Guix no es construirà un nou 
poble però, en canvi, no tenen la seguretat que no es puguin desenvolupar les ART però 
sí la certesa que aquesta legislatura, almanco, serà difícil poder-ho fer i espera –perquè 
així ho acordaren– que abans de final de legislatura tenguin un acord per eliminar-les. 

Comenta que s’ha dit que es Guix és un canvi de cromos perquè el Bloc per Mallorca 
estigui content atès que no s’eliminen les ART i explica que en cap moment és així sinó 
que és un apartat en què hi ha hagut acord i que des del Bloc per Mallorca no renuncien 
a eliminar aquelles ART que varen acordar i així està escrit en el pacte de govern: que 
l’objectiu era eliminar ART. Reitera que no hi ha canvi de cromos i que ningú no 
assumeix cap venjança contra res. 

D’altra banda, diu que també se’ls ha amenaçat amb querelles criminals i considera 
curiós que va veure una foto d’una persona que amenaçava amb una querella criminal –i 
ella s’hi va sentir al·ludida perquè votarà a favor de la protecció des Guix– 
acompanyada d’una persona que ha passat pels jutjats per altres coses i afegeix que ella 
el més a prop que ha estat dels jutjats ha estat passar-hi per damunt la voravia o anar-hi 
a donar recolzament a algú que estava dedins i, en canvi, persones que en el seu partit 
tenen denúncies per moltíssimes coses –que ara no és el moment de recordar– l’han 
amenaçada amb una querella criminal per protegir un paratge de la serra de Tramuntana, 
cosa que va trobar, quan poc, graciosa. 

Així doncs, assumeixen perfectament que se’ls vulgui interposar una querella criminal 
malgrat no veu en cap moment que sigui criminal el fet de votar a favor de la protecció. 
La paraula “criminal”, que no seria ajustada al que avui s’entén per criminal, seria 
construir el que estava previst construir a es Guix. 

Conclou dient que el Bloc per Mallorca votarà, amb molt d’honor, a favor d’aquest 
acord al qual s’ha arribat. 
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La Sra. PERELLÓ (PP) intervé per dir que, abans d’analitzar la proposta que avui es 
duu a aprovació inicial d’aquest Ple, es referirà, encara que sigui breument, a quina ha 
estat la política territorial d’aquests darrers mesos, atès que considera important situar 
bé el context actual per entendre aquesta proposta que avui se sotmet a votació. 

El mes de desembre i quan el projecte de Llei de mesures urgents per un 
desenvolupament sostenible a les Illes Balears es tramitava al Parlament, el president 
Antich i la presidenta del Partit Popular es varen reunir per tal d’ampliar les zones de 
protecció territorial inicialment previstes en l’esmentat projecte de llei, en el qual no 
figurava la integritat de Biniorella (Andratx) malgrat haver estat objecte de protecció 
per una NTC aprovada per aquest Consell i que aquest equip de govern va deixar 
decaure perquè no la va dur a aprovació definitiva dins els terminis que marca la llei. 

En aquest projecte de llei tampoc no es contemplava Cala Marçal ni la situació des 
Pujols (Santanyí) ni zones d’alt valor mediambiental i dignes de protecció com són la 
Mola o les dunes des Camp de Mar (Andratx). 

És sabut per tots que aquesta ampliació de la protecció territorial d’aquestes zones 
s’havia de fer a través d’una nova NTC a aprovar pel Consell de Mallorca i que va ser el 
president Antich qui va plantejar la inclusió, dins la moratòria que comportava 
l’aprovació d’aquesta NTC, de les ART, cosa amb la qual va mostrar la seva 
conformitat la presidenta del Partit Popular, sempre que s’hi incloguessin totes les ART. 

Si bé és cert que el Partit Popular no va elaborar el Pla Territorial, sí ho és que li va 
donar suport en l’anterior legislatura i que considera que és un bon instrument –com ha 
dit el Sr. Flaquer– però que si entraven a revisar les ART les haurien de revisar totes, 
una per una, per arribar a la conclusió de si les han de mantenir o val la pena revisar-les 
per millorar aquest text. 

Traslladat el debat a aquesta institució, durant el mes de desembre varen tenir vàries 
reunions amb l’equip de govern. Els varen proposar –i ells varen acceptar– participar en 
l’elaboració d’un gran pacte en matèria de territori i, sobretot, en una idea que els 
semblava fonamental: si s’anava a modificar el PTM era importantíssim el consens per 
fixar un marc normatiu estable, segur, que pogués ser utilitzat fos qui fos el partit polític 
que governàs aquesta institució. 

Malgrat tot això, no va ser possible un pacte unànime a l’hora d’aprovar aquella NTC en 
la sessió plenària de gener de 2008 perquè, si bé varen recolzar –com no podia ser 
d’altra manera– la protecció d’aquelles zones, no varen estar d’acord amb la inclusió 
parcial de només unes ART i no totes i varen votar en contra d’una decisió que, ja en 
aquell moment, els pareixia no correcta com era el tema des Guix que en aquell moment 
–ara fa sis mesos– només era un problema de densitats per a aquest equip de govern i no 
un problema com ara se suscita. 

Així i tot, la voluntat del Partit Popular per assolir aquest gran acord en matèria de 
territori es va fer palès en incloure en aquell acord un punt 6è on es demanava la creació 
d’una comissió de seguiment dels treballs tècnics d’elaboració d’aquesta modificació 
puntual d’aquest Pla Territorial perquè, veritablement, volien participar activament en 
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aquesta modificació i en la nova configuració d’un instrument tant important com és el 
Pla Territorial. 

La sorpresa va ser que la primera reunió d’aquesta comissió de seguiment es convocàs 
dia 28 d’abril i que en aquella reunió el que els varen presentar ni tan sols es podia 
qualificar com de proposta seriosa per part de l’equip de govern, susceptible de ser 
valorada. 

Una cosa sí que quedava clara d’aquell document de treball que se’ls va posar damunt 
de la taula: era que les ART constituïen l’objecte primordial per a aquest equip de 
govern, entrar en la seva anàlisi i prendre decisions definitives damunt aquestes ART. 

La comissió de seguiment no s’ha tornat a reunir fins el passat 4 de juliol –i avui és 11 
de juliol– i la proposta que els posen damunt de la taula no té absolutament res a veure 
amb la que avui es duu a aprovació. Aquella proposta no s’acompanyava de cap informe 
jurídic que l’avalàs ni de cap memòria econòmica ni tan sols de cap informe de 
sostenibilitat ambiental que, curiosament, també es duu a aprovació inicial en aquest Ple 
i se sotmetrà a informació pública una vegada aprovat. 

La sorpresa va venir perquè en la nova proposta les ART ja no són importants, és a dir, 
la modificació de les ART que fins ara havia estat el punt neuràlgic, perquè ja sabien 
que en aprovar-se la Llei 4/2008, pràcticament totes les zones quedarien protegides i ja 
no tendria sentit protegir-les a través del Consell, resulta que ara les ART ja no són 
importants ni entrar a analitzar si són o no una bona figura o si són correctes o no ho 
són. 

També, les deficiències tècniques que els deien el mes d’abril en aquella proposta de 
febrer que tenia el Pla Territorial i aquelles adaptacions als canvis normatius que 
s’havien de fer ara ja no són tan importants perquè ja no es duen en aquesta proposta. 

El que sí és realment important és desclassificar es Guix. No s’està davant un problema 
de densitats sinó davant un tema sense cap tipus de motivació perquè a la memòria 
només figuren tres línies per justificar una decisió del calibre de desclassificar un sòl 
urbà que compta amb absolutament tots els serveis prevists a la Llei.  

El dia de la Comissió Informativa –ara fa 48 hores– se’ls ha donat trasllat de l’informe 
jurídic que avala aquesta proposta de modificació. Continuen intentant veure algun tipus 
de valoració econòmica de les decisions que avui es duen a aprovació i els presenten un 
informe de sostenibilitat ambiental que s’ha elaborat a partir d’unes consultes prèvies 
que es varen fer a Medi Ambient i a partir d’un document de referència que va elaborar 
l’òrgan mediambiental; a partir no de la proposta que avui es duu a aprovació sinó de la 
proposta que l’equip de govern va fer el mes de febrer, és a dir, s’està sotmetent a 
aprovació un informe de sostenibilitat mediambiental, respecte del qual, l’òrgan 
mediambient s’ha pronunciat a partir d’una proposta que no té res a veure amb aquella 
que ara els ocupa. 

Per al seu Grup, aquesta proposta és fruit de la improvisació, de la manca de consens 
clara dins els grups dels partits que integren l’equip de govern i l’únic que fa es crear 
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confusió i inseguretat jurídica que, precisament, el que es pretenia era tot el contrari: 
crear un marc normatiu estable i segur. 

Tot seguit entra a valorar quines són les gran modificacions que avui se sotmeten a 
aprovació. 

Li sorprèn que el punt important, el tema de les ART, la consellera de Territori l’hagi 
passat pràcticament de puntetes i no n’hagi dit absolutament res. Bàsicament que el seu 
desenvolupament necessitarà d’un reglament excepte unes quantes ART que els 
semblen interessants i que les desenvoluparan ara mateix a través d’un pla especial. 

El que fins ara era el principal objectiu de la modificació puntual del Pla Territorial ara 
s’acaba convertint en un simple dir que el seu desenvolupament es farà dependre d’un 
reglament que ha de dictar aquesta institució. 

És important aclarir al ciutadà que, amb aquesta modificació que avui es duu a 
aprovació, ni s’eliminen ni es modifiquen ni es revisen les ART: l’únic que es fa és 
perpetuar-les. És a dir, les línies, expectatives, drets que, com tothom sap, genera una 
línia damunt un pla territorial o un pla urbanístic, es mantenen, no es toquen. Tant és 
així, que el municipis que tenen el seu planejament en adaptació hauran de contemplar 
aquestes ART durant aquests anys mentre adapten els seus planejaments perquè les 
ART es mantenen íntegrament. 

Tampoc no se suspenen les ART perquè encara que es digui que l’execució dependrà 
d’un reglament d’aquesta institució. Això no deixa de ser un pur voluntarisme perquè 
no hi ha cap garantia ni, per suposat, existeix a l’expedient cap informe jurídic que 
digui, de forma taxativa, que aquesta suspensió encoberta és insalvable. 

No res impedeix que un constructor, davant la inactivitat d’aquest Consell, promogui un 
pla especial, el dugui al Consell, el dugui als tribunals i guanyi perquè el ciutadà no 
només pot reclamar quan el dany li ocasiona l’activitat de l’administració sinó també 
quan aquest dany li ocasiona la inactivitat de l’administració. 

El Consell de Mallorca, amb aquesta decisió que avui duu aquí, incorre en frau de llei 
tot intentant suspendre una part del Pla Territorial i decantant-se, totalment i 
absolutament, del procediment que estableix la Llei d’ordenació territorial i prescindint 
de les garanties que aquesta llei preveu, sobretot pel que fa al límit temporal de la 
suspensió. 

En segon lloc, no hi ha cap obstacle jurídic o material per desenvolupar les ART sense 
aquest reglament. Una mostra per al poble que això és així és que la mateixa proposta 
que duu l’equip de govern diu que, almanco, tres d’elles –9.1, 9.2 i 10.2– es podran 
desenvolupar sense necessitat de reglament. 

Aprofita per dur a col·lació una sentència molt recent de la qual, ahir, se’n varen fer 
ressò tots els mitjans de comunicació. És una sentència de la Sala que condemna el 
Consell Insular de Menorca a pagar 5 milions d’euros per la denegació d’una llicència. 
És interessant aquesta sentència perquè en el cos de l’argumentació ve a dir, més o 
manco, el que ella acaba d’exposar. 
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El que no es pot fer és suspendre sine die una expectativa, un dret que pugui tenir un 
ciutadà dient que l’execució es farà depenent d’un reglament que, acte seguit i 
públicament, s’ha dit i reiterat aquí per la representant del Bloc per Mallorca, no fan 
comptes fer-lo perquè, com diu la Sala en aquesta sentència, això és tant com tancar el 
cercle en contra dels drets –en aquest cas del recurrent– dels ciutadans que tenen, en 
aquestes zones, interessos legítims que es decideix no tocar, es decideixen mantenir 
però també s’ha decidit suspendre’ls a perpertuïtat, sine die. Això, en opinió del Partit 
Popular, és un frau de llei. 

Demana quina n’és la compensació i comenta que aquí s’ha negat que això sigui una 
moneda de canvi quan per a ells és claríssim. El Bloc per Mallorca sempre ha desitjat 
eliminar les ART i aquest acord els sembla poc perquè, evidentment, no és res i la 
compensació és declassificar es Guix. 

És curiós que la justificació d’aquesta decisió no figura enlloc de la memòria i hagi estat 
la consellera Sra. Dubon qui, en la seva exposició, ha parlat d’arguments que 
suposadament vénen a justificar la decisió del que fa sis mesos era un problema de 
densitats. 

Sempre s’ha parlat de no permetre fer-hi plurifamiliars però sí unifamiliars, cosa que 
s’ha dit reiteradament. En la reunió mantinguda amb l’equip de govern el passat mes de 
desembre sempre es va plantejar aquesta situació i, a més a més, tenen un informe 
jurídic, encarregat per l’equip de govern, que aborda aquest plantejament i que en un 
espai curt de temps han decidit transformar en una decisió de desclassificar un sòl urbà 
en base a uns arguments que no figuren a la memòria. 

Matisa que no li estranya que aquest arguments no figurin a la memòria perquè el 
nombre de naixements o l’oferta i la demanda d’habitatges de caire social no són 
arguments que puguin justificar la decisió de desclassificar un sòl urbà que compta amb 
tots els serveis. 

Explica que el sòl urbà és un sòl reglat: és urbà aquell sòl que conté tots els requisits i 
tots els serveis que marca la llei i si això és així –i es Guix ho és– i l’Ajuntament 
d’Escorca ahir els va presentar pel registre tots els documents que justifiquen que 
existeixen aquests serveis, el manteniment dels quals ha estat fins i tot finançat a través 
del POS d’aquesta casa, no pot el Pla Territorial desclassificar un sòl urbà: això va en 
contra de la llei, és una decisió il·legal. 

A la memòria justificativa no s’explica en cap moment, excepte una escassa línia que 
destaca els valors mediambientals de la zona –cosa que ningú mai no ha negat–, aquest 
canvi de decisió de fa sis mesos a ara, d’un problema de densitat a una necessitat 
imperiosa de desclassificar aquest sòl ofegant –com bé ha explicat el Sr. batle– aquest 
municipi. 

Tampoc no figura, a la memòria justificativa, un problema que voldria saber si s’ha 
plantejat l’equip de govern. Comenta que ja no es tracta de centrar el problema en 
aquest projecte que ja es volia dur a terme o no, sinó que es tracta de centrar el tema en 
tots aquells que tenen la seva residència, avui per avui, a es Guix; totes aquelles 
persones que viuen a es Guix, aquestes famílies mallorquines que hi viuen i que, d’un 
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dia per l’altre, es trobaran amb uns edificis fora d’ordenació i, per descomptat, sense 
dret a uns serveis bàsics que ara l’Ajuntament està obligat a prestar-los com són 
enllumenat públic, manteniment de carrers, retirada de fems, etc., i que un cop es 
converteixi aquesta zona en ARIP desapareixeran aquestes obligacions deixant totes 
aquestes famílies desemparades. 

Pregunta si això s’ho han plantejat almanco o si les han tengudes en compte o si és que 
els seus drets no compten o no valen. 

El que els sembla paradoxal és que hi hagi aquesta defensa a ultrança des Guix i, en 
canvi, els hagin caigut les dunes des Camp de Mar. Fa sis mesos, a la NTC, va ser 
unànime la inclusió d’aquesta zona –paradisíaca– i comenta que encara recorda la 
defensa acalorada, sobretot dels partits que integren el Bloc, de les dunes des Camp de 
Mar quan les excavadores varen començar a entrar a remoure l’arena perquè era 
absolutament intolerable que en aquell indret es poguessin fer plurifamiliars. 

L’Ajuntament d’Andratx va adoptar la decisió d’aturar les obres però, com varen posar 
de manifest en aquelles reunions i es va recollir en la NTC, en aquesta zona que ara està 
protegida pel planejament urbanístic d’Andratx també existeixen llicències concedides a 
l’empara del planejament anterior que si els jutjats donen la raó als promotors –i sembla 
ser que hi ha informes jurídics que avalen aquesta possibilitat– tendrien un indret 
paradisíac que es podria construir amb uns plurifamiliars que probablement tendran un 
impacte molt major que el que es projectava a es Guix. 

En canvi, aquesta mesura desapareix de la proposta; no se’n diu absolutament res i la 
Sra. consellera no n’ha donat cap explicació quan el Grup Popular li ho ha plantejat en 
diverses ocasions i es veu que ara els indrets d’Andratx ja no tenen tant d’interès. 

Per aquestes raons, el Partit Popular demana a la Sra. presidenta la possibilitat de votar 
aquesta proposta per separat. Per coherència amb el tema des Guix, la votaran en contra 
perquè els sembla flagrantment contrari a la llei desclassificar –sabent-ho– un urbà i 
crear aquests problemes insalvables per al municipi d’Escorca i els que hi viuen.  

Respecte a les ART, el seu Grup s’abstendria perquè es tracta d’una aprovació inicial i 
encara estan a temps que recapacitar. 

La Sra. DUBON (consellera de Territori) agraeix, en primer lloc, les intervencions dels 
distints grups polítics als quals intentarà donar resposta. 

Comenta que comparteix amb el Sr. Flaquer una sèrie de qüestions que ell ha presentat 
en el debat. Bàsicament comparteix que la NTC que es va aprovar inicialment ha tengut 
un valor que –baldament ara no se’n faci l’aprovació definitiva pel fet que s’aprova 
inicialment una modificació del Pla Territorial– els ha servit per dur endavant una sèrie 
d’estudis que han aportat llum sobre com havien d’avançar i, en aquest sentit, ella també 
considera que ha estat positiva i, d’altra banda, un fet essencial ha estat impedir 
l’execució d’aquesta llicència que estava concedida a aquest indret. 
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Per tant, considera que hi ha una sèrie de qüestions positives que comparteix amb el 
portaveu d’UM com també que el Pla Territorial millora amb aquestes modificacions 
perquè, d’alguna manera, es clarifiquen les qüestions. 

També hi comparteix el tema de les ART com a figura que preveu la llei, que és 
totalment defensable i que moltes vegades, per simplificació, parlen sempre negatives 
d’aquesta figura –les ART–, quan vertaderament aquesta figura és positiva si s’aplica 
correctament. 

Afegeix que, en qualsevol cas, quan en alguna ocasió ells han qüestionat alguns grups 
pel tema de les ART quan fan aquesta simplificació, en realitat s’estan referint a algunes 
ART, no a totes. El PTM en va preveure moltes –concretament en va preveure 12 
tipologies– i quan parlen de les ART que, de vegades, sembla que només es refereixen a 
unes en particular i no a tot el conjunt, que moltes d’elles són positives tal com es fa 
palès amb aquestes tres que els donen facilitat de tramitació a partir d’aquesta 
modificació. 

D’altra banda, agraeix la intervenció del Bloc per Mallorca i assegura que comparteix 
amb la Sra. Mascaró el fet d’haver trobat un acord que permet marcar un camí a seguir a 
partir d’ara i, en aquest sentit, diu que aquesta modificació puntual que ara s’aprova és 
això, una modificació puntual amb uns objectius concrets però que no és l’aprovació de 
la modificació que considera que s’haurà de fer, en el seu moment, d’aquest Pla 
Territorial que hauria de ser més ambiciosa quan ja tenguin clar un acord pactat sobre 
quines són les ART que s’han de reconsiderar però, malgrat això, comparteix amb tots 
els grups que la protecció des Guix és molt positiva. 

Pel que fa la intervenció de la Sra. Perelló, en primer lloc, comenta que ella ha fet 
referència a la política territorial dels darrers mesos i a la Llei de mesures urgents i a 
l’aportació que hi va fer el Partit Popular amb el consens dels seus representants en una 
sèrie de qüestions que es varen introduir en la Llei de mesures urgents, cosa que 
considera beneficiosa perquè tot el que sigui protegir el territori de Mallorca, provingui 
del partit que provingui –i en aquest cas s’hi ha sumat el Partit Popular–, sense dubte 
millora la situació existent. 

D’altra banda, quan el Partit Popular va proposar, en fer l’aprovació inicial de la NTC, 
que s’hi havien d’incloure totes les ART, l’equip de govern, per la seva responsabilitat, 
va veure que això els conduiria a una situació no desitjada perquè, en aquells moments –
fa sis mesos exactament– ningú no parlava de recessió en l’economia –just es 
començava a dibuixar però no se’n parlava– i si haguessin fet cas a la proposta que 
posava damunt de la taula el Partit Popular haguessin creat una vertadera crisi en el 
sector turístic i tota la costa de Mallorca i la responsabilitat de govern els impedia 
aquest tipus de mesures que no tenien altre sentit que assumir una proposta –segons ella, 
sense cap ni peus– que no conduïa enlloc. 

Els motius són que el Partit Popular feia referència a totes les ART de l’article 8 que 
totes elles no tenen previst ni delimitat un creixement i que l’únic que fan és aplicar els 
criteris del Pla d’Ordenació Turística (POT) que, evidentment, segueix en vigor així 
com el Pla Territorial i el que s’hagi de fer es farà, però si s’haguessin inclòs en la 
Norma Territorial s’hagués impedit que s’hagués pogut executar absolutament res en 



�

�

 119 
 
 

aquests indrets i no sap a què els hagués conduït aquesta unanimitat que els hagués tirat 
dins un pou. 

Afirma que no sap si aquest n’era l’objectiu i afegeix que a ella sempre la trobaran a 
punt per defensar el territori però mai per paralitzar l’economia de Mallorca. 

En qualsevol cas, creu que ells parlaven d’assolir aquell marc polític estable on 
incorporar totes les ART. Potser aquest marc polític hagués estat estable però haguessin 
creat tal crisi que aquesta estabilitat hauria fet aigües ràpidament. 

La Sra. Perelló també ha fet referència a les dues comissions de seguiment que sorgiren 
arran de la petició feta al Ple en aprovar la Norma Cautelar i, com ella ha dit, es va 
reunir una primera comissió el mes de abril i una segona el mes de juliol i ella estava 
estranyada que la documentació presentada en ambdós casos no tenia pràcticament res a 
veure, segons ha dit ella. 

Considera, com ha dit en la primera intervenció, que possiblement amb una lectura 
ràpida pot donar aquesta impressió però quan es llegeixen amb més tranquil·litat els 
documents aportats es veu que hi ha un fil conductor molt clar i que no existeix tal 
discrepància profunda. En qualsevol cas, el que sí és cert és que la passa final no està 
donada perquè, evidentment, això és una aprovació inicial d’una modificació puntual 
que no impedeix que es puguin fer altres modificacions al llarg de la legislatura quan es 
consideri oportú. 

Li reconeix a la Sra. Perelló que té raó que aquesta passa és més curta que la que 
haguessin volgut donar i li recorda els punts que s’havien marcat en el document que 
lliuraren el mes d’abril on bàsicament s’havien compromès o la seva idea inicial de 
modificació de Pla Territorial –que no li deien puntual en aquell cas perquè si hagués 
abastat totes aquestes qüestions ja no hagués estat puntual– contemplava quatre 
aspectes: 

Aquests quatres aspectes són el tema de les ART, el tema dels espais singulars que 
s’han de protegir un a un, el tema de legislació sobrevinguda i també feia referència a 
un capítol de paisatge que estava pensat per extreure del mateix Pla Territorial –que té 
moltes referències a temes de paisatge– totes aquestes referència que té el mateix Pla 
Territorial i articular-les amb uns nous criteris que s’estan assumint ara arran de la 
subscripció, per Espanya, del Conveni Europeu del Paisatge al qual també s’hi ha sumat 
el Consell de Mallorca, i també la incorporació a la Xarxa Europea del Paisatge que 
obre tot un seguit de nous observatoris i noves oportunitats que els donaran molt de joc. 

En qualsevol cas, aquest capítol de paisatge és un capítol que es pot fer en qualsevol 
moment perquè la idea que ella ja va apuntar a la Comissió de seguiment era que no 
s’intentava crear nova normativa sobre aquesta qüestió sinó ordenar el que hi havia i 
millorar-ne la presentació i la claredat, cosa que no és una qüestió de vida o mort i que 
es pot fer en qualsevol moment i que no ha quedat aparcada perquè hi continuen 
treballant en profunditat i anuncia que en un període relativament curt presentaran un 
programa d’acció d’un pla de treball de tot aquest mandat de quatre anys sobre quins 
temes s’estan fent i quins es volen fer en tema de paisatge i de protecció del territori de 
Mallorca. 
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En quant a algunes altres qüestions que ha plantejat la Sra. Perelló i ara que s’està 
parlant de les ART considera oportú parlar del Pla Territorial de Menorca, que ella ha 
esmentat, i li respon que aquesta sentència efectivament fa referència a la no-execució 
d’una ART que s’havia previst en el Pla Territorial de Menorca que consistia en 
traslladar un aprofitament de primera línia de mar de Son Bou i passar-la a la zona de 
darrere. 

Explica que, segons recorda, al Pla Territorial de Menorca hi havia dues o tres ART 
previstes per casos molt concrets que tenien una problemàtica i aquest n’era un d’ells. 
La “recriminació” al Consell de Menorca ve perquè no ha s’ha fet perquè els 
ajuntaments s’hi adaptassin com diu clarament la sentència –o almanco el que diu la 
premsa sobre la sentència– i, en aquest sentit, li diu que des del Consell de Mallorca ja 
s’està fent feina perquè els ajuntaments s’hi adaptin. 

Afegeix que, en aquest sentit, si té en compte que el govern del Partit Popular va 
presentar un projecte de llei que es va aprovar i que preveia tota la qüestió del reglament 
de les ART. Això es va aprovar l’any 1999 –són les DOT– i aquest reglament no s’ha 
fet mai durant aquests anys. Per tant, la pressió que ara ells puguin tenir per fer aquest 
reglament, si la comparen amb les previsions que feia l’esmentada llei i l’execució 
d’agilitat que ha tengut, que des de l’any 1999 i sine die, no s’hagi fet res per iniciativa 
del Govern, també demostra que l’agilitat no és molt grossa. 

Pel que fa a la referència de la Sra. Perelló sobre que ara l’equip de govern diuen unes 
noves necessitats, li respon que ella no ho plantejaria així perquè creu que les 
necessitats ha estat sempre les mateixes, és a dir, l’equip de govern sempre ha 
considerat que era convenient protegir al màxim aquest indret com element fonamental 
a la serra de Tramuntana ara, també tenen responsabilitats de govern i saben que han 
d’adoptar decisions que no tenguin conseqüències adverses per a l’administració que 
representen i, en aquest cas, el que succeeix és que en aquell moment tenien un informe 
jurídic de la UIB –departament de Dret administratiu– fet en pocs temps i que 
aconsellava passar a unifamiliars per llevar pressió. 

Reitera però, que han anat sorgint nous elements, conforme han anat investigant, que els 
permeten, sembla ser i segons indiquen els serveis jurídics de la casa, donar una passa 
més llarga i, per tant, protegir millor aquest indret perquè hi ha hagut moltes coses que 
s’han fet malament i que poden arribar a fer qüestionar que es tracti realment d’un sòl 
urbà. 

Aquesta premissa que el Grup Popular i el batle d’Escorca tenen tan clara, en aquest 
moment, els serveis jurídics de la casa ja no la hi tenen perquè la manera en què s’ha 
procedit és molt poc ortodoxa. Per tant, això fa pensar que aquest sòl urbà sigui un fals 
sòl urbà –segons apunten els serveis jurídics–, la qual cosa permetria un replantejament 
en profunditat d’aquesta qüestió. 

Una altra qüestió afegida és que en aquest moment s’està en una aprovació inicial que 
no és un acte definitiu. L’acte definitiu serà l’aprovació definitiva, moment en què 
s’haurà de cercar la forma clara i definida de com s’ha de tractar aquest sòl i si és urbà o 
no és urbà i en cas que sigui urbà, quines possibilitats hi ha. 
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Li diu a la Sra. Perelló que, com ella ho sabrà perquè és la seva especialitat, la 
jurisprudència en aquests moments està evolucionant molt ràpidament i el dogma de fe 
de dir “això és urbà” “això no és urbà” està, de cada vegada més, en entredit i les 
sentències varien i tenen moltes matisacions. 

Per tant, aquest dogma de fe de si és urbà o no s’ha d’analitzar en tota la seva 
profunditat, en tot el seu calat, per les persones que ho saben fer –els tècnics de la casa– 
i ells diran en quina condició està. 

Fins i tot en cas de ser un sòl urbà consolidat amb tots els serveis, les lleis permeten 
reconduir aquesta qüestió. Les reconduccions tenen moltes possibilitats –li diu al Sr. 
Font– i si s’ha de reconduir aquesta qüestió acudiran allà on han d’acudir i els diran 
quines són les passes a seguir perquè, evidentment, els serveis jurídics de la casa vetllen 
per la garantia jurídica d’aquesta administració i l’equip de govern seguirà llur 
indicacions. 

S’intenta fer la passa quant més llarga sigui possible per defensar els interessos de la 
comunitat mallorquina i dels ciutadans i, per tant, beneficiar una única promoció que 
podria malmetre la serra de Tramuntana els sembla que seria, vertaderament, una 
decisió totalment errònia i de la qual sí que els podrien demanar responsabilitats de tot 
tipus. 

Per defensar aquest territori, les responsabilitats que se’n puguin derivar s’hauran de 
veure en el moment de fer l’aprovació definitiva i, en qualsevol cas, es valoraran 
correctament i es donaran les passes fins allà on es pugui avançar en funció de la 
informació que es disposi en cada moment. 

El Sr. FLAQUER (UM) vol deixar constància de tres punts: 

En primer lloc, la satisfacció d’Unió Mallorquina per l’acord perquè el Pla Territorial no 
perd la seva essència. 

En segon lloc, satisfacció perquè per desenvolupar, a partir d’ara, una ART es 
requeriran més garanties i manco automatismes, més acord polític, més anàlisi de cada 
ART, més seguretat jurídica i més claredat en les regles del joc. 

I en tercer lloc, Unió Mallorquina està satisfeta perquè ha fet una passa més en el 
compliment de l’acord de governabilitat que té amb els altres dos partits polítics en 
aquesta institució i això vol dir que s’està avançant. 

La Sra. MASCARÓ (vicepresidenta i consellera executiva de Cultura i Patrimoni) diu 
que és una llàstima que ara el Partit Popular demani unanimitat per aquesta norma i 
quan l’hagués poguda defensar, en la legislatura anterior que es va aprovar –que tots hi 
tenien molt a dir–, curiosament no va ser així perquè, quan governen, la unanimitat no 
és possible i només ho és quan estan a l’oposició. 

Remarca que el seu Grup és molt proteccionista i l’han estat sempre. La gent del Bloc 
per Mallorca –PSM, Esquerra Unida i ERC– aposten moltes vegades per 
desclassificacions però tampoc no aposten per tot o res. 
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Demanen unanimitat per incloure totes les ART, quan estan d’acord amb algunes ART 
perquè reconverteixen i milloren el territori i no creu que per assolir la unanimitat amb 
el Partit Popular hagin de quedar enrere d’aquestes zones. 

Si les zones de connexió Palma–Marratxí, Sant Llorenç–Cala Millor o a una zona 
d’Alcúdia es pot avançar amb la millora del paisatge amb les ART no l’aturaran per 
arribar a un acord amb el Partit Popular. 

Si el Partit Popular demana la unanimitat per aturar les 5000 places de sa Ràpita, les 
prop de 2000 a Son Verí Nou, les de Son Creuer, etc. potser sí que s’hi asseurien però la 
unanimitat ha de ser coherent amb una línia, no ara sí, ara no. 

Tothom està disposat a parlar-ne i a pactar però amb una línia de coherència. O tot o res 
de vegades és difícil. Respecte a les ART, creu que segurament el seu Grup ha estat el 
que més les ha criticat políticament. N’hi ha de bones i no totes són un lot. Les bones es 
duen avui per poder-les simplificar i executar-les al més aviat possible. 

La Sra. PERELLÓ (PP) manifesta que vol fer un parell d’observacions respecte a la 
intervenció de la Sra. Dubon. 

Comenta que ha dit que el Partit Popular, quan abordaven el tema de la NTC i 
sol·licitaven que, si s’havien de qüestionar les ART, es qüestionassin totes i fossin 
valents i entrassin a analitzar-les totes per tal d’arribar a una conclusió responsable 
sobre quines eren bones i quines dolentes, doncs la Sra. Dubon ha dit que la decisió 
responsable per part de l’equip de govern va ser no incloure dins la moratòria totes les 
ART perquè això hagués ocasionat una crisi econòmica i haguessin caigut en un forat. 

A continuació li diu a la Sra. Dubon que a ella li agradaria saber què fa l’equip de 
govern ara. Amb aquesta decisió que avui duen a aprovació el que fan és suspendre sine 
die les ART excepte aquelles que tenen interès en desenvolupar: les ART 9.1, 9.2 i 10.2 
que són les que, per la raó que sigui, tenen un interès real i efectiu de desenvolupar a 
curt i termini i el que fan és condemnar a una suspensió perpètua –al marge d’una 
suspensió que la mateixa Norma Cautelar podria dur aparellada o la mateixa suspensió 
de la modificació durant la tramitació del Pla Territorial– amb aquesta decisió de 
subjectar-ne l’execució a un reglament que diuen, públicament i sense pudor, que no 
faran durant aquesta legislatura i això implica una suspensió en tota regla d’una sèrie de 
drets i expectatives que estan allà i es mantenen. 

Per tant, no accepta que li digui que amb la proposta inicial del Partit Popular creaven 
una espècie d’hecatombe i amb aquesta decisió el que fa l’equip de govern és adoptar 
una decisió responsable. 

També ha dit que aquesta és una primera passa i que no descarten, durant la resta de 
legislatura, fer alguna modificació més ambiciosa i valenta del Pla Territorial i li 
demana a la Sra. Dubon si no li sembla incoherent que per una banda estigui 
subvencionant molts d’ajuntaments d’aquesta illa per dur a terme l’adaptació dels seus 
planejaments al Pla Territorial i, al mateix temps, està anunciant que durant els tres anys 
que queden de legislatura potser modificaran amb més profunditat el Pla Territorial. 
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Li comenta a la Sra. Dubon que, com ella sap, per als ajuntaments és molt difícil 
aconseguir que una modificació d’aquestes característiques tiri endavant i arribi a bon 
port i li demana si creu que és responsable que, d’aquí a un any o dos, algun d’aquests 
municipis ajudats pel Consell de Mallorca que hagin aconseguit la volguda adaptació al 
PTM i llavors es torni a dur a terme una altra modificació profunda del PTM perquè no 
són capaços –l’equip de govern– d’entrar d’una manera decidida i contundent per veure 
si es mantenen o no les ART i difereixen el problema a d’aquí a dos o tres anys, la qual 
cosa sí que li sembla una irresponsabilitat i que no redunda en seguretat jurídica. 

Pel que fa al tema des Guix, li suggereix que recapacitin perquè adoptar una decisió 
com la d’avui quan pràcticament tot el poble d’Escorca ha manifestat –a través de les 
signatures– que hi estan en contra; el batle ha dit clarament i contundentment que no hi 
estan d’acord i que s’ofega i es condemna a l’estancament a tot un municipi. 

S’ha dit ben clar que tota aquesta defensa des Guix no és la defensa d’un projecte 
concret de construcció perquè aquí sembla que el tema des Guix és sinònim a fer el 
famós llogaret de plurifamiliars i els demanen que diguin com volen que s’hi 
construeixi: les densitats, la tipologia de les edificacions, etc., però que, per favor, no 
toquin el que és un urbà de tota la vida. 

És cert que la jurisprudència és restrictiva a l’hora de dir què és un urbà. No basta que el 
planejament digui, purament i simple, que és un urbà, però també la recent sentència de 
Cala Tuent diu clarament que un sòl que és urbà perquè compta amb tots els serveis que 
li exigeix la llei per ser urbà –i es Guix els té i quedarà demostrat–, no pot ser 
desclassificat. 

Es poden plantejar si una llei els pot desclassificar però el que està clar és que un pla 
territorial no els pot desclassificar i això és el que pretén l’equip de govern. 

El que els sembla increïble és que, després de tot el que s’ha exposat sobre aquest punt, 
la justificació d’aquesta desclassificació a la memòria que se sotmetrà a aprovació i a 
informació pública i en base a la qual s’hauran de fer les al·legacions que es considerin, 
diu únicament que “es tracta d’una zona d’enorme valor mediambiental i paisatgístic 
amb masses boscoses de gran interès ecològic al seu interior i envoltat de zones 
formalment classificades com Àrees Rurals d’Interès Paisatgístic o ANEI.” 

No hi ha cap altre argument en la memòria que justifiqui aquesta decisió perquè tots els 
arguments que ha donat la Sra. Dubon en la seva intervenció no apareixen reflectits a la 
memòria: ni el tema de població, ni el tema de l’oferta i la demanda, ni el tema de si és 
un fals urbà o és un urbà. Tot això són apreciacions que ha afegit durant la seva 
intervenció però que no figuren enlloc i demana, a l’hora d’oposar-se’n i de fer-hi 
al·legacions, què han de tenir en compte. 

Afegeix que argument jurídic per poder declassificar un urbà sigui que neixin cinc o sis 
al·lots a Escorca o que no hi hagi oferta i demanda en una promoció d’habitatges socials 
no són arguments massa jurídics. 

Finalment, li sorprèn que no s’hagi dit res de les dunes des Camp de Mar que ella ha 
plantejat dues o tres vegades durant la seva intervenció. Per part de l’equip de govern  
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no es diu res absolutament sobre per què aquesta zona, a partir d’avui, ja no és digna de 
protecció. 

La Sra. DUBON (consellera de Territori) considera que com que ja arriben al punt final 
d’aquesta discussió, voldria fer una recopilació de les idees que creu fonamental per 
tancar-la. 

Una qüestió que s’ha de considerar i que és clau és el s’entén i entenen els tribunals de 
justícia pel tema de consolidació del que és urbà i la possibilitat o no de 
desclassificació. 

Com ha dit, aquesta és una qüestió complexa i que se surt de l’àmbit purament polític 
però a la vista dels escrits que els han arribar en aquest Ple, vol que consti en acta que 
per part de l’Ajuntament i diversos particulars –Srs. Vidal Quart, Perelló Quart i Vallori 
Mairata–, en els quals adverteixen els membres que integren el Ple que iniciaran les 
pertinents accions de responsabilitat civil personal contra aquells consellers que votin a 
favor de la proposta. 

Opina que aquesta és una qüestió d’un calat suficient perquè consti en l’acta d’aquest 
Ple i hi quedi recollit atès que és una qüestió, com a mínim, molt greu i que val la pena 
que es remarqui. 

Diu que, en primer lloc, és possible la desclassificació d’un sòl urbà fins i tot en el cas 
que aquests tengués –com ha dit abans– tots els serveis si es considera que l’estratègia 
territorial així ho demana. 

En aquest cas s’haurà de determinar, en el moment de l’aprovació definitiva i després 
d’estudiades totes les al·legacions fruit de l’exposició pública subsegüent a aquesta 
aprovació inicial, el procediment concret de com s’han de materialitzar. 

Observa que vol fer un poc d’història de com ha anat el procés des Guix, més quan s’ha 
anunciat el tema de querelles i explica que els supòsits pels quals els poden interposar 
una querella –després d’haver-ho consultat amb un jurista–, en quant al codi penal pel 
que fa referència a les qüestions administratives, bàsicament podrien fer referència a 
falsificació documental, tràfic d’influències, suborn i prevaricació (que vol dir “decisió 
injusta sabent-ho”). 

Considera que el fet que s’anunciàs públicament i, encara que no ho ha dit el Partit 
Popular, els ha arribat a través de diferents mitjans, cosa que crea una tensió en els 
membres d’aquest Ple que val la pena considerar i demana que pensin i analitzin si els 
sona alguna de les qüestions que ha esmentat.  

En el tema des Guix, diu que no entrarà en un atac fulminat però creu que algunes de les 
coses que ha esmentat del codi penal potser si estan reflectides en el que ha passat en 
aquest cas i anuncia que n’explicarà un poc el procés. 

Diu que ha parlat en diverses ocasions amb el batle d’Escorca sobre aquesta qüestió. En 
la primera ocasió –setembre de 2007 en fer-hi la primera visita oficial acompanyada de 
tot l’equip de govern del seu departament–, davant una pregunta que va formular el 
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prior de Lluc –que hi era present– que demanava què es volia fer amb es Guix i el batle 
va contestar la següent frase –i hi ha testimonis suficients– “què passarà si me demanen 
aquesta llicència”. Després han sabut que estava donada per decret de Presidència i 
això, vertaderament, quan a un conseller acompanyat del seu equip de govern se li diu 
això, pensin a veure si era correcta aquesta resposta. 

Afirma que coneixent el volum de llicències que té un ajuntament com el d’Escorca, no 
creu que aquest Ajuntament es pugui haver oblidat d’haver donat una llicència d’aquest 
calibre perquè just feia un any que estava donada i si un batle no se’n recorda al cap 
d’un any d’haver donat una llicència com aquesta s’ho hauria de fer mirar per si tengués 
algun problema o és que l’està enganant. 

En la segona ocasió –novembre de 2007 quan encara no sabien que hi havia aquesta 
llicència– va dir que “creia que ja havien sol·licitat la llicència però no recordava quan 
i que probablement s’hagi d’entendre donada per silenci positiu” quan estava feta per 
decret feia un any i, d’altra banda, val la pena dir que no s’havia comunicat a 
Cooperació Local que és el que toca fer-se. Totes les llicències que concedeixen els 
ajuntaments es comuniquen a Cooperació Local i el Consell de Mallorca no tenia cap 
constància d’aquesta llicència durant tot aquest període. 

Davant aquesta situació, el Consell va enviar una inspecció a l’Ajuntament d’Escorca. 
En les inspeccions que es dugueren a terme durant el mes d’octubre, va ser quan per 
primera vegada varen tenir constància que s’havia concedit aquesta llicència i s’havia 
fet per decret de Batlia de data 8 de setembre de 2006, és a dir, un any anterior a la 
visita. 

Llavors el Consell va requerir a l’Ajuntament tota la documentació en data de novembre 
de 2007, documentació que té entrada al Consell de Mallorca en data 12 de febrer de 
2008. A partir d’aquesta documentació es comença a fer la feina oportuna i un cop s’hi 
ha començat a treballar es donen compte de problemes que sorgeixen amb aquesta 
llicència que els fan pensar –no als polítics sinó als serveis jurídics de la casa– que es 
podria considerar un llicència mal donada. 

Una altra qüestió que volia esmentar perquè no és trivial és que quan es va exposar al 
públic la NTC, en el període d’al·legacions, tots els ajuntament també podrien emetre el 
seu informe i l’Ajuntament d’Escorca, en aquest cas, va fer un escrit però el curiós és 
que l’escrit no tenia el caràcter d’informe com els dels altres ajuntaments que els 
explicaven l’oportunitat o no de les accions que s’hi preveien, sinó que en aquest cas, la 
redacció de l’escrit d’aquest Ajuntament sembla més bé una al·legació d’un promotor i 
no d’un batle. Aquesta és una qüestió que mostra una mica com està la situació. 

Indica que des de la mateixa sentència de Cala Tuent, esmentada anteriorment, 
sentència de qual se n’ha facilitat una còpia als grups polítics i té constància que el 
Partit Popular l’ha rebuda i l’ha llegida, dóna molt de joc perquè posa en relació 
contínuament aquest dos espais (Cala Tuent i es Guix) per una raó: perquè l’al·legador –
la persona que vol defensar els  interessos de Cala Tuent– esgrimeix com argument a 
favor seu que es Guix sí que té una consideració diferent i, per tant, el jutge quan en 
parla fa moltes al·lusions a aquest espai. 
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D’alguna manera, aquesta sentència es demana per què es Guix no es va incorporar al 
Pla Territorial com a element a protegir i, en certa manera, es pot dir que aquesta 
sentència els dóna peu a poder avançar en aquest sentit. 

D’altra banda, a mesura que es va avançant en la investigació, es veuen moltes coses 
que, vertaderament, no afavoreixen en absolut l’Ajuntament d’Escorca. Concretament 
ahir, el batle els va fer arribar, juntament amb tots aquests escrits abans esmentats que 
els amenaçaven, un petit resum per part de l’Ajuntament que justificava que hi havia 
cinc informes que deien que hi havia tots els serveis.  

Si es llegeix bé aquest document que, com diuen en castellà, tiene miga, perquè resulta 
que el mateix Ajuntament els envia cinc informes que diuen que es Guix té tots els 
serveis i a continuació en llegeix les dates: un és de l’any 1982, l’altre de 1985 i els tres 
darrers de l’any 2008, és a dir, tenia serveis el 82 o els té ara. 

Amb tot i això, hi ha un procés enmig que no és menyspreable i és que l’Ajuntament 
d’Escorca ha anat fent un degoteig de peticions, any rere any, al Consell de Mallorca, a 
través del Pla d’Obres i Serveis, per tal que li anassin donant ajuda econòmica per 
desenvolupar aquests serveis. 

Per tant, si l’any 82 ja tenia aquests serveis, com s’entén que durant aquests anys el 
Consell de Mallorca hagi estat pagant aquests serveis.  

Li comenta al Sr. Font que la quantia d’aquests serveis no són una simple renovació 
sinó que demostra clarament que aquests serveis s’han anat posant a posteriori i que, per 
tant, no existien abans. 

D’altra banda, aquesta és una qüestió molt greu perquè el Pla d’Obres i Serveis 
normalment funciona en paral·lel i no passa pel departament de Territori i el que 
succeeix és que varen descobrir que, aquest mateix any, encara hi havia pagaments 
importantíssims d’un milió d’euros pendents per a executar, encara, serveis. 

Si en aquests moments, l’Ajuntament encara presenta documentació per acabar de 
completar aquests expedients vol dir que aquests serveis no estaven completats perquè 
si no, no tendria sentit tota aquesta despesa. 

Totes aquestes qüestions considera que no afavoreixen en absolut l’Ajuntament, no 
aclareixen res a favor de les qüestions que s’han apuntat i més quan s’ha dit en tot 
moment que aquest era un sòl urbà consolidat i demana quina casta de consolidació que 
ha hagut de menester deu tipus d’intervencions. 

A continuació detalla les intervencions esmentades. Només en els darrers anys, des de 
l’any 2001 i 2002, s’hi ha posat l’enllumenat públic; el 2002 i 2003, xarxa de baixa 
tensió; el 2004, 2005 i 2006, dotació de xarxa d’aigües residuals; el 2006, 2007 i 2008, 
construcció de dipòsit regulador d’aigua potable. 

Per tant, si aquests són els serveis no sap quina era la situació que hi havia abans. A 
més, el Sr. Font apunta que una qüestió és –i tots saben com funciona el procediment 
d’urbanització a aquestes illes i coneix com es va fer a Menorca amb el Pla Territorial–: 
quan una urbanització ha posat uns serveis i, per les circumstàncies que siguin, aquest 
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serveis s’han deteriorat i són inservibles –cosa que succeeix moltes vegades– després ja 
no hi són, és a dir, d’aquests serveis pot ser que en quedi un relicte –com un document 
històric que d’aquí a uns anys podria ser patrimonial i tot–. Considera que ha estat un 
desastre dir que tot era correcte quan no ho era. 

Pel que fa a les dunes des Camp de Mar, explica que han estudiat aquest tema perquè hi 
ha un recurs interposat al qual s’està donant resposta. En primer lloc s’ha d’aclarir quina 
casta de protecció necessita un espai que ja està qualificat a les Normes d’Andratx com 
espai lliure públic. És a dir, si és espai lliure públic, la protecció que necessita ja se la 
donen les Normes Subsidiàries d’Andratx i no cal posar-lo.  

No s’hi ha inclòs cap zona verda dins la protecció perquè ja estan protegides pel 
planejament i protegeixen aquells espais que són susceptibles d’ésser edificats i, per 
tant, no s’hi havien de posar les dunes des Camp de Mar si, vertaderament, té la 
condició d’espai lliure públic. Li diu a la Sra. Perelló que, com ella ja sap, un espai 
lliure públic no pot ser edificat. 

També ha apuntat la Sra. Perelló que hi ha una llicència però aquesta va ser caducada 
per l’Ajuntament d’Andratx en data 25 de maig de 2007 i li demana si no confia en les 
decisions que prenia l’Ajuntament d’Andratx quan hi governa el Partit Popular. 
Considera que és preocupant si no confien en el que feren els tècnics de l’Ajuntament 
d’Andratx que ells hi governaven. 

Reitera que la llicència està caducada en la data abans esmentada i considera que no 
importa tornar a parlar-ne perquè la llicència està caducada i la qualificació és d’espai 
lliure públic. 

Finalment i per resumir, manifesta que el Partit Popular ha parlat en vàries vegades 
d’intentar aproximar-se i d’arribar a acords però creu que, quan s’analitzen en 
profunditat les qüestions, no hi ha un vertader interès per arribar a acords territorials 
sinó que ha estat una manera de fer un bloom i de despistar un poc l’opinió pública 
malgrat que considera que l’opinió pública no es despista tan fàcilment. 

El Sr. FONT (PP) demana la paraula per fer constar en acta dues coses si ni la Sra. 
Dubon ni la Sra. Mascaró tenen res a dir al respecte. 

Comenta que la Sra. Dubon ha dit que el Partit Popular, des de l’aprovació de les DOT 
el 99, va tenir la possibilitat de desenvolupar el reglament de les ART i no ho va fer. 
Vol que consti en acta que tengueren l’oportunitat de desenvolupar el reglament de les 
ART i no ho varen fer i vol afegir que... 

La Sra. presidenta li diu al Sr. Font que està introduint un nou debat i que l’acta recull el 
que s’ha dit. 

El Sr. FONT (PP) diu que no sempre les actes recullen tot el que s’ha dit i que de la 
mateixa manera que la Sra. Dubon ha dit que volia que constàs en acta una cosa 
determinada, ell vol que consti en acta que la Sra. Mascaró ha dit que hi ha ART que 
són bones. 
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D’altra banda, dues apreciacions que seria bo que constassin en acta: que el grup de 
consellers de Partit Popular mai no ha dit que volgués presentar cap querella criminal i, 
en segon lloc, en el llistat que ha pogut veure que han presentat de la gent que ha signat 
de Lluc hi ha el número dos d’UM, perquè se sàpiga. 

La Sra. MASCARÓ (vicepresidenta i consellera executiva de Cultura i Patrimoni) 
explica que el Sr. Font introdueix paraules que ella sí que ha dit però considera que no 
s’ha de dubtar del que es recull en l’acta. 

Recorda que això no és el Parlament i que no es fa un diari de sessions que fins i tot 
recull si algú tus. Aquesta és una entitat que fa un acta que és un resum del que s’ha dit i 
s’expliquen els acords. 

Si el Sr. Font vol que s’incloguin en l’acta coses que no s’hi hagin recollit, quan 
s’aprovi l’acta d’aquesta sessió en la propera sessió ja hi votarà a favor o en contra del 
que se’n digui. 

Pel que fa a les firmes, considera que tots hauran de mirar els residents que hi ha haguts 
aquests anys per Escorca si firmen o no firmen. 

El Sr. FLAQUER (UM) intervé per una qüestió d’ordre. Comenta que hi ha un error que 
se repeteix amb aquesta modificació i del qual n’han parlat els portaveus abans d’entrar 
al Ple. 

Voldria que constàs en acta, i que la consellera en pregués nota perquè és un error 
material, que allà on es diu “REMX3 - sa Pleta de la Ràpita del municipi de Campos”, 
ha de dir “THMXX1 – sa Marina de Campos”.  

Per tant, és un error que no se soluciona amb aquesta modificació perquè tornen a 
recaure en l’error i, segons li han dit, no es pot arreglar en aquest Ple però que voldria 
que s’arreglàs via al·legacions així com que en prenguessin nota la Sra. consellera, els 
Srs. directors i el Srs. tècnics perquè això està causant nerviosisme a un municipi, el 
batle del qual l’ha demanat i no se li ha fet cas i hi ha uns ciutadans que estan afectats 
negativament quan no en tenen cap culpa. 

El Sr. FONT (PP) manifesta el seu acord amb la proposta del Sr. Flaquer.  

La presidenta, per concloure aquest debat, demana confiança en els serveis de 
transcripció de les actes i, si no, els senyors del Partit Popular ja diran amb què no estan 
d’acord en el proper Ple. 

Pel que fa al comentari sobre Campos, explica que ja se n’havia parlat i que no és una 
errada d’aquesta modificació sinó del Pla Territorial aprovat i vigent que s’arreglarà via 
al·legació. 

La Sra. PERELLÓ (PP) proposa que, tal com es va fer en la votació de la Norma 
Territorial Cautelar, donar un tractament diferenciat a es Guix. 

Tal com ve redactat a l’acord és un poc complicat i la postura del seu Grup seria 
distinta, és a dir, pel que fa a es Guix seria contrària i en els altres punts s’abstendrien. 
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La presidenta els ofereix que consti en acta que el Partit Popular té una postura contrària 
pel que fa a es Guix i que s’abstendrien a la resta de punts de la modificació del Pla 
Territorial però el que passa és que la votació no pot ser separada perquè és un punt únic 
d’acord, és una modificació única del Pla Territorial i no es pot separar. 

El Sr. FONT (PP) demana, en primer lloc, la suspensió del Ple per tal de reunir-se els 
portaveus. 

En segon lloc demana que s’oblidin del darrer que ha dit que és el que cerquen posant-
ho tot junt. És a dir, és evident que si el Partit Popular s’asseu amb la presidenta es 
podran separar els punts 1 i 2 referents a Escorca amb els quals estan en contra i després 
mirar com es pot fer amb els altres dos punts perquè es puguin votar per separat. 

La presidenta informa al Sr. Font que aquesta proposta ha anat a Comissió de 
Seguiment i a Comissió Informativa que és on el Partit Popular havia d’explicar si hi 
havia interès en votar alguna cosa a favor i com s’havia de plantejar aquesta votació. 

Ara, arribat a aquest punt de modificació del Pla Territorial de Mallorca puntual que 
pretén un acord per aturar el desenvolupament de les Àrees de Reconversió Territorial i 
desclassificar es Guix, considera que l’assumpte està prou tractat i que no es pot separat 
la votació perquè així s’ha plantejat al Ple i, tot seguit, sotmet l’acord a votació. 

El Sr. FONT (PP) assegura que el Partit Popular ja ho va dir a la Comissió Informativa. 
Vist que no tenen l’amabilitat d’asseure’s per parlar-ne, anuncia que votaran en contra 
de la proposta perquè considera que atès que el seu Grup estava en contra des Guix, 
l’equip de govern, en les altres qüestions, no protegeixen res sinó, en tot cas, deixen fer. 

La presidenta li retreu al Sr. Font que si volia intervenir en el debat de la modificació 
del Pla Territorial de Mallorca ho hagués pogut fer com a portaveu del Partit Popular, 
cosa que no ha volgut fer i ara intervé aquí. 

Tot seguit sotmet a votació l’acord de modificació puntual del Pla Territorial de 
Mallorca que ha arribat a Ple com una modificació puntual global que inclou els 
aspectes que s’han explicat durant el debat. 

S'aprova per desset vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM) i setze en contra (PP). 

PUNT 20. MODIFICACIÓ PUNTUAL RELATIVA ALS EQUIPAMENTS 
ESPORTIUS EQ00/DP (25-08-P), EQ 00/DP (25-11-P) I EL1A (25-07-P) JOAN M. 
TOMÀS I TOMÀS VILA. (11/12/2007), DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ 
URBANA DEL TM DE PALMA 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori: 
Atès l’expedient relatiu la modificació puntual del Pla General d’Ordenació del Municipi de Palma 
relativa al reajustament dels equipaments esportius privats EQ00/DP (25-08-P), EQ00/DP (25-11-p) i de 
l’espai lliure públic EL1a (25-07-P) a la illeta formada pels carrers Joan Ma. Thomàs i Tomàs Vila de 
Santa Catalina - Son Armadans, vist l’informe favorable de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Patrimoni Històric, així com el dictamen favorable del Consell Consultiu de les Illes Balears, 
s’eleva al Ple del Consell Insular de Mallorca la següent proposta d’ 

ACORD 



�

�

 130 
 
 

Primer.- Atès l’expedient relatiu la modificació puntual del Pla General d’Ordenació del Municipi de 
Palma relativa al reajustament dels equipaments esportius privats EQ00/DP (25-08-P), EQ00/DP (25-11-
p) i de l’espai lliure públic EL1a (25-07-P) a la illeta formada pels carrers Joan Mª. Thomàs i Tomàs Vila 
de  Santa Catalina - Son Armadans, i d’acord amb el dictamen de la Ponència Tècnica i la proposta de la 
Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric, en el tràmit previst a l’article 
132.3 del Reial decret 2159/1978, de 23 de juny, Reglament de Planejament Urbanístic, i d’acord amb el 
dictamen del Consell Consultiu de les Illes Balears número 88/2008, de data 12 de maig de 2008, el Ple 
del Consell Insular de Mallorca acorda aprovar definitivament l’esmentada modificació puntual, tot 
subjectant-la a les següents prescripcions: 

1a. El projecte constructiu haurà d’incloure un annex hidràulic firmat per tècnic competent (enginyer de 
camins, canals i ports o enginyer tècnic d’obres públiques) on es dimensioni el tram de torrent a soterrar 
per un cabal mínim de 80 m3/seg i s’asseguri la mateixa capacitat de desguàs en el tram del llit entre 
l’actuació a realitzar i la seva desembocadura. 

2a. En el mateix projecte, haurà de figurar el compromís per escrit del peticionari assumint les tasques de 
neteja i manteniment del tram soterrat, quedant prohibida la ubicació de qualsevol tipus de conducció en 
el seu interior. 

Segon.- Comunicar el present acord al Consell Consultiu de les Illes Balears, en aplicació del disposat a la 
Llei 5/1993, de 28 març. 

S'aprova per unanimitat. 

PUNT 21. RECTIFICACIÓ D’ERROR MATERIAL PER TAL DE SUBSTITUIR 
LA CATEGORIA DE PROTECCIO “B” PER LA “A2” DE L’ELEMENT 
CATALOGAT “S’EXCORXADOR” ALS PLÀNOLS H-16 I H-17, SERIE D.01, 
D’ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ, DEL PGO DE PALMA 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori: 

De conformitat amb allò acordat per la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni 
Històric en sessió celebrada dia 16 de maig de 2008, s’eleva al Ple del Consell Insular de Mallorca la 
següent proposta d’ 

ACORD 
“Atès l’expedient promogut per l’Ajuntament de Palma en relació a la rectificació de l’error material 
detectat al Pla General d’Ordenació Urbana, relatiu a la substitució de la categoria de protecció “B” per la 
“A2” de l’element catalogat “S’Escorxador” als plànols H-16 i H-17, sèrie D.01 d’ordenació del sòl urbà, 
de conformitat amb el dictamen de la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme, i la 
proposta de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric,  en base al que 
disposa l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i de procediment administratiu comú, el Ple del Consell Insular de Mallorca acorda acceptar la 
correcció proposada de l’error material produït, i, en conseqüència procedir a la seva rectificació, tot 
procedint a la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears”. 

S'aprova per unanimitat. 

PUNT 22. MODIFICACIÓ PUNTUAL RELATIVA A LA IMPLANTACIÓ 
D’UNA ROTONDA DE CONNEXIÓ DE L’AVINGUDA D’AMÈRICA, CAMÍ 
DE LES MERAVELLES I C/ MAR D’ARAL (CREACIÓ D’ELP, INCREMENT 
EQUIPAMENT EQ2A/DO I AUGMENT VIALS), DEL PGO DE PALMA 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori: 

De conformitat amb allò acordat per la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni 
Històric en sessió celebrada dia 16 de maig de 2008, s’eleva al Ple del Consell Insular de Mallorca la 
següent proposta d’ 
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ACORD 
“Atès l’expedient de modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana del municipi de Palma, 
relativa a la implantació d’una rotonda de connexió de l’Avinguda d’Amèrica, Camí de Les Meravelles i 
Carrer Mar d’Aral (creació d’espai lliure públic [ELP], increment equipament EQ2a/DO i augment vials), 
d’acord amb el dictamen de la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme i la proposta de la 
Comissió Insular, en el tràmit previst a l’article 132.3 del Reial decret 2159/1978, de 23 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament de Planejament Urbanístic, el Ple del Consell Insular de Mallorca acorda aprovar 
definitivament l’esmentada modificació”.  

S'aprova per unanimitat. 

PUNT 23. COMPLIMENTACIÓ DE PRESCRIPCIONS DE LA MODIFICACIÓ 
DE LA UE/8.1.1 DEL PERI DES JONQUET, DEL PGOU DE PALMA 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori: 

De conformitat amb allò acordat per la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni 
Històric en sessió celebrada dia 16 de maig de 2008, s’eleva al Ple del Consell Insular de Mallorca la 
següent proposta d’ 

ACORD 
«Atès l’expedient promogut per l’Ajuntament de Palma en relació a la complimentació de les 
prescripcions assenyalades a l’Acord del Ple del Consell Insular de Mallorca, adoptat en sessió celebrada 
el dia 6 de juny de 2005 (BOIB núm. 100 de 02-07-2005) mitjançant el qual es  procedí a l’aprovació 
definitiva de la modificació de la UE/8.1.1 del Pla Especial de Reforma Interior des Jonquet, del Pla 
General d’Ordenació Urbana d’aquell municipi, de conformitat amb el dictamen de la Ponència Tècnica 
d’Ordenació del Territori i Urbanisme, i la proposta de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Patrimoni Històric, en base al que disposa l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú, el Ple 
del Consell Insular de Mallorca acorda donar per correctament complimentades les prescripcions 
expressades». 

El Sr. Pere Felip, representant de la Unió d’Associons de Mallorca, fa la següent 
intervenció: 

“Sra. presidenta, senyores i senyors consellers, la Unió d’Associacions de Mallorca 
desitja felicitar la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni 
Històric del Consell Insular de Mallorca per donar el vistiplau el passat mes de juny a 
que es Jonquet fos declarat Bé d’Interès Cultural (BIC). 

Fou una bona notícia per a un barri que perillava degut a dos desraonats i paranoics 
macroprojectes urbanístics: el de “Mar i Terra” i el dels “Rentadors”. Aquesta mesura, 
òbviament, pot suposar preservar, de manera definitiva, l’actual fesomia des Jonquet. 
 
També volem felicitar efusivament el PSIB-PSOE, Bloc i UM per votar favorablement 
en la Comissió General i de Comptes celebrada el passat 27 de juny l’aprovació del 
PERI des Jonquet que avui es duu a Ple. 

I per contrapartida, la nostra entitat critica, amb duresa, a l’abstenció del Partit Popular. 
Una abstenció inadmissible, deplorable, antimallorquina, que demostra clarament que el 
Partit Popular no estima les nostres coses, que no estima les nostres senyes d’identitat. 
Vostès, senyores i senyors del Partit Popular està vist i demostrat que passen 
olímpicament des Jonquet baldament que sigui el millor que ens queda a Mallorca. 
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Avui és obligació que aquest acord que es duu a Ple s’aprovi per unanimitat, sense 
abstencions. I a continuació li direm a les honorables i als honorables consellers del 
Partit Popular (i de mode molt especial al seu portaveu, el setciències i quasi sempre 
exaltat Sr. Jaume Font) el perquè amb argument irrefutables. 

La història des Jonquet, com a tradicional barri de pescadors, es remunta a alguns segles 
enrere en el temps. Sorgit com el sector de migjorn del barri de Santa Catalina sobre un 
altiplà conegut com el Terrer, existeixen constàncies d’un molí en la zona ja en el segle 
XIV. En 1671, el rafal des Jonquet tenia dedicació hortícola, limitava amb el camí de 
Portopí i era propietat de Simó Rigo. A finals del segle XVII s’hi establiren la majoria 
dels molins de farina. Set en total, dels quals cinc han sobreviscut fins a l’actualitat. 

Són el Molí d’en Garleta, el Nom de Déu, d’en Carreres, de sa Garriguera i d’en Celos, 
tot haver desaparegut el Molí d’en Toni Trossos i el Molí d’en Moll. Durant els anys 20 
i 30 la base de la murada va acollir els hangars de l’Aeromarítima Mallorquina, una 
companyia d’hidroavions que establí aquí la base d’operacions en el que va ser la 
primera línia regular de passatgers entre Palma i Barcelona. Més tard, durant els anys 
60, es Jonquet aglapí gran popularitat social amb la ubicació de sales de festa com Jack 
el negro i la seva projecció de postal típica de cara al nou turisme de masses. 

Tota la zona des Jonquet constitueix un magnífic exemple d’arquitectura popular, 
d’urbanisme popular; un agradós conjunt de cases blanques, de pujades, d’escaletes, de 
carrers estrets i sinuosos; un bell grup de cases agombolat entre el carrer de Sant Magí i 
la mar. Sense dubte, es Jonquet constitueix un conjunt històric amb totes les lletres, tal 
com el defineix la UNESCO, la Unió Europea i les nostres lleis de protecció del 
patrimoni. Un conjunt històric que, tal com preconitzen aquestes institucions, s’ha de 
preservar. 

Es Jonquet, afortunadament, ha conservat intacte el traçat original dels seus carrers 
estrets i irregulars i habitatges d’una sola planta edificats, majoritàriament, durant els 
segles XIX i principis del XX. 

Es tracta, doncs, d’un patrimoni urbanístic i arquitectònic de característiques úniques a 
Palma, la fesomia del qual transmet una part essencial de la història de Mallorca quan 
les pescadors comptaven amb el seu propi barri. 

Es Jonquet és com les aixelles de la ciutat. És com el vent de la mar que passa entre les 
camises dels mariners. Es Jonquet és l’encant d’un lloc al qual els molins canvien el seu 
aspecte a la llum de la luna. 

I a partir d’ara? També és important. Es Jonquet ha de posar en valor, quasevol tipus 
d’intervenció o d’obra –també les dels particulars– hi hauran de passar més filtres que 
mai i tot hauria de servir per generar una nova imatge d’aquesta zona de Palma massa 
vegades oblidada. 

Esperam, ja per acabar, i confiam que el portaveu del PP, el Sr. Jaume Font, tendrà la 
suficient valentia per contestar a la nostra intervenció. En cas contrari, em defraudaria, 
Sr. Font.” 

Tot seguit, la Sra. presidenta li fa una advertència al Sr. Pere Felip. Li comenta que el 
Ple de Consell li deixa intervenir, a cada sessió, en totes aquelles qüestions que vol 
plantejar però ha d’eliminar dels seus discursos aquelles paraules que puguin ser 
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insultants o ofensives per a qualsevol membre del Consell de Mallorca que mereixen tot 
el respecte de tots els ciutadans de Mallorca, siguin del partit polític que siguin. 

(NOTA: Aquesta intervenció es fa, per error, en el punt 20 però s’inclou aquí per ser 
relativa a aquest punt) 

El Sr. FONT (PP) comença la seva intervenció. Respecte del Jonquet, vol reiterar el que 
ha expressat en ocasions anteriors. Recorda que poques setmanes abans de l’aprovació 
de l’inici del BIC, la Comissió Insular d’Urbanisme havia aprovat un PERI. El PP va 
manifestar la seva abstenció pel fet que considera que hi ha un solapament de qüestions, 
per no entrar en conflictes, fins que no s’aclareixi perfectament si del PERI hi ha 
llicències concedides o no.  

Comenta que hi estan d’acord, però creu que des del punt de vista tècnic s’hauria de 
resoldre, en primer lloc, la qüestió del PERI, per després declarar el BIC.  

Tot seguit, vol deixar constància de la seva discrepància amb el contingut de les 
intervencions del Sr. Pere Felip. Considera que no és bo deixar que persones puguin 
dividir entre bons i dolents els representants de les institucions. Fa notar que, uns i 
altres, són a les institucions perquè així ho ha decidit la ciutadania i adverteix que si 
existeixen jutges, que no han obtingut aquesta confiança de la ciutadania però fan 
aquesta separació entre bons i dolents, el que aconseguiran finalment és dividir aquesta 
institució. 

Per acabar, anuncia el vot d’abstenció del seu Grup.  

S’aprova per desset vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM), zero vots en contra i 
deu abstencions (PP). 

PUNT 24. PLA ESPECIAL D’ORDENACIÓ I PROTECCIÓ DE LA RUTA DE 
PEDRA EN SEC. APROVACIÓ INICIAL 

Es dóna compte de la proposta de la consellera executiva de Territori: 

De conformitat amb allò acordat per la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni 
Històric en sessió celebrada dia 13 de juny de 2008, s’eleva al Ple del Consell Insular de Mallorca la 
següent proposta d’ 

ACORD 

Atès l’expedient relatiu al Pla especial d’ordenació i protecció de la Ruta de Pedra en Sec, promogut per 
aquest Consell Insular de Mallorca i tramitat sobre la base d’allò que disposen els articles 34 i següents de 
la Llei del Sòl de 1976, 145 i següents del Reglament de Planejament Urbanístic, tenint en compte les 
previsions contingudes en el Pla Territorial Insular de Mallorca, el Ple del Consell Insular de Mallorca 
adopta el següent acord: 

PRIMER.- Aprovar inicialment el Pla especial d’ordenació i protecció de la Ruta de Pedra en Sec, 
d’acord amb la documentació tècnica redactada i formulada per aquest Consell Insular de Mallorca - 
Departament de Medi Ambient -, format de memòria, normativa, programa d’actuacions, estudi econòmic 
i financer, annexos, plànols, fotografies, així com de l’informe de sostenibilitat ambiental. 

SEGON.- Obrir un termini d’informació pública i exposició al públic, mitjançant anunci al BOIB i a dos 
diaris de major circulació a la Comunitat, per termini de quaranta-cinc dies, dins el qual podran presentar-
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se les al·legacions i/o observacions que s’estimin oportunes. En el termini indicat s’efectuarà consulta a 
les administracions públiques afectades, així com a les entitats, els interessos col·lectius de les quals 
puguin resultar-ne afectats. 

 

La presidenta dóna la paraula al Sr. Pere Felip, portaveu de la Unió d’Associacions de 
Mallorca. Li demana brevetat, precisió i –sobretot- una atenció especial a les paraules 
amb què es manifesta. 

Tot seguit, el Sr. Felip pronuncia el discurs següent: 

“Senyora presidenta, senyores i senyors consellers, la Unió d’Associacions de Mallorca, 
sobre aquest punt, vol dir el següent: 

El programa Camina per Mallorca neix en el Pla de desenvolupament sostenible per a 
Mallorca i té com a objectiu principal recuperar i posar a l’abast de la ciutadania camins 
senyalitzats per a recórrer a peu diferents indrets de l’illa. 

La Ruta de pedra en sec és un sender de gran recorregut, de prop de 300 quilòmetres, 
que discorre per la serra de Tramuntana i permet al senderista recórrer, descobrir i viure 
la Mallorca més autèntica.  

La pedra en sec, al nostre criteri, és l’escriptura del paisatge. Una arquitectura sense 
arquitecte, anònima, humil. Barraques, parets, camins, murs de separació. Es tracta 
d’una cultura que va néixer de la necessitat que, amb el pas dels segles, acabà per 
convertir-se en un art. L’escassesa de mitjans i l’abundància de temps va fer de les 
construccions de pedra en sec una geografia generalitzada. Avui, en un altre context, 
s’han convertit quasi en un luxe. Aquestes edificacions ens situen en una espècie de 
intemporalitat suspesa. Des de la prehistòria fins a l’actualitat a penes han canviat. Ens 
ensenyen el diàleg de l’home amb la pedra. La relació antiga entre la idea i la matèria.  

En èpoques molt remotes, des del primer poblament de Mallorca, les estratègies de 
supervivència d’homes i d’animals marcaren sobre el territori unes línies de pas, de 
contactes entre nuclis, d’unió de tots els punts de la geografia. Cada moment històric 
marcà unes modificacions en aquests itineraris, per introduir-hi millores tècniques i 
adaptar-les a les noves necessitats. 

És una tasca vana situar els orígens dels camins que avui coneixem. Cada camí se 
superposa, inutilitza o millora un traçat més antic. Així els orígens d’un itinerari 
apareixen ocults per sediments, reblat o asfalt posats al llarg de segles. Molts dels més 
importants recorreguts de carreteres del pla i de la muntanya, a Mallorca, tenen 
fonaments de gran antigor.  

La presència de carreries sarraïnes a la documentació és una clara prova de l’existència 
d’una xarxa de camins en l’època musulmana. A Mallorca, els saïtes, descendents 
d’esclaus, són els primers constructors de camins dels quals tenim notícia escrita.  

Queda un important patrimoni que integra els camins que enllacen pobles. Com a 
mostra es conserven empedrats i parets originals al camí de Valldemossa a Bunyola per 
Pastoritx, al de Puigpunyent a Estellencs, al camí del Correu a Mallorca, entre d’altres. 
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Mallorca i la pedra en sec tenen un deute amb l’arxiduc Lluís Salvador d’Àustria, que 
adquirí extenses propietats agrupades en els municipis de Valldemossa i Deià i hi 
realitzà una irrepetible tasca de construcció de camins i miradors amb el sol objectiu de 
gaudir millor dels paisatges de la Tramuntana. 

L’alteració més important en el traçat i les característiques de les vies de comunicació es 
produí, principalment, a partir del segle XVIII, amb la construcció del camí nou de 
Lluc. 

A la primera meitat del segle XX es construí la carretera de sa Calobra, amb murs 
espectaculars. Però la confiança en aquesta tècnica per part dels enginyers declinaria, 
encara que a la dècada dels 50 el responsable del projecte de la carretera de Sóller a 
Cals Reis preveia utilitzar-la en murs de fins a set metres d’altura.  

Camins i carreteres tradicionals constitueixen, i de manera especial a Mallorca, un 
veritable tresor patrimonial. La bona acollida de les iniciatives de recuperació d’alguns 
camins com a itineraris senderistes –especialment aquells que constituiran la ruta de 
pedra en sec- i el potencial cultural i econòmic derivat del seu ús creixent no poden ser 
obviats de cap de les maneres. 

Gràcies.” 

La Sra. JULVE (consellera executiva de Medi Ambient) explica que avui, en 
compliment d’un acord de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i 
Patrimoni Històric es presenta l’aprovació inicial del Pla especial d’ordenació i 
protecció de la ruta de pedra en sec que, tot i que l’ha aprovat la Comissió Insular 
d’Urbanisme, està promogut i redactat pel Departament de Medi Ambient del Consell 
Insular de Mallorca.  

Explica que el Pla especial d’ordenació i protecció de la ruta de pedra en sec es 
fonamenta en la necessitat de disposar d’un document de caire jurídic de regulació dels 
usos i actuacions que es puguin dur a terme a l’espai territorial que quedarà afectat per 
aquest pla. Es refereix a un conjunt d’etapes i variants, constituïdes per trams més petits, 
per on el senderista pot gaudir de l’espai, del paisatge natural i rústic de la serra de 
Tramuntana, a la qual cosa s’ha d’afegir també la gran quantitat d’elements patrimonials 
associats i fortament lligats a la més tradicional cultura agrària mallorquina.  

Assenyala que els objectius bàsics que pretén aquest pla són bàsicament els següents:  

En primer lloc, establir, d’acord amb les directrius que indica el Pla territorial de 
Mallorca i altres instruments de planificació i ordenació, l’espai que afectarà la 
denominada ruta de la pedra en sec. 

En segon lloc, fixar la protecció i la conservació del patrimoni viari, dels camins que 
conformen la ruta de pedra en sec i del seu entorn, tant natural com rural i dels elements 
etnològics i patrimonials que formen part del recorregut.  

En tercer lloc, garantir la seguretat dels usuaris. 
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En quart lloc, afavorir i potenciar el desenvolupament local, de forma sostenible, de la 
regió de la serra de Tramuntana.  

Fa notar que el producte final serà una ruta oberta, amb serveis, que promociona un 
turisme sostenible amb el medi rural, afavorint el desenvolupament local de la serra de 
Tramuntana.  

Explica que, per realitzar aquest pla s’ha disposat d’un equip multidisciplinar de treball, 
format per professionals de diferents branques científiques i tècniques, dirigides i 
coordinades per una direcció única. Hi participen enginyers de monts, llicenciats en 
geografia, enginyers tècnics forestals, llicenciats en biologia i llicenciats en ciències 
ambientals.  

Tot seguit, explica que la base del treball de camp ha consistit a recórrer tota la ruta a 
peu, analitzar-la de forma quantitativa i qualitativa, s’han creat fitxes de camp amb la 
descripció dels elements biòtics i abiòtics del medi, l’estudi del paisatge, la ponderació 
de tots aquests factors i la seva fragilitat, el grau –per establir si és mitjà, baix o elevat–, 
la observació de les activitats de millora i les propostes de construcció de noves 
insfraestructures necessàries, amb la finalitat d’obtenir una bona ruta. Fa notar que és a 
partir d’aquest punt que s’ha redactat la memòria i el pla d’actuacions que es presenten, 
complimentades amb un estudi econòmic i financer. 

Explica que aquesta ruta de pedra en sec, a banda dels objectius que ha explicat, té una 
normativa, una definició i una regulació dels usos generals d’aquesta ruta, que inclou 
l’establiment dels usos permesos, les normes generals d’ús, quins usos estan subjectes o 
no a autorització prèvia, a més d’un règim d’infraccions i sancions i finalitza amb 
l’estudi econòmic i financer.  

Assenyala que conté un càlcul previst dels costos que suposaran totes les actuacions 
incloses al programa d’actuacions, al qual han sumat el cost de les expropiacions 
previstes pels diferents usos. Diu que la inversió total és de 6.300.000,00 euros, 
distribuïts en un pla anual d’actuacions des de l’any 2007 –any del seu inici– fins a 
l’any 2011. Destaca que aquesta inversió, distribuïda en 5 anys, és de 1.260.000,00 
euros.  

Defineix aquest pla com a important, necessari i que compleix uns requisits aprovats pel 
Ple del Consell Insular de Mallorca de desembre de 2004, en el qual varen manifestar la 
voluntat de consolidar aquesta ruta i de donar-li per mitjà d’un pla la seva ordenació i 
els seus usos. Avui es presenta per a la seva aprovació inicial, que després s’exposarà 
públicament durant 45 dies per tal que les parts interessades, els partits polítics i els 
particulars puguin presentar les al·legacions que considerin oportú. 

El Sr. FONT (PP) dóna la benvinguda al Pla especial d’ordenació i protecció de la ruta 
de pedra en sec. Tot i això, anuncia l’abstenció del seu Grup polític a la votació d’aquest 
punt. Tot seguit, explica el sentit d’aquest vot. 

Comenta que existeixen una sèrie de qüestions prèvies, que s’han de prendre en 
consideració. Recorda que existeix un Pla d’ordenació dels recursos naturals aprovat per 
a la serra de Tramuntana, com també la Llei 11/2006 d’Avaluacions d’impacte 
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ambiental (LECO), per la qual cosa el seu Grup, abans de pronunciar-se sobre aquesta 
qüestió, vol aprofundir el seu estudi, per comprovar si hi ha alguna contradicció que, si 
és el cas, faran arribar a la consellera, via al·legació.  

Diu que també estudiaran els convenis amb els propietaris, dels quals es fa ressò la 
proposta, com també els casos d’expropiació.  

Tot seguit, diu que aquest pla no ha passat el tràmit de valoració de l’evolució ambiental 
estratègica prèvia i que, en conseqüència, l’absència d’aquest informe o almenys la 
prova d’haver cursat la consulta prèvia, ja és un motiu per votar en contra d’aquesta 
proposta.  

Tot i això, destaca que l’abstenció del seu Grup és del tot positiva i voldria que 
finalment encaixàs bé en allò que fa referència al Pla d’ordenació dels recursos naturals 
del paratge de la serra de Tramuntana.  

La Sra. JULVE, en el seu torn de rèplica, agraeix sincerament al Sr. Font no només el to 
del seu discurs, sinó la seva responsabilitat envers un pla, que considera important, i 
també per la col·laboració que li ha ofert, no només amb propostes sinó pel fet de 
permetre poder-les presentar com a pròpies de la consellera executiva de Medi Ambient, 
tot i que provenen del Partit Popular. Considera que és un gest que l’honora, com a 
partit polític, i li ho agraeix. 

Pel que fa a l’estudi d’impacte ambiental, explica que aquest Pla especial ha de seguir 
els passos següents: 

En primer lloc, fer-ne l’aprovació inicial. En segon lloc, publicar-ho al Butlletí Oficial 
de les Illes Balears (BOIB) i, transcorreguts 45 dies d’exposició pública, donar 
audiència a les administracions interessades, elaborar i tramitar la memòria ambiental, 
fer l’aprovació definitiva del Pla especial i, finalment, es torna a publicar al BOIB. 

Assegura al Sr. Font que, per a la tramitació d’aquest pla compleixen tots els requisits 
conforme a allò que estableix la llei, no n’han obviat cap ni un i ho han fet en els 
terminis igualment establerts per la normativa i el reglament corresponent.  

Tot i això, també li diu que dins tota la documentació que conté hi consta no només la 
memòria, sinó també la normativa, el programa d’actuacions, l’estudi econòmic i 
financer, els plànols, les fotografies i un informe de sostenibilitat ambiental perquè la 
Comissió Balear de Medi Ambient ho pugui validar. 

El Sr. FONT intervé tot seguit, en el seu torn de rèplica.  

Diu que no pretén entrar en discussió, però que s’ha basat en la llei 11/2006 
d’Avaluació d’impacte ambiental (LECO). Assegura que els plans i els programes han 
de passar una avaluació ambiental estratègica prèvia i que aquest informe previ s’ha de 
fer abans de l’aprovació inicial. Adverteix que, després, les recomanacions que farà la 
conselleria de Medi Ambient s’hauran d’incorporar a l’aprovació inicial. 

Comenta que es referia a això i observa que és una qüestió molt greu; aquest és el motiu 
pel qual el PP no votarà a favor i ha decidit l’abstenció.  
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Tot i això, fa notar que no és perquè el PP no estigui d’acord amb la mesura, perquè de 
fet el seu Grup només s’abstendrà en aquesta ocasió i ja no ho farà més. Aprofita per 
suggerir com seria de diferent la versió de l’explicació del vot en aquesta mateixa 
situació si no fos el parer del PP sinó d’un altre Grup polític; assegura que la versió 
seria que no ha passat des del punt de vista mediambiental l’informe previ, necessari per 
a l’aprovació inicial i a la definitiva.  

Per acabar diu a la Sra. Julve que li faran arribar els suggeriments del Grup del PP.  

S'aprova per desset vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM), zero en contra i 
catorze abstencions (PP). 

 

PUNT 25. MODIFICACIÓ PUNTUAL RELATIVA A LA REQUALIFICACIÓ 
D’UNA ZONA D’ESPAI LLIURE PRIVAT A ZONA D’EQUIPAMENT SOCIO-
CULTURAL PER AMPLIACIÓ DE L'ARXIU DIOCESÀ, AL CARRER PALAU 
CANTONADA CARRER SANT PERE NOLASC DEL PGOU DE PALMA 

Es dóna compte de la proposta de la consellera executiva de Territori: 

De conformitat amb allò acordat per la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni 
Històric en sessió celebrada dia 13 de juny de 2008, s’eleva al Ple del Consell Insular de Mallorca la 
següent proposta d’ 

ACORD 
“Atès l’expedient relatiu a la modificació puntual del Pla General d’Ordenació del municipi de Palma 
relativa a la requalificació de part de la parcel·la del Palau Episcopal, qualificada com a EL0a (Espai 
lliure privat), en  zona EQ2N/SCL per a l’ampliació de les dependències destinades a Arxiu Diocesà i 
d’acord amb el dictamen de la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme, i la proposta de 
la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric, en el tràmit previst a 
l’article 132.3 del Reial decret 2159/1978, de 23 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de Planejament 
Urbanístic, el Ple del Consell de Mallorca acorda aprovar definitivament l’esmentada modificació amb les 
prescripcions següents: 

1ª.- L’altura màxima de l’equipament EQ2N/SCL no podrà superar ni el caraner de l’actual edifici 076-
01-E , com tampoc l’alçada de la tanca existent. 

2ª.- Les úniques façanes que podrà presentar el projecte a desenvolupar seran interiors cap al camí central 
i cap a la façana lateral de la resta de jardí. 

3ª.- La tanca que limita el jardí cap al carrer es mantindrà íntegrament, sense practicar-hi cap obertura. El 
mur delimitador del jardí amb el pas, amb decoracions geomètriques, s’haurà de mantenir íntegrament, 
així com la vegetació existent a la cantonada qualificada com a EL0a.” 

S'aprova per unanimitat. 

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 

PUNT 26. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE L’INSTITUT 
MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS PER ADAPTAR-LOS A LA LLEI DE 
CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC 

Es dóna compte de la proposta del president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials: 
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Antecedents: 

1. El Ple de dia 1 d'octubre de 2007 va aprovar definitivament l'acord de canvi de nom i modificació dels 
Estatuts de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) per adaptar-los a la nova estructura del Consell de 
Mallorca. Aquest acord fou publicat en el BOIB núm. 156, de dia 18 d’octubre de 2007. 

2. El passat dia 30 d’abril de 2008 va entrar en vigor la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del 
sector públic. L’article 37 d’aquesta llei crea el recurs especial en matèria de contractació, que ha de ser 
resolt per un òrgan les resolucions del qual posin fi a la via administrativa.  

3. Els Estatuts de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials determinen que l’òrgan de contractació de l’IMAS 
és el president. L’article 27 determina, així mateix, que les resolucions del president de l’IMAS no posen 
fi a la via administrativa i que l'òrgan per resoldre els recursos que s'interposin contra les resolucions 
dictades pel president és el Consell Executiu del Consell de Mallorca. Les resolucions d'aquest òrgan 
tampoc posen fi a la via administrativa.  

5. El dia 11 de juny de 2008 la secretària delegada de l’IMAS ha emès el preceptiu informe jurídic.  

Fonaments jurídics: 

1. L’article 85 bis 2 a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local regula el contingut mínim 
dels estatuts dels organismes autònoms, un dels quals és la indicació dels actes i resolucions que posin fi a 
la via administrativa.  

2. L’article 161 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local regula el procediment 
per aprovar els estatuts dels organismes autònoms.  

3. L'article 28 dels Estatuts de l'IMAS estableix que la modificació dels Estatuts s'ha d'ajustar als 
mateixos tràmits seguits per aprovar-los.  

4. L'article 22 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars, estableix que posen fi a la via 
administrativa, entre d'altres, les resolucions dictades per la Presidència dels consells. 

5. Segons l'article 7. 2 h) dels Estatuts, el president de l'IMAS és l'òrgan competent per proposar les 
modificacions dels Estatuts.  

Per tot això,  

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:   

Afegir a l'article 27 un punt 3 amb el text següent:  

"Contra els actes de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials en els quals sigui escaient el recurs especial en 
matèria de contractació definit a l'article 37 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector 
públic, aquest podrà interposar-se davant la Presidència del Consell de Mallorca, el qual s'haurà de 
tramitar i de resoldre en la forma i en els terminis i amb els efectes establerts en l'esmentat article 37 de la 
Llei de contractes del sector públic."  

Segon. Sotmetre l'expedient a informació pública mitjançant la inserció dels corresponents anuncis en el 
tauler d'edictes de l'IMAS 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. 
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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. 

S'aprova per unanimitat. 

DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL 

PUNT 27. MODIFICACIÓ DEL BENEFICIARI DE LA SUBVENCIÓ PER A LA 
REALITZACIÓ DE L'OBRA: "MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES DEL CAMP DE FUTBOL DE NA CAPELLERA" 

Es dóna compte de la proposta del conseller executiu de Cooperació Local: 

Amb data 21 de febrer de 2007 el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Manacor signaren un conveni 
marc de col·laboració per a la realització de l'obra: "Millora de les instal·lacions del camp de futbol de Na 
Capellera." 

Més endavant, el Ple del Consell de Mallorca, en sessió de dia 2 d'abril de 2007, va adoptar l'acord 
d'aprovar definitivament les obres dels ajuntaments que es finançaran mitjançant un conveni administratiu 
per a l'any 2007. Entre aquestes obres hi ha la de l'Ajuntament de Manacor: "Millora de les instal·lacions 
esportives del camp de futbol de Na Capellera", que té una aportació del Consell de Mallorca de 
70.000,00 euros per a l'any 2007 i de 73.162,20 euros per a l'any 2008. 

Mitjançant escrit de data 11 de maig de 2007 l'Ajuntament de Manacor va comunicar al Consell de 
Mallorca que "té previst que l'organisme que contracti l'obra subvencionada sigui el Patronat d'Esports de 
l'Ajuntament de Manacor amb CIF P 5703302 I"  

Davant els possibles problemes que podia ocasionar a l'hora del pagament de les certificacions d'obra el 
fet que el beneficiari de la subvenció fos l'Ajuntament de Manacor i que l'organisme que contractàs l'obra 
fos el Patronat Municipal d'Esports, per part de la Secretaria Tècnica del Departament de Cooperació 
Local es va sol·licitar amb data 22 de maig de 2007 a la Intervenció General del Consell de Mallorca si 
era possible que l'obra fos adjudicada pel patronat i que la subvenció concedida a l'ajuntament fos 
abonada al mateix patronat.  

La Intervenció General, amb data 30 de maig de 2007, va informar el següent sobre la possibilitat que 
l'obra fos adjudicada pel patronat i al mateix temps la subvenció fos abonada a l'esmentat patronat: 

"Aquesta Intervenció no té cap repar en que el subvencionat sigui canviat sempre que aquest canvi sigui 
adoptat per acord de Ple." 

En desenvolupament del conveni marc i de l'acord del Ple de dia 2 d'abril de 2007, es va firmar amb data 
27 de juliol de 2007 un conveni amb l'Ajuntament de Manacor per al finançament de les obres abans 
esmentades. 

Posteriorment, l'Ajuntament de Manacor, per mitjà d'escrit de data 21 d'agost de 2007, va sol·licitar una 
pròrroga per a l'adjudicació i execució de les obres. El Consell de Mallorca va acceptar aquesta petició de 
pròrroga i per acord del Ple de dia 3 de desembre de 2007 es va aprovar modificar determinades clàusules 
del conveni i també el finançament de l'obra, i el Ple del Consell de Mallorca, en sessió de dia 3 de març 
de 2008, va adoptar l'acord d'aprovar definitivament finançar mitjançant el Conveni administratiu tipus 
previst a l'art. 10 del vigent Reglament de cooperació municipal un seguit d'actuacions entre les quals es 
troba aquesta obra de l'Ajuntament de Manacor.  
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Atès que mitjançant escrit de data 23 de maig de 2008 del President del Patronat Municipal d'Esports de 
l'Ajuntament de Manacor s'ha remès al Consell de Mallorca el Plec clàusules administratives particulars 
que ha aprovat el patronat i que ha de regir la contractació de l'obra, la qual cosa fa que, al no ser 
l'Ajuntament de Manacor sinó el patronat el qui contractarà les obres, sigui necessari, segons l'informe de 
la Intervenció General del Consell de Mallorca abans esmentat, canviar el beneficiari de la subvenció. 

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 

Modificar la relació dels beneficiaris de les subvencions aprovades en el marc del Pla d'obres i serveis de 
2008 (primera part) per acord del Ple del Consell de Mallorca de dia 3 de març de 2008 en el sentit de 
canviar el beneficiari de la subvenció concedida a l'Ajuntament de Manacor per dur a terme l'obra 
"Millora de les instal·lacions esportives del camp de futbol de Na Capellera". En lloc de l'Ajuntament de 
Manacor el beneficiari de la subvenció per dur a terme aquesta obra serà el Patronat Municipal d'Esports 
de l'Ajuntament de Manacor, amb NIF: P-5703302-I, que serà l'organisme que també signarà el nou 
conveni amb el Consell de Mallorca per al finançament de l'obra. 

S'aprova per unanimitat. 

PUNT 28. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA D'OBRES I SERVEIS DE 2008 
I DEL PLA PLURIANUAL 2008/2009/2010/2011/2012 (SEGONA PART) 

Es dóna compte de la proposta del conseller executiu de Cooperació Local: 

El Consell de Mallorca, en sessió plenària de dia 5 de maig de 2008, aprovà inicialment el Pla d'obres i 
serveis de 2008 i el Pla Plurianual 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 (segona part),i va resoldre la 
discrepància existent entre la Intervenció General i el Departament de Cooperació Local.  

Els esmentats plans foren sotmesos a informació pública mitjançant anunci en el BOIB nº 64, de dia 10 de 
maig de 2008, durant un termini de deu dies hàbils (de dia 12 de maig de 2008 a dia 22 de maig de 2008). 

A més de la publicitat en el BOIB, les obres de cada ajuntament incloses inicialment en els Plans s'ha 
comunicat a tots i cadascun d'ells. En el transcurs del termini d'exposició pública dels Plans al BOIB s'han 
presentat les següents al·legacions: 

-L'Ajuntament de Vilafranca de Bonany ha sol·licitat canviar el projecte presentat en un principi: 
"Reforma de l'Ajuntament", per aquest altre projecte: "Reforma escoleta municipal Cucarells", amb un 
pressupost de 576.189,20 euros. Aquesta obra nova té un pressupost més elevat que l'aprovat inicialment, 
però l'ajuntament ha comunicat al Consell que està pendent que la Conselleria d'Educació i Cultura del 
Govern de les Illes Balears li concedeixi també una ajuda per realitzar aquesta obra de l'escoleta, i que la 
subvenció concedida a aquesta obra pel Consell seria la mateixa que la que es va concedir per a l'obra 
aprovada inicialment. En les condicions abans esmentades, s'accepta aquesta al·legació de canvi de 
projecte. 

-L'Ajuntament de Costitx ha sol·licitat un canvi d'actuacions d'un mateix projecte, que és diu: 
"Pavimentació varis camins." En concret, ha demanat canviar la pavimentació del camí de Santa Rita per 
la pavimentació del camí de Can Bet i de part del camí Vermell. S'accepta l'al·legació.  

-L'Ajuntament de Valldemossa ha sol·licitat el canvi de nom del projecte aprovat inicialment, ja 
pot donar lloc a confusions. Així, el títol del projecte inclòs a l'acord d'aprovació inicial que es deia: 
"Acondicionament de l'antiga escola per escoleta i aules" es dirà: "Acondicionament de l'antiga escola per 
a escola de música, sala polivalent i taller d'arts plàstiques".  

-L'Ajuntament d'Escorca ha demanat incloure en el Pla d'obres i serveis l'obra "Renovació de 
l'enllumenat públic dels túnels i millora del mobiliari urbà al passeig peatonal de Sa Calobra" amb un 
pressupost de 201.551,04 euros. S'accepta l'al·legació i s'inclou en el Pla d'obres i serveis de l'any 2008 i 
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en el Pla Plurianual 2008-2009-2010-2011-2012 l'obra "Renovació de l'enllumenat públic dels túnels i 
millora del mobiliari urbà al passeig peatonal de Sa Calobra", amb un pressupost  de 201.551,04 euros.  

 -L'Ajuntament d'Esporles ha demanat substituir les quatre obres incloses a l'acord d'aprovació 
inicial del Pla per les següents obres:  

-"Conducció d'aigües de la font de Son Tries al dipòsit municipal", Pressupost: 29.666,30 euros.  

-"Màquina granadora", Pressupost: 145.580,00 euros.  

-"Camió per a la  brigada municipal". Pressupost: 38.860,00 euros.  

-"Adequació de la piscina municipal". Pressupost: 87.812,00 euros.  

S'accepta l'al·legació. 

-L'Ajuntament de Sa Pobla sol·licita un augment del percentatge de subvenció per a l'obra 
"Remodelació d'instal·lacions del Polisportiu Municipal, Fase I", obra inclosa en el Pla Plurianual 
2008/2009/2010/2011/2012, i subvencionada pel Consell amb un 50% del pressupost. Es desestima 
aquesta al·legació, ja que s'ha aplicat el percentatge previst a l'article 6 del vigent Reglament de 
Cooperació Municipal i un augment del percentatge de subvenció com el que sol·licita l'ajuntament 
infringiria l'esmentat precepte reglamentari.   

Els ajuntaments que presten, per gestió directa, el servei de subministrament d'aigua potable a la població 
es poden deduir l'IVA que han de suportar per a la realització d'obres directament relacionades amb la 
prestació d'aquest servei. Atès, idò, que per a aquests ajuntaments l'IVA d'aquestes obres no suposa un 
cost addicional, del pressupost de les següents obres aprovades inicialment, com s'ha fet en anteriors 
exercicis, s'ha calculat el percentatge d'IVA deduïble no objecte de subvenció i la quantitat resultant s'ha 
restat del pressupost total inicialment aprovat objecte de finançament en el POS:  

Ajuntament de Puigpunyent: "Dotació de clavegueram i aigua potable al nucli urbà de Son 
Serralta". Aquesta obra té IVA deduïble no objecte de subvenció per a l'anualaitat 2009 per un import de 
33.397,15 euros. Amb la suma d'aquesta IVA el pressupost total de l'obra per a l'any 2009 és de 
223.632,81 euros. 

Per tot això, propòs que, previ l'informe preceptiu de la Comissió Informativa General i de Comptes, 
s'elevi al Ple del Consell de Mallorca la següent proposta d' 

ACORD 

1.- Acceptar, en els termes que figuren als antecedents del dictamen, les al·legacions formulades contra 
l'acord d'aprovació inicial per part dels següents ajuntaments: Costitx, Escorca, Esporles, Valldemossa i 
Vilafranca de Bonany. 

2.- Desestimar l'al·legació presentada per l'ajuntament de Sa Pobla en els termes que figuren als 
antecedents del dictamen.  

3.- Aprovar definitivament el Pla d'obres i serveis de 2008 de l'illa de Mallorca (segona part), que 
comprèn les obres explicitades en els fulls annexes, amb el següent finançament: 

- Aportació Consell de Mallorca:.............      3.523.412,69 euros 

- Aportació CAIB: ...................................      1.202.024,21 euros 

- Aportació Entitats Locals:......................      2.073.539,45 euros 

- Import total del pressupost:.....................     6.798.976,35 euros 
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4.- Aprovar definitivament el Pla Plurianual 2008/2009/2010/2011/2012 (segona part) que s'adjunta en els 
fulls annexes. 

5- D'acord amb l'article 22 del vigent Reglament de Cooperació Municipal, els Ajuntaments hauran de 
remetre en el termini d'un mes des de la recepció de la notificació del Consell de Mallorca, el 
corresponent certificat d'existència de crèdit suficient que garanteixi l'aportació municipal a l'obra o obres 
incloses en el Pla (MOD. 10). 

6.1.- La contractació de les obres incloses en el Pla d'obres i serveis de 2008 la realitzaran els propis 
Ajuntaments, però s'hauran de respectar les següents normes de procediment: 

-Les obres incloses en el Pla es contractaran ordinàriament amb procediment obert i emprant un 
sol criteri per a l'adjudicació del contracte: el del preu més baix, per tal d'aconseguir la màxima 
objectivitat, lliure concurrència i publicitat en el procés de selecció del contractista. No obstant 
això, la corporació, prèvia petició motivada al Consell Insular de Mallorca i la corresponent 
autorització d'aquest, podrà seleccionar l'adjudicatari emprant altres criteris a més del preu i 
altres procediments prevists a la vigent Llei de Contractes del Sector Públic. 

-Abans de dia 29 d'agost de 2008 s'han de remetre al Departament de Cooperació Local, 
degudament aprovats, els Plecs de clàusules administratives particulars per a la contractació de 
les esmentades obres. En el cas de contractar-se una obra amb despesa plurianual, es farà constar 
explícitament en el Plec de clàusules el finançament de les anualitats. També s'especificarà que 
el termini d'execució es fraccionarà en fases o terminis parcials que es realitzaran anualment 
depenent de les disponibilitats financeres assignades a l'obra durant cada exercici pressupostari. 

Un representant del Consell de Mallorca serà membre de la Mesa de Contractació i l'ajuntament haurà de 
comunicar al Consell de Mallorca la data de la constitució de la Mesa de Contractació amb l'antelació 
suficient. 

En el cas que el representant del Consell de Mallorca no assisteixi a la sessió de la Mesa, s'haurà de 
remetre al Consell l'Acta que contingui la proposta de resolució. 

En els Plecs de Clàusules administratives s'ha de fer constar que el contractista adjudicatari de les obres 
ha d'assumir el cost econòmic que suposi l'elaboració i la col·locació d'un cartell que indiqui a peu d'obra, 
en un lloc visible des de la via pública, el nom de l'obra, l'organisme o organismes que la subvencionen i 
la resta de dades adients. 

Tots els anuncis que col·loqui el contractista a peu d'obra informant al públic en general dels perills o de 
les incidències han d'estar redactats, com a mínim, en la llengua catalana.  

L'obra ha d'estar adjudicada abans de dia 15 d'octubre de 2008. 

6.2.- Una vegada adjudicada l'obra per la corporació, dins el termini de quinze dies hàbils següents a la 
data de l'adjudicació, la corporació local haurà de remetre al Consell de Mallorca la següent 
documentació: 

a) Certificació de l'adjudicació de l'obra. 

b)Declaració jurada de la compatibilitat dels directors de l'obra amb l'Administració (MOD 13). 

c) Acta de comprovació del replanteig (MOD 14) 

6.3.- El Consell de Mallorca abonarà la subvenció corresponent per al finançament de l'obra contra la 
presentació per part de l'ajuntament interessat de la següent documentació: 

-Model oficial de certificació (MOD. 15) degudament emplenat, i signat pel contractista i pel 
director (o directors) de l'obra, amb les firmes degudament identificades. 
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-Relació valorada dels treballs duts a terme signada pel director (o directors) de l'obra amb les 
firmes degudament identificades. 

-Aprovació per part de l'ajuntament de la certificació d'obra, la qual es podrà acreditar bé per 
mitjà d'una diligència del secretari de la corporació en el cos de la certificació, bé per un 
certificat expedit pel funcionari esmentat. 

-Factura original de l'empresa contractista firmada pel Director de l'obra. (No es pot emplenar la 
factura sobre una fotocòpia del model original de factura que empri l'empresa; el logotip i la 
resta de dades de l'empresa han de figurar amb la tipologia original). En lloc de la factura 
original també es pot remetre una fotocòpia de la mateixa, la qual ha d'estar compulsada pel 
secretari de la corporació i s'ha d'acreditar, bé en el cos de la factura fotocopiada per mitjà d'una 
diligència signada per l'esmentat funcionari, bé a través d'un certificat expedit pel mateix 
funcionari, que la factura no s'ha emprat com a justificant per al cobrament d'una altra subvenció. 

-Pel que fa a les obres que disposen d'un finançament plurianual, és a dir, que es troben incloses 
en dos o més Plans d'obres i serveis, les certificacions d'obra d'aquestes actuacions s'han de 
quadrar amb el pressupost parcial previst en el Pla de cada un dels anys en què l'obra està 
finançada. No s'admetran certificacions que englobin crèdits de dues anualitats. Respecte de la 
segona i, si s'escau, de les següents anualitats, s'ha d'aplicar el mateix criteri, i pel que fa a la 
darrera, prèvia autorització del Consell de Mallorca, sí que es pot certificar de menys o de més al 
previst en el pressupost del Pla per a aquest exercici. Si es certifica de menys, s'entendrà que 
l'entitat local renuncia a part de la subvenció que li pertoca per a la realització de l'obra, i si es 
certifica de més, que de la part d'excés d'obra executada és fa càrrec íntegrament l'entitat local.   

6.4.- Per a l'abonament de la darrera certificació d'obra, la corporació local, a més de la documentació 
exigida anteriorment, haurà d'adjuntar la següent documentació: 

a) Certificat final d'obra signat pel director de la mateixa (MOD 17). 

b) Acta de recepció de l'obra (MOD 18) signada conjuntament pel director, el contractista, un 
facultatiu tècnic en representació de l'Ajuntament i un representant del Consell de Mallorca. A aquest 
efecte, l'Ajuntament, amb una antelació mínima de tres dies hàbils, comunicarà al Consell de Mallorca el 
dia i l'hora prevista per a la recepció de les obres i també la de la seva inauguració oficial. 

c) Liquidació definitiva de l'obra on es faran constar les subvencions concedides d'altres 
institucions per a la seva execució.  

d) Fitxa de l'obra amb fotografia en color (MOD 20). 

En tot cas, les obres corresponents a l'anualitat de 2008 hauran d'estar finalitzades abans del dia 1 de 
novembre de 2009. 

6.5.- L'incompliment de les anteriors condicions per part de les Entitats Locals incloses als Plans pot ser 
causa de pèrdua de les subvencions atorgades. 

7.- Autoritzar el Conseller de Cooperació Local per a la concessió de pròrrogues per a: 

a) La remissió dels Plecs de Condicions. 

b) L'adjudicació de les obres i el seu inici. 

c) La finalització de les obres. 

Seguidament el conseller de Cooperació Local formula la següent proposta in voce per 
tal de modificar la quantitat prevista per a l'Ajuntament de Valldemossa atès que, en el 
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moment en què aquest ajuntament va presentar la documentació, la xifra global del 
pressupost d’obra que presentava era inferior a l’import del cost final.  

La correcció afecta a l'aportació corresponent a l’exercici 2009 i suposa substituir la 
quantitat de 147.928,99 euros per 348.729,12 euros i aquest canvi permetrà que 
l’ajuntament pugui fer la convocatòria d’obra durant aquest mateix any; d’altra forma, 
no seria possible fer la convocatòria sencera, perquè el pressupost global no estaria 
inclòs dins el Pla d’obres i serveis.  

El Sr. FONT (PP) comença la seva intervenció. Fa notar que hi ha vint ajuntaments, que 
esmenta tot seguit (Alaró, Andratx, Bunyola, Calvià, Campos, Capdepera, Deià, 
Esporles, Fornalutx, Inca, Llucmajor, Maria de la Salut, Muro, Palmanyola, 
Puigpunyent, Santa Eugènia, Selva, Son Servera, Sóller), amb sòls urbans, consolidats, 
alguns dels quals des de fa cent anys, que duen endavant obres de les mateixes 
característiques que demanava l’Ajuntament d’Escorca.   

Diu que ho fa notar perquè no sap si s’ha d’aprovar aquest punt, perquè potser alguns 
dels exemples que ha esmentat s’hauria de desclassificar. Tot seguit, en posa alguns 
exemples.  

En primer lloc, la xarxa d’aigües pluvials al cas urbà d’Alaró. Comenta que 
l’ajuntament la deu fer de bell nou, perquè ben segur que ja la tenia. Diu que és el 
mateix cas d’Escorca, que ja la tenia i la deu fer nova.  

En segon lloc, esmenta la dotació de clavegueram al camí de Can Dametes d’Andratx; 
en aquest cas, comenta que potser no en té, de xarxa de clavegueram; en canvi Escorca,  
l’any 1975 ja en tenia, com també tenia depuradora, mentre que aquest cas d’Andratx no 
en té. En conseqüència, reflexiona sobre si s’hauria de desclassificar.  

En tercer lloc, la xarxa de mitja tensió, el centre de transformació i de subministraments 
de Bunyola. Diu que també en aquest cas es deu fer nova, o bé s’hauria de 
desclassificar. 

En quart lloc, es refereix a la renovació de les xarxes de sanejament i d’abastiment de 
Son Ferrer (Calvià). En aquest punt, fa un incís i retreu que al Ple no es presentin els 
documents en català. Com exemple, llegeix, en castellà, el títol del document que 
presenta el departament de Cooperació Local.  

El Sr. Rosselló (conseller executiu de Cooperació Local), per al·lusions, respon a l’incís 
del Sr. Font sobre el castellà. Explica que és lògic, perquè es tracta del municipi de 
Calvià i del Sr. Delgado. 

El Sr. Font respon que li és indiferent, però que el document l’ha fet el Consell Insular 
de Mallorca.  

En quint lloc, esmenta l’obra de conducció d’aigües des de la Font de Son Tries al 
dipòsit municipal d’Esporles. Diu que la zona on va a parar aquesta aigua devia ser de 
sòl urbà. 
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En sisè lloc, la dotació del servei de renovació del paviment i la reparació dels marges 
de vies públiques (no esmenta de quin municipi es tracta). Recorda que en el cas 
d’Escorca es tractava de renovació de paviments. Comenta, per tant, que aquesta obra 
també s’hauria de revisar i desclassificar. 

Tot seguit, esmenta la millora del sanejament de pluvials, la adequació i 
complementació de les aceres, de Muro, que tenien fet l’encimentat, però no l’enrajolat.  

Fa notar que avui s’aprovarà, al Ple, exactament el mateix que s’ha aprovat amb 
aquestes obres, per mitjà del Pla d’obres i serveis i que s’ha fet correctament.  

Destaca que durant els anys passats ho han aprovat governs sota el pacte PP-UM, i 
també amb el pacte PP-UM-PSOE-PSM-EU, com també ho ha fet, durant aquesta 
legislatura l’actual equip de govern. És per aquest motiu que considera injust aprovar les 
obres a un poble determinat i a un altre dir-li que no ho tenia, que ho fa nou i per tant es 
desclassifica.  

Per acabar, reitera la reflexió sobre la conveniència de revisar obres anteriors 
autoritzades, per desclassificar-les a fi de no posar més formigó. 

El Sr. ROSSELLÓ (conseller executiu de Cooperació Local) fa una observació al Sr. 
Font, en el sentit que hauria d’haver intervingut al punt anterior.  

Li recorda que allò que no es va aprovar quan es va fer l’aprovació inicial del Pla 
d’obres i serveis no era l’obra del clavegueram d’Escorca, sinó la de Es Guix. Ho 
assenyala especialment, per tal que quedi ben clar. 

Explica que el motiu de que no s’aprovàs és que existia un informe jurídic, negatiu, del 
Departament d’Ordenació del Territori, per la qual cosa és obvi que calia complir allò 
que determinen els serveis jurídics de la institució.  

Precisa, però, que es va comprometre amb el batle d’Escorca en el sentit que li 
guardarien la quantitat exacta que havia demanat per aquest concepte, per tal que, amb 
una al·legació, la presentàs i se’n faria l’aprovació oportuna. Diu que és així, per la 
mateixa raó que avui s’aproven 201.551,00 euros a favor d’Escorca, destinats a 
l’enllumenat del túnel del passeig peatonal de Sa Calobra.  

Per tant, remarca el fet que ha complit amb la seva responsabilitat, en primer lloc amb 
els serveis jurídics i en segon lloc acceptant l’al·legació de l’Ajuntament d’Escorca per 
presentar-ho avui al Ple.   

Posa una sèrie d’exemples d’altres casos d’obres que també s’han presentat avui per 
aprovació, per destacar que en cap dels casos hi ha hagut modificació de la quantitat 
econòmica concedida, sinó només canvis de preferències. És el cas de l’ajuntament de 
Vilafranca, que ha preferit canviar unes obres de reforma previstes al propi ajuntament, 
per fer-les a una escoleta municipal. També és el cas dels ajuntaments de Costitx, 
Valldemossa i Esporles, els quals han decidit fer un canvi d’uns camins per uns altres, 
en el mateix nucli, per tal de fer unes obres de pavimentació de camins. 
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En conseqüència, ressalta que avui es presenta, per aprovació definitiva, la segona fase 
del Pla d’obres i serveis, acceptant aquestes al·legacions.  

Aprofita l’avinentesa per plantejar una correcció tècnica que, si és aprovada pel Ple, 
facilitaria molt les coses a l’Ajuntament de Valldemossa. Explica que, en el moment en 
què aquest ajuntament va presentar la documentació, la xifra global del pressupost 
d’obra que presentava era inferior a l’import del cost final.  

Assenyala que la quantitat que es proposa corregir no correspon al Pla d’obres i serveis 
de l’any 2008, sinó al plurianual, és el que li correspondria durant l’any 2009. Observa 
que la correcció tècnica suposa canviar, a l’any 2009, la quantitat de 147.928,99 euros 
per 348.729,12 euros i diu que aquest canvi permetrà que l’ajuntament pugui fer la 
convocatòria d’obra durant aquest mateix any; d’altra forma, no seria possible fer la 
convocatòria sencera, perquè el pressupost global no estaria inclòs dins el Pla d’obres i 
serveis.  

Explica que ha fet una consulta prèvia a la Intervenció de la institució i que s’ha 
compromès a enviar aquesta documentació un cop aprovada al Ple aquesta correcció 
tècnica. Observa que, si existís alguna dificultat, no s’aplicaria, però reitera que seria bo, 
si no existeix cap inconvenient per fer el canvi esmentat, facilitar les coses a 
l’Ajuntament de Valldemossa, així com també s’ha fet en el punt anterior amb 
l’Ajuntament de Manacor.  

S’aprova la proposta, per desset vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM), zero vots 
en contra i setze abstencions (PP). 

MOCIONS 
 

PUNT 29. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR 
REFERIDA A INFORMACIÓ SOBRE ELS PROCESSOS DE TRACTAMENT 
DELS RESIDUS URBANS MITJANÇANT LA INCINERACIÓ AMB 
RECUPERACIÓ D’ENERGIA 

El Sr. FONT (PP) anuncia que el seu Grup retira aquesta moció 

PUNT 30. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR 
SOBRE PLA ESPECÍFIC DE PROMOCIÓ PER AL FUTUR PALAU DE 
CONGRESSOS DE PALMA 

El Sr. FONT (PP) anuncia que el seu Grup retira aquesta moció 

INTERPEL·LACIONS 

PUNT 31. INTERPEL·LACIÓ QUE PRESENTA L’HBLE. SR. JAUME FONT 
BARCELÓ SOBRE CRISI ECONÒMICA 

Es dóna compte de la següent interpel·lació: 
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JAUME FONT BARCELÓ, com a portaveu 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  L’Hble. Sra. Francina 
Armengol Socias, presidenta del Consell de Mallorca, la INTERPEL·LACIÓ següent :  

CRISI ECONÒMICA 

 

El Sr. FONT (PP) comenta que han retirat les mocions, perquè el proper 28 de juliol es 
celebrarà un altre Ple i avui ja s’hi adjuntava un punt molt important que ha consumit 
l’atenció –no el temps– del públic i dels mitjans de comunicació, als quals agraeix que 
encara hi siguin presents. Han preferit, en comptes de tractar tres temes, tractar-ne 
només un, a més de les preguntes.   

Recorda que fa tres setmanes que varen presentar la interpel·lació i retreu que 
l’aplicació del reglament de la institució provoca que, quan arriben al Ple, algunes 
qüestions ja estiguin caducades. Diu que, en aquest cas, la presidenta va fer que caducàs 
ahir.  

També recorda i retreu que la presidenta va demanar un favor al seu Grup polític, però 
que el PP no ha estat pagat amb la mateixa moneda. Dóna l’enhorabona a la presidenta 
pel fet d’estar dins la Junta Executiva Federal del PSOE i li desitja molta sort, però 
també li retreu les seves declaracions a la roda de premsa d’ahir; considera que podria 
haver dit el mateix fa tres setmanes i, a més, discrepa de la forma com s’ha fet.  

Mostra la bona disposició del PP a donar una mà per intentar fer una pinya davant la 
societat. Observa que la situació econòmica no és bona i convendria qüestionar-se si el 
Consell Insular de Mallorca pot ajudar a que l’economia millori. Potser cal demanar-se 
si el Consell de Mallorca serveix per res a l’hora d’ajudar la gent que té dificultats 
econòmiques, per tal d’alleugerir-les i poder sortir-ne al més aviat possible. 

Considera que les situacions de crisi són oportunitats per a les societats, per tal de 
prendre acords i sortir endavant. De fet, qualsevol situació de baixada té, també, una 
pujada. Aquesta és l’actitud amb la qual els setze consellers del PP volen intentar ajudar 
l’equip de govern de la institució.  

Diu que el PP creu que la ciutadania de Mallorca espera dels seus governants una 
actitud positiva i que facin propostes que superin les situacions anormals que estam 
vivint, raó per la qual les accions dels polítics han de tenir un plus afegit a les 
obligacions inherents al seu càrrec. Referit al Consell Insular de Mallorca i al pressupost 
aprovat, això vol dir complir allò que s’havia previst però, a més, afegir-hi un plus.  

Fa notar que per dur-ho endavant és del tot necessària la cohesió a l’hora de governar, a 
més d’un programa clar. Reitera que la situació econòmica és complicada i que encara 
es complicarà més; en aquest sentit, retreu les reticències del govern per acceptar la 
gravetat de la situació. 

Pensa que no és qüestió de cercar contínuament acords puntuals per trobar solucions 
amb vista al Ple següent, sinó que han de ser capaços d’establir un compromís, a llarg 
termini, sobre l’estratègia que s’ha d’establir per superar aquesta situació.  
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Reitera el seu convenciment que és possible fer alguna cosa des de la institució, poca 
cosa, certament;  en aquest sentit, retreu a l’equip de govern que és així perquè no han 
acceptat les competències que els concedia l’article 70 de l’Estatut d’Autonomia a partir 
de l’1 de gener de 2008. Aprofita per retreure que comença a sospitar que les 
competències més importants tampoc arribaran l’1 de gener de 2009 i adverteix que si 
arribassin, sí que tendrien més capacitats per incidir en l’economia de Mallorca.  

Diu a la presidenta que la passió per la política, tot i ser un encert, en una situació de 
crisi com l’actual, no basta, com tampoc basten les bones paraules. Assenyala que a 
hores d’ara ja és necessari tocar de peus a terra, reconèixer la crisi i donar solucions 
reals, que estiguin a l’abast de la institució.  

També li diu que, després d’un any de governar apassionadament, al seu parer, els 
resultats no són positius per a ella.  

Tot seguit, es refereix a les declaracions que va fer ahir la presidenta als mitjans de 
comunicació. Comenta que un 70% de les propostes que va presentar, s’ha de tancar per 
mitjà de convenis; desitja que es tanquin més aviat que el que s’ha fet amb el conveni de 
carreteres, però, a més de tancat i signat, el que importa és que es desenvolupi i en 
aquest sentit retreu a la presidenta que afirmàs, ahir, que el tercer carril de la Via de 
Cintura i la variant de Son Servera s’adjudicarà aviat; observa que, perquè s’adjudiqui 
aviat, abans s’ha de fer la licitació i actualment encara no s’ha fet. Adverteix de les 
conseqüències d’aquesta situació. 

Tot seguit, diu que el conveni de carreteres no ha estat un exemple, com tampoc ho ha 
estat l’augment de la tarifa dels residus i no haver aturat les obres de Can Domenge, 
com també no modificar adequadament el Pla territorial de Mallorca (PTM). Espera que 
les propostes que va fer ahir la presidenta no només siguin un exemple, sinó que es 
converteixin en uns fets.  

Diu que el PP considera que la presidenta ha de deixar de ser presonera del pacte de 
govern que té i li recorda que ha de governar durant quatre anys, per la qual cosa ha 
d’estar tranquil·la.  

Assenyala que aquesta interpel·lació pretén quatre objectius: 

En primer lloc, aconseguir que la presidenta reconegui la situació de crisi, també la dels 
mallorquins. Reitera el seu retret a l’actitud del president del govern espanyol i la del 
ministre d’Economia, Sr. Solbes davant aquesta situació. Recorda que per arreglar les 
coses, s’han de reconèixer els fets.  

En segon lloc, pensa que s’ha de receptar donant exemple, com fan les famílies per 
reduir les seves despeses. Pensa que la institució ha de retallar despeses i cercar menys 
pressió amb les taxes i els impostos.  

En tercer lloc, hi ha d’haver, al seu parer, una reorganització de la despesa del 
pressupost, per ajudar les empreses a mantenir els llocs de treball. Fa notar la relació 
d’aquesta mesura amb la cohesió de la qual ha parlat abans. Adverteix que la situació és 
tan crítica que, si no es fa ara, més endavant ja serà impossible redreçar les coses.  
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En quart lloc, mostra l’acord del PP a retallar la despesa social, però creu que tampoc és 
qüestió de perdre’s per les bardisses. Adverteix que ara no és moment per concedir 
premis, tot i que el PP n’és partidari i hi va votar a favor, com tampoc ho és per fer 
publicacions, per organitzar meses o altres actes que costen doblers; considera que és 
hora de controlar i reduir la despesa i reservar-la només per allò que és prioritari.  

Assegura que manquen cohesió, capacitat de lideratge i capacitat per reordenar els 
doblers aprovats al pressupost i establir una nova forma de treball. 

Totes les enquestes d’àmbit estatal i també les de la Fundació Gadeso, dins l’àmbit 
insular de Balears, han confirmat que la ciutadania no veu un horitzó massa clar en la 
seva situació personal, familiar, empresarial. Considera prou evident que cal ser positius 
i tenir una actitud resolta, per sortir-ne, demostrant a la ciutadania que tenen les idees 
clares.  

Proposa al Sr. Alemany, conseller executiu d’Hisenda i Pressuposts, quatre fites 
concretes per a l’any que ve. Una quinta fita, que al seu parer és possible aconseguir ara, 
és fer una modificació pressupostària cercant doblers.  

Assegura que les propostes del PP no són incompatibles amb les que va manifestar ahir 
la presidenta. Proposa baixar la taxa dels residus; assegura que, sense fer demagògies, 
aquesta taxa aguanta 2.858.000,00 euros de l’assecament tèrmic dels fangs de les 
depuradores de Mallorca, cosa que no hauria de pagar el Consell Insular de Mallorca ni 
cap particular, perquè així com en el cas de l’aigua es paga per allò que es consumeix, i 
com més despesa, més es paga, els 2.858.000,00 euros els hauria de pagar el govern, per 
mitjà de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental. 

D’altra banda, recorda que el Consell Insular de Mallorca està fent l’abocador de coa 
nou, i el fa per mitjà d’un conveni amb l’Ajuntament de Palma. Pensa que s’han de 
posar les coses clares i, governi qui governi, s’han de dur endavant.  

Informa que per aquesta qüestió es cobra al Consell Insular de Mallorca 1.132.000,00 
euros d’inversió cada any, però també s’ha de pagar una explotació de 7.938.000,00 
euros i considera que el Departament de Medi Ambient del CIM posarà dues màquines, 
que deixarà l’abocador arreglat i que haurem de pagar aquests doblers a EMAYA; 
considera que aquests doblers no els hauria de pagar la ciutadania de Mallorca, perquè 
segons el Pla director de l’Ajuntament de Palma, EMAYA cobra per l’explotació.  

Recorda que es tracta d’un pla aprovat durant la legislatura 1999-2003 i que estableix 
que el 31 de desembre de 2007 acabava el termini per tancar l’abocador. Fa notar que 
aquesta decisió ja estava prevista l’any 1999 i que aquesta explotació suposa 
7.938.000,00 euros. Qüestiona com és possible que, si el CIM ja fa la feina, a més 
d’1.132.000,00 euros que s’han de pagar anualment durant devers 25 anys també 
s’hagin d’abonar 7.938.000,00 euros d’explotació.  

També retreu la quantitat referida als fangs –no l’assecament tèrmic– que és de 
11.300.000,00 euros. Fa notar que, a part de l’abocador, es paga un lloguer 
d’1.200.000,00 euros cada any. Proposa expropiar-lo i que sigui dels mallorquins; 
qüestiona per què hem de pagar un lloguer d’aquesta quantitat si resulta que ja s’han 
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pagat els treballs per condicionar i agençar –que pertocava fer a l’Ajuntament de 
Palma– a més d’un manteniment anual de 7.800.000,00 euros que no té res a veure amb 
la quantitat de fems que produeix qualsevol habitant genera a ca seva.  

Diu a la presidenta que aquest és un exemple prou evident i el més bàsic de que és 
possible baixar la taxa dels residus i que, de moment, no ha volgut entrar en cap altre 
dels apartats sobre la gestió que fa TIRME, que demostrarien que encara és possible 
augmentar més aquesta reducció de tarifa. 

Tot seguit, recorda que el Sr. Álvarez va demanar, en un passat Ple, la reducció de la 
tarifa de la inspecció tècnica de vehicles (ITV) per a les persones necessitades, proposta 
que va molestar especialment el Sr. Garau, conseller executiu de Benestar Social. Opina 
que seria bo establir unes exempcions per a persones amb més dificultats i que, tot i ser 
simbòlic, s’aconseguiria donar la imatge de voler passar aquest camí devora la gent que 
més patirà aquesta situació. 

Una altra qüestió són els enderrocs. Explica que, a banda de revisar-la, per tal que els 
ajuntaments puguin cobrar-ho, perquè no hi hagi problemes, tenim un cànon, que el 
CIM ha de cobrar. Es mostra convençut que han d’existir fórmules per no haver de 
cobrar-lo, per tal que pugui repercutir abaixant el preu de la taxa de residus.  

A més, proposa el tema del recàrrec potestatiu de l’impost sobre activitats econòmiques 
(IAE). Certament, la quota base l’estableixen els ajuntaments i els consells tenen la 
possibilitat d’aplicar, potestativament, un recàrrec que va del 30% al 45% sobre la quota 
base decidida per cada ajuntament. Observa que l’IAE va desaparèixer en el cas 
d’aquelles empreses que facturen menys d’un milió d’euros, però encara en queden que 
facturen més d’aquest import i que mantenen el recàrrec esmentat, que podria ser d’un 
45% però –proposa– també podria ser 0.  

Diu que totes aquestes propostes que ha explicat, presentades avui en forma de 
interpel·lació, les presentarà el seu Grup polític al proper Ple del dia 28 de juliol, en 
forma de moció, per tal que es sotmetin a votació. 

Recorda que el PP proposava que, si la previsió és que es tracta d’un període de dos 
exercicis de declaració de la Renda s’hauria de plantejar no aplicar el recàrrec durant 
aquests dos anys, malgrat passar després del 30%  al 35 o al 37%, amb vista a cercar i 
recuperar la manca d’ingressos.  

Adverteix que han considerat la dificultat que l’equip de govern tendrà a l’hora de dur-
ho endavant, però assegura que d’aquesta manera es resoldria aquesta qüestió i les 
empreses afectades tendrien durant aquest període un impost menys.   

Reitera la necessitat de demostrar la solidaritat amb petites coses, tot i no poder fer res 
més ni tampoc ser culpable la institució, evidentment, d’aquesta situació. 

Tot seguit, es refereix al préstec de 30 milions d’euros que la presidenta va anunciar que 
faria la institució i diu que, de l’informe que té el vicepresident del Departament 
d’Obres Públiques sobre els punts negres a les carreteres, unes obres estan al conveni i 
unes altres estaven pressupostades per fer algunes obres enguany. Proposa que 
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n’eliminin les despeses de representació, les festes i altres actes similars -perquè ara no 
és el moment adequat- i dedicar els doblers a arreglar els punts negres, petits projectes 
d’obra pública que estan pendents i també que ho poguessin fer empreses mallorquines. 
Calcula que quedarien disponibles per a aquest tipus d’obra, 13 o 14 milions d’euros.      

Tot seguit, esmenta una sèrie d’exemples clars de la situació de crisi. En primer lloc, diu 
que l’obra pública que s’executa a les Illes Balears ha caigut a més de la meitat respecte 
a l’any passat, de forma que, si entre el mes de gener a maig de 2007 la inversió va ser 
de 374 milions d’euros, en el 2008 la xifra és de 196 milions d’euros (un 43% menys). 
S’ha dit ja que el sector de la construcció entrarà en recessió d’aquí a un parell de 
mesos. Assenyala que els ajuntaments són els que més han retallat l’obra pública (més 
d’un 62,6%) mentre que l’obra estatal ha baixat a només un 29,2%.   

En segon lloc, que el passat mes d’abril la venda d’habitatges ha caigut un 30,7% i ha 
caigut el 21% d’habitatges hipotecats; enguany quedaran milers de pisos buits. Els 
hotelers, que tradicionalment han estat el nostre matalàs, la nostra taula de salvació, ja 
han anunciat –juntament amb els sindicats laborals– que hi haurà un 15% menys de 
rendiment.  

En tercer lloc, les matriculacions de vehicles, que a Espanya han caigut un 30,8% i a 
Balears un 43%.  

En quart lloc, els embargaments. Balears és la comunitat autònoma on més han 
augmentat (211%). Pel que fa a les suspensions de pagaments, des del mes de gener de 
2008 fins a l’actualitat són 123 les empreses de les Illes Balears que es troben en 
aquesta situació. 

Assenyala que l’índex de confiança de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) es va situar el 
mes de juny de 2008 en un mínim històric; aquest indicador s’enfonsà a quasi la meitat 
en un any, fet que ha reforçat el pessimisme entre els consumidors espanyols. La darrera 
enquesta del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) esmenta l’augment de la 
preocupació de la ciutadania davant la crisi i mostra de forma clara la desconfiança de la 
ciutadania: de maig a juny ha pujat 5 punts el nombre de persones que pensen que la 
situació de l’economia espanyola és dolenta o molt dolenta, que es situa en un 51,5%. 

Un 46,8% dels consultats opina que d’aquí a un any, la situació serà pitjor; el 52% 
considera que l’atur i la situació econòmica són els principals problemes de l’Estat.  

Comenta que l’any 2007 es fa tancar amb 3.200 famílies més amb tots els seus membres 
en situació d’atur laboral, a més de les que ja hi havia, segons les dades publicades a la 
Ultima Hora del dia 18 de febrer de 2008. 

Diu que a les Illes Balears, segons la Fundació Gadeso, la ciutadania no confia que el 
Govern balear l’ajudi a superar la crisi. Per tant, opina que és bàsic donar credibilitat a 
la societat per sortir de la crisi, perquè allò que més preocupa els illencs és l’economia 
familiar, la inestabilitat laboral, l’habitatge i l’atur.  
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Per totes aquestes raons que ha explicat, demana que l’equip de govern consideri la 
proposta que el PP presentarà al proper Ple, que l’esmeni així com ho consideri oportú, 
però que faci possible donar les solucions necessàries.  

Tot seguit, la presidenta comença la seva intervenció. 

En primer lloc, agraeix al Sr. Font el to de la seva intervenció, com també la oportunitat 
de poder parlar d’un tema que, ben segur, preocupa a la ciutadania i per tant s’alegrarà 
que en el Ple del Consell Insular de Mallorca se’n parli, no només de la situació 
econòmica sinó també del model de creixement econòmic que volem per a les nostres 
illes.  

Adverteix que no es perdrà en cap discussió semàntica amb el Sr. Font, perquè creu que 
no és interessant ni necessari, tot i que el PP mantengui aquesta actitud a diferents 
institucions.  

Comenta que l’important és saber, tenir consciència que hi ha una situació d’incertesa 
econòmica en la ciutadania i que és obligació de tots els Grups polítics representats a les 
institucions, dels que governen amb un grau més elevat, lògicament, però també dels 
que estan a la oposició, donar confiança a la ciutadania. 

Destaca el seu optimisme i assegura que ella intenta posar de relleu sempre el més 
positiu, per tant ara el que s’ha de fer és donar un missatge de confiança a la ciutadania, 
sobre la necessitat de treballar junts per intentar superar al més aviat possible la situació, 
molt agreujada en diferents sectors de la nostra economia. 

Destaca, però, que és prou sabut i prou evident que aquesta situació respon a una crisi 
de caràcter internacional, financera i agroalimentària, deguda també a la pujada del preu 
del petroli, que a l’àmbit estatal té una important incidència en el sector immobiliari i a 
les Illes Balears afecta també d’una forma especial. 

Sobre la seva passió per la política, assegura que l’ha aplicada a la seva gestió política 
durant un any, però és ben conscient que no és suficient. Tot i això, mostra el seu 
convenciment que és necessari tenir aquesta passió, il·lusió i, sobretot, creure en allò 
que es fa; per aquest motiu, per a ella la passió és conditio sine qua non per a poder 
exercir la política, per ser la presidenta del Consell Insular de Mallorca.  

Reitera la seva decisió i la seva valentia per intentar impulsar aquelles mesures que creu 
que són millors per la ciutadania de la nostra illa. Destaca que està dins la política per 
canviar allò que no li agrada de la societat o allò que creu s’ha d’anar millorant.  

Diu al Sr. Font que no creu en les herències immutables, ni que les tradicions sempre 
s’han de mantenir. En aquest sentit, recorda que avui s’ha fet un debat molt interessant, 
al Ple, en el qual semblava que allò que s’havia heretat semblava que s’havia de 
mantenir. Reitera que considera que no ha de ser així, sinó que precisament des de les 
institucions s’ha d’aprofitar els moments en què políticament és possible, per canviar i 
poder redreçar aquelles qüestions que es considera que no són correctes. 
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Tot seguit diu al Sr. Font que, com bé recordarà perquè durant la passada legislatura era 
conseller de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears i ella era portaveu del PSOE 
a la cambra autonòmica, com a tal portaveu i en molts de debats de caire econòmic va 
oferir al Sr. Jaume Matas, aleshores president del Govern balear, acords entre totes les 
forces polítiques per afrontar el problema. Assenyala que el problema del model de 
creixement econòmic a les Illes Balears era aleshores el mateix que és actualment i ha 
quedat prou demostrat que actualment en pagam les conseqüències.   

A banda de tot el que s’ha parlat, de caire internacional i de caire nacional, també s’ha 
de considerar el model vigent durant molts d’anys a la nostra terra, de caire especulatiu 
del nostre territori, amb molts de punts de creixement i molt basat en una exagerada 
extensió del sector de la construcció a les nostres illes.  

Destaca que els Grups polítics d’esquerra ja fa molt de temps que diuen públicament -i 
actualment els de dreta també ho han reconegut- que es tracta d’un model caduc i que, 
precisament en aquest moment d’incertesa econòmica, val la pena que tots junts 
intentem redreçar aquesta forma de model de creixement econòmic.  

Reitera que està molt contenta de la intervenció del Sr. Font, que ha estat un 
replantejament de tota la política duita a terme durant molts d’anys pel Partit Popular en 
aquesta terra, per la qual cosa se’n alegra molt especialment.  

Es mostra convençuda que aquest model econòmic té molt a veure amb el model de 
creixement territorial de la nostra illa. Diu que, per aquest motiu, en el moment en què 
ella va explicar públicament decisions de caire territorial, com ara la desclassificació de 
Es Guix, aprovada avui al Ple, també ho considerava una decisió de caire econòmic, per 
al futur de Mallorca.  

Tot seguit observa que, si som conscients que el motor econòmic de Mallorca és el 
turisme i plantejam que ha de ser cada vegada de més qualitat, hem d’admetre que una 
de les passes fonamentals per poder-ho aconseguir és precisament tenir un paisatge i un 
territori adequat, que és la font de riquesa de les nostres illes. En conseqüència, s’ha 
d’aturar aquesta forma de construcció, moltes de vegades desproporcionada a les nostres 
illes i protegir espais emblemàtics com ara la serra de Tramuntana, que té un valor de 
futur econòmic per a les nostres illes, molt necessari. Destaca que les decisions s’han de 
prendre quan toca, no pot arribar el moment de penedir-se’n, de decisions preses a partir 
d’un model especulador del territori que pot arribar a situacions insalvables a causa 
precisament de les conseqüències d’aquestes decisions, de caire personal o polític.   

Per aquest motiu, agraeix molt sincerament al PP l’oferiment de col·laboració que li ha 
brindat. Considera que és el moment adequat per replantejar-se aquest model de 
creixement econòmic i li assegura que l’equip de govern lluitarà per intentar implantar 
un model territorial molt més sostenible, de creixement molt més mesurat dins el nostre 
territori, per tal que en un futur no ens n’haguem de penedir, d’uns creixements abusius. 

Reconeix al Sr. Font que és cert que tenim alguns problemes molt greus dins el sector 
de la construcció i dins el sector immobiliari, raó per la qual creu que és el moment per 
replantejar-se aquestes inversions. En aquest sentit, està del tot d’acord amb el discurs 
del Sr. Rodríguez Zapatero, president del Govern espanyol i amb el del Sr. Antich, 
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president del Govern balear, pel que fa a les actituds i les accions que emprendran els 
diferents governs.  

Sobre les accions que emprendrà també el Consell Insular de Mallorca, dins el seu marc 
de competències, considera que les inversions fortes que necessiten fer les 
administracions, amb més motiu a una comunitat autònoma com la nostra, són les que 
explica tot seguit.  

En primer lloc la formació del nostre personal i del nostre model educatiu (formació 
professional, formació ocupacional i alta formació). Observa que, en aquest aspecte, 
som la comunitat autònoma que està en darrer lloc i que, si seguim com fins ara, no 
podrem competir amb vista al futur; per aquest motiu ho considera una inversió en el 
futur econòmic de la nostra illa.  

En segon lloc, les inversions en innovació i en noves tecnologies, en els emprenedors i 
en les empreses productives de les nostres illes, d’una forma clara i decidida i a partir 
d’un model adequat al territori que tenim, que són unes illes i també de la convicció que 
volem viure d’un turisme que sigui cada vegada de més qualitat.  

Per aquestes raons, s’han de prendre aquestes mesures decidides, si volem que els 
nostres fills i els nostres néts puguin gaudir de les possibilitats que nosaltres hem tengut. 
Diu al Sr. Font que li està plantejant un debat de fons i que les solucions es veuran a 
mig i a llarg termini, que totes les institucions hi estan obligades per aconseguir fer 
surar de bell nou la nostra economia, al més aviat possible.  

Reitera la insistència amb què va plantejar al Sr. Jaume Matas, durant la passada 
legislatura, la necessitat de prendre conjuntament mesures per anar canviant aquest 
model de creixement econòmic. Lamenta, però, que en aquell moment el govern no va 
acceptar aquesta idea, sinó tot el contrari, va mantenir un model per augmentar i 
exagerar les dimensions de les empreses de construcció a les nostres illes. Retreu, per 
tant, que ara les empreses mallorquines, que varen haver d’augmentar les seves 
dimensions, per la quantitat d’obra pública que es va posar en funcionament, ara 
n’estiguin pagant d’una forma molt clara les conseqüències, tot i que s’intenti fer-hi 
front. 

Recorda al Sr. Font les reunions que ha tengut el Sr. Rodríguez Zapatero, president del 
Govern espanyol, amb tots els sectors econòmics. Pel que fa a les que ha mantingut amb 
els representants dels municipis i amb els representants dels consells insulars s’ha 
decidit coordinar les polítiques conjuntament. Reitera el seu convenciment que, ara més 
que mai, s’ha d’actuar en aquest sentit i s’han d’implicar, a més, tant el govern com la 
oposició. 

Explica que s’ha decidit accelerar obra pública, des de totes les institucions i, a més, 
pagar nombrosos deutes de la passada legislatura. Diu al Sr. Font que no vol estendre’s 
en aquesta qüestió, però que és prou evident que el PP va deixar una economia molt 
endeutada, al Govern de les Illes Balears i que hi ha deutes molt considerables sobre 
empreses de construcció mallorquines i també foranes –com és el cas de la construcció 
de les autopistes- per part del Govern balear. En aquest sentit, diu que una aprovació de 
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pagament del Departament d’Obres Públiques que s’ha adoptat avui al Ple, tenia 
precisament aquest objectiu d’alleugerir els pagaments.  

Tot seguit, recorda la seva petició al Govern balear en el sentit d’incrementar l’aportació 
econòmica que fan als consells insulars, per tal de poder destinar-la al Pla d’obres i 
serveis, perquè finalment és contractació que fan els ajuntaments a empreses de 
cadascun dels municipis. Considera que aquesta actuació és l’adequada, perquè dóna 
energia a un sector econòmic petit, però que és fonamental per a l’economia dels nostres 
municipis.  

Comenta que també va demanar al Govern balear una especial atenció amb la despesa 
pública, pel que fa a les polítiques socials, com també una ràpida i potent implantació de 
la Llei de la dependència, des del punt de vista econòmic, no només per garantir els 
drets d’aquestes persones, sinó també per l’avinentesa que poden suposar com a creació 
de nous llocs de treball per afavorir persones que s’hauran de col·locar de bell nou, 
procedents de l’àmbit de la construcció. Considera important aprofitar la possibilitat 
d’aquestes noves modalitats de contractació, dins l’àmbit dels serveis socials. 

Recorda al Sr. Font que l’equip de govern, a la seva reunió del 14 d’abril de 2008 a Son 
Amer, ja va establir les línies de treball, perquè era conscient de la situació que tenien al 
damunt, com també els responsables dels diferents departaments ho eren de les 
dificultats del sector de la ciutadania al qual atenen. De fet, ja varen anunciar en aquell 
moment un Pla d’inversions, que ahir va concretar.   

Observa que no cal enganyar-se, el Consell Insular de Mallorca no té competències per 
canviar el model econòmic i que el Sr. Font ho ha plantejat molt bé en els termes justs 
de les possibilitats d’actuació reals del CIM dins l’economia de la nostra societat.  

En conseqüència, l’equip de govern va plantejar dues línies d’actuació: intentar 
accelerar obra pública i aportar un plus d’obra pública en edificis propis del CIM i en 
restauracions patrimonials i altres qüestions necessàries. Destaca l’important esforç 
inversor que fa el CIM, si es consideren les seves característiques.  

Informa que també s’ha decidit invertir en carreteres, per la qual cosa fa quinze dies que 
ja varen adjudicar sis projectes de carreteres més a l’illa de Mallorca.  

Reitera que el CIM està complint, de forma accelerada a causa de la situació que vivim, 
el seu compromís d’inversió en obra pública. Destaca i reitera la necessitat d’inversió en 
el Pla d’obres i serveis, per la qual cosa el CIM ha demanat una major dotació 
econòmica, tant al Govern de les Illes Balears com al Ministeri d’Administracions 
Públiques. 

Tot seguit, destaca la importància que té per l’equip de govern la política social. 
Recorda que és un compromís d’aquesta legislatura, que defineix com la legislatura de 
caràcter social i que així ho varen demostrar amb el primer pressupost i aconseguint 
cinc milions d’euros més del Govern de les Illes Balears, per dedicar a la política social. 

Assegura que a causa del moment d’incertesa econòmica que travessam, l’esforç de 
l’equip de govern serà encara més gran en tot allò referit a la política social. 
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Coincideix amb el Sr. Font a pensar que una situació així, els que pitjor estan són els 
sectors més vulnerables, les persones en risc d’exclusió social o d’altres tipus de 
dificultats. Per tant, el CIM ha d’estar devora aquestes persones i l’equip de govern és 
ben conscient de les situacions i de les necessitats. Fa notar que el CIM té 1.500 
persones majors, a més de 1.300 persones discapacitades i 300 menors desprotegits; 
totes aquestes persones estan allotjades en centres propis i lògicament seran ateses, com 
tota la resta d’altres sectors, també vulnerables. 

Reitera la importància que tenen els serveis socials dins el pressupost del CIM, per tal 
de garantir drets i igualtats entre la ciutadania. Explica que duran endavant la 
implantació de la Llei de la dependència i que estan incrementant la concertació de 
places, tant per centres de discapacitats com per centres de menors, a més de per 
adjudicar les places residencials necessàries a la nostra illa.  

Explica que el Pla d’inversió que va anunciar ahir a la premsa consta d’uns cents 
milions d’euros per fer front a inversions en centres propis, les residències públiques del  
del CIM, que han quedat desfasades a causa de no haver-hi fet les inversions 
necessàries. Comenta que, per mitjà d’un conveni entre l’Institut de Serveis Socials -
INSERSO i el Govern de les Illes Balears, per valor de 40 milions d’euros per invertir a 
l’illa de Mallorca, en centres de dia i en residències públiques, a més d’una part 
aportada pel CIM, aquestes obres es podran dur endavant. 

Tot seguit, diu que s’ha plantejat la reforma integral de l’edifici de La Misericòrdia. 
Destaca que és un edifici emblemàtic de Mallorca i que es tractaria d’una reforma 
patrimonial d’un bé cultural. Opina que pot donar una sortida a moltes empreses d’aquí 
que es dediquen a la construcció. Informa que s’ha aconseguit un acord verbal, encara 
no s’ha signat, que esperen signar aviat amb el Ministerio de la Vivienda, per fer una 
inversió a la Misericòrdia; el CIM ha sol·licitat el 50% de l’obra, el total de la qual és de 
40 milions d’euros. També participa a l’esmentat acord el Govern de les Illes Balears i 
s’està negociant la quantitat que hi aportarà. El CIM hi aportarà la seva part per la via de 
l’endeutament pressupostari, perquè no té altra possibilitat. 

Comenta que, amb aquest endeutament pressupostari anunciat, d’uns 30 milions 
d’euros, es duran a terme, també, algunes obres de caràcter mediambiental, de caràcter 
esportiu i cultural.  

Tot seguit, intenta contestar a les propostes que ha fet el Sr. Font com a portaveu del PP. 
Diu que l’equip de govern estudiarà amb atenció aquelles propostes que ha fet el PP 
sobre la conjuntura econòmica i les mesures que considera adient que es prenguin.  

Reitera que va anunciar també mesures de control amb la despesa i que tots els 
consellers executius en són ben conscients. Assegura que vetllaran per demanar la 
mateixa contenció en la despesa a tots els consellers. 

Pel que fa a la petició de rebaixa de la taxa dels residus, diu al Sr. Font que està del tot 
d’acord amb ell i que, tant de bo el PP a l’Ajuntament de Palma, hagués pres 
consciència que havia de contribuir a fer una política de residus d’acord amb el Consell 
Insular de Mallorca i hagués assumit les despeses que pensa que li pertoca assumir a 
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l’ajuntament de Palma. Diu que el CIM ho defensa des del Departament de Medi 
Ambient. 

Sobre la qüestió de tot allò relacionat amb els fangs, pensa que el Sr. Font ho ha de 
saber prou bé per la seva condició anterior de conseller de Medi Ambient i li retreu que, 
tot i això, va permetre que ho seguís pagant el CIM i no ho va assumir mai el Govern de 
les Illes Balears. Assegura que la consellera executiva de Medi Ambient fa gestions en 
aquest sentit, tant amb l’Ajuntament de Palma com amb el Govern de les Illes Balears 
per aconseguir una redistribució de la despesa i que cada institució pagui allò que li 
pertoca pagar d’acord a les competències que té atribuïdes. Diu que les negociacions 
actuals van en aquesta direcció, per bé que és un tema complicat i es fa difícil assumir 
més despesa quan els convenis ja estan signats i les qüestions exigides per part de les 
altres administracions.  

Per acabar dóna les gràcies al Sr. Font per animar l’equip de govern en aquesta tasca, 
perquè la comparteix completament.  

Pel que fa als enderrocs, li anuncia que després de dos anys i mig d’haver-se aprovat el 
sistema públic d’enderrocs, l’equip de govern treballa, des del Departament de Medi 
Ambient, per ajustar-ho a un nou pla per intentar alleugerir els costos de la taxa 
d’enderrocs als constructors i als promotors i espera poder presentar aviat propostes al 
Ple, que lògicament intentaran consensuar abans amb el PP. 

Respecte a les propostes sobre la Inspecció tècnica de vehicles (ITV) li diu que les 
estudiaran, perquè ara no és possible donar-li una resposta; ho faran, de forma més 
extensa, al proper Ple. 

Per acabar, reitera l’agraïment al PP per totes les facilitats que dóna per treballar 
conjuntament, com és intenció de treballar des de l’equip de govern, el qual vol obrir 
una ronda de converses amb els agents socials de la nostra illa per anar pactant aquestes 
mesures de caire econòmic que és possible prendre des del Consell Insular de Mallorca. 

El Sr. FONT inicia el seu torn de rèplica. Fa notar la diferència de temps amb què s’ha 
tractat la qüestió de les propostes: el PP les ha plantejades en un minut i quaranta-cinc 
segons, mentre que la presidenta n’ha parlat durant devers trenta-cinc minuts.  

Tot seguit, fa notar que també ell és un apassionat de la política i que no és possible 
mesurar quin dels dos ho és més.  

Insisteix en la idea d’aportar un plus a allò que ja és habitual. Destaca també que, en 
temes referits a economia, no hi ha receptes diferents per a dretes i per esquerres, sinó 
bones o males receptes. Assegura que també ho diu el seu president nacional del PP, i 
està convençut que ha donat més credibilitat i s’ha reflectit en les enquestes que voler 
amagar-se, com ha fet el president del Govern espanyol. Observa, però, que ara sembla 
que les coses es volen reconèixer.  

Assenyala que no creu massa en els convenis, perquè són difícils. Comenta que 
recentment va veure el Sr. Miquel Àngel Grimalt, quan inaugurava un passeig a 
Capdepera com un exemple d’una situació de dificultats prou coneguda per ell. El 
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mateix opina del recent projecte per fer arribar aigua de Sa Costera, el qualifica de 
meravellós, fantàstic, però diu que ell no parlava d’aquest tipus d’obres que 
l’administració pública, per sí mateixa, ha de seguir perquè no li queda més remei.  

Diu que, per exemple, ell no faria l’obra de La Misericòrdia, no ho considera una 
prioritat. Reconeix que ha de ser difícil no tenir les instal·lacions com pertoca, però 
qualsevol persona que ha treballat durant molts d’anys a un ajuntament sense reformar 
sap que, tot i això, se’n surten. Creu que seria millor dur endavant deu projectes de 
quatre mil euros, repartits estratègicament, que una obra de 40 milions d’euros. 
Comenta que, tot i la seva discrepància amb el Sr. Rosselló (Bloc per Mallorca) pel que 
fa a idees polítiques, en la qüestió del repartiment equitatiu sí que coincideix amb ell.  

Respecte al Departament de Benestar Social, discrepa del decret que es presenta, en el 
sentit que esmenta que el consell executiu fa arribar els 25 milions d’euros per afers 
socials que han arribat des del Govern balear però, a la vegada, rebaixen 2.850.000,00 
euros, que passen a una altra partida. Per tant, no és cert que es disposi de 25 milions 
d’euros més per afers socials, no s’ha de confondre la ciutadania. 

Pel que fa a la qüestió de Es Guix, diu a la presidenta que pot estar molt satisfeta per la 
decisió de protecció que s’ha pres avui, però aquest fet genera inseguretat jurídica, que 
espanta la inversió i, a més, aquella persona que té una escriptura pública d’un solar de 
600 metres, des de fa 25 anys, d’aquí a quants mesos tendrà un sòl rústic. Valora la 
decisió adoptada com un desbarat.  

Refusa l’afirmació que ha fet la presidenta sobre el model econòmic aplicat durant la 
darrera legislatura, perquè ha assegurat que no ha estat bo. Considera que ha estat 
boníssim, a les Illes Balears i que l’exemple el tenim en la gran quantitat de persones 
que fugen dels seus llocs d’origen per cercar un lloc millor, fins i tot en alguns casos 
posant en perill les seves vides. Diu que ha estat possible perquè s’ha generat una 
riquesa. Reitera que el model és bo, tot i que ben segur que s’ha de modificar perquè ho 
segueixi essent. Atribueix aquest model, no a la generació actual, sinó als nostres pares i 
padrins, per la qual cosa hem de saber rectificar tots aquells errors que s’hi detectin, 
com també rectificaran els nostres fills i néts les equivocacions que els polítics actuals 
puguin cometre. No considera correcte dejectar les coses d’aquesta manera.  

També mostra el seu desacord amb la tesi explicada per la presidenta en el sentit que el 
sector serveis serà capaç d’absorbir el sector de la construcció, assegura que és fals. 
Demana que no enganyin més la gent, que no li creïn il·lusions. Pel que fa a la formació, 
posa un exemple: per ser maître o cuiner, cal tenir unes aptituds que, en funció de l’edat 
que tengui el treballador, serà més o menys possible tenir. Per tant, el problema és de 
fons, ben complicat, no és tan fàcil reciclar treballadors només amb cursos de formació.  

Diu que no és partidari de fer grans construccions, sinó de restauracions de 
construccions ja fetes. Retreu que la paraula reforma, abans tan utilitzada, ja ha 
desaparegut durant aquests darrers vuit mesos; s’han arreglat les coses per fer habitatge 
públic, que li sembla bé, però recorda que també hi ha milers i milers d’habitatges buits. 
En aquest sentit, diu que tampoc és encertat el model que ha aplicat el govern actual. 
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Fa notar que l’important és centrar-se en el dia a dia de la ciutadania, en la seva situació 
econòmica i posa l’exemple de la taxa de residus, diu que seria bo reduir-la un 15% o un 
20%; seria una passa endavant i demostraria una preocupació dels poders públics cap a 
les persones.  

Reitera la necessitat de generar il·lusió a la ciutadania, per convèncer-la de que se’n 
sortiran, d’aquesta situació. Aquesta és la voluntat del Grup PP, que és del tot possible 
aconseguir si s’aproven les iniciatives que ha exposat.  

Mostra el seu desacord amb la presidenta respecte a creure que està definint un nou 
model econòmic per mitjà de totes les decisions que es prenguin en relació al Pla 
territorial de Mallorca (PTM), perquè no és tan evident, depèn de molts factors, perquè 
durant un any i mig no existirà aquesta interactuació; s’ha de considerar que és el 
mateix que ocorre quan s’atura el funcionament d’una maquinària molt potent, que quan 
es vol tornar arrencar costa molt. En aquest sentit, recorda que l’ensurt de l’ecotaxa va 
ser suficient per aturar la maquinària. Observa que està be l’esperit revolucionari, però 
quan un governa, tocar de peus a terra encara és millor.  

Pensa que no és seriós dir que amb els plantejaments d’ordenació del PTM canviarem el 
model econòmic. Recorda que, dins el marc de la Unió Europea, Espanya va partir per 
un camí distint, com també ho va fer Irlanda. Fa notar la insistència a reclamar els 
privilegis d’autogovern, com també que ja han passat els períodes de bonança (fons de 
cohesió i els fons estructurals). Observa que a Irlanda han utilitzat aquests dos tipus de 
fons per transformar la seva economia agrícola i ho han basat en reproduir el mateix 
exemple del Valle de San Diego (Califòrnia), mentre que a Espanya han anat a parar a 
distintes administracions, per augmentar el nombre de funcionaris, per tenir més 
autogovern. Assenyala que, si el PP en setze anys de govern no ha estat capaç 
d’aconseguir el canvi econòmic no és seriós pretendre fer creure que ara, amb uns 
canvis a la ordenació del territori ho aconseguirem.  

Reitera la necessitat d’existència d’un plus per reduir despeses i aprofitar els doblers, 
per exemple, dedicar 14 o 15 milions d’euros per arreglar els punts negres de les 
carreteres, i amb 3 o 4 milions d’euros que es pensaven ingressar, rebaixar aquest ingrés 
per a 2009 i arreglar-ho amb el pressupost de final d’any, per ajudar la gent a alleugerir 
la seva situació de crisi econòmica.  

Reitera la necessitat d’eliminar la despesa en estudis, representacions i festes, per poder 
dedicar els doblers a obra pública. Anuncia que el Grup PP presentarà aquesta moció al 
Ple de dia 28 de juliol de 2008. 

La presidenta intervé tot seguit. Agraeix les propostes del Grup PP. Tot seguit, diu al Sr. 
Font que no està d’acord amb ell amb l’afirmació que no hi ha diferències entre les 
receptes dels governs de dretes i les dels governs d’esquerres, davant un model de 
política econòmica; precisament aquesta és una de les diferències bàsiques del model 
ideològic que planteja la dreta i l’esquerra. De fet, ara tenim una crisi del model 
alimentari, d’una pujada del preu del petroli, a causa d’un pensament neolliberal 
procedent dels EEUU, que en té molta part de la culpa.  
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Diu que es troba molt arrelat aquest pensament sobre com es gestiona l’economia i del 
model que s’impulsa des de la dreta o des de l’esquerra. Posa l’exemple del que ha 
ocorregut aquí, a Mallorca, en aquest sentit, com a referència més propera. Durant molts 
d’anys s’ha impulsat un model de creixement econòmic determinat, que ella ha 
qüestionat en nombroses ocasions; puntualitza que mai ha criticat ni els valors de la 
gent emprenedora de la nostra illa, ni la gent que ha fet molta feina, amb una enorme 
imaginació i grans possibilitats de fer créixer econòmicament l’illa de Mallorca, sinó 
que ha dit que el model econòmic de les Illes Balears tenia defectes estructurals 
importants i que aquest model estava impulsat des de la seva base pels governs de dreta, 
que a l’època democràtica han estat majoritaris durant molts d’anys a Mallorca.  

Fa notar que aquests governs han donat un impuls a un model que ha apostat molt 
clarament per la construcció; aquesta és la realitat i aquest és un dels problemes que 
tenim, dins una crisi i un moment difícil de caràcter internacional (preu del petroli i  
agroalimentària) tenim, afegit, el problema de les conseqüències derivades d’aquest pes 
excessiu que es donava a la construcció i al creixement territorial a les nostres illes. 
Considera que és un fet irrefutable que actualment no només és reconegut des de 
governs d’esquerra o entitats ecologistes, sinó també pels hotelers, que demanen amb 
insistència que no es deixi créixer més la construcció dins les Illes Balears, perquè 
aquest fet impedeix el futur d’aquestes illes com a futur turístic de qualitat.  

Observa que voldria que el PP en sigui conscient, d’aquesta realitat, d’aquests errors 
passats. Puntualitza que ella no està per culpar errors passats, però creu que s’ha de 
posar de manifest que s’ha posat en marxa, a les illes, un model econòmic molt lligat a 
l’especulació del sòl, i a l’illa de Mallorca d’una forma molt clara, que –com ha advertit 
en moltes ocasions- no era més que pa per avui i fam per demà. Fa notar que 
precisament ara ens trobam en aquesta etapa en què és necessari fer un replantejament 
clar sobre el model que impulsam. Es mostra convençuda que l’error seria no ser 
valents, des de les institucions, per fer aquest replantejament. Retreu al PP que durant 
les legislatures del seu govern es pensàs només en l’època immediata: uns mesos, la 
temporada turística, sempre com a màxim amb vista a un any. Considera que s’han de 
plantejar mesures per assegurar un creixement econòmic sostenible a les nostres illes, de 
cara al futur i a les generacions que vendran.  

També retreu al Sr. Font que tregui importància al model territorial. Assegura que ella 
n’hi dóna molta, d’importància, perquè si tots estam d’acord que la nostra font de 
riquesa més important és el turisme de qualitat –el turisme hoteler, que és el que dóna 
feina, tot i que el residencial també és important, però té uns avantatges i també uns 
inconvenients- s’ha d’intentar tenir unes illes plenes d’atractiu, que estimulin les ganes 
de la gent per visitar-nos; és evident que necessitam referents de qualitat dins les nostres 
illes, fonamentalment de caire paisatgístic.  

En conseqüència, un dels espais emblemàtics dins l’illa de Mallorca, una de les joies 
que mostram a tothom és la Serra de Tramuntana i, en conseqüència, una urbanització 
com la que es pretenia fer en aquest indret no dóna cap valor afegit a l’illa de Mallorca. 
Fa notar, per tant, que quan el Sr. Font parla de espanta-inversors, s’hauria de parlar en 
realitat de espanta-turistes. Es mostra convençuda que un projecte com el que havien 
previst espanta gent que vol venir a visitar-nos perquè li oferim aquests paratges de 
qualitat i assegura que això és més important que el fet que una empresa constructora de 
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fora de Mallorca vulgui fer una urbanització concreta: aquest és el motiu de la decisió 
que ha pres avui l’equip de govern.  

Reitera que el model econòmic d’una terra va molt lligat al seu model territorial, però 
no ha dit en cap moment que només s’hagin de prendre mesures de caràcter territorial 
com les que ja han pres, tot i que se’n prendran moltes més durant aquesta legislatura, 
sinó que també se’n prendran per millorar la formació en innovació, en tecnologies, 
estimulant els emprenedors.  

Respecte al comentari del Sr. Font sobre la formació, li assegura que en totes les 
reunions que ella ha mantingut ha pogut comprovar que aquí tenim la sort de tenir 
emprenedors meravellosos, gent jove que són els primers per exemple en qüestions de 
turisme on-line, que li plantegen el problema de no trobar gent ben formada, necessiten 
gent amb la formació adequada per tirar endavant les seves empreses. Comenta que 
aquesta és una realitat que no es pot permetre la nostra societat si vol ser capdavantera, 
com tampoc es pot permetre estar en el darrer lloc pel que fa a quantitat d’universitaris. 
De cara a un creixement de futur, és obvi que s’ha d’apostar per aquestes qüestions.  

Admet que aquestes són receptes de l’esquerra i que les altres sempre han estat, 
històricament, les receptes de la dreta. Suposa que aquest no és el debat que li interessa 
al PP, però assegura al Sr. Font que creu que, com a institució, s’estan prenent les 
mesures adients.  

Retreu al Sr. Font que sembla que li interessi més seguir impulsant aquest sector de la 
construcció i que li incrementem l’obra pública en carreteres. Li assegura que se’n fa 
molta de feina en obra pública i que es compleixen els compromisos adquirits. Diu que 
en aquest moment han apostat per una inversió potent –que també existeix en obra 
pública- com ara la restauració i la rehabilitació de l’edifici de La Misericòrdia. Recorda 
al Sr. Font que ell animava a fer restauració i rehabilitació, per tant –observa- què més 
important que fer-la a un dels espais culturals per excel·lència que té aquesta institució i 
tot Mallorca, l’obra civil cultural més important de la nostra illa. Assenyala que aquest 
edifici té una zona importantíssima que està tancada i apuntalada, raó per la qual s’ha 
pres la decisió.  

Recorda al Sr. Font que ara és un moment en què cal ajudar determinades empreses de 
construcció, que tenen dificultats, també perquè varen adquirir dimensions exagerades 
durant la passada legislatura del govern del PP i perquè el govern anterior no va pagar 
cap ni un dels projectes que havia encomanat, que han recaigut en aquestes empreses. Li 
diu que, per reactivar aquesta situació, l’actual govern del CIM aposta per obra de 
caràcter patrimonial, , i en aquest cas per l’edifici de La Misericòrdia. Considera que es 
tracta d’una iniciativa molt més potent que les mesures que el PP plantejava –dit sense 
cap ànim de menyspreu–, perquè suposa destinar 40 milions d’euros a la nostra illa. 

Sobre les mesures de caràcter social, li recorda que l’aposta de l’equip de govern per les 
polítiques socials és clara, per la qual cosa han augmentat el pressupost d’aquest 
departament en 25 milions d’euros, destinats a polítiques d’igualtat i de joventut; les 
considera importantíssimes, perquè garantir drets sempre és fer política social. 
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Reitera que aquesta serà la línia que mantindrà l’equip de govern, garantir drets i 
atendre les necessitats dels sectors més vulnerables que tenguin problemes econòmics. 
Assegura que, a més del pressupost ja aprovat i el compliment dels compromisos 
adquirits, faran també una aportació extraordinària, un endeutament extraordinari. Fa 
notar al Sr. Font que, atès que coneix la situació de les arques d’aquesta institució i els 
interessos bancaris que s’apliquen, sabrà que no és fàcil fer un endeutament 
extraordinari. Ho valora com un esforç que fa la institució i ho fa en projectes que 
valora com a claus: inversió en la rehabilitació de patrimoni històric, inversió en les 
infraestructures de caràcter social, perquè és el primer dret que s’ha de garantir a la 
ciutadania i més endavant ja estudiaran la conveniència de fer-ne d’altres.  

Respecte als convenis, que el Sr. Font ha definit com molt llargs, li diu que ja fa molt de 
temps que hi estan treballant i que ara són a punt de fer-los realitat, en el període més 
breu possible. 

Per acabar li diu que no pretén mesurar amb ell la passió per la política, però destaca 
que és molt confiada amb la gent de Mallorca i amb les possibilitats d’aquesta societat: 
gent emprenedora, potents i que sortirà aviat d’aquesta situació econòmica adversa. Fa 
notar que estam en una situació millor que altres comunitats autònomes  

Destaca la importància del missatge que s’envia avui a la ciutadania: que, conjuntament, 
estam disposats a fer apostes de futur per la nostra terra. Ignora si, finalment, 
coincidiran amb la recepta i espera que almenys puguin coincidir amb el diagnòstic i 
encertar el tractament perquè la malaltia duri el menys possible a Mallorca. 

Tot seguit, fa una darrera consideració al Sr. Font. A diferència d’ell, pensa que en 
aquest moment l’obligació principal de l’equip de govern del CIM és agilitar la 
tramitació del pressupost consignat que pot dedicar-se a diferents qüestions, per tal 
d’activar l’economia.  

Sobre la referència a fer menys festes, li fa una reflexió, de caire públic: no anem ara a 
fer una destrossa de determinat tipus de política; fer festes també vol dir que hi ha un 
restaurant que encomana feines i una activació positiva d’uns sectors. Per tant, el que 
s’ha de fer és moure l’economia i els plantejaments que faci l’equip de govern tendran 
com a finalitat agilitar la contractació de qualsevol qüestió que vagi en benefici de 
millorar la petita economia del petit emprenedor de la nostra illa fins arribar a grans 
contractes per fer el mateix amb altres sectors importants de Mallorca. Pensa que 
actualment hem de gestionar més i amb millor eficiència que mai el pressupost, 
accelerar totes les tramitacions i, evidentment, hi ha d’haver contenció en la despesa 
supèrflua que no millori l’economia.  

Per acabar, assenyala al Sr. Font, respecte a la reducció de la despesa en aquest sentit, 
que aquesta instrucció ja està donada, des del primer dia en què va presidir el Consell 
Insular de Mallorca. 

DESPATX EXTRAORDINARI  

No n’hi ha. 

PRECS I PREGUNTES 
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PUNT 32. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SRA. ANTÒNIA PERELLÓ 
JORQUERA A L’HBLE. SRA. MARIA LLUÏSA DUBÓN  PRETUS 
(DECLARACIÓ BIC ESGLÉSIA SANTA MARGALIDA) 

Es dóna compte de la següent pregunta: 

Antònia Perelló Jorquera 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 la Hble. Sra. Maria Lluïsa Dubón Pretuss, consellera executiva del departament de Territori. 

Pregunta: 

Per què la incoació de l’expedient de declaració com a BIC, amb categoria de monument, de l’església 
parroquial de Santa Margalida i de delimitació del seu entorn de protecció s’ha retirat dues vegades de 
l’ordre del dia de la CIOTUPH, malgrat haver un informe favorable de la ponència tècnica que destaca el 
seu valor i constata la imperiosa necessitat de protegir aquest entorn, on actualment es projecta la 
construcció d’uns edificis que variarien notablement la seva fesomia? 

La Sra. PERELLÓ (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. DUBON (consellera executiva de Territori) diu que es tracta d’una qüestió 
delicada. Informa que ha tingut converses amb el batle i alguns membres del consistori 
de l’Ajuntament de Santa Margalida, que varen presentar la qüestió com una 
emergència, però posteriorment s’ha vist que tenia moltes interpretacions diferents i que 
s’havien de prendre precaucions en tot moment. La primera vegada que es va aturar va 
ser perquè en el període entre la reunió de la Ponència Tècnica d’Urbanisme ....  i la 
reunió de la Comissió ....de Patrimoni ....   va entrar al registre un escrit d’una persona 
afectada que comunicava que s’havia demanat una llicència i podia ser que aquest fet 
tengués algun tipus de transcendència. D’altra banda, a mesura que s’anava avançant 
s’observaven qüestions que acabaven de completar el panorama i, en qualsevol cas, allò 
que quedava prou clar era que podia donar lloc a indemnitzacions per part del Consell 
Insular de Mallorca.  

Explica que també estan interessats a conèixer la versió municipal d’aquesta qüestió, 
però no per boca del seu batle o de dos o tres regidors que l’acompanyin, sinó que 
existeixi un pronunciament municipal al respecte.  

PUNT 33. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SRA. ANTÒNIA PERELLÓ 
JORQUERA A L’HBLE. SRA. MARIA LLUÏSA DUBÓN  PRETUS 
(EXPEDIENT ESGLÉSIA SANTA MARGALIDA I JONQUET). 

Es dóna compte de la següent pregunta: 

Antònia Perelló Jorquera 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 la Hble. Sra. Maria Lluïsa Dubón Pretus, consellera executiva del departament de Territori. 

Pregunta: 

Per què no s’incoa l’expedient de l’església de Santa Margalida i sí el del Jonquet, la incoació del qual va 
ser acordada de forma accelerada davant la imminent atorgament de llicències a la zona, quan l’església 
de Santa Margalida i el seu entorn es troba en una situació idèntica i mereixedora d’igual protecció? 
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La Sra. PERELLÓ (PP) formula la pregunta en els seus termes.  

La Sra. DUBON (consellera executiva de Territori) fa notar que existeix una diferència 
important entre els dos municipis i és que Palma té la Llei de capitalitat, que li atorga 
unes característiques diferents a la resta dels municipis.  

En conseqüència, davant una incoació de bé d’interès cultural (BIC) l’Ajuntament de 
Palma s’haurà de pronunciar i donar una passa important en aquest procés, perquè la 
pròpia llei de capitalitat ho preveu i no és així en el cas de la església de Santa 
Margalida. Per tant, voldrien tenir el pronunciament de l’Ajuntament de Santa 
Margalida per una altra via, mentre que en el cas de Palma la pròpia llei ja ho preveu. 

PUNT 34. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. FERNANDO RUBIO 
AGUILÓ A L’HBLE. SR. JAUME GARAU SALAS (ADJUDICACIONS A 
INTRESS) 

Es dóna compte de la següent pregunta: 

Fernando Rubio Aguiló 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. Sr. Jaume Garau Salas, conseller executiu del  departament de Benestar Social. 

Pregunta: 

Ha estat l’entitat INTRESS beneficiària d’adjudicacions fetes pel seu departament des de juliol de 2007 
fins a abril de 2008? 

Si n’és el cas: Es va abstenir en els termes prevists en la declaració d’abstenció que va ser dictada el mes 
d’abril de 2008? 

El Sr. RUBIO (PP) formula la pregunta en els seus termes. Fa referència al BOIB del 
passat 28 de juny de 2008 i a la data de 10 d’abril de 2008, dades sobre les quals es basa 
la pregunta. Diu que la informació que tenen de l’IMAS és que durant l’any 2007 no 
s’havia produït cap expedient i que les contractacions que s’han fet són posteriors al dia 
10 d’abril de 2008. En conseqüència, reitera la pregunta. 

El Sr. GARAU (conseller executiu de Benestar Social) explica que, des del mes de 
juliol de 2008 en què va iniciar les seves funcions com a conseller executiu de Benestar 
Social i a dirigir l’IMAS, hi havia dotzenes d’expedients iniciats, i concretament quatre 
d’aquests expedients afectaven diverses entitats, una de les quals era INTRESS. 
Assenyala de tots aquests expedients estaven iniciats, ordenats, reglamentats i en un 
procés de tramitació molt avançada, en els quals la seva intervenció es va limitar 
exclusivament a continuar i a tancar l’expedient tal com varen creure pertinent els 
serveis jurídics.  

Assegura que no va ser fins el mes d’abril de 2008, quan s’havien de començar a 
tramitar nous expedients, que havia d’iniciar com a president de l’IMAS, que els serveis 
jurídics de l’IMAS varen considerar oportú i necessari fer una declaració d’abstenció a 
partir de la qual es va aplicar aquesta mesura a tots els expedients posteriors, des de 
l’inici fins a qualsevol altra tipus de tramitació.  
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En aquest sentit i per a qualsevol dubte que el PP pugui tenir, informa que existeix un 
informe de la secretaria delegada de l’IMAS que explica tots els detalls, els justifica i 
clarifica la qüestió jurídica que afecta la seva participació abans i després del mes 
d’abril de 2008. 

PUNT 35. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. BARTOMEU 
MARTÍNEZ OLIVER A L’HBLE. SRA. JOANA LLUÏSA MASCARÓ  MELIÀ 
(CONSERVACIÓ CAPELLA POMPEIANA DEL CASAL D’ENTITATS 
CIUTADANES) 

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 la Hble. Sra. Joana Lluïsa Mascaró Melià, consellera executiva del departament de Cultura i 
Patrimoni. 

Pregunta: 

Quines accions té previstes dur a terme per a la conservació de la Capella Pompeiana del Casal d'Entitats 
ciutadanes, ubicada al carrer Montenegro i catalogada com a BIC, pel Consell de Mallorca, vist el seu 
lamentable estat de preservació estructural? 

El Sr. MARTÍNEZ (PP) formula la pregunta en els seus termes.  

La Sra. MASCARÓ (vicepresidenta i consellera executiva de Cultura i Patrimoni) li 
explica que el manteniment dels béns, tant si són declarats d’interès cultural com si són 
d’una altra categoria, com a bens patrimonials, la seva restauració correspon als seus 
propietaris.  

Recorda que tenen a la seva disposició la convocatòria oportuna d’ajudes per a la 
restauració de patrimoni, que sortirà aviat. Assenyala que, quan existeixen certs 
problemes (si estan a punt de caure o de desaparèixer) l’administració pot actuar d’ofici, 
però en aquest cas s’ha d’entrar dins un edifici i demanar permís als jutjats, per tant és 
més lògic oferir en primer lloc les ajudes adequades que la institució posarà a disposició 
dels particulars i dels ajuntaments per restaurar béns d’interès cultural.  

Fa notar que aquesta mesura també contribueix a crear oferta de feina a moltes entitats. 

PUNT 36. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. BARTOMEU 
MARTÍNEZ OLIVER A L’HBLE. SRA. JOANA LLUÏSA MASCARÓ  MELIÀ 
(CREACIÓ COMISSIÓ PATRIMONI BILATERAL AMB EL BISBAT DE 
MALLORCA) 

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 la Hble. Sra. Joana Lluïsa Mascaró Melià, consellera executiva del departament de Cultura i 
Patrimoni. 

Pregunta: 
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Vist l'anunci que fa uns mesos el seu departament va realitzar per tal de crear la comissió de patrimoni 
bilateral amb el Bisbat de Mallorca, quan pensa vostè posar en funcionament dita comissió, vist la 
importància que té per la nostra cultura el patrimoni monumental de l’església? 

El Sr. MARTÍNEZ (PP) formula la pregunta en els seus termes. Esmenta la data del dia 
4 de desembre de 2008, a la qual fa referència la pregunta. 

La Sra. MASCARÓ (vicepresidenta i consellera executiva de Cultura i Patrimoni) 
explica que, certament, fa vuit mesos que la presidenta i ella tenen damunt la taula 
aquest esborrany de proposta i que, com és sabut, es tracta d’una comissió mixta, per la 
qual cosa el Consell Insular de Mallorca, unilateralment, no la pot constituir; el Bisbat 
hi ha d’estar d’acord i els seus serveis jurídics ho estan estudiant. Actualment, el CIM 
està esperant aquesta resposta.  

PUNT 37. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. FERNANDO RUBIO 
AGUILÓ A L’HBLE. SR. COSME BONET BONET (DOCUMENTACIÓ 
SOL·LICITADA A SOCIETAT RADIO I TELEVISIÓ DE MALLORCA) 

Es dóna compte de la següent pregunta: 

Fernando Rubio Aguiló 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. Sr. Cosme Bonet Bonet, conseller executiu del departament de Presidència. 

Pregunta: 

Pensa demanar a la societat Radio i Televisió de Mallorca la documentació que el Grup de Consellers del 
Partit Popular ha sol·licitat des de setembre de 2007? 

El Sr. RUBIO (PP) formula la pregunta en els seus termes.  

Tot seguit, expressa el seu desacord pel fet de no poder controlar els contractes i les 
factures, que es paguen amb doblers públics. Reconeix que la fórmula jurídica de l’ens 
Ràdio i Televisió de Mallorca és una societat anònima, però la participació exclusiva és 
del Consell Insular de Mallorca i el capital és fons públic al cent per cent. Demana que 
es revisi l’informe de la directora, Sra. Goñi, del dia 24/6/2008 i es faci arribar al seu 
Grup polític un informe dels serveis jurídics de la institució verificant la correcció de 
l’informe de la Sra. Goñi. 

Reitera la necessitat que té el seu Grup de rebre la informació per poder fer el control 
oportú des de l’oposició.  

El Sr. BONET (conseller executiu de Presidència) respon la pregunta en els termes en 
què s’havia demanat per escrit. 

Assegura que té constància que s’ha enviat al Grup del PP tota la documentació de la 
qual es té constància que s’havia sol·licitat. A més, l’entitat Ràdio i Televisió de 
Mallorca, S.A. també els ha fet arribar tota la informació que els representants del PP 
havien demanat al Consell d’administració. Assegura que, si manca algun document, 
faran tot el possible perquè els arribi. 
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Respecte al prec que ha fet, de passada, li diu que l’equip de govern ho estudiarà.  

PUNT 38. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SRA. CATALINA SUREDA 
FONS A L’HBLE. SRA. ISABEL OLIVER SAGRERAS (CRITERI BASES 
CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS FOMENT ACTIVITAT PRODUCTIVA) 

Es dóna compte de la següent pregunta: 

Catalina Sureda Fons 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 
la Hble. Sra. Isabel Oliver Sagreras, consellera executiva del departament de Economia i Turisme. 

Pregunta: 

Quin criteri s’ha seguit per elaborar el contingut de les bases de la convocatòria pública de subvencions 
econòmiques als ajuntaments de Mallorca que fomentin l’activitat productiva de Mallorca per a l’any 
2008? 

La Sra. SUREDA (PP) formula la pregunta en els seus termes. Tot seguit, fa tres 
observacions. 

En primer lloc, demana una explicació sobre la reducció de 30.000 euros respecte a la 
convocatòria de l’any 2007. Retreu que s’apliqui aquesta reducció precisament en un 
any de crisi econòmica, perquè no ho considera el més adient.  

En segon lloc, considera que es fa una discriminació als ajuntaments de més de 15.000 
habitants i retreu que es tracti precisament d’ajuntaments governats pel PP, com ara 
Calvià, Inca, Manacor i Marratxí. Recorda que a la passada convocatòria no existia cap 
limitació en aquest sentit, s’hi podien presentar tots, fins i tot el de Palma.  

En tercer lloc, diu que les bases indiquen, com una de les obligacions dels beneficiaris, 
l’obligació de organitzar una inauguració, prèvia invitació a les autoritats del Consell 
Insular de Mallorca i específicament a les del Departament d’Economia i Turisme. 

Diu a la consellera d’Economia i Turisme que això és, com a mínim, poc ètic. Reconeix 
que a altres convocatòries s’estableix la norma del patrocini del Consell Insular de 
Mallorca, i que el seu Grup hi està d’acord, però assegura que aquesta clàusula no l’han 
vista a cap de les convocatòries fetes per cap de la resta dels departaments del CIM, per 
aquest mateix any. Diu que és específic del seu departament i que, en conseqüència, 
com a mínim hauria de donar una explicació.  

La Sra. OLIVER (consellera executiva d’Economia i Turisme) diu que les bases 
d’aquesta convocatòria ja estan prou explicades però, tot i això, les explicarà de bell 
nou, amb un especial èmfasi en els punts que li ha demanat.  

Comença pel darrer, el que més li crida l’atenció. Explica que només coneix la idea 
general de la convocatòria, però si és cert que s’ha inclòs la clàusula a què s’ha referit la 
Sra. Sureda, es compromet clarament a no posar aquest tipus de clàusules. Fa notar que 
el nom del Consell Insular de Mallorca sí que hi ha de constar, quan participa i 
col·labora en els esdeveniments d’aquestes característiques, en canvi en la qüestió de la 
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convidada específica a la consellera d’Economia i Turisme, assegura que no existeix 
cap interès especial per assistir-hi com a tal.  

Pel que fa a l’import econòmic, reconeix que és cert que és una convocatòria de 
50.000,00 euros i l’anterior possiblement era un import més elevat. Explica que els 
responsables actuals varen fer un càlcul, una estimació general –en un moment en què 
encara no era d’incertesa ni de crisi econòmica com la que actualment vivim– i varen 
fer constar els doblers que en realitat s’havien gastat. En aquest sentit, observa que 
s’havien trobat alguns casos en què no s’havia pogut exhaurir tota la partida 
pressupostària i, perquè tenien altres necessitats al departament, les varen cobrir amb 
aquestes partides; aquesta és la raó de la quantitat de 50.000,00 euros.   

Sobre el retret d’haver eliminat l’aportació econòmica als municipis de més de 15.000 
habitants, n’explica tot seguit el motiu. Assenyala que els responsables eren conscients 
que no era excessiu el pressupost assignat per aquestes qüestions, com ara organitzar, 
realitzar, assistir a mercats, fires, exposicions, concursos, congressos, jornades que 
promocionin els productes agroalimentaris de Mallorca, com també l’artesania i els 
productes industrials fets a Mallorca no tenien, però  es va considerar desproporcionat 
que el CIM hagués de concedir –ateses les limitacions pressupostàries evidents-  una 
d’altres petits municipis, -en el cas d’Inca, amb un mercat important com és el Dijous 
Bo- . En conseqüència, varen decidir que era important concedir ajudes de fins a 6.000-
7.000 euros a pobles petits i per tant varen eliminar els de més de 15.000 habitants.  

Diu que no vol fer èmfasi en els municipis que han quedat fora, sinó en els que se’n han 
beneficiat, on n’hi ha molts també que corresponen al PP. Observa que, segons les seves 
informacions, són 9 els municipis que no les rebran, però són 44 els que se’n podran 
beneficiar i ho considera molt important.   

Valora com a molt interessants i bons aquests esdeveniments, per la qual cosa intentaran 
que en properes edicions l’assignació econòmica sigui més alta. 

PUNT 39. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SRA. CARMEN GARZÓN 
PELEGRÍN A L’HBLE. SRA. DOLÇA MULET DEZCALLAR 
(CONTRACTACIÓ CURSET INFORMÀTICA CENTRE SOCIOCULTURAL 
MANACOR) 

Es dóna compte de la següent pregunta: 

Carmen Garzón Pelegrín 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 la Hble. Sra. Dolça Mulet Dezcallar, consellera executiva del departament d’Esports i 
Promoció Sociocultural. 

Pregunta: 

Ens podria informar sobre la contractació dels cursets d’informàtica del centre sociocultural de Manacor? 

La Sra. GARZÓN (PP) formula la pregunta en els seus termes. 
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La Sra. MULET (consellera d’Esports i Promoció Sociocultural) informa que aquest 
curset es du a terme per mitjà d’un contracte d’assistència tècnica, directament des del 
seu departament. 

PUNT 40. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. CLARA DEL MORAL 
TORRES A L’HBLE. SRA. CATALINA JULVE CALDENTEY (CRITERI 
CONVENI AJUNTAMENT ANDRATX) 

Es dóna compte de la següent pregunta: 

Clara del Moral Torres 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 
la Hble. Sra. Catalina Julve Caldentey, consellera executiva del departament de Medi Ambient. 

Pregunta: 

Quin criteri s’ha seguit per signar un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Andratx per a 
concedir una subvenció nominativa per al manteniment d’una oficina d’informació ambiental? Per què no 
es fa una convocatòria pública perquè  tots els ajuntaments puguin accedir a aquestes ajudes? 

La Sra. DEL MORAL (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. JULVE (consellera executiva de Medi Ambient) explica que s’ha signat un 
conveni amb l’Ajuntament d’Andratx en virtut del qual es fa una gestió conjunta d’un 
local d’uns 40 metres quadrats, propietat de l’Ajuntament d’Andratx. Assenyala que 
l’Ajuntament dóna la informació turística i el Departament de Medi Ambient la 
informació ambiental. Destaca una singularitat del municipi d’Andratx, que no tenen la 
resta dels municipis, com és que el CIM, davant Sant Elm, hi té la propietat del Parc 
Nacional de Sa Dragonera i es produeixen constantment excursions en barca, des 
d’Andratx fins a aquest parc; aquest és el motiu d’haver signat l’esmentat conveni. 

Es tracta d’una subvenció nominativa de 9.000,00 euros, però fa notar que no és de 
nova creació, sinó un conveni renovable amb l’Ajuntament d’Andratx que es va signar 
l’any 2004. Aleshores, en virtut del Pla de desenvolupament sostenible de Mallorca, 
signat pel Ple del Consell Insular de Mallorca l’any 2003 es va decidir crear rutes de 
senderisme, campanyes d’educació ambiental i voluntariat en el medi natural. La 
renovació d’aquest conveni és, per tant, una de les conseqüències d’aquest pla.  

PUNT 41. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SRA. CARMEN GARZÓN 
PELEGRÍN A L’HBLE. SRA. DOLÇA MULET DEZCALLAR 
(DESENVOLUPAMENT JORNADES ESPORTIVES A MUNICIPIS) 

Es dóna compte de la següent pregunta: 

Carmen Garzón Pelegrín 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 la Hble. Sra. Dolça Mulet Dezcallar, consellera executiva del departament d’Esports i 
Promoció Sociocultural. 

Pregunta: 
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En quins municipis s’ha desenvolupat una jornada esportiva subvencionada pel Consell de Mallorca? 
Quin criteri s’ha seguit? 

La Sra. GARZÓN (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. MULET (consellera d’Esports i Promoció Sociocultural) informa que es segueix 
el mateix criteri anterior. En primer lloc, s’avisa tots els ajuntaments des del seu 
departament, per assabentar-los del contingut de les jornades que es duen a terme a 
través dels comitès comarcals i s’adverteix del termini establert per confirmar el seu 
interès.  

Assegura que s’adjudica almenys una jornada esportiva a cada municipis, exceptuant els 
casos en què un municipi té pendent un deute amb el Consell Insular de Mallorca. 
Comenta que han rebut moltes sol·licituds  per fer-ne dues i tres, a un mateix municipi, 
però la comissió ho ha valorat i el criteri ha estat que el propi municipi fes la tria i en 
decidís només una.  

Diu que el procés administratiu està en mans dels tècnics i d’una comissió, que també hi 
treballa. Comenta que les ocasions més sol·licitades són amb motiu de les diades i de les 
festes patronals. 

Informa, per acabar, que durant el passat hivern se’n han celebrat 68 i n’hi ha previstes 
39 més, des del mes de juny fins a setembre; en total, es duran a terme a Mallorca 107 
fires i festes.  

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta, (que 
consta de 171 pàgines rubricades). 

El secretari general     Vist i plau 

La presidenta 

 

 
 


