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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA  
 
Identificació de la sessió                                                                                                                                                                        
 
Núm.: 10/2008 
Caràcter: ordinària  
Data: 8 de setembre  de 2008 
Horari: 10.14 a 14.33 
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) 
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 
Elena Montejo Fuentes, interventora general 
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Srs. Consellers que excusaren l’assistència :  
Hble. Sr. Antoni Alemany Cladera (PSOE) 
 

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

Al punt 15è s'absenta la Sra. Garzón (PP) que retorna al punt 16è. Al punt 19è 
s'absenten el Sr. Font ( PP), que retorna al punt 23è, i el Sr. Álvarez ( PP) que retorna al 
punt 22 è. Al punt 23è s'absenten la Sra. Puig ( PP), que retorna en el punt 26è, i la Sra. 
Garzón ( PP) que retorna al punt 25è. Al punt 25è s'absenta els Sr. Pascual ( UM) i la 
Sra. Del Moral que retornen al punt 26è. Al punt 26è surt el Sr. Font ( PP) que retorna al 
punt 28è.  
 

Ordre del dia 

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR (28-07-08). 

 

PRESIDÈNCIA 

2. DECRETS A DONAR COMPTE 

3. DECRETS A RATIFICAR 

4. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT DEL CONSELL A LA 
COMISSIÓ AVALUADORA DE LES LÍNIES D’AJUDES DE L’ESTAT I DE 
DESENVOLUPAMENT RURAL, QUE GESTIONA EL FONS DE GARANTIA 
AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA). 

5. ATORGAMENT DE LA MEDALLA D’HONOR I GRATITUD DE L’ILLA DE 
MALLORCA, EN LA CATEGORIA D’OR, AL COR DEL TEATRE PRINCIPAL 

6. ATORGAMENT DE LA MEDALLA D’HONOR I GRATITUD DE L’ILLA DE 
MALLORCA, EN LA CATEGORIA D’OR, AL SENYOR DIONÍS BENNÀSSAR 
MULET 

7. ATORGAMENT DE LA MEDALLA D’HONOR I GRATITUD DE L’ILLA DE 
MALLORCA, EN LA CATEGORIA D’OR, A L’EDITORIAL MOLL 

8. ATORGAMENT DE LA MEDALLA D’HONOR I GRATITUD DE L’ILLA DE 
MALLORCA, EN LA CATEGORIA D’OR, AL SENYOR JOAN OLIVES 
MERCADAL 

9. ATORGAMENT DE LA MEDALLA D’HONOR I GRATITUD DE L’ILLA DE 
MALLORCA, EN LA CATEGORIA D’OR, AL SENYOR JOAN VALLS AGUILÓ 

10. ATORGAMENT DE LA MEDALLA D’HONOR I GRATITUD DE L’ILLA DE 
MALLORCA, EN LA CATEGORIA D’OR, AL SENYOR SIMÓ ANDREU TROBAT 
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11. ATORGAMENT DEL TÍTOL DE FILL PREDILECTE DE MALLORCA AL SR. 
GUILLEM CIFRE DE COLONYA 

DEPARTAMENT DE CULTURA I PATRIMONI 

12. RECURS DE REPOSICIÓ DEDUÏT PEL SR. RAFAEL MORENO RIBAS EN 
REPRESENTACIÓ DE LA SRA. INÉS SERRA RIERA CONTRA L'ACORD DEL 
PLE DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA DE DIA 3 DE MARÇ DE 2008. 
 

DEPARTAMENT D'HISENDA I INNOVACIÓ 

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

14. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 
DEL CONSELL DE MALLORCA PER A L'ANY 2008 ( IMAS). 

15. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM. 30 DE MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2008. 

DEPARTAMENT DE TERRITORI 

16. PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE L’ENCOMANDA DE GESTIÓ EN MATÈRIA 
DE DISCIPLINA URBANÍSTICA FORMULADA PER PART DE L’AJUNTAMENT 
DE SANTA EUGÈNIA AL CONSELL INSULAR DE MALLORCA 
 

DEPARTAMENT D’ESPORTS I PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL 

17. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT DE RÈGIM 
INTERN DE FUNCIONAMENT DEL CONSELL DE PERSONES MAJORS DE 
L'ILLA DE MALLORCA. 
 

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 

18. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE FEINA DE 
L'INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS PER A L'ANY 2008. 

19. BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA DE LES AJUDES 
ECONÒMIQUES DE L'IMAS A ENTITATS SENSE AFANY DE LUCRE DINS 
DELS ÀMBITS DE DISCAPACITATS, MALALTS MENTALS I EXCLUSIÓ 
SOCIAL I MENORS, QUE DUGUIN A TERME ACTIVITATS EN MATÈRIA DE 
GESTIÓ DE QUALITAT, QUE TENGUIN UN RELACIÓ DE COL·LABORACIÓ I 
QUE TREBALLIN EN XARXA, PER A L'ANY 2008. 

20. BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA DE LES AJUDES 
ECONÒMIQUES DE LA DIRECCIÓ EXECUTIVA DE PROTECCIÓ DEL MENOR I 
ATENCIÓ A LA FAMÍLIA DE L'INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS A 
ENTITATS QUE DESENVOLUPEN ACTUACIONS EN MATÈRIA DE GUARDA 
DE MENORS, PER A PETITES INVERSIONS. 
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DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL 

21. EXTINCIÓ PER MUTU ACORD D'UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
SIGNAT AMB DATA 18 DE DESEMBRE DE 2007 AMB L'AJUNTAMENT DE 
SANT JOAN PER A L'ADAPTACIÓ DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC 
MUNICIPAL AL PLA TERRITORIAL DE MALLORCA. 
 

DEPARTAMENT DE JOVENTUT I IGUALTAT  

22. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT DE CREACIÓ I 
FUNCIONAMENT DEL CONSELL DE LA DONA DE MALLORCA. 

DEPARTAMENT D'INTERIOR 

23. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA 2008. 

24. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE FEINA DEL 
CONSELL DE MALLORCA PER A L'ANY 2008. 

MOCIONS 
 
25. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELERS DEL PARTIT POPULAR REFERIDA A 
COGESTIÓ AEROPORTUÀRIA. 
 
26. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELERS DEL PARTIT POPULAR REFERIDA AL 
NO INCREMENT DE LA TARIFA PEL TRACTAMENT DE RESIDUS URBANS 
PER A L’ANY 2009. 
 
27. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELERS DEL PARTIT POPULAR REFERIDA A 
IMPUGNACIÓ DISPOSICIONS REGLAMENTÀRIES DICTADES PEL GOVERN 
DE LES ILLES BALEARS EN MATÈRIES DE LA COMPETÈNCIA DEL 
CONSELL DE MALLORCA. 
 
INTERPEL·LACIONS 
 
28. INTERPEL·LACIÓ QUE PRESENTA L’HBLE. SR. JAUME FONT BARCELÓ  
SOBRE ESTAT DE COMPLIMENT DE LES PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
APROVADES EN EL DEBAT DE POLÍTICA GENERAL. 

 
DESPATX EXTRAORDINARI 

 
PRECS I PREGUNTES 
 
29. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SRA. CARMEN GARZÓN PELEGRÍN 
A L’HBLE. SRA. DOLÇA MULET (ROBA AMB LOGO DE S’INSTITUT). 
 
30. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. BARTOMEU MARTINEZ OLIVER 
A L’HBLE. SRA. JOANA LLUÏSA MASCARÓ (RESTAURACIÓ GOLETA DE 
MIQUEL CALDENTENY). 
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31. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. BARTOMEU MARTINEZ OLIVER 
A L’HBLE. SRA. JOANA LLUÏSA MASCARÓ (CONFERÈNCIA SECTORIAL DE 
CULTRA DE SARAGOSSA). 
 
32. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SRA. AINA MARIA RODRÍGUEZ 
ARBONA A L’HBLE. SR. JOAN LLADÓ (CREACIÓ NOVES PLACES DE 
BOMBERS). 
 
33. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SRA. AINA MARIA RODRÍGUEZ 
ARBONA A L’HBLE. SR. JOAN LLADÓ (DATA PRESA POSSESSIÓ BOMBERS). 
 
 
Desenvolupament de la sessió i acords 
 

PUNT 1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR (28-07-08). 

S' aprova per unanimitat l'acta. 

 

PRESIDÈNCIA 
 

PUNT 2. DECRETS A DONAR COMPTE 

Es dóna compte dels següents decrets i resolucions: 

 
ESTRUCTURA ORGÀNICA BÀSICA DEL GOVERN DEL CONSELL MALLORCA 

Atès el decret adoptat per aquesta presidència en data 13 de juliol, d'acord amb el qual es va aprovà la 
configuració de l’estructura interna dels departaments del Consell Insular de Mallorca, d’acord amb els 
centres directius que s'hi indiquen. 

Atès que d'acord amb l'esmentat decret es va configurar l'estructura del Departament de Presidència en:  

- Secretaria Tècnica 

- Direcció Insular de Relacions Institucionals 

- Direcció Insular de Projectes 

- Direcció Insular de Comunicació  

Així mateix, es va configurar l'estructura del Departament de Medi Ambient en: 

- Secretaria Tècnica  

- Direcció Insular de Medi Ambient 

- Direcció Insular de Programes i Ocupació 

- Direcció Insular de Gestió de Residus 
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Atès el que disposen l'Estatut d'autonomia, la Llei de consells insulars i el Reglament orgànic del Consell 
de Mallorca, correspon a la Presidència crear i extingir els departaments del Consell de Mallorca que es 
corresponen amb els diferents sectors de l'activitat administrativa de la institució, i establir-ne l'estructura 
interna. 

Ateses les disposicions esmentades i per a una millor eficàcia de l'Administració pública i un millor servei 
a la ciutadania. 

Resolc: 

1. Modificar l'esmentada estructura en els termes següents: 

Departament de Presidència en:  

- Secretaria Tècnica 

- Direcció Insular de Relacions Institucionals 

- Direcció Insular de Projectes 

- Direcció Insular de Comunicació  

- Direcció Insular de Presidència 

Així mateix, es va configurar l'estructura del Departament de Medi Ambient en: 

- Secretaria Tècnica  

- Direcció Insular de Medi Ambient 

- Direcció Insular de Programes i Ocupació 

- Direcció Insular de Gestió de Residus 

- Direcció Insular de Caça 

2. Publicar el contingut d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, que ha de començar 
a vigir el mateix dia en què s’hi publica. 

3. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc. 

CESSAMENTS ALTS CÀRRECS 

Atès l’article 9.2.g) de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insular i l'article 30 del Reglament 
orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple dia 2 de juliol de 2002 (BOIB núm. 102, de 25 d'agost) i 
modificat dia 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16 de març), disposa que correspon a la Presidència 
nomenar i separar els secretaris tècnics. 

Atesa la proposta de la consellera executiva del Departament de Medi Ambient. 

RESOLC: 

1. Disposar el cessament del director insular de Medi Ambient d’aquest Consell Insular de Mallorca, Sr. 
Francisco Juan Cladera Pomar, amb efectes de dia 19 d'agost de 2008, i agrair-li els serveis prestats. 

2. Notificar aquesta resolució a les persones interessades i publicar-ne el contingut en el Butlletí Oficial 
de les Illes Balears. 
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3. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc. 

 

CESSAMENTS ALTS CÀRRECS 

Atès l’article 9.2.g) de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insular i l'article 30 del Reglament 
orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple dia 2 de juliol de 2002 (BOIB núm. 102, de 25 d'agost) i 
modificat dia 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16 de març), disposa que correspon a la Presidència 
nomenar i separar els secretaris tècnics. 

Atesa la proposta de la consellera executiva del Departament de Medi Ambient. 

RESOLC: 

1. Disposar el cessament del director insular de Gestió de Residus d’aquest Consell Insular de Mallorca, 
Sr. Guillem Riera Colom, amb efectes de dia 19 d'agost de 2008, i agrair-li els serveis prestats. 

2. Notificar aquesta resolució a les persones interessades i publicar-ne el contingut en el Butlletí Oficial 
de les Illes Balears. 

3. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc. 

 

CESSAMENTS ALTS CÀRRECS 

Atès l’article 9.2.g) de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insular i l'article 30 del Reglament 
orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple dia 2 de juliol de 2002 (BOIB núm. 102, de 25 d'agost) i 
modificat dia 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16 de març), disposa que correspon a la Presidència 
nomenar i separar els secretaris tècnics. 

Atesa la proposta del conseller executiu del Departament de Presidència. 

RESOLC: 

1. Disposar el cessament de la directora insular de Comunicació d’aquest Consell Insular de Mallorca, 
Sra. Neus Picó Veny, amb efectes de dia 19 d'agost de 2008, i agrair-li els serveis prestats. 

2. Notificar aquesta resolució a les persones interessades i publicar-ne el contingut en el Butlletí Oficial 
de les Illes Balears. 

3. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc. 

 

NOMENAMENTS ALTS CÀRRECS 

L'article 30 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple dia 2 de juliol de 2002 (BOIB 
núm. 102, de 25 d'agost) i modificat dia 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16 de març), disposa que 
correspon a la Presidència nomenar i separar els directors insulars i secretaris tècnics. 

Atesa la proposta de la consellera executiva de Medi Ambient. 

Per tant, resolc: 

1. Nomenar en els càrrecs respectius de les persones que s'especifiquen, càrrecs establerts a 
l'estructura orgànica de les conselleries que conformaven el govern insular actual i que 
s'indiquen a continuació. 



 8

- Senyor Francisco Juan Cladera Pomar, Director Insular de Caça 

- Senyor Guillem Riera Colom, Director Insular de Medi Ambient 

2. Notificar aquesta resolució a les persones interessades i publicar-ne el contingut en el Butlletí 
Oficial de les Illes Balears, que ha de començar a vigir el mateix dia en què s’hi publiqui. 

3. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc. 

 

NOMENAMENT ALTS CÀRRECS 

L'article 30 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple dia 2 de juliol de 2002 (BOIB 
núm. 102, de 25 d'agost) i modificat dia 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16 de març), disposa que 
correspon a la Presidència nomenar i separar els directors insulars i secretaris tècnics. 

Atesa la proposta del conseller executiu de Presidència. 

Per tant, resolc: 

4. Nomenar en els càrrecs respectius de les persones que s'especifiquen, càrrecs establerts a 
l'estructura orgànica de les conselleries que conformaven el govern insular actual i que 
s'indiquen a continuació. 

- Senyor Jordi Minguillón Cebrián, Director Insular de Comunicació  

- Senyora Maria Neus Picó Veny, Directora Insular de Presidència 

5. Notificar aquesta resolució a les persones interessades i publicar-ne el contingut en el Butlletí 
Oficial de les Illes Balears, que ha de començar a vigir el mateix dia en què s’hi publiqui. 

6. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc. 

 

CESSAMENTS ALTS CÀRRECS 

Atès l’article 9.2.g) de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insular i l'article 30 del Reglament 
orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple dia 2 de juliol de 2002 (BOIB núm. 102, de 25 d'agost) i 
modificat dia 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16 de març), disposa que correspon a la Presidència 
nomenar i separar els secretaris tècnics. 

Atesa la proposta de la consellera executiva del Departament d’Esports i Promoció Sociocultural de 
disposar el cessament del Sr. Baltasar Cortés Miró com a secretari tècnic del Departament. 

RESOLC: 

1. Disposar el cessament del secretari tècnic del Departament de d’Esports i Promoció Sociocultural 
d’aquest Consell Insular de Mallorca, Sr. Baltasar Cortés Miró, amb efectes de dia 1 de setembre de 2008, 
i agrair-li els serveis prestats. 

2. Notificar aquesta resolució a les persones interessades i publicar-ne el contingut en el Butlletí Oficial 
de les Illes Balears. 

3. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc. 
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NOMENAMENTS ALTS CÀRRECS 

Atès que els articles 9.2.g) i 13.2 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre de consells insulars (BOIB núm. 134, 
de 2 de novembre de 2000; BOE núm. 279, de 21 de novembre de 2002) i l’article 30.2 del Reglament 
Orgànic del Consell Insular de Mallorca, aprovat pel Ple de dia 2 de juliol de 2002 (BOIB núm. 102, de 
25 d’agost i modificat per acord de dia 8 de març de 2004, (BOIB núm. 38, de 16 de març) disposa que 
els secretaris tècnics seran lliurement designats per la Presidència del Consell, a proposta del conseller 
executiu, atenent a criteris de competència i experiència professionals. 

Atès que la consellera executiva del Departament d’Esports i Promoció Sociocultural proposa el 
nomenament de la Sra. Carmen Gallego Pérez, com a secretària tècnica del Departament d’Esports i 
Promoció Sociocultural. 

RESOLC: 

1. Nomenar secretària tècnica del Departament d’Esports i Promoció Sociocultural la Sra. Carmen 
Gallego Pérez, amb DNI 18900032N. 

2. Notificar aquesta resolució a les persones interessades i publicar-ne el contingut en el Butlletí Oficial 
de les Illes Balears. 

3. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc. 

 

MODIFICACIÓ RÈGIM RETRIBUCIONS CONSELLER RAFEL BOSCH SANS 

Atès l'acord que adoptà el Ple de la corporació dia 23 de juliol de 2007, pel qual s'estableix el règim de 
dedicació, les retribucions i les indemnitzacions dels membres de la corporació, el qual fou modificat en 
data 7 d’abril de 2008. 

Atès que, de conformitat amb l’anterior, es va delegar en favor de la Presidència del Consell Insular 
l'execució d'aquest acord per determinar els membres de la corporació que realitzen funcions en règim de 
dedicació exclusiva o parcial, amb la finalitat de donar compliment al que disposen els apartats 3 i 5 de 
l'article 75 de la Llei reguladora de les bases de règim local. 

Atès el decret adoptat per aquesta presidència en data 24 de juliol de 2007, d'acord amb el qual es va 
determinar que el conseller del Grup de consellers del Partit Popular, Sr. Rafel Bosch Sans s'acollís al 
règim de dedicació exclusiva. 

Atès l'escrit de data 26 d’agost de 2008 presentat pel Grup del consellers del Partit Popular sol·licitant la 
modificació del règim de retribucions del Sr. Rafel Bosch Sans. 

RESOLC: 

1. Determinar que el conseller electe Sr. Rafel Bosch Sans s’aculli al règim de dietes per assistència a 
sessions del Ple, amb efectes de dia 1 de setembre de 2008. 

2. Publicar el contingut d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

3. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc. 

 

NOMENAMENTS ALTS CÀRRECS 

L'article 30 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple dia 2 de juliol de 2002 (BOIB 
núm. 102, de 25 d'agost) i modificat dia 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16 de març), disposa que 
correspon a la Presidència nomenar i separar els directors insulars i secretaris tècnics. 



 10

Atesa la proposta de la consellera executiva de Medi Ambient. 

Per tant, resolc: 

1. Nomenar en el càrrec de Director Insular de Gestió de Residus, càrrec establert a l'estructura orgànica 
de les conselleries que conformaven el govern insular actual, al Sr. Josep Pastor Palenzuela. 

2. Notificar aquesta resolució a la persona interessada i publicar-ne el contingut en el Butlletí Oficial de 
les Illes Balears, que ha de començar a vigir el mateix dia en què s’hi publiqui. 

3. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc. 

 
DECRETS DE 
PRESIDÈNCIA 

     

DEPARTAMENT DATA  
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

COOPERACIÓ LOCAL 22-7-08 ABONAMENT 
CERTIFICACIONS 

RENOVACIÓ, ABASTAMENT I 
SANEJAMENT NÚM. 8 

AJUNTAMENT  ARTÀ 62.208,07 

COOPERACIÓ LOCAL 18-7-08 ABONAMENT 
CERTIFICACIONS 
OBRES 

CONSTRUCCIÓ ESCOLETA 
MUNICIPAL 

AJUNTAMENT DE 
CAMPANET 

76.314,22 

COOPERACIÓ LOCAL 18-7-08 ABONAMENT 
CERTIFICACIONS 
OBRES 

REHABILITACIÓ CRTA. ARTÀ ZONA 
GARDEN-MARISTANY DEL PORT 
ALCUDIA 

AJUNTAMENT DE 
ALCUDIA 

77.340,38 

COOPERACIÓ LOCAL 18-7-08 ABONAMENT 
CERTIFICACIONS 
OBRES 

REMODELACIÓ CAMÍ DE CALA 
FORNELLS 

AJUNTAMENT DE 
CALVIA 

60.453,70 

COOPERACIÓ LOCAL 18-7-08 ABONAMENT 
CERTIFICACIONS 
OBRES 

RENOVACIÓ ABASTAMENT I 
SANEJAMENT 

AJUNTAMENT DE ARTA 124.950,37 

COOPERACIÓ LOCAL 18-7-08 ABONAMENT 
CERTIFICACIONS 
OBRES 

XARXA CLAVEGUERAM I AIGUA 
POTABLE, FASES V I VIII 

AJUNTAMENT DE 
BUNYOLA 

150.176,65 

COOPERACIÓ LOCAL 21-7-08 ABONAMENT 
CERTIFICACIONS 
OBRES 

PISCINA COBERTA CAMP ESPORT 
DE S¿ARENAL NÚM. 16 

AJUNTAMENT DE 
LLUCMAJOR 

84.322,20 

COOPERACIÓ LOCAL 21-7-08 ABONAMENT 
CERTIFICACIONS 
OBRES 

PISCINA COBERTA CAMP ESPORT 
DE S¿ARENAL NÚM. 19 

AJUNTAMENT DE 
LLUCMAJOR 

366.162,77 

COOPERACIÓ LOCAL 21-7-08 ABONAMENT 
CERTIFICACIONS 
OBRES 

PISCINA COBERTA CAMP ESPORT 
DE S¿ARENAL NÚMS. 17 I 18 

AJUNTAMENT DE 
LLUCMAJOR 

133.799,84 

COOPERACIÓ LOCAL 28-7-08 ABONAMENT 
CERTIFICACIONS 
OBRES 

CONSTRUCCIÓ DIPOSIT 
REGULADOR SUBMINISTRAMENT 
AIGUA POTABLE SON MASSIP 

AJUNTAMENT DE 
ESCORCA 

70.450,44 

COOPERACIÓ LOCAL 29-7-08 HABILITACIÓ FIRMA 
CONVENI 

CREACIÓ BASE DADES 
INFORMACIÓ MUNICIPAL 

CONSORCI 
INFORMÀTICA LOCAL DE 
MALLORCA 

 

COOPERACIÓ LOCAL 5-8-08 CERTIFICACIONS 
OBRES 

ADQUACIÓ ENTORN ESCOLA I 
PISCINA 

AJUNTAMENT DE SANTA 
MARGALIDA 

76.870,09 
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COOPERACIÓ LOCAL 5-8-08 CERTIFICACIONS 
OBRES 

CONDICIONAMENT CARRER 
RAMON LLULL, AJUME II I TRAM 
CARRER MAJOR 

AJUNTAMENT DE SANT 
JOAN 

31.758,68 

COOPERACIÓ LOCAL 6-8-08 CERTIFICACIONS 
OBRES 

ESTACIÓ TRACTAMENT AIGUA 
POTABLE, FASE II 

AJUNTAMENT DE MURO 74.851,73 

COOPERACIÓ LOCAL 6-8-08 CERTIFICACIONS 
OBRES 

INSTALACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL 
AL CAMP DE FUTBOL 

AJUNTAMENT DE SELVA 122.115,17 

COOPERACIÓ LOCAL 6-8-08 CERTIFICACIONS 
OBRES 

REFORMA DE LES CASES DE SON 
LLAÜT 

AJUNTAMENT DE SANTA 
MARGALIDA 

73.208,97 

CULTURA I 
PATRIMONI 

25-7-08 HABILITACIÓ 
VICEPRESIDENCIA 
FIRMA CONVENIS 

CONVENI PER DESENVOLUPAMENT 
PROGRAMA DE COOPERACIÓ 
EDUCATIVA 

UNIVERSITAT ILLES 
BALEARS 

 

CULTURA I 
PATRIMONI 

11-7-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

APORTACIÓ ORDINÀRIA  FUNDACIÓ TEATRE 
PRINCIPAL DE PALMA 

849.308,21 

CULTURA I 
PATRIMONI 

22-7-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

APORTACIÓ ORDINÀRIA FUNDACIÓ ACA 112.500,00 

CULTURA I 
PATRIMONI 

16-7-08 HABILITACIÓ 
VICEPRESIDENTA PER 
FIRMA CONVENI 

SEGONA CAMPANYA PROJECTE 
TRIENNAL EXCAVACIONS 
ARQUEOLÒGIQUES POBLAT SES 
PAÏSSES 

AJUNTAMENT ARTÀ  

CULTURA I 
PATRIMONI 

16-7-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

APORTACIÓ ECONÒMICA ANUAL 
ORDINÀRIA 2008 

FUNDACIÓ CASA MUSEU 
LLORENÇ VILLALONGA 

145.297,50 

CULTURA I 
PATRIMONI 

18-7-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CONCEPTE APORTACIÓ 
ORDINARIA TRES PRIMERS 
TRIMESTRES 2008 

FUNDACIÓ ACA 112.500,00 

CULTURA I 
PATRIMONI 

21-7-08 HABILITACIÓ FIRMA 
CONVENI 

PROJECTE FINALISTA INTEVENCIÓ 
ARQUEOLÒGICA AL JACIMENT DE 
COVAL SIMÓ 

AJUNTAMENT ESCORCA  

CULTURA I 
PATRIMONI 

4-8-08 AVOCACIO 
COMPETENCIA 

CONCESSIÓ SUBVENCIÓ PER 
PROJECTE ACTIVITATS DE 
DIVULGACIÓ CIENTÍFICA 

OBSERVATORI 
ASTRONÒMIC DE 
MALLORCA 

230.000,00 

CULTURA I 
PATRIMONI 

4-8-08 BESTRETA PER DONAR SUPORT PLA 
ACTIVITATS CULTURALS 2008 

OBRA CULTURAL 
BALEAR 

30.000,00 

CULTURA I 
PATRIMONI 

5-8-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

PAGAMENT INTERESOS I 
AMORTIZACIÓ PRÉSTEC PER 
OBRES CONSTRUCCIÓ MUSEU 

CONSORCI MUSEU 
D¿ART MODERN I 
CONTEMPORANI DE 
PALMA 

189.544,21 

CULTURA I 
PATRIMONI 

24-7-08 HABILITACIÓ FIRMA 
CONVENI 

PROGRAMA CATALOGACIÓ 
ALGUNES COL.LECCIONS DE BENS 
CULTURALS  

SOCIETAT 
ARQUEOLÒGICA 
LUL.LIANA 

 

CULTURA I 
PATRIMONI 

31-7-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

BESTRETA DEL 50% SUBVENCIÓ 
SUPORT PLA ACTIVITATS 
CULTURALS 

OBRA CULTURAL 
BALEAR 

30.000,00 

      
DEPARTAMENT 
D¿OBRES 
PÚBLIQUES 

17-7-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

 RETRIBUCIÓ VARIABLE 
CORRESPONENT AL PRIMER 
TRIMESTRE 

VIA PALMA-MANACOR 
CONCESSIONARIA DEL 
CONSELL INSLAR DE 
MALLORCA, SA 

101.893,03 
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DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

7-7-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

PER FER FRONT A LES DESPESES 
CORRENTS I DE SERVEIS 

INSTITUT MALLORQUÍ 
D¿AFERS SOCIALS 

25.000.000,00 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

25-7-08 APROVACIÓ COMPTES 
DE DESPESES 

MODIFICACIÓ RESOLUCIÓ DE 
RELACIO 14/46330/20080607 

 72.459,14 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

29-7-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

PAGAMENT DESPESES INVERSIÓ SOCIETAT MERCANTIL 
LOCAL RADIO I 
TELEVISIÓ DE 
MALLORCA 

290.000,00 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

1-8-08 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

REUNIÓ COMISIÓN ESPECIAL PLAN 
NACIONAL DE ACCION PARA LA 
INCLUSION SOCIAL Y COMISIONES 
DE SEGUIMIENTO DE CONVENIO 
DE COLABORACIÓN 

CRISTINA MORENO 
MULET 

 

ECONOMIA I 
TURISME 

22-7-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

DESPESES DIRECCIÓ INSULAR 
TURISME 

CONSORCI 
INFORMÀTICA LOCAL DE 
MALLORCA 

93.050,00 

ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIOCULTUR 

11-7-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

BESTRETA SUBVENCIÓ 
DESENVOLUPAMENT PROGRAMA 
"L¿ESPORT A L¿EDAT ESCOLAR 
2008" 

COMITÈ COMARCAL 
D¿ESPORT ESCOLAR 
DE PALMA 

8.625,00 

ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIOCULTUR 

11-7-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

BESTRETA SUBVENCIÓ 
DESENVOLUPAMENT PROGRAMA 
"L¿ESPORT A L¿EDAT ESCOLAR 
2008" 

COMITÈ COMARCAL 
D¿ESPORT ESCOLAR 
DE PALMA 

9.250,00 

ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIOCULTUR 

11-7-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

BESTRETA SUBVENCIÓ 
DESENVOLUPAMENT PROGRAMA 
"L¿ESPORT A L¿EDAT ESCOLAR 
2008" 

COMITÈ COMARCAL 
D¿ESPORT ESCOLAR 
DE PALMA 

9.650,00 

ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIOCULTUR 

11-7-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

BESTRETA SUBVENCIÓ 
DESENVOLUPAMENT PROGRAMA 
"L¿ESPORT A L¿EDAT ESCOLAR 
2008" 

COMITÈ COMARCAL 
D¿ESPORT ESCOLAR 
DE PALMA 

9.750,00 

ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIOCULTUR 

11-7-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

BESTRETA SUBVENCIÓ 
DESENVOLUPAMENT PROGRAMA 
"L¿ESPORT A L¿EDAT ESCOLAR 
2008" 

COMITÈ COMARCAL 
D¿ESPORT ESCOLAR 
DE PALMA 

14.000,00 

ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIOCULTUR 

22-7-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

RECTIFICACIÓ ERROR SOBRE 
BESTRETA SBUVENCIÓ 
DESENVOLUPAMENT PROGRAMA 
L¿ESPORT PER A L¿EDAT 
ESCOLAR 

COMITÈ COMARCAL 
D¿ESPORT ESCOLAR 
DE PALMA 

14.000,00 

ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIOCULTUR 

15-7-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

DESENVOLUPAMENT PROGRAMA 
L¿ESPORT PER A L¿ESPORT 
ESCOLAR 

COMITÈ COMARCAL 
ESPORT ESCOLAR DE 
SÓLLER 

7.375,00 

ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIOCULTUR 

16-7-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

DESENVOLUPAMENT 
COL.LABORACIÓ EN ACTIVITAT 
ESPORTIVES PROGRAMA "G" DE 
L¿ESPORT  

FUNDACIÓ REIAL 
MALLORCA 

15.000,00 
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ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIOCULTUR 

31-7-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

RECTIFICACIÓ ERROR BESTRETA 
25% SUBVENCIÓ 
DESENVOLUPAMENT ROGRAMA 
"ESPORT PER A EDAT ESCOLAR" 

COMITÈ COMARCAL 
D¿ESPORT ESCOLAR 
DE SÓLLER 

29.500,00 

HISENDA I 
INNOVACIÓ 

26-6-08 MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS 

EXPEDIENT NÚM. 22 PRESSUPOST 
PROPI 2008 

 4.136.798,80 

HISENDA I 
INNOVACIÓ 

8-7-08 MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS 

EXPEDIENT NÚM. 23 PRESSUPOST 
PROPI 2008 

 268.914,64 

HISENDA I 
INNOVACIÓ 

15-7-08 ACEPTACIÓ SUBVENCIÓ FINANÇAMENT DEL PROJECTE E-
CONSELL DE MODERNITZACIÓ DEL 
CONSELL DE MALLORCA 

 228.000,00 

HISENDA I 
INNOVACIÓ 

23-7-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

ABONAMENT FACTURES SERVEIS 
NETEJA MISERICÒRDIA 

JARDINS DE S¿OLIVERA, 
SL 

5.452,00 

HISENDA I 
INNOVACIÓ 

23-7-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

ABONAMENT FACTURES SERVEIS 
VIGILÀNCIA MISERICORDIA 

COMPAÑIA 
MEDITERRANEA DE 
VIGILANCIA, SA  

27.388,28 

HISENDA I 
INNOVACIÓ 

23-7-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

ABONAMENT FACTURES SERVEIS 
VIGILÀNCIA MISERICÒRDIA 

TRABAJO PERSONAL, SL 8.722,50 

HISENDA I 
INNOVACIÓ 

10-7-08 LIQUIDACIÓ 
PRESSUPOST 

RECTIFICACIÓ ERRORS 
COMPTABLES EXPEDIENT 
LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 
CONSELL EXERCICI 2007 

  

HISENDA I 
INNOVACIÓ 

16-7-08 ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEIS RELATIU 
SERVEI ESTADES ESPORTIVES 
ESTIU AL POLIESPORTIU SAN 
FERRAN 

ALCARI ESCOLA DE 
CUINA, SL 

101.543,00 

HISENDA I 
INNOVACIÓ 

18-7-08 EXPEDIENT 
MODIFICACIÓ CRÈDITS 

NÚM. 25 PRESSUPOST PROPI  DE 
2008 PER GENERACIÓ DE CRÈDITS 

 102.080,00 

HISENDA I 
INNOVACIÓ 

29-7-08 EXPEDIENT 
MODIFICACIÓ CRÈDITS 

NÚM. 28 EN EL PRESSUPOST 
PROPI DE 2008 

 74.797,20 

HISENDA I 
INNOVACIÓ 

21-7-08 MODIFICACIONS DE 
CRÈDITS 

EXPEDIENT NÚM. 26 DE 
MODIFICACIO DE CREDITS 
PRESSUPOST PROPI 

 2.463.144,80 

INTERIOR 9-7-08 RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ 
CONVOCATORIA BORSA PER 
COBRIR PLACES VACANTS 
INTERPOSADA PER SRA. CARMEN 
CELIÀ BRETONES 

  

INTERIOR 14-7-08 INDEMNITZACIONS 
CONSELLERS 

ASSISTÈNCIA PLE I 
QUILOMETRATGE 

SEGONS RELACIÓ 13.956,53 

INTERIOR 23-7-08 NOMENAMENT ALTS 
CÀRRECS 

PERSONAL EVENTUAL 
SECRETARIA 2ª GRUPS POLÍTICS 

RICARDO MACHO JUAN  

INTERIOR 15-7-08 CESAMENT ALTS 
CÀRRECS 

PERSONAL EVENTUAL SECRETARI 
SEGONS GRUPS POLÍTICS 

JOSEP SILVA JIMENEZ  
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JOVENTUT I 
IGUALTAT 

14-7-08 HABILITACIÓN 
CONSELLERA FIRMA 
CONTRACTE 

CONTRACTACIÓ SERVEI 
SENSIBILITZACIÓ I ATENCIÓ A 
VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES 

  

JOVENTUT I 
IGUALTAT 

31-7-08 HABILITACIÓ FIRMA 
CONVENI 

REALITZACIÓ JORNADES 
FORMACIÓ PER A PERSONAL 
TÈCNICA I RESPONSABLES 
POLÍTICS 

CONSELL JOVENTUT 
ILLES BALEARS 

 

MEDI AMBIENT 8-7-08 HABILITACIÓ FIRMA 
CONVENI 

REALITZACIÓ PRÀCTIQUES CURS 
POSTGRAU MASTER EN 
PATRIMONI CULTURA: 
INVESTIGACIÓ I GESTIÓ 

  

MEDI AMBIENT 23-7-08 HABILITACIÓ FIRMA 
CONVENI 

DUR A TERME FIRA DE LA SÍPIA AJUNTAMENT ALCÚDIA  

MEDI AMBIENT 23-7-08 HABILITACIÓ FIRMA 
CONVENI 

RESTAURACIÓ MOLÍ DE VENT 
FARINER DE CAN NOFRE 
(MONTUIRI) 

JOAN MESQUIDA 
POCOVI 

 

OBRES PÚBLIQUES 10-7-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

FACTURA CERTIFICACIÓ 
SENYALITZACIÓ HORITZONATL DE 
LA XARXA DE CARRETERES EXP. 
62/06 

VIABAL, MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ, SA 

92.754,19 

OBRES PÚBLIQUES 16-7-08 ARXIU RECLAMACIÓ RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
INTEPOSADA PER FENIX DIRECTO, 
COMPAÑIA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, SA 

  

OBRES PÚBLIQUES 14-7-08 RECLAMACIÓ 
RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL 

ARXIU EXPEDIENT BRUNO LLOPIS VALLS  

OBRES PÚBLIQUES 14-7-08 RECLAMACIÓ 
RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL 

ARXIU EXPEDIENT LUIS MIGUEL OLALLA 
RUIZ 

 

OBRES PÚBLIQUES 15-7-08 RECLAMACIÓ 
RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL 

ARXIU EXPEDIENT LINEA DIRECTA 
ASEGURADORA 

 

OBRES PÚBLIQUES 23-7-08 DESTIMACIÓ 
RECLAMACIÓ 

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
DERIVADA ACCIDENT CIRCULACIÓ 

VICENTE JUAN MAYANS 
TORRENS 

 

OBRES PÚBLIQUES 24-7-08 RECURS REPOSICIÓ CONTRA RESOLUCIÓ NÚM. 2747 DE 
4 JULIOL DEL JURAT PROVINCIAL 
EXPROPIACIÓ FORÇOSA ILLES 
BALEARS 

  

OBRES PÚBLIQUES 28-7-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

ABONAMENT CERTIFICACIÓ 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE 
MILLORE DEL CAMI FONDO ESP. 
12/08 

MATIAS ARROM 
BIBILONI, SL 

194,73 

OBRES PÚBLIQUES 28-7-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

ABONAMENT CERTIFICACIÓ 
PROJECTE MILLORA I 
CONDICIONAMENT MA-6030 
CAMPOS-SA RAPITA EXP. 56/06 

MELCHOR MASCARÓ, 
SA 

87.918,58 
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OBRES PÚBLIQUES 30-7-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

ABONAMENT CERTIFICACIÓ 
PROJECTE REFORMAT VARIANT 
PORT DE POLLNEÇA EXP. 18/07-M 

UTE VARIANTE DEL 
PORT DE POLLENÇA 

603.019,27 

OBRES PÚBLIQUES 1-8-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CERTIFICACIÓ PROJECTE 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
XARXA CARRETERES  

COEXA, SA 221.947,12 

OBRES PÚBLIQUES 1-8-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CERTIFICACIÓ PROJECTE 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
XARXA CARRETERES  

MELCHOR MASCARÓ, 
SA 

186.517,47 

OBRES PÚBLIQUES 4-8-08 CERTIFICACIÓ 
D¿OBRES 

PAVIMENTACIÓ I DRENATGE 
CARRER GRAN 

AJUNTAMNENT DE SA 
POBLA 

96.999,03 

OBRES PÚBLIQUES 4-8-08 CERTIFICACIÓ 
D¿OBRES 

RESTAURACIÓ PAVIMENTS AJUNTAMNENT DE 
PALMANYOLA 

23.885,47 

OBRES PÚBLIQUES 4-8-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

SENTÈNCIA NÚM. 6/2008 DEL 
JUTJAT CONTENCIOS 
ADMINISTRATIU NÚ. 1 DE PALMA 

COMERCIAL PALMER 
D¿OR, SL 

3.139,99 

OBRES PÚBLIQUES 7-8-08 ARXIU RECLAMACIÓ RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
ACCIDENT CIRCULACIÓ CAMI DE 
SA SIQUIA 

ANTONIO GARCIA 
ESCUDERO 

 

OBRES PÚBLIQUES 30-7-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CERTIFICACIÓ OBRA PROJECTE 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
XARXA CARRETERES 

AGLOMERADOS 
MALLORCA, SA 

100.529,17 

OBRES PÚBLIQUES 30-7-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CERTIFICACIÓ OBRA PROJECTE 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
XARXA CARRETERES 

CONSTRUCCIONES Y 
PA. SIQUIER, SA 

187.075,79 

OBRES PÚBLIQUES 30-7-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CERTIFICACIÓ OBRA PROJECTE 
REFORMA INTEGRAL  DE LA MA 
3020  

UTE VOPSA SA - OBRAS 
Y PAVIMENTACIONES 
MAN, SA 

527.205,72 

PRESIDÈNCIA 25-7-08 APROVACIÓ COMPTE 
DESPESES 

MODIFICACIÓ  RELACIÓ 
14/46330/20080607 

 72.459,14 

PRESIDÈNCIA 11-7-08 NOMENAMENT 
REPRESENTANT DEL 
CIM 

COMISSIÓ DE REVISIÓ DE 
PROJECTES DEL PARCBIT 

MIQUEL VADELL 
BALAGUER 

 

PRESIDÈNCIA 14-7-08 COMPAREIXENÇA RECURS CONTENCIOS-
ADMINISTRATIUSOBRE DANYS PER 
ACCIDENT DE TRÀNSIT A LA CRTA. 
MA 3510. ACTUACIONS PA 59/2008 

  

PRESIDÈNCIA 18-7-08 COMPAREIXENÇA RECURS CONTENCIOS 
ADMINISTRATIU ACTUACIONS PA 
240/2008 

  

PRESIDÈNCIA 23-7-08 COMPAREIXENÇA DILIGÈNCIES PRÈVIES 1476/1008 
SOBRE ACCIDENT DE TRÀNSIT 
CRTA. MA-6014 
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PRESIDÈNCIA 23-7-08 COMPAREIXENÇA DILIGÈNCIES PRÈVIES 561/2007 
SOBRE ACCIDENT DE TRÀNSIT 
CRTRA. MA-13 P.Q. 18,400 

 
 

 

PRESIDÈNCIA 29-7-08 COMPAREIXENÇA DESESTIMACIÓ RECURS 
REPOSICIÓ SOBRE DECLARACIÓ 
BE CATALOGAT ELS BENS MOBLES 
DE CAN CONRADO 

  

PRESIDÈNCIA 30-7-08 COMPAREIXENÇA SOBRE ACCIDENT TRÀNSIT CRTA. 
MA-12, HOTEL ALZINA 

  

PRESIDÈNCIA 30-7-08 COMPAREIXENÇA SOBRE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER ACCIDENT DE 
TRANSIT. ACTUACIONS PA 208/2008 

  

 
RESOLUCION
S DELS 
CONSELLERS 

     

DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

DEPARTAMENT DE 
BENESTAR SOCIAL 

23-5-08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

ADDENDA DEL CONVENI DE 
COL¿LABORACIÓ ENTRE IMAS I LA 
FUNDACIÓ LA CAIXA.  

FUNDACIO LA CAIXA 0,00 

DEPARTAMENT DE 
BENESTAR SOCIAL 

29-5-08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

SUBVENCIÓ NOMINATIVA DE IMAS 
A L¿ASSOCIACIÓ AULA CULTURAL, 
PER REALITZAR EL PROJECTE 
ALBADA PER A L¿ANY  
2008, MITJANÇANT CONVENI 
INSTRUMENTAL ON ES 
CONCRETEN ELS COMPROMISOS 
ASSUMITS PER AMBDUES PARTS,  
AMB CÀRREC A LA RENDA MÍNIMA 
D'INSERCIÓ (RMI) 

AULA CULTURAL 66.344,00 

DEPARTAMENT DE 
BENESTAR SOCIAL 

3-6-08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

CONVENI DESENVOLPAR 
PROJECTE TALLER HABILITATS 
COM. SOCIALS  

ASSOC. AULA 
CULTURAL 

14.489,00 

DEPARTAMENT DE 
BENESTAR SOCIAL 

3-6-08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

CONVENI DE COL·LABORACIO 
ENTRE IMAS I CARITAS DIOCESANA 
PEL QUAL ESTABLEIXEN LES  
CONDICIONS DE LA SUBVENCIÓ 
ATORGADA A AQUESTA ENTITAT 
PER DESENVOLUPAR EL 
PROJECTE  
XARXA D'ATENCIÓ PRIMÀRIA 
/ACCIO DE BASE, PER A L'ANY 2008. 

CARITAS DIOCESANA 276.613,00 

DEPARTAMENT DE 
BENESTAR SOCIAL 

3-6-08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

PROJECTES CAPTACIÓ SOCIO 
LABORAL REDIUS I MEDI AMBIENT I 
ALTRES. 

FUNDACIO DEIXALLES 258.954,00 
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DEPARTAMENT DE 
BENESTAR SOCIAL 

3-6-08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

SUBVENCIÓ NOMINATIVA DE IMAS 
A L¿ASSOCIACIÓ ATENEU ALCARI, 
PER REALITZAR EL PROJECTE 
¿FEIM CAMÍ¿ PER A  
L¿ANY 2008, MITJANÇANT CONVENI 
INSTRUMENTAL ON ES 
CONCRETEN ELS COMPROMISOS 
ASSUMITS PER AMBDUES  
PARTS, AMB CÀRREC A LA RENDA 
MÍNIMA D¿INSERCIÓ(RMI) 

ASSOC. ATENEU ALCARI 84.908,00 

DEPARTAMENT DE 
BENESTAR SOCIAL 

4-6-08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

PROJECTE VERD I BLAU I MES 
LLUNY 

FUNDACION INSTITUTO 
DE REINSERCIÓN 
SOCIAL 

87.798,00 

DEPARTAMENT DE 
BENESTAR SOCIAL 

4-6-08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

PROJECTE POLID I SEMBRAT I 
TREBALL AMB SUPIORT PERSONES 
EN RISC D'EXCUSIÓ 

INTRESS 104.441,00 

DEPARTAMENT DE 
BENESTAR SOCIAL 

11-6-08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

PROJECTE NEURO REHABILITACIÓ 
DOMIC. PERSONES DISCAP. FISICA 

ABDEM 23.110,00 

DEPARTAMENT DE 
BENESTAR SOCIAL 

23-6-08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

SUBVENCIÓ NOMINATIVA DE IMAS 
A L¿ASSOCIACIÓ ATENEU ALCARI, 
PER REALITZAR EL PROJECTE 
¿ESCOLA VIVA¿ DE  
GENER A JUNY DE 2008, 
MITJANÇANT CONVENI 
INSTRUMENTAL ON ES 
CONCRETEN ELS COMPROMISOS 
ASSUMITS PER  
AMBDUES PARTS. 

ASSOC. ATENEU ALCARI 37.888,00 

DEPARTAMENT DE 
BENESTAR SOCIAL 

23-6-08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

PROJECTE NAUM GERMANES CARITAT S. 
VICENÇ DE PAÜL 

16.391,00 

DEPARTAMENT DE 
BENESTAR SOCIAL 

25-6-08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

SUBVENCIÓ NOMINATIVA DE IMAS 
A L¿ENTITAT BEN AMICS, PER 
REALITZAR EL PROJECTE ¿PUNT 
D¿ATENCIÓ I  
ASSESSORAMENT SOCIAL (PAAS)¿ 
PER A L¿ANY 2008, MITJANÇANT 
CONVENI INSTRUMENTAL ON ES 
CONCRETEN ELS  
COMPROMISOS ASSUMITS PER 
AMBDUES PARTS 

BEN AMICS 17.504,00 

DEPARTAMENT DE 
BENESTAR SOCIAL 

27-6-08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

PROJECTE CONVISQUEM I GRUP 
DE PARESAMB FILSS 
ADOSLESCENTS 

ASSOC. PA I MEL 20.160,00 

DEPARTAMENT DE 
BENESTAR SOCIAL 

30-6-08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

PROJECTES VERGE LLUC, PETIT, 
DIVAUBA, JUANA BARCELÓ I 
BORSA DE FORMACIÓ 

CARITAS DIOCESANA 266.669,00 

DEPARTAMENT DE 
BENESTAR SOCIAL 

2-7-08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

PRIJECTE ESPAIS SOLIDADES 
INTEGRACIÓ I ESPAIS ACTIUS PER 
DONES 

PROBENS 16.559,00 

DEPARTAMENT DE 
BENESTAR SOCIAL 

11-7-08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

PROJECTE CEROBUS UNITAT 
MOBIL PREVENCIÓ SIDA 

ALAS 31.402,00 
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DEPARTAMENT DE 
BENESTAR SOCIAL 

31-7-08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

PROJECTE PROGRAMA SUPORT 
XARXA INCLUSIÓ  SOC. MCA. 
PERSONES TOXICOMANES 

PROJECTE HOME- 
FUND. PROJECTE JOVE 

63.654,00 

DEPARTAMENT DE 
BENESTAR SOCIAL 

4-8-08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

PROJECTE  REDUCCIÓ DANYS I 
ATENCIÓ SOCIO SANIT.  
PERSONES  USUARIES DROGUES 
INYECTADES NEXUS  

METGES DEL MON 32.782,00 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

1-7-08 CONTRACTE MENOR AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ 
D'UN CONTRACTE MENOR PER FER 
UN ESTUDI SOBRE LES  
PERSPECTIVES DE SUPORT A 
L'ECONOMIA SOCIAL DES DELS 
AJUNTAMENT DE MALLORCA 

ASSOCIACIÓ "XARXA 
D'ECONOMIA 
ALTERNATIVA I 
SOLIDÀRIA DE LES 
ILLLES BALEARS" REAS 

11.900,00 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

7-7-08 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 
D'OBRA, CERT. 1RA I ÚNICA, POS 
2004 

AJUNTAMENT 
POLLENÇA 

88.785,83 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

7-7-08 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 
D'OBRA, CERT. 3RA I 4TA, OBRA 3, 
CONVENI DE FINANÇAMENT  
ANUALITAT 2003 

AJUNTAMENT 
CAPDEPERA 

113.131,34 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

7-7-08 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 
D'OBRA, CERT. 5NA, OBRA 13, POS 
2004 CONVENIS 

AJUNTAMENT 
LLUCMAJOR 

39.690,93 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

7-7-08 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 
D'OBRA, CERT. 5NA, OBRA 3, POS 
2003 CONVENIS 

AJUNTAMENT 
CAPDEPERA 

69.679,20 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

7-7-08 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 
D'OBRA, CERT. 7NA, OBRA 13, POS 
2004 CONVENIS 

AJUNTAMENT 
LLUCMAJOR 

108.483,54 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

7-7-08 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 
D'OBRA, CERT. 8NA I DARRERA, 
OBRA 13, POS 2004 CONVENIS 

AJUNTAMENT 
LLUCMAJOR 

51.290,58 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

7-7-08 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFICCIÓ D'OBRA, 
CERT. 2NA, OBRA 3, CONVENI 
FINANÇAMENT ANUALITAT 2003 

AJUNTAMENT 
CAPDEPERA 

98.090,92 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

10-7-08 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DE 
DESPLAÇAMENT PER ASSITIR AL 
SEMINARI PRÀCTIC A MADRID, ELS 
DIES 25 I 26  
DE SETEMBRE DE 2008 

PERE-MIQUEL CARLOS 
ARNAIZ 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

11-7-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

ABONAMENT RELACIÓ FRES. 
55/11109/20080617 

TERCERS VARIS 6.067,04 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

11-7-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

ABONAMENT RELACIÓ FRES. 
57/51830/20080616 

TERCERS VARIS 16.500,00 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

11-7-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

ABONAMENT RELACIÓ FRES. 
57/51830/20080617  

TERCERS VARIS 32.334,98 



 19

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

11-7-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

ABONAMENT RELACIÓ FRES. 
57/51830/20080620 RELATIVES A 
L'IMPOST DE VEHICLES DE 
TRACCIÓ  
MECANICA DE L'ANY 2008 

AJUNTAMENT PALMA 66,41 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

11-7-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

ABONAMENT RELACIÓ FRES. 
57/51830/20080707  

TERCERS VARIS 1.409,10 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

18-7-08 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFIACIÓ D'OBRA, 
CERT. 3A, OBRA 8, CONVENI DE 
FINANÇAMENT ANUALITAT 2007 

AJUNTAMENT ARTÀ 71.865,39 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

18-7-08 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 
D'OBRA, CERT. 1RA. OBRA 6, 
CONVENI FINANÇAMENT 
ANUALITAT 2007 

AJUNTAMENT ALCÚDIA 99.200,00 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

18-7-08 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 
D'OBRA, CERT. 2A, OBRA 21, POS 
2007 

AJUNTAMENT CALVIÀ 83.289,28 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

18-7-08 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 
D'OBRA, CERT. 2NA , OBRA 6, POS 
2007 

AJUNTAMENT ARIANY 30.609,22 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

18-7-08 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 
D'OBRA, CERT. 2NA I DARRERA, 
OBRA 3, CONVENI FINANÇAMENT  
ANUALITAT 2008 

AJUNTAMENT ALCÚDIA 212.089,34 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

18-7-08 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 
D'OBRA, CERT. 2NA, OBRA 7, 
CONVENI FINANÇAMENT 
ANUALITAT 2008 

AJUNTAMENT 
CAMPANET 

69.990,34 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

18-7-08 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 
D'OBRA, CERT. 2NA, OBRA 9, POS 
2008 MAP 

AJUNTAMENT CALVIÀ 78.753,75 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

18-7-08 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 
D'OBRA, CERT. 3A I DARRERA 
OBRA 21, POS 2007 I CERT. 1A, 
OBRA 10,  
POS 2008 MAP 

AJUNTAMENT CALVIÀ 291.763,82 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

18-7-08 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 
D'OBRA, CERT. 3A I DARRERA, 
OBRA 10, POS 2008 MAP 

AJUNTAMENT CALVIÀ 24.991,11 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

18-7-08 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 
D'OBRA, CERT. 3A, OBRA 20, POS 
2007 

AJUNTAMENT CALVIÀ 93.073,85 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

18-7-08 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 
D'OBRA, CERT. 3RA, OBRA 6, POS 
2007 

AJUNTAMENT ARIANY 32.261,65 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

18-7-08 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 
D'OBRA, CERT. 3RA, OBRA 9, POS 
208 MAP 

AJUNTAMENT CALVIÀ 83.990,21 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

18-7-08 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 
D'OBRA, CERT. 4TA I DARRERA, 
OBRA 20, POS 2007 I CERT. 1A, 
OBRA 9,  
POS 2008 MAP 

AJUNTAMENT CALVIÀ 168.811,22 
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DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

18-7-08 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 
D'OBRA, CERT. 4TA I DARRERA, 
OBRA 9, POS 2008 MAP 

AJUNTAMENT CALVIÀ 65.043,10 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

18-7-08 CONTRACTE MENOR AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ 
D'UN CONTRACTE MENOR PER FER 
UN ESTUDI SOBRE LES  
DISPARITATS PRESSUPOSTÀRIES 
DELS AJUNTAMENT DE MALLORCA 

SR. JOAQUÍN ALEGRE 
MARTÍN I LLORENÇ POU 
GARCIAS 

11.830,00 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

21-7-08 ALTRES ASSISTÈNCIA CONSTITUCIÓ 
TRIBUNAL QUALIFICAFOR PROVES 
SELECTIVES PLAÇA D'ARQUITECTE  
TÈCNIC-ZELADOR, AMB CARÀCTER 
DE FUNCIONARI INTERÍ DE 
L'AJUNTAMENT DE BUNYOLA 

TERCERS VARIS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

21-7-08 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 
D'OBRA,  CERT. 4TA, OBRA 24, POS 
2007 CONVENIS 

AJUNTAMENT 
LLUCMAJOR 

46.635,99 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

21-7-08 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 
D'OBRA, CERT. 2NA, OBRA 24, POS 
2007 CONVENIS 

AJUNTAMENT 
LLUCMAJOR 

69.934,13 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

21-7-08 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 
D'OBRA, CERT. 3RA, OBRA 22, POS 
2005 CONVENIS 

AJUNTAMENT 
LLUCMAJOR 

52.466,48 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

21-7-08 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 
D'OBRA, CERT. 3RA, OBRA 24, POS 
2007 CONVENIS 

AJUNTAMENT 
LLUCMAJOR 

64.044,69 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

21-7-08 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 
D'OBRA, CERT. 4TA, OBRA 22, POS 
2005 CONVENIS 

AJUNTAMENT 
LLUCMAJOR 

110.392,87 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

21-7-08 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 
D'OBRA, CERT. 5NA, OBRA 22, POS 
2005 CONVENIS 

AJUNTAMENT 
LLUCMAJOR 

79.255,09 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

21-7-08 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 
D'OBRA, CERT. 6NA, OBRA 22, POS 
2005 CONVENIS 

AJUNTAMENT 
LLUCMAJOR 

73.119,54 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

21-7-08 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 
D'OBRA, CERT. 7NA, OBRA 22, POS 
2005 CONVENIS 

AJUNTAMENT 
LLUCMAJOR 

41.240,78 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

21-7-08 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 
D'OBRA, CERT. 8NA, OBRA 22, POS 
2005 CONVENIS 

AJUNTAMENT 
LLUCMAJOR 

63.783,46 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

22-7-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

ABONAMENT RELACIÓ FRES. 
55/11109/20080709 

TERCERS VARIS 643,87 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

22-7-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

ABONAMENT RELACIÓ FRES. 
57/51830/20080709  

TERCERS VARIS 7.953,38 
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DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

22-7-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

ABONAMENT RELACIÓ FRES. 
57/51830/20080715  
CORRESPONENT A 
L'ORGANITZACIÓ DE CURS DE  
CONTRACTACIÓ A L'AMBIT LOCAL 
ORGANITZAT PEL SERVEI 
D'ASSISTÈNCIA ALS MUNICIPIS 

TERCERS VARIS 739,45 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

22-7-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

ABONAMENT RELACIÓ FRES. 
57/51830/20080716  

TERCERS VARIS 908,36 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

22-7-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

ABONAMENT RELACIÓ RES. 
57/51830/20080717 
CORRESPONENT A 
L'ORGANITZACIÓ DE CURS DE  
CONTRACTACIÓ A L'ÀMBIT LOCAL 
ORGANITZAT PEL SERVEI 
D'ASSITÈNCIA ALS MUNICIPIS 

TERCERS VARIS 1.560,40 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

22-7-08 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 
D'OBRA, CERT. 1RA I ÚNICA, OBRA 
24, POS 2007 

AJUNTAMENT CONSELL 63.979,50 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

22-7-08 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 
D'OBRA, CERT. 1RA I ÚNICA, OBRA 
26, POS 2007 

AJUNTAMENT COSTITX 49.995,00 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

22-7-08 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFICCIÓ D'OBRA, 
CERT. 1RA, OBRA 11, POS 2008 
CONVENIS 

AJUNTAMENT CONSELL 49.688,80 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

28-7-08 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 
D'OBRA, CERT. 2NA I DARRERA, 
OBRA 18, CONVENI FINANÇAMENT  
ANUALITAT 2007 I CERT. 1RA, OBRA 
14, CONVENI FINANÇAMENT 
ANUALITAT 2008 

AJUNTAMENT ESCORCA 40.218,66 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

30-7-08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

REF. FISCALITZACIÓ: 286/08, 
APROVACIÓ CONVENI ANNEX AL 
CONVENI MARC PER CREAR BASE 
DE  
DADES D'INFORMACIÓ MUNICIPAL, 
TREBALLAR DADES DE L'EIEL 

CONSORCI 
D'INFORMÀTICA 

24.750,00 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

30-7-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

ABONAMENT RELACIÓ FRES. 
57/51830/20080730 PER 
CONTRACTACIÓ MENOR SERVEIS 
PER CESSIÓ  
DRETS D'AUTOR D'UN ESTUDI 
SOBRE LES DISPARITATS 
PRESSUPOSTÀRIES DELS 
AJUNTAMENTS 

JOAQUIN ALEGRE 
MARTÍN I LLORENÇ POU 
GARCIAS 

5.915,00 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

30-7-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

ABONAMENT RELACIÓ FRES. 
57/51830/20080814 

TERCERS VARIS 90,00 
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DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

30-7-08 CONTRACTE MENOR AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ 
D'UN CONTRACTE MENOR PER 
ESTUDI SOBRE LES NECESSITATS 
EN  
MATÈRIA DE FORMACIÓ DEL 
PERSONAL AL SERVEI DE LES 
CORPORACIONS LOCALS DE 
MALLORCA 

SR. GABRIEL BASSA 
BOSCH 

16.900,00 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

4-8-08 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 
D'OBRA, CERT. 1RA, OBRA 31, POS 
2007 

AJUNTAMENT 
ESTELLENCS 

41.509,21 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

4-8-08 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 
D'OBRA, CERT. 1RA, OBRA 36, POS 
2007 

AJUNTAMENT INCA 29.328,09 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

4-8-08 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 
D'OBRA, CERT. 1RA, OBRA 42. POS 
2007 

AJUNTAMENT MANACOR 49.169,23 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

4-8-08 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 
D'OBRA, CERT. 2NA I DARRERA, 
OBRA 36, POS 2007 I CERT. 1RA, 
OBRA  
13, POS 2008 MAP 

AJUNTAMENT INCA 158.082,80 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

4-8-08 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 
D'OBRA, CERT. 2NA I DARRERA, 
OBRA 42, POS 2007 I CERT. 1RA, 
OBRA  
16, POS 2008 MAP 

AJUNTAMENT MANACOR 105.203,16 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

4-8-08 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 
D'OBRA, CERT. 2NA I DARRERA, 
OBRA 48, POS 2008 

AJUNTAMENT MONTUÏRI 32.792,55 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

4-8-08 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 
D'OBRA, CERT. 2NA, OBRA 13, POS 
2008 MAP 

AJUNTAMENT INCA 42.975,08 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

5-8-08 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 
D'OBRA, CERT. 1RA, OBRA 30, 
CONVENI FINANÇAMENT 
ANUALITAT 2008 

AJUNTAMENT SANT 
LLORENÇ DES 
CARDASSAR 

76.776,37 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

5-8-08 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 
D'OBRA, CERT. 1RA, OBRA 57, POS 
2007 

AJUNTAMENT SANTA 
EUGÈNIA 

40.346,42 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

5-8-08 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 
D'OBRA, CERT. 2NA, OBRA 30, 
CONVENI DE FINANÇAMENT 
ANUALITAT  
2008 

AJUNTAMENT SANT 
LLORENÇ DES 
CARDASSAR 

24.349,06 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

5-8-08 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 
D'OBRA, CERT. 2NA, OBRA 39. 
CONVENI DE FINANÇAMENT 
ANUALITAT  
2007 

AJUNTAMENT SANT 
LLORENÇ DES 
CARSSAR 

5.929,79 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

5-8-08 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 
D'OBRA, CERT. 3RA I DARRERA, 
OBRA 39, CONVENI FINANÇAMENT  
ANUALITAT 2007 

AJUNTAMENT SANT 
LLORENÇ DES 
CARDASSAR 

71.064,17 
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DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

5-8-08 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 
D'OBRA, CERT. 3RA, OBRA 30, 
CONVENI DE FINANÇAMENT 
ANUALITAT  
2008 

AJUNTAMENT SANT 
LLORENÇ DES 
CARDASSAR 

44.180,11 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

5-8-08 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 
D'OBRA, CERT. 4TA, OBRA 30, 
CONVENI DE FINANÇAMENT 
ANUALITAT  
2008 

AJUNTAMENT SANT 
LLORENÇ DES 
CARDASSAR 

60.272,35 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

6-8-08 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 
D'OBRA, CERT. 1RA, OBRA 68, POS 
2006 

AJUNTAMENT SANTA 
MARIA DEL CAMÍ 

27.979,81 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

6-8-08 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 
D'OBRA, CERT. 1RA, OBRA 71, POS 
ANUALITAT 2007 

AJUNTAMENT SÓLLER 35.351,92 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

6-8-08 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 
D'OBRA, CERT. 1RA, OBRA 74, POS 
2008 SEG 

AJUNTAMENT SON 
SERVERA 

350.573,65 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

6-8-08 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 
D'OBRA, CERT. 2NA, OBRA 56, POS 
ANUALITAT 2001 

AJUNTAMENT MURO 40.745,42 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

6-8-08 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 
D'OBRA, CERT. 2NA, OBRA 68, POS 
2006 

AJUNTAMENT SANTA 
MARIA DEL CAMÍ 

48.279,17 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

6-8-08 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 
D'OBRA, CERT. 3RA I DARRERA, 
OBRA 68, POS ANUALITAT 2006 

AJUNTAMENT SANTA 
MARIA DEL CAMÍ 

5.169,60 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

6-8-08 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 
D'OBRA, CERT. 3RA I DARRERA, 
OBRA 75, POS ANUALITAT 2000 I 
CERT.  
1RA, OBRA 56, POS ANUALITAT 
2001 

AJUNTAMENT MURO 66.645,60 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

6-8-08 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 
D'OBRA, CERT. 4TA, OBRA 56, POS 
ANUALITAT 2001 

AJUNTAMENT MURO 29.873,25 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

6-8-08 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 
D'OBRA, CERT. 5NA I DARRERA, 
OBRA 56, POS ANUALITAT 2001 

AJUNTAMENT MURO 110.649,23 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

21-6-08 CONCESSIÓ 
SUBVENCIÓ AD 

APROVAR L'EXPEDIENT 49/08, PER 
DUR A TEME L'ADQUISICIÓ 
D'INSTRUMENTS DE CONSERVACIÓ 
DE MATERIAL I  
MILLORA D'EQUIPAMENTS DE 
L'ARXIU. 

SANTUARI DE LLUC 10.000,00 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

7-7-08 ALTRES RECONÈIXER EL DRET A L'AJUDA 
PER ESCOLARITAT 

ANTONIA ANEAS GASSO 0,00 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

7-7-08 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL LABORAL 

CONTRACTACIÓ DE PERSONAL DE 
NETEJA EN RÈGIM LABORAL 

ANTONIA ANEAS GASSO 0,00 
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

7-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACATURES 
RELATIVES A DESPESES DE  
PATRIMONI HISTÒRIC/CULTURA I 
PATRIMONI. 

AJUNTAMENT DE PALMA 126,00 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

8-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACATURES 
RELATIVES A DESPESES DE  
PATRIMONI HISTÒRIC/CULTURA I 
PATRIMONI. 

ANTONIO MICOL 
ARGUDO 

6.839,99 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

8-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACATURES 
RELATIVES A DESPESES DE  
PATRIMONI HISTÒRIC/CULTURA I 
PATRIMONI. 

EXPRESS MARINE, SL 329,00 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

9-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ, 
RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ DE 
L'OBLIGACIÓ AMB EL TITULAR DELS 
DRETS DE PROPIETAT  
INTEL·LECTUAL. 

JOANA VIVES BIBILONI 8,84 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

9-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACATURES 
RELATIVES A DESPESES DE  
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS/CULTURA I PATRIMONI. 

DIFERENTS TERCERS 80.640,13 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

9-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACATURES 
RELATIVES A DESPESES DE  
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS/CULTURA I PATRIMONI. 

SAIBSA ADOCAT UTE 16.912,80 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

9-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACATURES 
RELATIVES A DESPESES DE  
BIBLIOTEUQES, ARXIUS I 
MUSEUS/CULTURA I PATRIMONI. 

DIFERENTS TERCERS 28.992,01 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

9-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACATURES 
RELATIVES A DESPESES DE  
BIBLIOTEUQES, ARXIUS I 
MUSEUS/CULTURA I PATRIMONI. 

VICENTE LUIS TERRASA 
DIAZ 

1.136,80 
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

9-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACATURES 
RELATIVES A DESPESES DE  
PATARIMONI HISTÒRIC/CULTURA I 
PATRIMONI. 

PILAR MORELL 
FORTUNY 

5.114,10 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

9-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACATURES 
RELATIVES A DESPESES DEL 
SERVEI  
DE CULTURA/CULTURA I 
PATRIMONI. 

ASSOCIACIÓ ARTÍSTICO 
CULTURAL SCHOLA 
CANTORUM DE 
MALLORCA 

1.200,00 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

10-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACATURES 
RELATIVES A DESPESES DEL 
SERVEI  
DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS/CULTURA I PATRIMONI. 

DIFERENTS TERCERS 2.508,39 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

11-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACATURES 
RELATIVES A DESPESES DE  
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS/CULTURA I PATRIMONI. 

DIFERENTS TERCERS 10.255,77 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

14-7-08 ABONAR COMPLEMENT 
DE PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT DEL COMPLEMENT 
DE PRODUCTIVITAT PER ESTAR EN 
POSSESSIÓ DELS CERTIFICATS DE 
CATALÀ D I E 

CATALINA MARIA 
QUETGLAS VICENS 

67,12 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

14-7-08 ABONAR SUBVENCIÓ  AUTORITZAR I DISPOSAR UNA 
DESPESA PER DUR A TERME LA 
REALITZACIÓ DEL PROJECTE DE 
RESTAURACIÓ DE DIVERSES  
OBRES. 

COMUNITAT DE 
CLARISSES 
CAPUTXINES DE PALMA 

18.000,00 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

14-7-08 CONCESSIÓ 
SUBVENCIÓ AD 

APROVAR L'EXPEDIENT 23/08, PER 
DUR EL SEU PROJECTE CULTURAL 
"PALMA, CAPITAL DE L'ART 
CONTEMPORANI". 

ASSOCIACIÓ ART 
PALMA CONTEMPORANI 

30.000,00 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

14-7-08 CONCESSIÓ 
SUBVENCIÓ AD 

AUTORITZAR I DISPOSAR UNA 
DEPESA PER TAL DE DONAR 
SUPORT A LES ACTIVITATS. 

FUNDACIÓ DIONÍS 
BENNASSAR 

15.000,00 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

14-7-08 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

MODIFICACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ, 
DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT DE 
LES OBLIGACIONS DERIVADES DE 
LA RELACIÓ DE  
FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL CENTRE 
CULTURAL LA 
MISERICÒRDIA/CULTURA I 
PATRIMONI. 

DIFERENTS TERCERS 9.718,62 
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

14-7-08 NOMENAMENT 
REPRESENTANTS 

PROPOSTA DE NOMENAMENT PER 
DUR EL SEGUIMENT DE LES OBRES 
DE RESTAURACIÓ DE L'EDIFICI DE 
SA LLOTJA DE  
PALMA. 

FRANCISCA CURSACH 
PASTOR 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

14-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS RELATIVES A 
DESPESES DEL CENTRE 
CULTURAL LA  
MISERICÒRDIA/CULTURA I 
PATRIMONI. 

CASA VILA, SA 265,00 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

15-7-08 INICIAR EXPEDIENT INICIAR L'EXPEDIENT PER LA 
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI 
D'EDICIÓ DEL LLIBRE "QUÈ VOLIES 
SER QUAN ERES PETIT" 

DIFERENTS TERCERS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

16-7-08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES RELATIVES  
A DESPESES DEL CENTRE 
CULTURAL LA 
MISERICÒRDIA/CULTURA I 
PATRIMONI. 

DIFERENTS TERCERS 8.699,37 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

16-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACATURES 
RELATIVES A DESPESES 
D'ÒRGANS DE  
GOVERN DE CULTURA/CULTURA I 
PATRIMONI. 

VIAJES MARTEL, SA 120,16 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

16-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACATURES 
RELATIVES A DESPESES DEL 
SERVEI  
DE CULTURA/CULTURA I 
PATRIMONI. 

DIFERENTS TERCERS 143,69 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

17-7-08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES RELATIVES  
A DESPESES DEL CENTRE 
CULTURAL LA 
MISERICÒRDIA/CULTURA I 
PATRIMONI. 

CASA MARTÍ 
ENTERPRISES, SA 

2.385,40 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

17-7-08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES RELATIVES  
A DESPESES DEL SERVEI DE 
PATRIMONI HISTÒRIC/CULTURA I 
PATRIMONI. 

ALMACENES RULLAN, 
SA 

1.765,08 
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

18-7-08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES RELATIVES  
A DESPESES DEL MUSEU 
KREKOVIC/CULTURA I PATRIMONI. 

DIFERENTS TERCERS 1.960,67 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

18-7-08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES RELATIVES  
A DESPESES DEL SERVEI DE 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS/CULTURA I PATRIMONI. 

ELITE 1976, SA 103,72 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

18-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES RELATIVES  
A DESPESES DEL SERVEI DE 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS/CULTURA I PATRIMONI. 

DIFERENTS TERCERS 1.137,36 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

18-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES RELATIVES  
A DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA/CULTURA I PATRIMONI. 

CONCORD IMPRESION 
DIGITAL CB 

2.587,50 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

18-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES RELATIVES  
A DESPESES DEL SERVEI DE 
PATRIMONI HISTÒRIC/CULTURA I 
PATRIMONI. 

ALMACENES RULLAN, 
SA 

1.919,66 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

18-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES RELATIVES  
A DESPESES DEL SERVEI DE 
PATRIMONI HISTÒRIC/CULTURA I 
PATRIMONI. 

ARCA 7.920,00 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

18-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES RELATIVES  
A DESPESES DEL SERVEI DE 
PATRIMONI HISTÒRIC/CULTURA I 
PATRIMONI. 

DIFERENTS TERCERS 3.875,96 
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

21-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES RELATIVES  
A DESPESES DE BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS/CULTURA I 
PATRIMONI. 

VICENTE LUIS TERRASA 
DIAZ 

1.670,40 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

21-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES RELATIVES  
A DESPESES DEL SERVEI DE 
NORMALITZACIÓ 
LINGÜÍSTICA/CULTURA I 
PATRIMONI. 

VICENTE LUIS TERRASA 
DIAZ 

145,00 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

21-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ, 
RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACATURES 
RELATIVES  
A DESPESES DEL SERVEI DE 
NORMALITZACIÓ 
LINGÜÍSTICA/CULTURA I 
PATRIMONI. 

DIFERENTS TERCERS 7.677,80 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

22-7-08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES RELATIVES  
A DESPESES DEL BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS/CULTURA I 
PATRIMONI. 

DIFERENTS TERCERS 728,42 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

22-7-08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES RELATIVES  
A DESPESES DEL MUSEU 
KREKOVIC/CULTURA I PATRIMONI. 

ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, SL 

1.262,76 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

22-7-08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES RELATIVES  
A DESPESES DEL SERVEI DE 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS/CULTURA I PATRIMONI. 

OBRA CULTUAL DE 
MENORCA 

63,90 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

22-7-08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES RELATIVES  
A DESPESES DEL SERVEI DE 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS/CULTURA I PATRIMONI. 

ROSER LOZANO DÍAZ 1.600,00 
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

22-7-08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES RELATIVES  
A DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA/CULTURA I PATRIMONI. 

DIFERENTS TERCERS 25.037,94 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

22-7-08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES RELATIVES  
A DESPESES DEL SERVEI DE 
PATRIMONI HISTÒRIC/CULTURA I 
PATRIMONI. 

DIFERENTS TERCERS 489,99 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

22-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES RELATIVES 
A DESPESES DEL SERVEI  
DEL MUSEU KREKOVIC/CULTURA I 
PATRIMONI. 

GOMARIZ JARDINERS, 
S.L. 

540,00 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

22-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES RELATIVES 
A DESPESES DEL SERVEI DE  
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS/CULTURA I PATRIMONI. 

PUVILL LIBROS, SA 3.240,61 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

22-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES RELATIVES 
A DESPESES DEL SERVEI DE  
CULTURA/CULTURA I PATRIMONI. 

17 PER 24, GESTIÓ 
CULTURAL, SL 

30.000,00 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

22-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES RELATIVES 
A DESPESES DEL SERVEI DE  
CULTURA/CULTURA I PATRIMONI. 

BASE DE DISSENY, SL 18.999,64 

DEPARTAMENT DE 
JOVENTUT I 
IGUALTAT 

14-7-08 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DEL 
CONTRACTE DE SERVEIS DE 
SENSIBILITZACIÓ I ATENCIÓ A LA  
VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT 
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DEL  
DEP. JOVENTUT I IGUALTAT 

INSTITUTO DE TRABAJO 
SOCIAL I DE SERVICIOS 
SOCIALES 

51.724,14 

DEPARTAMENT DE 
JOVENTUT I 
IGUALTAT 

16-7-08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

RESOLUCIÓ APROVACIÓ CONVENI 
AMB LA FEDERACIÓ DE 
SALVAMENT I SOCORRISME DE 
LES ILLES  
BALEARES PER A LA REALITZACIÓ 
DE TRES CURSOS DE SOCORRISTA 
AQUÀTIC. 

FEDERACIÓ DE 
SALVAMENT I 
SOCORRISME DE LES 
ILLES BALEARS 

15.000,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

10-2-08 COMISSIÓ DE SERVEIS AUTORITZACIÓ COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

HORRACH TORRENS, 
JOAN MATEU 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

10-3-08 COMISSIÓ DE SERVEIS AUTORITZACIÓ COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

BOVER CRESPÍ, PERE 0,00 
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DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

10-3-08 COMISSIÓ DE SERVEIS AUTORITZACIÓ COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

FERRER GARCIA, 
ISABEL 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

23-4-08 ABONAR COMPLEMENT 
DE PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

MARTORELL LLINÀS, 
PERE 

33,56 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

28-4-08 COMISSIÓ DE SERVEIS AUTORITZACIÓ COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

FERRAGUT LLINÀS, 
ANTONI 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

5-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 44/11106/20080425 

VIAJES MAJORICA SA. 1.186,51 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

7-5-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 48/53300/20080502 

MARINE SUPERSTORE 
SL. 

4.642,44 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

8-5-08 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA CURSOS 

AUTORITZACIÓ CURS DE 
FORMACIÓ 

FERRER PERELLÓ, 
ANTÒNIA 

30,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

14-5-08 ABONAMENT CURSOS INCLUSIÓ NÓMINA DESPESES 
MATRÍCULES 

FERRER PERELLÓ, 
ANTÒNIA 

30,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

26-5-08 COMISSIÓ DE SERVEIS AUTORITZACIÓ COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

FERRER GARCIA, 
ISABEL 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

4-6-08 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ NÓMINA DESPESES PER 
DESPLAÇAMENTS 

FERRER GARCIA, 
ISABEL 

327,30 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

7-6-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 50/53320/20080605 

DELEGACIONES Y 
REPRESENTACIONES 
EN COLABORACION SL. 

452,40 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

8-6-08 ABONAR COMPLEMENT 
DE PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

RIBOT OLIVER, MIQUEL 0,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

8-6-08 ABONAR COMPLEMENT 
DE PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

SERRA CAIMARI, JOANA 0,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

9-6-08 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

DEIZXAR SENSE EFECTE 
RESOLUCIÓ DATA 22 D'ABRIL 2008 
RSEPCTE RELACIÓ 
46/44200/20080421 

PERSONES FÍSIQUES I 
JURÍDICAS 

863,56 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

18-6-08 COMISSIÓ DE SERVEIS AUTORITZACIÓ COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AMENGUAL FIGUERES 0,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

20-6-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 60/32209/20080618 

MATERIALES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN 
PALERM SA. 

672,80 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

23-6-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 60/32223/20080607 

MUNDI-PRENSA LIBROS 
SA. 

126,02 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

25-6-08 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ NÓMINA DESPESES 
DESPLAÇAMENTS 

FERRAGUT LLINÀS, 
ANTONI 

991,98 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

25-6-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 13/45260/20080616 

REFUGIS CONSELL 
MALLORCA 

36.586,35 
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DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

25-6-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 15/45330/20080625 

MALLORCA I LA MAR 1.449,40 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

25-6-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 19/45340/20080625 

TALLER RESTAURACIÓ 
MOLINS 

1.937,81 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

25-6-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 47/44400/20080625 

ALMACENES RULLAN SA 141,23 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

28-6-08 COMISSIÓ DE SERVEIS AUTORITZACIÓ COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

ALVARO FROTTE, 
PHILIPPE 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

28-6-08 COMISSIÓ DE SERVEIS AUTORITZACIÓ COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

FERRER GARCIA, 
ISABEL 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

28-6-08 COMISSIÓ DE SERVEIS AUTORITZACIÓ COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

RIUTORT CRESPÍ, JOAN 0,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

1-7-08 COMISSIÓ DE SERVEIS AUTORITZAR DESPLAÇAMENT 
COMISSIÓ DE SERVEIS 

ARBOS GALDON, 
LLORENÇ 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

1-7-08 COMISSIÓ DE SERVEIS AUTORITZAR DESPLAÇAMENT 
COMISSIÓ DE SERVEIS 

BEJARANO GARCIA, 
JULIÀ 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

1-7-08 COMISSIÓ DE SERVEIS AUTORITZAR DESPLAÇAMENT 
COMISSIÓ DE SERVEIS 

CIFRE BERMEJO, JAUME 0,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

1-7-08 COMISSIÓ DE SERVEIS AUTORITZAR DESPLAÇAMENT 
COMISSIÓ DE SERVEIS 

FLORIT ANTICH, JOSEP 0,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

1-7-08 COMISSIÓ DE SERVEIS AUTORITZAR DESPLAÇAMENT 
COMISSIÓ DE SERVEIS 

GARCIA-DELGADO 
AGRA, ALVARO 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

1-7-08 COMISSIÓ DE SERVEIS AUTORITZAR DESPLAÇAMENT 
COMISSIÓ DE SERVEIS 

MOREY SERRA, JOAN 0,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

1-7-08 COMISSIÓ DE SERVEIS AUTORITZAR DESPLAÇAMENT 
COMISSIÓ DE SERVEIS 

NADAL CAVALLER, 
JORDI 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

1-7-08 COMISSIÓ DE SERVEIS AUTORITZAR DESPLAÇAMENT 
COMISSIÓ DE SERVEIS 

SIMO DE AMICIS, MARTÍ 
SIMÓ 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

1-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 60/32209/20080630 

MATERIALES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN 
PALERM SA. 

550,30 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

2-7-08 COMISSIÓ DE SERVEIS AUTORITZACIÓ COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

FLORIT ZUAZAGA, 
JER¿`ONIA 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

2-7-08 COMISSIÓ DE SERVEIS AUTORITZACIÓ COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

SERRANO ESPASES, 
AINA 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

2-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ RELACIÓ 
46/44200/20080626 - SERVEI 
RECOLLIDA D'ANIMALS  
CARRETERES MALLORCA 

FUNDACIÓ NATURA 
PARC 

11.666,67 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

2-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ RELACIÓ 
46/44200/20080630 

SA VOLA BALEAR 33.583,33 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

7-7-08 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN NÓMINA DESPESES 
QUILOMETRATGE 

LLISTAT ADJUNT 0,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

7-7-08 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ NÓMINA DESPES 
QUILOMETRATGE 

LLISTAT ADJUNT 0,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

7-7-08 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL LABORAL 

CONTRACTACIÓ TÈCNICA 
SUPERIOR ECONOMISTA 
DEPARTAMENT MEDI AMBIENT 

SUNYER ADROVER, 
PETRA 

0,00 
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DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

7-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 13/45260/20080706 

INSTALACIONES Y 
SISTEMAS DOMÓTICOS 
SL. 

1.069,29 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

7-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 13/45260/20080707 

COLL POL, GUILLERMO 1.551,99 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

7-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 47/44400/20080707 

TRANSPORTS TIPPI 2012 
SL. 

1.044,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

7-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 50/53320/20080701 

JAIME NAVARRO SL. 859,94 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

7-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 60/32223/20080702 

COLL SERRA, PERE 765,80 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

7-7-08 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

ANUL·LACIÓ RESOLUCIÓ DATA 9 
JUNY 2008 DESPESES 
QUILOMETRATGE 

RESOLUCIÓ 9 JUNY 2008 0,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

8-7-08 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ NÓMINA DESPESES PER 
DESPLAÇAMENTS 

ALVARO FROTTE, 
PHILIPPE 

257,20 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

8-7-08 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ NÓMINA DESPESES PER 
DESPLAÇAMENTS 

FERRER GARCIA, 
ISABEL 

302,97 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

8-7-08 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ NÓMINA DESPESES PER 
DESPLAÇAMENTS 

RIUTORT CRESPÍ, JOAN 257,20 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

8-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 47/44400/20080708 

CIAC FORMACIÓ I 
GESTIÓ DE RECURSOS 
HUMANS 

8.077,25 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

9-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 15/45330/20080709 

YATCH SERVICE & 
BROKERAGE SL. 

609,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

10-7-08 ABONAR COMPLEMENT 
DE PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

POLO PRIEGO, 
FRANCISCO 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

10-7-08 ABONAR COMPLEMENT 
DE PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT FESTIUS 
TREBALLATS PERSONAL REFUGIS I 
PN SA  
DRAGONERA 

LLISTAT ADJUNT 0,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

10-7-08 ABONAR COMPLEMENT 
DE PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT TASQUES MÉS 
GRAN RESPONSABILITAT ABRIL 
2008 

LLISTAT ADJUNT 0,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

10-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 13/45260/20080710 

REFUGIS CONSELL 
MALLORCA 

250,40 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

10-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 46/44200/20080704 

ROLDAN OFICINES SA. 586,46 
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DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

10-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 47/44400/20080705 

POTS SL. 582,15 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

11-7-08 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ NÓMINA DESPES 
QUILOMETRATGE 

LLISTAT ADJUNT 0,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

11-7-08 COMISSIÓ DE SERVEIS AUTORITZAR DESPLAÇAMENT 
COMISSIÓ DE SERVEIS 

BOVER CRESPÍ, PERE 0,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

11-7-08 COMISSIÓ DE SERVEIS AUTORITZAR DESPLAÇAMENT 
COMISSIÓ DE SERVEIS 

FERRER GARCIA, 
ISABEL 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

11-7-08 DEDUCCIÓ 
RETRIBUCIONS 

DEDUCCIÓ PORPORCIONAL 
RETRIBUCIONS PERSONAL MEDI 
AMBIENT 

GIMENEZ LLINAS, 
ANTONI 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

11-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 44/11106/20080710 

SIMONET GUARDIOLA, 
MIQUEL 

373,66 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

11-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 50/53320/20080709 

COLL VIDAL, GUILLEM 200,10 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

11-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 60/32209/20080710 

TALLER TOMEU MORRO 23,43 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

12-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 47/44400/20080711 

VIATGES BARCELÓ SL. 707,19 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

12-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 47/44400/20080712 

CENT & MENT SL. 522,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

14-7-08 APROVAR PROJECTE APROVACIÓ PROJECTE TALLER 
D'OCUPACIÓ CONSELL MALLORCA 
2008 / 2009 

TALLER D'OCUPACIÓ 495.611,34 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

14-7-08 APROVAR PROJECTE APROVACIÓ PROJECTE TALLER 
MESTRE D'AIXA CONSELL 
MALLORCA 2008 / 2009 

ESCOLA TALLER 
MESTRE D'AIXA 

263.424,38 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

14-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 47/44400/20080712 

VIATGES BARCELÓ SL. 1.877,05 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

15-7-08 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ NÓMINA DESPESES PER 
DESPLAÇAMENTS 

BOVER CRESPÍ, PERE 102,99 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

15-7-08 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ NÓMINA DESPESES PER 
DESPLAÇAMENTS 

FERRER GARCIA, 
ISABEL 

85,49 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

15-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 48/53300/20080701 

CENTRE SERVEI PN SA 
DRAGONERA 

368,39 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

15-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 60/32209/20080711 

TALLER D'OCUPACIÓ 581,32 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

15-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 60/32221/20080703 

SERVEI ORIENTACIÓ 
MEDITERRANI 

133,20 
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DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

16-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 47/44400/20080715 

VIATGES BARCELÓ SL. 225,97 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

16-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 50/53320/20080714 

FINQUES PÚBLIQUES 
PRÒPIES 

34,24 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

17-7-08 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ NÓMINA DESPESES PER 
DESPLAÇAMENTS 

ALVARO FROTTE, 
PHILIPPE 

222,46 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

17-7-08 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ NÓMINA DESPESES PER 
DESPLAÇAMENTS 

AMENGUAL FIGUERES, 
SEBASTIÀ 

205,76 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

17-7-08 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ NÓMINA DESPESES PER 
DESPLAÇAMENTS 

ARBOS GALDON, 
LLORENÇ 

507,72 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

17-7-08 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ NÓMINA DESPESES PER 
DESPLAÇAMENTS 

BEJARANO GARCIA, 
JULIÀ 

296,17 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

17-7-08 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ NÓMINA DESPESES PER 
DESPLAÇAMENTS 

CIFRE BERMEJO, JAUME 356,17 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

17-7-08 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ NÓMINA DESPESES PER 
DESPLAÇAMENTS 

FLORIT ANTICH, JOSEP 296,17 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

17-7-08 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ NÓMINA DESPESES PER 
DESPLAÇAMENTS 

GARCIA-DELGADO 
AGRA, ALVARO 

296,17 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

17-7-08 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ NÓMINA DESPESES PER 
DESPLAÇAMENTS 

MOREY SERRA, JOAN 507,72 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

17-7-08 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ NÓMINA DESPESES PER 
DESPLAÇAMENTS 

NADAL CAVALLER, 
JORDI 

507,72 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

17-7-08 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ NÓMINA DESPESES PER 
DESPLAÇAMENTS 

SIMO DE AMICIS, MARTÍ 
SIMÓ 

423,10 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

17-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 13/45260/20080716 

ASCENSORES ASPE SA. 939,60 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

17-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 44/11106/20080711 

TIBERI CATERING 56,32 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

17-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 47/44400/20080716 

ACT. PROT. MILLORA 
MEDI AMBIENT 

17.091,61 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

17-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

CONCESSIÓ VIII EDICIO PREMIS 
MEDI AMBIENT  

LLISTAT ADJUNT 30.000,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

17-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 46/44200/20080715 

SA VOLA BALEAR 33.583,33 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

18-7-08 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL LABORAL 

PRÓRROGUES CONTRACTES 
TREBALL MEDI AMBIENT JULIOL 
2008 

LLISTAT DUES 
PERSONES 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

18-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 4853300/20080718 

DINAMIC 7.000,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

22-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 13/45260/20080721 

REFUGIS CONSELL 
MALLORCA 

13.029,34 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

22-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 44/11106/20080426 

VIAJES MAJORICA SA. 0,00 
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DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

22-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 46/44200/20080426 

VIAJES MAJORICA SA. 107,71 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

22-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 47/44400/20080721 

VIATGES BARCELÓ SL. 90,21 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

22-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 48/53300/20080721 

TODO PARA LA CASA 
SL. 

35,50 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

22-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 60/32209/20080721 

FONTUBE MALLORCA 
SL. 

21,84 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

22-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 46/44200/20080716 

FUNDACIÓ NATURA 
PARC 

11.666,67 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

23-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES RELACIÓ 
13/45260/20080723 

ALMACENES RULLAN SA 110,86 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

23-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 47/44400/20080720 

ALMACENES RULLAN SA 4.039,29 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

23-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 47/44400/20080722 

VIATGES BARCELÓ SL. 2.137,42 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

23-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 50/53320/20080722 

ALMACENES RULLAN SA 761,52 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

23-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 47/44400/20080723 

CAÇA I MEDI NATURAL 
SL. 

10.445,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

25-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ 46/44200/20080703 

DESPESES BENS 
CORRENTS I SERVEIS 

2.346,74 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

9-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES: AUTORITZAR, 
ADJUDICAR I RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ  
DERIVADA DE LA RELACIÓ 
1/11100/20080620 A FAVOR DE 
CARLSON WAGONLIT ESPAÑA, S.L.  
UNIPERSONAL 

INTERVENCIÓ GENERAL 518,12 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

9-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES: AUTORITZAR, 
ADJUDICAR I RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ DERIVADA  
DE LA RELACIÓ 14/46340/20080620 

INTERVENCIÓ GENERAL 3.044,10 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

9-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

MODIFICACIÓ D'UNA RESOLUCIÓ 
D'APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES DERIVADA DE LA 
RELACIÓ  
1/11100/20080523. 

INTERVENCIÓ GENERAL 2.155,63 
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DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

11-7-08 ALTRES DEIXAR SENSE EFECTE LA 
RESOLUCIÓ D'INICI DE 
L'EXPEDIENT ADMINISTRATIU 
RELATIU A LA  
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'UN 
PROCURADOR/A DELS TRIBUNALS, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT  
NEGOCIAT, DE DATA 10.06.08. 

INTERVENCIÓ 
GENERAL, ASSESSORIA 
JURÍDICA 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

11-7-08 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

MODIFICACIÓ D'UNA RESOLUCIÓ 
D'APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES DERIVADA DE LA 
RELACIÓ  
1/11100/20080520. 

INTERVENCIÓ GENERAL 5.230,89 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

11-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES: AUTORITZAR, 
ADJUDICAR I RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ  
DERIVADA DE LA RELACIÓ 
1/11100/20080711 

INTERVENCIÓ GENERAL 5.009,98 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

11-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ 
AMB EL CONSORCI D'INFORMÀTICA 
LOCAL DE MALLORCA. PRIMERA  
APORTACIÓ. 

INTERVENCIÓ 
GENERAL, CONSORCI 
D'INFORMÀTICA LOCAL 
DE MALLORCA 

24.469,60 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

14-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES: RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ DERIVADA DE LA 
RELACIÓ  
1/11100/20080712 A FAVOR DE 
FOTO LEVANTE, S.L. 

INTERVENCIÓ GENERAL 3.405,60 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

14-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

MODIFICACIÓ D'UNA RESOLUCIÓ 
D'APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES DERIVADA DE LA 
RELACIÓ  
2/12100/20080618 A FAVOR DE 
MARIA LUISA VIDAL FERRER. 

INTERVENCIÓ GENERAL 1.281,12 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

15-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES: AUTORITZAR, 
ADJUDICAR I RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ  
DERIVADA DE LA RELACIÓ 
1/11100/20080710 A FAVOR DE LA 
COMPAÑÍA CONCESIONARIA DEL  
TÚNEL DE SÓLLER, S.A. 

INTERVENCIÓ 
GENERAL, CÍA. 
CONCESIONARIA DEL 
TÚNEL DE SÓLLER, S.A. 

17,60 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

15-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES: AUTORITZAR, 
ADJUDICAR I RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ  
DERIVADA DE LA RELACIÓ 
1/11100/20080714. 

INTERVENCIÓ GENERAL 6.022,19 
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DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

15-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES: AUTORITZAR, 
ADJUDICAR I RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ  
DERIVADA DE LA RELACIÓ 
14/46340/20080714. 

INTERVENCIÓ GENERAL 599,20 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

15-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES: AUTORITZAR, 
ADJUDICAR I RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ  
DERIVADA DE LA RELACIÓ 
2/12100/20080714. 

INTERVENCIÓ GENERAL 283,32 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

17-7-08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

ACCEPTACIÓ I APROVACIÓ DE LA 
SIGNATURA D'UN CONVENI MARC 
DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL  
CONSELL INSULAR DE MALLORCA I 
L'ASSOCIACIÓ PER A LA 
RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA  
HISTÒRICA DE MALLORCA 

INTERVENCIÓ 
GENERAL, SECRETARIA 
GENERAL, ASSOC. PER 
A LA DEFENSA DE LA 
MEMÒRIA HISTÒRICA 
DE MALLORCA 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

18-7-08 ALTRES RESOLUCIÓ D'AUTORITZACIÓ I 
DISPOSICIÓ PER L'ORGANITZACIÓ 
DE TRES CONCERTS ELS DIES 18  
DE JULIOL, 22 I 24 D'AGOST 2008 ( 
LLORENÇ SANTA MARIA, ROCKING 
SHADOWS, LOS BETA, GRUPO  
15) A FAVOR D'ENSAIMADA 
MUSICAL. 

INTERVENCIÓ GENERAL 18.000,00 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

24-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES: AUTORITZAR, 
ADJUDICAR I RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ  
DERIVADA DE LA RELACIÓ 
1/11100/20080723 A FAVOR 
D'ASSOCIACIÓ MALLORCA 
FANTÀSTICA. 

INTERVENCIÓ GENERAL 5.603,27 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

28-7-08 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

MODIFICACIÓ D'UNA RESOLUCIÓ 
D'APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES DERIVADA DE LA 
RELACIÓ  
3/46330/20080620 A FAVOR DE 
CARLSON WAGONLIT ESPAÑA, S.L. 
UNIPERSONAL 

INTERVENCIÓ GENERAL 518,42 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

28-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES: RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ DERIVADA DE LA 
RELACIÓ  
2/12100/20080728 A FAVOR DE LA 
SRA. MARIA LUISA VIDAL FERRER. 

INTERVENCIÓ GENERAL 3.967,64 
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DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

29-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

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

INTERVENCIÓ GENERAL 0,00 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

1-8-08 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSSIÓ EN LA NÒMINA DE 
DESPESES DE QUILOMETRATGE: 
ABRIL, MAIG I JUNY 2008. 

FUNCIÓ PÚBLICA, 
NÒMINES, SR. ANTONI 
SALOM MARTORELL 

797,84 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

1-8-08 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSSIÓ EN LA NÒMINA DE 
DESPESES DE QUILOMETRATGE: 
SR. BARTOMEU AGUILAR JOFRE, 
MAIG  
I JUNY 2008. 

FUNCIÓ PÚBLICA, 
NÒMINES, SR. 
BARTOMEU AGUILAR 
JOFRE 

414,30 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

1-8-08 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSSIÓ EN LA NÒMINA DE 
DESPESES DE QUILOMETRATGE: 
SRA. MARIA ANTÒNIA ALZINA  
ALCINA, JUNY 2008. 

FUNCIÓ PÚBLICA, 
NÒMINES, SRA. MARIA 
ANTÒNIA ALZINA ALCINA 

46,24 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

1-8-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES: AUTORITZAR, 
ADJUDICAR I RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ  
DERIVADA DE LA RELACIÓ 
1/11100/20080730. 

INTERVENCIÓ GENERAL 1.280,06 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

1-8-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES: AUTORITZAR, 
ADJUDICAR I RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ  
DERIVADA DE LA RELACIÓ 
1/11100/20080801. 

INTERVENCIÓ GENERAL 2.297,16 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

1-8-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES: AUTORITZAR, 
ADJUDICAR I RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ  
DERIVADA DE LA RELACIÓ 
14/46340/20080801 

INTERVENCIÓ GENERAL 3.957,92 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

1-8-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES: AUTORITZAR, 
ADJUDICAR I RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ  
DERIVADA DE LA RELACIÓ 
2/12100/20080801 

INTERVENCIÓ GENERAL 433,73 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

6-8-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES: AUTORITZAR, 
ADJUDICAR I RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ  
DERIVADA DE LA RELACIÓ 
1/11100/20080731 A FAVOR DE 
CARLSON WAGONLIT ESPAÑA, S.L.  
UNIPERSONAL. 

INTERVENCIÓ GENERAL 262,46 
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DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

6-8-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ A 
FAVOR DE LA FEDERACIÓ 
D'ENTITATS LOCALS DE LES ILLES  
BALEARS (FELIB) 

INTERVENCIÓ GENERAL 7.384,16 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

7-8-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES: AUTORITZAR, 
ADJUDICAR I RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ  
DERIVADA DE LA RELACIÓ 
1/11100/20080716 A FAVOR DE 
CARLSON WAGONLIT ESPAÑA, S.L.  
UNIPERSONAL. 

INTERVENCIÓ GENERAL 285,71 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

7-8-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES: AUTORITZAR, 
ADJUDICAR I RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ  
DERIVADA DE LA RELACIÓ 
1/11100/20080717 A FAVOR DE 
CARLSON WAGONLIT ESPAÑA, S.L.  
UNIPERSONAL 

INTERVENCIÓ GENERAL 296,21 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

7-8-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES: AUTORITZAR, 
ADJUDICAR I RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ  
DERIVADA DE LA RELACIÓ 
1/11100/20080718 A FAVOR DE 
CARLSON WAGONLIT ESPAÑA, S.L.  
UNIPERSONAL. 

INTERVENCIÓ GENERAL 263,21 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

7-8-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES: AUTORITZAR, 
ADJUDICAR I RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ  
DERIVADA DE LA RELACIÓ 
1/11100/20080719 A FAVOR DE 
CARLSON WAGONLIT ESPAÑA, S.L.  
UNIPERSONAL. 

INTERVENCIÓ GENERAL 279,07 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

8-8-08 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

#VALUE! FUNCIÓ PÚBLICA, SR. 
ANTONI SALOM 
MARTORELL 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

8-8-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES: AUTORITZAR, 
ADJUDICAR I RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ  
DERIVADA DE LA RELACIÓ 
1/11100/20080807 A FAVOR DE 
INTEL TRES BALEARES AGENCIA  
CREATIVA S.L. 

INTERVENCIÓ GENERAL 603,20 
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DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

8-8-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES: AUTORITZAR, 
ADJUDICAR I RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ  
DERIVADA DE LA RELACIÓ 
2/12100/20080807 A FAVOR DE 
ALEJANDRO GONZÁLEZ SALINAS. 

INTERVENCIÓ GENERAL 443,97 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

8-8-08 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

MODIFICACIÓ D'UN TRASLLAT DE 
JUSTIFICACIÓ DE LA BESTRETA DE 
CAIXA FIXA. 

INTERVENCIÓ GENERAL 24,85 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

8-8-08 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

MODIFICACIÓ D'UNA RESOLUCIÓ 
D'APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES: RELACIÓ  
1/11100/20080730 A FAVOR DE 
INTEL TRES BALEARES AGENCIA 
CREATIVA S.L. 

INTERVENCIÓ GENERAL 1.280,06 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

11-8-08 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSSIÓ EN LA NÒMINA DE 
DESPESES DE QUILOMETRATGE: 
SRA. MARIA ANTÒNIA ALZINA  
ALCINA, JULIOL 2008. 

FUNCIÓ PÚBLICA, 
NÒMINES, SRA. MARIA 
ANTÒNIA ALZINA ALCINA 

55,63 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

11-8-08 ALTRES RESOLUCIÓ D'AUTORITZACIÓ I 
DISPOSICIÓ. CONTRACTE MENOR 
DE PATROCINI XXIV TROFEO  
ALMIRANTE CONDE DE 
BARCELONA. 

INTERVENCIÓ 
GENERAL, FUNDACIÓN 
HISPANIA DE BARCOS 
DE ÉPOCA 

20.880,00 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

11-8-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES: AUTORITZAR, 
ADJUDICAR I RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ  
DERIVADA DE LA RELACIÓ 
2/12100/20080806 A FAVOR DE 
BUFETE COCA Y ASOCIADOS S.L. 

INTERVENCIÓ GENERAL 3.480,00 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

11-8-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES: AUTORITZAR, 
ADJUDICAR I RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ  
DERIVADA DE LA RELACIÓ 
3/46330/20080808 A FAVOR DEL SR. 
BERNARDINO SALOM TORRES. 

INTERVENCIÓ GENERAL 200,74 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

12-8-08 ALTRES PROGRAMA DE SUPORT A LES 
CONVOCATÒRIES DE 
SUBVENCIONS DINTRE DEL 
PROGRAMA DE  
RELACIONS CIUTADANES. 

INTERVENCIÓ 
GENERAL, INTERIOR 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

12-8-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES: AUTORITZAR, 
ADJUDICAR I RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ  
DERIVADA DE LA RELACIÓ 
1/11100/20080806. 

INTERVENCIÓ GENERAL 1.191,35 
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DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

12-8-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES: AUTORITZAR, 
ADJUDICAR I RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ  
DERIVADA DE LA RELACIÓ 
1/11100/20080808 A FAVOR DE LA 
FUNDACIÓN HISPANIA DE BARCOS 
DE  
ÉPOCA. 

INTERVENCIÓ GENERAL 12.000,00 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

12-8-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES: AUTORITZAR, 
ADJUDICAR I RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ  
DERIVADA DE LA RELACIÓ 
59/12101/20080812 A FAVOR DE LA 
RECAPTACIÓ DE L'AJUNTAMENT 
DE  
PALMA. 

INTERVENCIÓ GENERAL 286,95 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

1-7-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

CODI RELACIÓ FACTURES.: 
72/43210/20080623 

VIAJES LLABRÉS, S.A , 
INTERVENCIÓ GENERAL 

776,68 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

1-7-08 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÈD.:005565/2008-005636/2008. VARIS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

1-7-08 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

ASSISTÈNCIA A LA REUNIÓ DE 
L'ARC, A TALLINN (ESTÒNIA), DEL 
DIA 25/06/08-27/06/08. 

MARIANO GUAL DE 
TORRELLA LE SENNE, 
FUNCIÓ PÚBLICA, 
CONSELLER EXECUTIU 
D'INTERIOR 

314,15 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

1-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

GESTIÓ, SEGUIMENT I REVISIÓ PLA 
TERRITORIAL DE MALLORCA MES 
DE JUNY 2008 DE LA FACT.:  
200800452. 

UNIVERSITAT DE LES 
ILLES BALEARS, 
INTERVENCIÓ GENERAL 

4.000,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

2-7-08 ABONAR COMPLEMENT 
DE PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

AMPLIACIÓ CONEIXEMENTS DE LA 
LLENGUA CATALANA. 

JOSEP MARTÍNEZ 
LLADÓ, FUNCIÓ 
PÚBLICA , CONSELLER 
EXECUTIU D'INTERIOR 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

2-7-08 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA CURSOS 

ASSIST. CURS D'ESPECIALISTA 
UNIVERSITARI EN DRET 
URBANÍSTIC I ORDENACIÓ 
TERRITORI A LA  
UIB A PALMA. 

JOSÉ CRISTÓBAL 
GARCÍA VILA , FUNCIÓ 
PÚBLICA, CONSELLER 
EXECUTIU D'INTERIOR 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

2-7-08 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÈD.: 005637/2008-
005786/2008. 

VARIS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

2-7-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000010/2008-HLSR. MONTSERRAT  JUAN  
JEREZ 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

2-7-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000014/2008-HLSR. ANTÒNIA MONTSERRAT 
VILA 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

2-7-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000036/2008-HLSR. MICHAEL BLOCH 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

2-7-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000088/2008-HLSR. PROMOCIONS PORTAL-
LLIS KALIDAD, S.L 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

2-7-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000090/2007-HLSR. JERÓNIMA FERRAGUT 
SAMPOL 

0,00 
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DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

2-7-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000412/2007-HLSR. JOHN O'SULLIVAN 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

2-7-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000423/2007-HLSR. COSME PONS ESCALAS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

2-7-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000507/2007-HLSR. PROYECTOS 
TIERRACASA, S.L 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

2-7-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000563/2007-HLSR. ANTÒNIA FORTEZA GARÍ 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

2-7-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000564/2007-HLSR. BARTOMEU RIGO 
BARCELÓ 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

2-7-08 EXPEDICIÓ DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM.EXP.: 003744/2007. ISABELINO PRIETO 
BLANCO 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

2-7-08 IMPOSAR SANCIÓ PER 
INFRACCIÓ 

NÚM.EXP.: 2007/056. A.A.P , TRESORERIA 
CONSELL 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

2-7-08 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

ABONO DESPESES PER ASSIST. AL 
CURS: XII CURS D'ESPECIALISTA 
UNIVERSITARI EN DRET  
URBANÍSTIC I ORDENACIÓ 
TERRITORI A PALMA. 

JOSÉ CRISTÓBAL 
GARCÍA VILA , FUNCIÓ 
PÚBLICA, CONSELLER 
EXECUTIU D'INTERIOR 

420,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

3-7-08 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL. 
NÚM.EXP. :000162/2006-XIG. 

CARLOS FUSTER 
LLABRÉS 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

3-7-08 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL. 
NÚM.EXP.: 000116/2007-XIG. 

RAUL ROBERTO 
PARRALES MACHADO 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

3-7-08 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL. 
NÚM.EXP.: 000128/2007-XIG. 

PEDRO PERELLÓ LLULL 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

3-7-08 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL. 
NÚM.EXP.: 000145/2007-XIG. 

ANTONI AMENGUAL 
BIBILONI 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

3-7-08 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL. 
NÚM.EXP.: 000165/2007-XIG. 

GESA ENDESA 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

3-7-08 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL. 
NÚM.EXP.: 000187/2007-XIG. 

DIETRICH JURGEN 
GEORGE BEHNKE 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

3-7-08 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL. 
NÚM.EXP.: 000198/2007-XIG. 

MARIA RIBOT FONT 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

3-7-08 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS 
GENERAL.NÚM.EXP.: 000167/2007-
XIG. 

FRANCISCA 
PUIGSERVER LLADONET 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

3-7-08 ALTRES NÚM.EXP.: 000006/2008-XIG JULIÁN ROSSELLÓ 
RAMA 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

3-7-08 ALTRES NÚM.EXP.: 000040/2007-XIG. MARGALIDA AMENGUAL 
SEBASTIÀ 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

3-7-08 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÈD.: 005787/2008-
005881/2008. 

VARIS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

3-7-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP. .000350/2006-HLSR. JOHN ARTHUR 
BAINBRIDGE 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

3-7-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000025/2008-HLSR. BERNHARD MEWES 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

3-7-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000034/2008-HLSR. JUANA ANA BLANCH 
FERRER 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

3-7-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000041/2008-HLSR. MARGARITA REYNÉS 
CLADERA 

0,00 
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DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

3-7-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000056/2008-HLSR. BERNAT MARTÍ GALMÉS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

3-7-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000126/2008-HLSR. MARIA TERESA RIGO 
CARRATALA 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

3-7-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000262/2006-HLSR. ESPERANZA NADAL 
SALOM 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

3-7-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000262/2007-HLSR. PATRICIA DOMÍNGUEZ 
ACOSTA 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

3-7-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000271/2007-HLSR. ASUNCIÓN LÓPEZ 
PORCEL 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

3-7-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000344/2007-HLSR. FERNANDO CROS 
BALAGUER 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

3-7-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000362/2007-HLSR. FRANK HARALD 
PFEIFFER VON LONSKI 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

3-7-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000488/2007-HLSR. LORENZO SARMIENTO 
DUEÑAS 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

3-7-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000530/2007-HLSR. ANTONIO MAS 
GELABERT 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

3-7-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.:000429/2007-HLSR. MARGARITA REYNÉS 
CLADERA 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

4-7-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.: AL-2007/282. ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.L.U, 
DEMARCACIÓ DE 
COSTES, AJ. ALCÚDIA 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

4-7-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.: AL-2008/053. ROSA DEL PILAR 
OLIVER OLIVER , 
DEMARCACIÓ DE 
COSTES, AJ. SANTA 
MARGALIDA 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

4-7-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.: AL-2008/072 MAGDALENA JUANA 
PUJOL MORINEAU , 
DEMARCACIÓ DE 
COSTES , AJ. ANDRATX 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

4-7-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.: AL-2008/074. ANTONI PASCUAL 
MARTÍ, DEMARCACIÓ DE 
COSTES, AJ. SANT 
LLORENÇ 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

4-7-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.: AL-2008/075. ANTONI NADAL HOMAR, 
DEMARCACIÓ DE 
COSTES , AJ. MANACOR 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

4-7-08 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÈD.: 005882/2008-
005987/2008. 

VARIS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

4-7-08 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

NÚM.EXP. .AL-2004/095. L.L.L , AJ. MANACOR 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

4-7-08 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

NÚM.EXP.: AL-2003/058. N.C. C.B , AJ.PALMA 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

4-7-08 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

NÚM.EXP.: AL-2003/059. E.O , AJ.ANDRATX 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

4-7-08 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

NÚM.EXP.: AL-2003/082. M.E , AJ.MANACOR 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

4-7-08 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

NÚM.EXP.: AL-2003/088. C.M.R.M , AJ. SÓLLER 0,00 
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DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

4-7-08 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

NÚM.EXP.: AL-2003/102. R. , S.L , AJ. POLLENÇA 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

4-7-08 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

NÚM.EXP.: AL-2004/024. AJ. SON SERVERA 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

4-7-08 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

NÚM.EXP.: AL-2004/063. E, S.L , AJ. CALVIÀ 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

4-7-08 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

NÚM.EXP.: AL-2004/082. C.P C/ V. 22 , 
AJ.MANACOR 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

4-7-08 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

NÚM.EXP.: AL-2004/088. E, S.L , AJ.SANTA 
MARGALIDA 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

4-7-08 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

NÚM.EXP.: AL-2004/089. E, S.L , AJ.SANTA 
MARGALIDA 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

4-7-08 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

NÚM.EXP.: AL-2004/090. L.I. , S.L , AJ.ANDRATX 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

4-7-08 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

NÚM.EXP.: AL-2004/096. F.J.O.J , AJ. FELANITX 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

4-7-08 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

NÚM.EXP.: AL-2004/110. M.M.N. , AJ. MANACOR 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

4-7-08 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

NÚM.EXP.: AL-2004/129. I.P, S.L , AJ. MANACOR 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

4-7-08 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

NÚM.EXP.: AL-2005/009. M.A.H.R , AJ. ALCÚDIA 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

4-7-08 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

NÚM.EXP.: AL-2005/069. C.G.B.J, S.L. , AJ. 
MANACOR 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

4-7-08 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

NÚM.EXP.: AL-2005/094. A.C.N , AJ. PALMA 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

4-7-08 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

NÚM.EXP.: AL-2005/117. C.P E.M , AJ. SÓLLER 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

4-7-08 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

NÚM.EXP.: AL-2005/131. S.M. S.A , AJ. MANACOR 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

4-7-08 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

NÚM.EXP.: AL-2005/135. P. S.A , AJ. MANACOR 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

4-7-08 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

NÚM.EXP.: AL-2005/168. V, S.L , AJ. PALMA 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

4-7-08 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

NÚM.EXP.: AL-2005/184. M.J.M.S , AJ. MANACOR 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

4-7-08 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

NÚM.EXP.: AL-2006/102. E, S.L , AJ.SANTA 
MARGALIDA 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

4-7-08 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

NÚM.EXP.:AL-2003/070. C.D.M , AJ.SÓLLER 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

4-7-08 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

NÚM.EXP.:AL-2003/076. C.P E.C , AJ. SÓLLER 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

4-7-08 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

NÚM.EXP.:AL-2003/105. M.O.B , AJ. CAMPOS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

7-7-08 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÈD.: 005988/2008-
006126/2008. 

VARIS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

8-7-08 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÈD.: 006127/2008-
006170/2008. 

VARIS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

8-7-08 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.: 001693/2008. C.C.R , AJ. SANTA 
MARGALIDA 

0,00 
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DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

9-7-08 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÈD.:006171/2008-006252/2008. VARIS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

9-7-08 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.: 001804/2008. T. , S.L , AJ. FELANITX 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

9-7-08 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

NÚM.EXP.: AL-2003/122. F.C.M , S.A , AJ. SANT 
LLORENÇ DES 
CARDASSAR 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

9-7-08 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

NÚM.EXP.: AL-2005/191. A.B.T , AJ. ANDRATX 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

9-7-08 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

NÚM.EXP.: AL-2005/226. C.E.J.H. , AJ. SÓLLER 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

9-7-08 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

NÚM.EXP.: AL-2005/227. C.P.O.D. , AJ. SÓLLER 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

9-7-08 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

NÚM.EXP.: AL-2006/033. J.G.H. , AJ. PALMA 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

9-7-08 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

NÚM.EXP.: AL-2006/088. H.W.W.S , AJ. MANACOR 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

9-7-08 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

NÚM.EXP.: AL-2006/091. G.C.M , AJ. MANACOR 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

9-7-08 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

NÚM.EXP.: AL-2006/092. C.R.M , AJ. MANACOR 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

9-7-08 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

NÚM.EXP.: AL-2006/123. D.M.T , AJ.CAMPOS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

9-7-08 EXPEDICIÓ DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM.EXP.: 001531/2008. ANDREU ISERN CUNILL 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

9-7-08 IMPOSAR SANCIÓ PER 
INFRACCIÓ 

NÚM.EXP.: 2007/040. M.S.C , TRESORERIA 
CONSELL DE MALLORCA 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

10-7-08 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÈD.: 006253/2008-006262/2008 VARIS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-7-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

 NÚM.EXP.: AL-2007/284. ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA , S.L.U , 
DEMARCACIÓ DE 
COSTES, AJ. FELANITX 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-7-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.: AL-2007/283. ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA S.L.U , 
DEMARCACIÓ DE 
COSTES, AJ. ALCÚDIA 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-7-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.: AL-2007/285. ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA , S.L.U , 
DEMARCACIÓ DE 
COSTES, AJ. ALCÚDIA 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-7-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.: AL-2008/026. COMUNITAT DE 
PROPIETARIS C/VERÍ 5 ,  
DEMARCACIÓ DE 
COSTES, AJ. MANACOR 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-7-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.: AL-2008/028. BARTOMEU NICOLAU 
MAYOL, DEMARCACIÓ 
DE COSTES, AJ. 
ANDRATX 

0,00 
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DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-7-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.: AL-2008/051. SANTIAGO QUESADA 
GARMENDIA, 
DEMARCACIÓ DE 
COSTES, AJ. 
LLUCMAJOR 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-7-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.: AL-2008/083. KATY BURNESS, 
DEMARCACIÓ DE 
COSTES, AJ. ANDRATX 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-7-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.: AL-2008/086. LINEYAL, S.L , 
DEMARCACIÓ DE 
COSTES, AJ. ANDRATX 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-7-08 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÈD.: 006263/2008-
006289/2008. 

VARIS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

14-7-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

CODI RELACIÓ FACT. 
72/43210/20080702 DE LA FACT. 
NÚM.: 7 DE DATA 9/06/08. 

ASPAS, INTERVENCIÓ 
GENERAL 

665,75 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

14-7-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

CODI RELACIÓ FACTURES.: 
72/43210/20080703. 

VARIS, INTERVENCIÓ 
GENERAL 

4.434,18 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

14-7-08 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA CURSOS 

ASSIST. CURS "GOVERN LOCAL I 
DESENVOLUPAMENT ESTATUTARI", 
ORGANITZAT PEL CONSORCI  
UNIVERSITAT INTERNACIONAL 
MENÉNDEZ PELAYO DE 
BARCELONA DIES 16 I 17/07/08. 

JAUME MUNAR 
FULLANA, FUNCIÓ 
PÚBLICA, CONSELLER 
EXECUTIU D'INTERIOR 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

14-7-08 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÈD.: 006290/2008-
006311/2008. 

VARIS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

14-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FACT. NÚM. 2008132, DE DATA 
1/07/08 DINS LA RELACIÓ FACT. 
52/43240/20080701 PEL SERVEI  
PUNT INFORMACIÓ TELEFÒNICA S/ 
P.T.M MES JUNY 2008. 

SISTEMAS 
DOCUMENTALES 
INFORMATIZADOS SDI, 
S.L , INTERVENCIÓ 
GENERAL 

2.666,67 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

15-7-08 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÈD.: 006312/2008-
006398/2008. 

VARIS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

16-7-08 ABONAR COMPLEMENT 
DE PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

AMPLIACIÓ CONEIXEMENTS DE LA 
LLENGUA CATALANA. 

JOAN CARLES FUSTER 
GUASP, FUNCIÓ 
PÚBLICA, CONSELLER 
EXECUTIU D'INTERIOR 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

16-7-08 ALTRES PRÒRROGA AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL. NÚM.EXP.: AL-2007/033. 

AJ. LLUCMAJOR , 
DEMARCACIÓ DE 
COSTES 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

16-7-08 AMPLIACIÓ TERMINI SOL·LICITUD LLICÈNCIA. NÚM. 
EXP.: 2007/088-N/RFA.: APN. 

JERÒNIMA ROSSELLÓ 
ORDINAS , BALEARIA DE 
CONSTRUCCIONES Y 
PROMOCIONES, S.L.U , 
AJ. ALARÓ 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

16-7-08 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÈD.: 006399/2008-
006408/2008. 

VARIS 0,00 
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DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

16-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FACT. NÚM.: 20081835 DE DATA 
3/07/08 DE LA RELACIÓ FACT. 
72/43210/20080705 (SUB. ARMARIS  
ARXIVADORS PEL SERVEI 
DISCIPLINA URBANÍSTICA, 
HABITABILITAT I LITORAL. 

SERVITEC BALEAR, S.L , 
INTERVENCIÓ GENERAL 

9.900,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

16-7-08 SUBROGACIÓ 
EXPEDIENT INFRACCIÓ 

NÚM.EXP.: 2007/025. A.T.G , AJ. ANDRATX 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

16-7-08 SUBROGACIÓ 
EXPEDIENT INFRACCIÓ 

NÚM.EXP.: 2008/033. A.B.B , AJ. LLUCMAJOR 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

16-7-08 SUBROGACIÓ 
EXPEDIENT INFRACCIÓ 

NÚM.EXP.: 2008/056. P.J.M.T , AJ. BÚGER 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

17-7-08 AMPLIACIÓ TERMINI SOL·LICITUD LLICÈNCIA. NÚM.EXP.: 
2008/022-N/RFA.: APN. 

JAUME FERRER 
BENNÀSSAR, AJ. BÚGER 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

17-7-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

CODI RELACIÓ FACTURES: 
72/43210/20080710. 

VARIS, INTERVENCIÓ 
GENERAL 

2.973,54 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

17-7-08 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÈD.: 006409/2008-
006457/2008. 

VARIS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

17-7-08 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.: 001911/2008. T.B, S.L 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

18-7-08 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÈD.: 006458/2008-
006477/2008. 

VARIS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

18-7-08 REGISTRE ENTITATS PRACTICAR, ATORGAR 
NÚM.INSCRIPCIÓ 148A I ARXIVAR 
REGISTRE, APROV. CONST.  
J.COMPENSACIÓ UE 2.06 DE SA 
CABANETA (AJ. MARRATXÍ). 

AJ. MARRATXÍ 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

18-7-08 REGISTRE ENTITATS PRACTICAR, ATORGAR 
NÚM.INSCRIPCIÓ 79A I ARXIVAR 
REGISTRE L'ACORD MUNICIPAL  
DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ 
J.COMPENSACIÓ SUP 41-01 "SON 
SERRA PARERA" (PALMA). 

AJ. PALMA 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

21-7-08 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

CONTRACTE MENOR SERVEIS PER 
ELABORAR IMATGE GRÀFICA DE 
L'AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA  
LEGALITAT URB. I TERRITORIAL DE 
MALLORCA. 

BORISGRAFIC 
CREATIVIDAD-
COMUNICACIÓN , 
INTERVENCIÓ GENERAL 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

21-7-08 ALTRES PRÒRROGA AUTORITZACIÓ 
OBRES. NÚM.EXP.: AL-2007/084. 

PETRA ORTENREITER , 
DEMARCACIÓ DE 
COSTES , AJ. ANDRATX 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

21-7-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.: AL-2007/262 (EXP. REL. 
AL-2007/032). 

JARDÍN DEL SOL, S.A , 
DEMARCACIÓ DE 
COSTES , AJ. CALVIÀ 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

21-7-08 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÈD.: 006478/2008-
006594/2008. 

VARIS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

21-7-08 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.: 001988/2008. B.M.L , AJ. PALMA , 
COL·LEGI OFICIAL 
D'ARQUITECTES 
TÈCNICS 

0,00 
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DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

21-7-08 EXPEDICIÓ DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM.EXP.: 002243/2008. PILAR CABEZAS 
MORENO 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

21-7-08 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

ASSIST. DIES 16 I 17 DE JULIOL 
2008 CURS "GOVERN LOCAL I 
DESENVOLUPAMENT ESTATUTARI",  
PEL CONSORCI UNIVERSITAT INT. 
MENÉNDEZ PELAYO DE 
BARCELONA. 

JAUME MUNAR 
FULLANA, FUNCIÓ 
PÚBLICA, CONSELLER 
EXECUTIU D'INTERIOR 

430,85 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

22-7-08 ALTRES DENEGACIÓ DECLARACIÓ INTERÈS 
GENERAL. NÚM. EXP.: 000042/2006-
XIG. 

A.O.M 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

22-7-08 ALTRES DENEGACIÓ DECLARACIÓ INTERÈS 
GENERAL. NÚM.EXP.: 000308/2005-
XIG. 

J.C.S 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

22-7-08 ALTRES SUSPENSIÓ TRAMITACIÓ EXP. 
NÚM.EXP.: 000213/2006-XIG. 

F.R.P 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

22-7-08 ARXIU EXPEDIENT DESESTIMAR I ARXIVAR EXP. 
NÚM.EXP.: 000125/2007-HLSR. 

G.C.S , AJ. MANACOR 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

22-7-08 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÈD.: 006595/2008-
006603/2008. 

VARIS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

22-7-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000009/2008-HLSR. BERNARDO ORDINAS 
SAMPOL 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

22-7-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000015/2008-HLSR. MIGUEL RAMIS MUT 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

22-7-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000022/2003-HLSR. PROMOCIONES 
BARTOLOMÉ GAMUNDÍ, 
S.L 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

22-7-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000282/2007-HLSR. FRANCISCO PLANELLS 
TORRES 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

22-7-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000313/2007-HLSR. INSULAR DE 
PROMOCIONES, S.A 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

22-7-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000367/2007-HLSR. FRANCISCA CAIMARI 
PERELLÓ 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

22-7-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000411/2007-HLSR. JUAN ADROVER 
ADROVER 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

22-7-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000456/2007-HLSR. JOSÉ COMAS LLABRÉS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

22-7-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000465/2007-HLSR. BINIALOU, S.L 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

22-7-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000527/2007-HLSR. ALCÚDIA MARÍTIMA, S.L 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

22-7-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 15570/99. PETRA DÖHLER 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

22-7-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 4748/09-03-2001. PUNTA TALIX HOLDING, 
S.L 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

23-7-08 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÈD.: 006604/2008-
006730/2008. 

VARIS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

23-7-08 SUBROGACIÓ 
EXPEDIENT INFRACCIÓ 

NÚM.EXP.: 2008/062 (MGA). A.R.S, A.L , AJ. 
LLUCMAJOR 

0,00 
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DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

24-7-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

CODI RELACIÓ FACTURES.: 
52/43240/20080714. 

SISTEMAS DE OF. DE 
BALEARES ,  
INTERVENCIÓ GENERAL 

356,42 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

24-7-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

CODI RELACIÓ FACTURES.: 
72/43210/20080715. 

VARIS, INTERVENCIÓ 
GENERAL 

1.287,80 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

24-7-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.: AL-2008/070. ANTÒNIA VIDAL GARCIA, 
DEMARCACIÓ DE 
COSTES, AJ. SANTANYÍ 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

24-7-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.: AL-2008/071. MARCOS VIDAL VIDAL , 
DEMARCACIÓ DE 
COSTES, AJ. SANTANYÍ 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

24-7-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.: AL-2008/079. MARTIN HUWW M. 
ALLARD , DEMARCACIÓ 
DE COSTES, AJ. 
SANTANYÍ 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

24-7-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.: AL-2008/100. MARTIN HUWW M. 
ALLARD , DEMARCACIÓ 
DE COSTES, AJ. 
SANTANYÍ 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

24-7-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.: AL-2008/103. CHRISTIAN BARTH , 
DEMARCACIÓ DE 
COSTES, AJ. MANACOR 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

24-7-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.: AL-2008/113. RICHARD HYPOLITUS 
CORNIPS , 
DEMARCACIÓ DE 
COSTES , AJ. SON 
SERVERA 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

24-7-08 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÈD.: 006731/2008-
006802/2008. 

VARIS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

24-7-08 DENEGACIÓ 
AUTORITZACIÓ OBRES 

NÚM.EXP.: AL-2008/044. H.G.B. S.A , 
DEMARCACIÓ DE 
COSTES , AJ. CALVIÀ 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

25-7-08 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÈD.: 006803/2008-
006930/2008. 

VARIS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

28-7-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

CODI RELACIÓ FACTURES.: 
51/11107/20080715. 

NARBADA, S.L , 
INTERVENCIÓ GENERAL 

700,32 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

28-7-08 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÈD.: 006931/2008-
006965/2008. 

VARIS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

28-7-08 EXPEDICIÓ DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM.EXP.: 001461/2008. MARGARITA GAYÀ 
CARRERAS 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

29-7-08 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÈD.: 006966/2008-
007038/2008. 

VARIS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

29-7-08 EXPEDICIÓ DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM.EXP.: 002321/2008. MAGRANER 
INVESTMENTS, S.L 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

30-7-08 ALTRES  AUTORITZACIÓ INSTL. 
TEMPORALS ZSP I ZST . NÚM.EXP.: 
AL-2008/066. 

VARIS , AJ. SANTA 
MARGALIDA 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

30-7-08 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÈD.: 007039/2008-
007080/2008. 

VARIS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

31-7-08 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÈD.: 007081/2008-
007175/2008. 

VARIS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

31-7-08 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.: 002137/2008. M.S.P , AJ. LLUCMAJOR 0,00 
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DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

31-7-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 17928/19-06-2008. PROMOCIONES 
PASTOR, S.L 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

3-7-08 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DESPESES QUILOMETRATGE MELCHORA GÓMEZ 
ANDRES 

38,33 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

7-7-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

DESPESES REUNIONS VARIES RESTAURANT 
PARLAMENT, S.L. 

251,09 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

10-7-08 INICIAR EXPEDIENT CONTRATACIÓ D'UN SERVEI QUE 
TÉ PER OBJETE ELABORAR UN PLA 
DE COMPETITIVITAT TURÍSTICA  
DE MALLORCA 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I TURISME 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

11-7-08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

CONTRACTE MENOR PER A 
L'ELABORACIÓ DE MAPA AMB 
DADES DE BODEGUES, TAFONES I  
EMPRESES DE CALÇAT DE 
MALLORCA. 

PROJECTES ESPORTIUS 
BALEARS, SL. 

4.640,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

14-7-08 APROVAR EXPEDIENT 
DE SUBVENCIONS 

SUBVENCIÓ NOMINATIVA 2008 PER 
A DUR A TERME EL SEU PROJECTE 
"OPTIMITZACIÓ PER A  
CERCADORS 
(VISITMALLORCA.COM). 

FEDERACIÓ 
EMPRESARIAL 
HOTELERA DE 
MALLORCA 

24.000,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

14-7-08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

CONTRACTE MENOR PER A LA 
PUBLICACIÓ D'UNA GUIA DE VINS 
DE MALLORCA. 

IMPRENTA BAHIA SLU 17.922,38 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

14-7-08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

CONTRACTE MENOR PER IMPRIMIR 
500 EXEMPLARS DEL CATÀLEG 
"EXPOSICION 20 ICONOS DEL  
SIGLO XX" 

GRAFICAS MURIEL, S.A. 8.220,92 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

14-7-08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

CONTRACTE MENOR PER 
REALITZAR UN ESTUDI PER 
DESENVOLUPAR ACCIÓ 
PUBLICITARIA PER  
AUGMENTAR LES VISITES EN 
TEMPORADA BAIXA. 

HAVAS MEDI 
CONSULTING, SL. 

14.700,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

14-7-08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

CONTRACTE MENOR PER 
REIMPRIMIR QUATRE FULLETS 
D'INFORMACIÓ TURÍSTICA. 

CLAVE DE PUBLICITAT, 
S.A. 

18.000,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

14-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES REALITZACIÓ 
FULLETONS VARIS I CARTELLS. 

BASE DE DISSENY, S.L. 11.784,90 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

14-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISSENY, COPYS, REALITZACIÓ 
D'ORIGINALS, FOTOGRAFIES I 
TRADUCCIONS AL ANGLÈS I 
ALEMANY  
DE 100.000 MAPES TURÍSTICS. 

ILLA DE PUBLICITAT I 
MARQUETING, S.L. 

17.516,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

14-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

PUBLICACIÓ LLIBRE "LES 
POSSESSIONS DE MALLORCA. 
VOLUMEN III". 

EL GALL EDITOR, S.L. 6.000,00 
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DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

14-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REALITZACIÓ DISENY IMPRESIÓ DE 
10.000 `PLÀNOLS PLEGATS "RUTES 
PER A TOTHOM" EN CATALÀ,  
CASTELLÀ, ANGLÈS I ALEMÀ. 

CLAVE DE PUBLICITAT, 
S.A. 

5.492,60 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

15-7-08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

CONTRACTE MENOR PER A 
L'ELABORACIÓ I PUBLICACIÓ DEL 
LLIBRET DE TURISME  
CULTURAL "L'ALBUM DE LA 
DORMICIO". 

IMPREMPTA 
POLITECNICA, SL. 

12.765,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

16-7-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

DESPESES ALTRES 
SUMINISTRAMENTS 

CREDITORS VARIS 5.854,66 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

16-7-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

DESPESES D'AIGUA FONT OASIS, S.L. 24,73 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

16-7-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

REIMPRESIÓ 50.000 MAPES-
MALLORCA, PLÀNOLS-PALMA. 

CLAVE DE PUBLICITAT, 
S.A. 

2.865,20 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

16-7-08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

CONTRACTE MENOR PER A LA 
PUBLICACIÓ D'UNA REVISTA DE 
PROMOCIÓ TURÍSTICA PER AL  
MERCAT TURISTIC RUS. 

PUBLIART SERVEIS 
GENERALS DE 
COMUNICACIÓ, SL. 

5.608,60 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

17-7-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

DESPESES MATERIAL OFICINA AVALGO, S.A. 497,92 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

17-7-08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

CONTRACTE MENOR PER 
PATROCINI XVI REGATA 
INTERNACIONAL DE GLOBUS 
AEROSTÀTICS DE LA  
BAHIA DE CALA MILLOR. 

DREAM FLIGHTS, SL. 18.000,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

17-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

PATROCINI AMB LA REGATA 
SUPERYACHT CUP PALMA 08 

THE SUPER YACHT CUP, 
S.L. 

18.000,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

18-7-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

DESPESES SERVEI DE 
CORRESPONDENCIA JUNY 

SOCIEDAD ESTATAL 
CORREOS Y 
TELÉGRAFOS, S.A. 

255,68 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

18-7-08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

CONTRACTE MENOR PER 
PATROCINAR LA VI TEMPORADA 
DEL FESTIVAL MUSICAMALLORCA 

MUSICAMALLORCA 4.000,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

21-7-08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

CONTRACTE MENOR PER 
L'ORGANITZACIÓ, MUNTATGE I 
MATERIAL PROMOCIONAL DEL 
FESTIVAL  
PING! 2008 

ASSOCIACIÓ CULTURAL 
SA TARONJA 

17.740,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

22-7-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

PUBLIREPORTATGE SOBRE ELS 
VINS DE MALLORCA. 

DIFUSION DEL VINO, S.L. 1.999,84 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

24-7-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

DESPESES AMPLIACIÓ GARANTIA 
MAQUINARIA 

SISTEMAS DE OFICINAS 
DE BALEARES 

302,52 
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DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

24-7-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

DESPESES PER ATENCIONS 
PROTOCOLÀRIES 

DETALLS PUBLICITARIS, 
S.L. 

2.204,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

24-7-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

HONORARIS ELABORACIÓ PLA DE 
VIABILITAT 

JUANA CORTES 
AMOROS 

2.320,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

28-7-08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

CONTRACTE MENOR PER 
PATROCINAR EL MALLORCA 
WESTERN FESTIVAL 

EVENT CONSULTING 
INTERNACIONAL, S.L. 

18.000,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

28-7-08 CONCESSIÓ 
SUBVENCIÓ AD 

CONCESSIÓ CONVOCATORIA DE 
SUBVENCIONS ECONÒMIQUES PER 
PROMOCIÓ PRODUCTES  
AGROALIMENTARIS PER A L'ANY 
2008. 

CONSELLS 
REGULADORS 
(DENOMINACIÓ 
D'ORIGEN I D'INDICACIÓ 
GEOGRÀFICA 
PROTEGIDA)  

60.000,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

30-7-08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

CONTRACTE MENOR PER A LA 
FABRICACIÓ DE CAIXES DE CARTÓ 
I EMBALATGES DE VI DE  
MALLORCA PER FACTURAR ALS 
AVIONS COM A EQUIPATGE 
ESPECIAL. 

CARTONAJES 
MALLORCA, S.A. 

17.678,38 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

31-7-08 APROVAR EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

PATROCINI DE LA XIII TEMPORADA 
DE BALLET DE MALLORCA, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT  
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT. 

ALINMU, S.A. 39.000,00 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIAL 

14-5-08 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

MODIFICACIO DE LA RESOLUCIO 
DE DATA 14-05-2008 RELATIVA A 
DESPESES D'ESPORT  
ESCOLAR/ESPORTS I PROMOCIO 
SOCIOCULTURAL EN EL SENTIT DE 
QUE ON DIU L'IMPORT TOTAL NO  
HA DE DIR 12.036,70 ¿, HA DE DIR 
12.000 ¿ 

ISLAVENTURA SL 12.000,00 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIAL 

20-5-08 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIO DE 
DESPLAÇAMENT EN COMISSIO DE 
SERVEI 

JUAN FERNANDEZ 
VAZQUEZ 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIAL 

23-5-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

ADO DE LA RELACIO DE  
FACTURES AMB CODI 
42/45200/20080523 RELATIVES A 
DESPESES DE  
POLIESPORTIU SANT 
FERRAN/ESPORTS I PROMOCIO 
SOCIOCULTURAL 

PERSONES FISIQUES O 
JURIDIQUES QUE S'HI 
INDIQUEN 

41.505,12 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIAL 

23-5-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

ADO DE LA RELACIO DE FACTURES 
AMB CODI 49/45202/20080523 
RELATIVES A DESPESES DE  
COMISSIO D'ESPORTS/ESPORTS I 
PROMOCIO SOCIOCULTURAL 

PERSONES FISIQUES O 
JURIDIQUES QUE S'HI 
INDIQUEN 

2.557,16 
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DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIAL 

26-5-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

ADO DE LA RELACIO DE FACTURES 
AMB CODI 53/45203/20080526 
RELATIVES A DESPESES DE  
MEDICINA ESPORTIVA/ESPORTS I 
PROMOCIO SOCIOCULTURAL 

PERSONES FISIQUES O 
JURIDIQUES QUE S'HI 
INDIQUEN 

2.605,46 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIAL 

31-5-08 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIO EN NOMINA DE 
DESPESES DE QUILOMETRATGE 
 
 
 
 
 
 

MARIA NICOLAU BAUZA 135,67 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIAL 

4-6-08 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

MODIFICACIO DE LA RESOLUCIO 
DE DATA 12 DE MAIG DE 2008, DE 
LA INCLUSIO EN NOMINA DEL  
SR. JOSE MORENO FERRER DEL 
COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT 
DE CATALA, ON DIU 12 DE MAIG,  
HA DE DIR 5 DE MAIG 

JOSE MORENO FERRER 0,00 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIAL 

13-6-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

ADO DE LA RELACIO DE FACTURES 
AMB CODI 49/45202/2008613 
RELATIVES A DESPESES DE DE  
COMISSIO D'ESPORTS/ESPORTS I 
PROMOCIO SOCIOCULTURAL 

PERSONES FISIQUES O 
JURIDIQUES QUE S`HI 
INDIQUEN 

3.012,74 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIAL 

15-6-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DE LA RELACIO DE  FACTURES 
AMB CODI 49/45202/20080615  
RELATIVES A  DESPESES DE 
COMISSIO D'ESPORTS/ESPORTS I 
PROMOCIO SOCIOCULTURAL 

SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS 
GENERALES SSG SL 

7.273,80 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIAL 

16-6-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

ADO DE LA RELACIO DE FACTURES 
AMB CODI 42/45200/20080616 
RELATIVES A DESPESES DE  
POLIESPORTIU SANT 
FERRAN/ESPORTS I PROMOCIO 
SOCIOCULTURAL 

PERSONES FISIQUES O 
JUIRIDIQUES QUE S'HI 
INDIQUEN 

14.472,79 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIAL 

16-6-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

ADO DE LA RELACIO DE FACTURES 
AMB CODI 53/45203/2008616 
RELATIVES A DESPESES DE  
MEDICINA ESPORTIVA/ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL 

PERSONES FISIQUES O 
JURIDIQUES QUE S'HI 
INDIQUEN 

3.013,93 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIAL 

17-6-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DE LA RELACIO DE FACTURES AMB 
CODI 42/45200/20080617  
RELATIVES A DESPESES DE SANT 
FERRAN/ESPORTS I PROMOCIO 
SOCIOCULTURAL 

BERNAT CARDELL 
FERRER 

4.000,00 
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DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIAL 

17-6-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DE LA RELACIO DE FACTURES AMB 
CODI 42/45200/20080617  
RELATIVES A DESPESES DE SANT 
FERRAN/ESPORTS I PROMOCIO 
SOCIOCULTURAL 

NORD ESPORT BALEAR 
SL 

59.965,65 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIAL 

23-6-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

ADO DE LA RELACIO DE  
FACTURES AMB CODI 
43/45201/20080623 RELATIVES A 
DESPESES  
D'ESPORT ESCOLAR/ESPORTS I 
PROMOCIO SOCIOCULTURAL 

PERSONES FISIQUES O 
JURIDIQUES QUE S'HI 
INDIQUEN 

87,72 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIAL 

23-6-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

ADO DE LA RELACIO DE FACTURES 
AMB CODI 18/45840/20080623 
RELATIVES A DESPESES DEL  
MUSEU DE L'ESPORT/ESPORTS I 
PROMOCIO SOCIOCULTURAL 

MARTIN GARRIDO 
BARON 

1.723,76 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIAL 

23-6-08 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIO EN NOMINA 
D'INDEMNITZACIONS PER RAO DEL 
SERVEI 

JUAN FERNANDEZ 
VAZQUEZ 

841,99 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIAL 

27-6-08 CONCESSIÓ 
SUBVENCIÓ AD 

ATORGAMENT DE SUBVENCIO 
NOMINATIVA 

UNIVERSITAT DE LES 
ILLLES BALEARS 

18.000,00 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIAL 

30-6-08 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIO EN NOMINA DE 
DESPESES DE QUILOMETRATGE 

MIQUEL ROCA JAUME 53,05 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIAL 

2-7-08 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIO EN NOMINA DE 
DESPESES DE QUILOMETRATGE 

ANTONI SEGUI 
CABANELLES 

275,57 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIAL 

2-7-08 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIO EN NOMINA DE 
DESPESES DE QUILOMETRATGE 

NICOLAS VIDAL MIRO 4,69 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIAL 

2-7-08 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIO DE 
DESPLAÇAMENT EN COMISSIO DE 
SERVEIS 

ANTONIA FERRER  
JAUME            

0,00 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIAL 

2-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
RELATIVES A FACTURES AMB CODI 
16/45420/20080701 RELATIVES  
A DESPESES DEL  CENTRE 
SOCIOCULTURAL 
D'INCA/PROMOCIO 
SOCIOCULTURAL 

LLORENÇ QUETGLAS 
LLABRES 

1.590,82 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIAL 

3-7-08 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIO EN NOMINA DE 
DESPESES DE QUILOMETRATGE 

ANTONIA FERRER 
JAUME 

141,31 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIAL 

3-7-08 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIO EN NOMINA DE 
DESPESES DE QUILOMETRATGE 

JOAN VICTOR MARTI 
VALLES 

153,98 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIAL 

3-7-08 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIO EN NOMINA DE 
DESPESES DE QUILOMETRATGE 

MARGALIDA PIRIS RIERA 23,47 
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DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIAL 

3-7-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

ADO DE LA RELACIO DE FACTURES 
AMB CODI 16/45420/20080702 
RELATIVES A DESPESES DEL  
CENTRE SOCIOCULTURAL 
D'INCA/PROMOCIO 
SOCIOCULTURAL 
 

PERSONES FISIQUES O 
JURIDIQUES QUE S'HI 
INDIQUEN 

220,04 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIAL 

3-7-08 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIO EN NOMINA 
D'INDEMNITZACIONS PER RAO DEL 
SERVEI 

ANTONIA FERRER 
JAUME  

771,60 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIAL 

4-7-08 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIO EN NOMINA DE 
DESPESES DE QUILOMETRATGE 

CONSUELO GARRIDO 
LINARES 

48,82 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIAL 

4-7-08 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIO EN NOMINA DE 
DESPESES DE QUILOMETRATGE 

CONSUELO GARRIDO 
LINARES 

48,82 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIAL 

4-7-08 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIO EN NOMINA DE 
DESPESES DE QUILOMETRATGE 

JOAN OBRADOR SALVA 42,25 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIAL 

4-7-08 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIO EN NOMINA DE 
DESPESES DE QUILOMETRATGE 

JOANA MANERA 
TORRENS 

190,83 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIAL 

4-7-08 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIO EN NOMINA DE 
DESPESES DE QUILOMETRATGE 

MARIA NICOLAU BAUZA 93,42 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIAL 

4-7-08 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIO EN NOMINA DE 
DESPESES DE QUILOMETRATGE 

MARIA NICOLAU BAUZA 114,55 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIAL 

4-7-08 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIO EN NOMINA DE 
DESPESES DE QUILOMETRATGE 

MARIA NICOLAU BAUZA 122,05 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIAL 

4-7-08 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIO EN NOMINA DE 
DESPESES DE QUILOMETRATGE 

MARIA NICOLAU BAUZA 135,67 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIAL 

4-7-08 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIO EN NOMINA DE 
DESPESES DE QUILOMETRATGE 

MARIA NICOLAU BAUZA 135,67 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIAL 

4-7-08 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

MODIFICACIO DE LA RESOLUCIO 
DE RECONEIXEMENT 
D'OBLIGACIONS DE LA RELACIO DE 
FACTURES  
AMB CODI 18/45840/20080410 
RELATIVES A DESPESES DEL 
MUSEU DE L'ESPORT, EN EL 
SENTIT DE  
QUE ON DIU 2612,07 HA DE DIR 
3000 

ANA CARLOTA BUTLER 
CRUCHET 

3.000,00 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIAL 

8-7-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

ADO DE LA RELACIO DE FACTURES 
AMB CODI 17/45430/20080709 
RELATIVES A DESPESES DEL  
CENTRE SOCIOCULTURAL DE 
MANACOR/PROMOCIO 
SOCIOCULTURAL 

AUTOCARES 
J.CALDENTEY.SL 

3.448,61 
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DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIAL 

8-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DE LA RELACIO DE FACTURES AMB 
CODI 17/45430/20080707  
RELATIVES  A DESPESES DEL 
CENTRE SOCIOCULTURAL DE 
MANACOR/PROMOCIO 
SOCIOCULTURAL  

CRISTINA NICOLAU 
SUÑER 

2.858,39 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIAL 

8-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DE LA RELACIO DE FACTURES AMB 
CODI 17/45430/20080708  
RELATIVES A DESPESES DEL 
CENTRE SOCIOCULTURAL DE 
MANACOR/PROMOCIO 
SOCIOCULTURAL 

ANTONIO PERELLO 
NEBOT 

1.044,00 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIAL 

9-7-08 CONCESSIÓ 
SUBVENCIÓ AD 

ATORGAMENT DE SUBVENCIO 
NOMINATIVA  

AULES DE LA TERCERA 
EDAT DE MONTI-SION-
PALMA 

30.000,00 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIAL 

9-7-08 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

CONTRACTACIÓ CURSET 
INFORMÀTICA CENTRE MANACOR  

ROSA MARIA GREGORIO 1.800,00 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIAL 

10-7-08 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIO EN NOMINA DE 
DESPESES DE QUILOMETRATGE 

RAUL LLOPART 
REIMANN,  

75,11 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIAL 

10-7-08 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

MODIFICACIO DE LA RESOLUCIO 
DE DATA 05/05/08 SOBRE 
RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DE LA  
RELACIO 53/45203/20080505 EN EL 
SENTIT DE QUE ON DIU 21178,84 ¿ 
HA DE DIR 11432,34 

PERSONES FISIQUES O 
JURIDIQUES QUE S'HI 
INDIQUEN 

11.432,34 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIAL 

15-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DE LA RELACIO DE FACTURES AMB 
CODI 17/45430/20080715  
RELATIVES A DESPESES DEL 
CENTRE SOCIOCULTURAL DE 
MANANCOR/PROMOCIO 
SOCIOCULTURAL  

ROSA MARIA GREGORIO 
GUARDIOLA 

1.530,00 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIAL 

15-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DE LA RELACIO DE FACTURES AMB 
CODI 40/32300/20080714  
RELATIVES A DESPESES DE 
PERSONES MAJORS/PROMOCIO 
SOCIOCULTURAL 

PERSONES FISIQUES O 
JURIDIQUES QUE S'HI 
INDIQUEN 

53.788,90 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIAL 

16-7-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

ADO DE LA RELACIO DE FACTURES 
AMB CODI 40/32300/20080717 
RELATIVES A DESPESES DE  
PERSONES MAJORS/PROMOCIO 
SOCIOCULTURAL  

S.E. CORREOS Y 
TELEGRAFOS SA. 

549,80 
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DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIAL 

16-7-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

ADO DE LA RELACIO DE FACTURES 
AMB CODI 40/32300/20080718 
RELATIVES A DESPESES DE  
PERRSONES MAJORS/PROMOCIO 
SOCIOCULTURAL 

PERSONES FISIQUES O 
JURIDIQUES QUE S'HI 
INDIQUEN 

322,39 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIAL 

16-7-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

ADO DE LA RELACIO DE FACTURES 
AMB CODI 42/45200/20080707 
RELATIVES A DESPESES DE  
POLIESPORTIU SANT 
FERRAN/ESPORTS I PROMOCIO 
SOCIOCULTURAL 

PERSONES FISIQUES  O 
JURIDIQUES QUE S'HI 
INDIQUEN 

9.298,55 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIAL 

16-7-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

ADO DE LA RELACIO DE FACTURES 
AMB CODI 49/45202/20080708 
RELATIVES A FACTURES DE  
DESPESES DE COMISSIO 
D'ESPORTS/ESPORTS I PROMOCIO 
SOCIOCULTURAL 

PERSONES FISIQUES O 
JURIDIQUES QUE S'HI 
INDIQUEN 

5.099,40 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIAL 

16-7-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

ADO DE LA RELACIO DE FACTURES 
AMB CODI 49/45202/20080715 
RELATIVES A DESPESES DE  
COMISSIO D'ESPORTS/ESPORTS I 
PROMOCIO SOCIOCULTURAL 

VIATGES BELLVER 13.630,00 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIAL 

16-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DE  LA RELACIO DE FACTURES 
AMB CODI 42/45200/20080706  
RELATIVES A DESPESES DE SANT 
FERRAN/ESPORTS I PROMOCIO 
SOCIOCULTURAL 

PERSONES FISIQUES O 
JURIDIQUES QUE S'HI 
INDIQUEN 

9.209,45 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIAL 

16-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DE LA RELACIO DE FACTURES AMB 
CODI  49/45202/20080710  
RELATIVES A DESPESES DE 
COMISSIO D'ESPORTS/ESPORTS I 
PROMOCIO SOCIOCULTURAL 

RAVANETTO 114.980,00 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIAL 

16-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DE LA RELACIO DE FACTURES AMB 
CODI 42/45200/20080718  
RELATIVES A DESPESES DE 
POLIESPORTIU SANT 
FERRAN/ESPORTS I PROMOCIO 
SOCIOCULTURAL  

EMERGENCIES 
SETMIL,SL 

60.000,00 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIAL 

16-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DE LA RELACIO DE FACTURES AMB 
CODI 49/45202/20080711 

SSG 27.661,50 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIAL 

16-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DE LA RELACIO DE FACTURES AMB 
CODI 53/45203/20080504  
RELATIVES A DESPESES DE 
MEDICINA ESPORTIVA/ESPORTS I 
PROMOCIO SOCIOCULTURAL 

GENMA BES PADROS 11.082,55 
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DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIAL 

17-7-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

ADO DE LA RELACIO DE FACTURES 
AMB CODI 43/45201/20080709 

PERSONES FISIQUES O 
JURIDIQUES QUE S'HI 
INDIQUEN 

10.170,30 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIAL 

18-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DE LA RELACIO DE FACTURES AMB 
CODI 43/45201/20080721  
RELATIVES A  DESPESES 
D'ESPORT ESCOLAR/ESPORTS I 
PROMOCIO SOCIOCULTURAL 

GESTIO 
D'INSTAL:LACIONS 
ESPORTIVES 
MALLORQUINES, S-L 

15.000,00 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIAL 

21-7-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

ADO DE LA RELACIO DE FACTURES 
AMB CODI 42/45200/20080724 
RELATIVES A DESPESES DE  
POLIESPORTIU SANT 
FERRAN/ESPORTS I PROMOCIO 
SOCIOCULTURAL 

PERSONES FISIQUES O 
JURIDIQUES QUE S`HI 
INDIQUEN 

3.238,36 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIAL 

21-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DE LA RELACIO DE FACTURES AMB 
CODI 42/45200/20080722  
RELATIVES A DESPESES DE 
POLIESPORTIU SANT 
FERRAN/ESPORTS I PROMOCIO 
SOCIOCULTURAL 

BERNAT CARDELL 
FERRER 

2.000,00 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIAL 

22-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DE LA RELACIO DE FACTURES AMB 
CODI 40/32300/20080721  
RELATIVES A DESPESES DE 
PERSONES MAJORS/PROMOCIO 
SOCIOCULTURAL 

PERSONES FISIQUES O 
JURIDIQUES QUE S'HI 
INDIQUEN 

218.331,15 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIAL 

23-7-08 ABONAR COMPLEMENT 
DE PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

INCLUSIO EN NOMINA D'UN 
COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT 
( 67,12 ¿ MENSUALS ) 

MARILUZ RAYO DARDER 67,12 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIAL 

24-7-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

ADO DE LA RELACIO DE FACTURES 
AMB CODI 40/32300/20080724 
RELATIVES A DESPESES DE  
PERSONES MAJORS/ESPORTS I 
PROMOCIO SOCIOCULTURAL 

PERSONES FISIQUES O 
JURIDIQUES QUE S'HI 
INDIQUEN 

7.355,55 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIAL 

25-7-08 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

MODIFICACIO DE LA RESOLUCIO 
DE LA RELACIO DE FACTURES AMB 
CODI 18/45840/20080405  
RELATIVES A DESPESES DEL 
MUSEU DE L'ESPORT/ESPORTS I 
PROMOCIO SOCIOCULTURAL EN EL  
SENTIT DE QUE ON DIU 2612,07 
EUROS HA DE DIR 3000 EUROS 

ANA CARLOTA BUTLER 
CRUCHET 

3.000,00 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIAL 

29-7-08 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIO EN NOMINA DE 
DESPESES DE QUILOMETRATGE 

JOAN OBRADOR SALVA 16,90 
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DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIAL 

30-7-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

ADO DE LA RELACIO DE FACTURES 
AMB CODI 42/45200/20080730 
RELATIVES A DESPESES DEL  
POLIESPORTIU SANT 
FERRAN/ESPORTS I PROMOCIO 
SOCIOCULTURAL  

GIE 19.260,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

30-6-08 ALTRES AUTORITZACIO  REALITZACIO 
CURS VIRTUAL 

PERSONAL ADSCRIT 
CIM 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

1-7-08 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RECONEIXEMENT DE TEMPS DE 
SERVEIS A EFECTES DE COMPUT 
DE TRIENNIS 

JAUME ESTADES 
AMENGUAL 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

1-7-08 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RECONEIXEMENT DE TEMPS DE 
SERVEIS A EFECTES DE COMPUT 
DE TRIENNIS 

MERCEDES ANTONIA 
GALMES  ESTEVEZ 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

2-7-08 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RECONEIXEMENT DE TEMPS DE 
SERVEIS A EFECTES DE COMPUT 
DE TRIENNIS 

NURIA ROVIRA 
SERRANO 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

7-7-08 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA AGUEDA MARTORELL 
FONT 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

9-7-08 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT ANTONI MARCH 
MASCARO 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

9-7-08 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

FUNCIONARI INTERI JOANA MARIA 
LLOMPART ROIG 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

10-7-08 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES INMACULADA FAJARDO 
MARTINEZ DE MADINA 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

10-7-08 COMISSIÓ DE SERVEIS COMISSIO SERVEIS MARILUZ RAYO DARDER 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

10-7-08 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO PROTESIS ROSARIO RODRIGUEZ 
VALERO 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

10-7-08 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RECONEIXEMENT DE TEMPS DE 
SERVEIS A EFECTES DE COMPUT 
DE TRIENNIS 

AMALIA GONZALEZ 
CACERES 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

10-7-08 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RECONEIXEMENT DE TEMPS DE 
SERVEIS A EFECTES DE COMPUT 
DE TRIENNIS 

DIANA BURGOS TORRES 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

10-7-08 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RECONEIXEMENT DE TEMPS DE 
SERVEIS A EFECTES DE COMPUT 
DE TRIENNIS 

FRANCISCO 
MARTORELL 
MARTORELL 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

10-7-08 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RECONEIXEMENT DE TEMPS DE 
SERVEIS A EFECTES DE COMPUT 
DE TRIENNIS 

MARIA DEL MAR 
PASCUAL LEON 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

10-7-08 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RECONEIXEMENT DE TEMPS DE 
SERVEIS A EFECTES DE COMPUT 
DE TRIENNIS 

PALOMA MONICA 
SOLEDAD 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

11-7-08 CONCESSIÓ BESTRETA CONCESSIO BESTRETA FRANCISCO DE JUAN 
SOCIAS 

2.681,50 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

11-7-08 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RECONEIXEMENT DE TEMPS DE 
SERVEIS A EFECTES DE COMPUT 
DE TRIENNIS 

JOSEP ANTONI 
GIMENEZ SERRA 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

11-7-08 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

MODIFICACIO REDUCCIO JORNADA MARIA JOSE BESTARD 
CASAUS 

0,00 
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DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

12-7-08 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO PART RESOLUCIO 
AUTORITZACIO ASSITENCIA CURS 

CRISTOFOL RIERA 
SOLER 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

14-7-08 ABONAR COMPLEMENT 
DE PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT MENSUAL  

FRANCISCO LSOLER 
CAPO 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

14-7-08 ALTRES RECLAMACIO DIFERENCIES 
COMPLEMENT ESPECIFIC 

ANTONIO HORCAS 
PEREZ I SETZE 
TREBALLADORS MES 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

14-7-08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 
45/22300/20080604 

PERSONES FISIQUES I 
JURIDIQUES 

8.626,96 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

14-7-08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 
45/22300/20080608 

PERSONES FISIQUES I 
JURIDIOQUES 

3.591,82 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

14-7-08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 
45/22300/20080611 

PERSONES FISIQUES I 
JURIDIQUES 

6.142,83 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

14-7-08 COMISSIÓ DE SERVEIS NOMENAMENT OCUPACIO 
PROVISIONAL COMISIO SERVEIS 
VOLUNTARIA 

JOAN CARLES FUSTER 
GUASP  

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

14-7-08 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT JOANA MARIA 
LLOMPART ROIG 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

14-7-08 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

FUNCIONARI INTERI SOLEDAD PARRON 
CERDA 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

15-7-08 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT LUIS ALBERTO MARCH 
BALLE 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

15-7-08 PROVEÏMENT DE 
PLACES 

PROCES COBERTURA TEMPORAL 
PER COMISSIO SERVEIS 
VOLUNTARIA SECRETARI/ÀRIA  
SERVEI  
ADMINISTRACIÓ GENERAL 

VARIS 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

15-7-08 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

MODIFICACIO RESOLUCIO 15/05/08 
DE RELACIO DE FACTURES 
45/22300/20080507 

ALMACENES RULLAN 
S.A. 

1.827,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

15-7-08 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO PART RESOLUCIO 
ABONAMENT QUILOMETRATGE 

CRISTOFOL RIERA 
SOLER 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

16-7-08 ABONAR COMPLEMENT 
DE PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

BONIFICACIO TREBALL FESTIU 
OPERADORS COUMICACIONS MAIG 
2008 

PERSONAL CENTRAL 
BOMBERS CIM 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

16-7-08 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES GRUP 
RESCAT MARÇ 2008 

PERSONAL ADSCRIT 
PARC BOMBERS 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

16-7-08 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES 
PERSONAL PARC BOMBERS MAIG 
2008 

PERSONAL PARCS 
BOMBERS 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

16-7-08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES PROGRAMA 
PRESSUPOSTARI 12160 

SOCIEDAD DE 
PREVENCION DE MUTA 
BALEAR PREVIS, SL 

4.759,94 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

16-7-08 ENCOMANDA FUNCIONS PRORROGA ENCOMANDA 
FUNCIONS  

PILAR ALCOVER 
CASTELLO 

0,00 
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DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

16-7-08 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT JOAN CARLES FUSTER 
GUASP 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

16-7-08 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT SOLEDAD PARRON 
CERDA 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

17-7-08 ABONAR COMPLEMENT 
DE PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

BONIFICACIO TREBALL EN FESTIU 
DE PERSONAL OPERATIU SERVEI 
BOMBERS MAIG 2008 

PERSONAL PARC 
BOMBERS 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

17-7-08 ALTRES AUDIENCIA ALS INTERESSATS EN 
RECURS ALÇADA  

JOSE SERRANO TORMO 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

17-7-08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

INCLUSIO NOMINA 
INDEMNITZACIONS PER RAO 
SERVEI 

CRISTOFOL RIERA SOLE 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

17-7-08 CESSAMENT EN LLOC 
DE TREBALL 

CESSAMENT PER RENUNCIA IMMACULADA ALCOVER 
MORENO 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

17-7-08 PROVES SELECTIVES 
OOP 

RESULTATS DEFINITIUS CATALA C I 
A PER 2NA FASE OOP  

VARIS 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

18-7-08 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

18-7-08 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES  GRUP 
RESCAT MUNTANYA MAIG 2008 

PERSONAL PARCS 
BOMBERS 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

18-7-08 ALTRES ABONAMENT LIQUIDACIO PER 
VACANCES 

CATALINA VICENS 
LLADO 

580,78 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

18-7-08 ALTRES ABONAMENT LIQUIDACIO PER 
VACANCES 

JOSE FRANCISCO 
CANET LLITERAS 

856,43 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

18-7-08 CESSAMENT EN LLOC 
DE TREBALL 

CESAMMENT PER RENUNCIA GUILLERMO BAUZA 
MUÑOZ 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

18-7-08 CESSAMENT EN LLOC 
DE TREBALL 

CESSAMENT  PER RENUNCIA INES MARIA MORA 
BONET 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

18-7-08 CESSAMENT EN LLOC 
DE TREBALL 

CESSAMENT PER RENUNCIA JAUME OLIVER MORELL 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

18-7-08 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

PERMUTA LLOC TREBALL 
SOLICITADES PER CAPORALS 
BOMBERS 

MARTIN DIAZ BALUFO I 
LORENZO SEBASTIAN 
MARGARIT TRIAS 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

18-7-08 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT JAUME PERELLO 
MARTORELL 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

18-7-08 PROVES SELECTIVES 
INTERINES 

LLISTAT PROVISIONAL 
D'ADMESSOS/EXCLOSOS 
CONVOCATORIA BORSA ENGINYER 
AGRONOM 

VARIS 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

18-7-08 PRÓRROGA 
CONTRACTE LABORAL 

PRORROGA PRESETAIO REGIM 
INTERINITAT PER EXCES O 
ACUMULACIO TASQUES 

MARIA VISITACION 
MARQUES RODRIGUEZ 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

21-7-08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

PRIMES ASSEGURANCES 
RESPONSABILITAT CIVIL 

FRANCISCO SANCHEZ 
ESCUDERO 

458,42 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

21-7-08 CESSAMENT EN LLOC 
DE TREBALL 

CESSAMENT PER FI DE 
NOMENAMENT 

MARIA ANGELS 
MARTINEZ SALOM 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

21-7-08 CESSAMENT EN LLOC 
DE TREBALL 

CESSAMENT PER FI NOMENAMENT GABRIEL ALOMAR 
GARAU 

0,00 
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DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

21-7-08 CESSAMENT EN LLOC 
DE TREBALL 

CESSAMENT PER FI NOMENAMENT MIQUEL ANGEL 
ESTACES TRUYOL 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

22-7-08 ALTRES EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT RICARO MACHO JUAN 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

22-7-08 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA CURSOS 

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

TEODORA DE LA OSA 
ROSSELLO 

1.500,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

22-7-08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

PRIMES ASSEGURANCES 
RESPONSABILITAT CIVIL 

JOAQUIN CASADO 
RUBIO 

458,48 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

22-7-08 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT OCUPACIO 
TEMPORAL NO PERMANENT (PER 
ACUMULACIO TASQUES FIN 20 NOV 
2008) 

GABRIEL ALOMAR 
GARAU 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

23-7-08 ADMISSIÓ SOL·LICITUDS PERMUTA LLOC TREBALL 
SOL·LICITADA PER CAPORALS 
BOMBERS CIM  

JUAN RAYO COLOMAR I 
ANTONIO PEDRERO 
LOPEZ 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

23-7-08 APROVACIÓ NÒMINA APROVACIO NOMINA JULIOL 2008 PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

2.917.902,38 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

23-7-08 CONCESSIÓ LLICÈNCIA CONCESSIO LLICENCIA 
ASSUMPTES PROPIS 

MARIA MIR BUADES 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

23-7-08 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT OCUPACIO 
TEMPORAL PERSONAL NO 
PERMANENT 

MARIA MAGDALENA 
NIETO CERDA 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

24-7-08 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES  EXTRAORDINARIES  GLORIA HERNANDEZ 
SERRANO 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

24-7-08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

INCLUSIO NOMINA 
INDEMNITZACIONS PER RAO DEL 
SERVEI 

TEODORA DE LA OSA 
ROSSELLO 

1.500,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

24-7-08 PROVES SELECTIVES 
INTERINES 

LLISTA DEFINITIVA BORSA MESTRE 
OFICIS 

VARIS 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

24-7-08 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA MONTSERRAT 
FURMENT GINER 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

25-7-08 CONCESSIÓ LLICÈNCIA CONCESSIO LLICENCIA PER 
ASSUMPTES PROPIS 

MARIA ISABEL 
MARTINEZ TOMAS 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

28-7-08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

INCLUSIO NOMINA DESPESES 
DERIVADES TRAMITACIO 
PRORROGA CONDUIR VEHICLES  

DAVID PEREZ BAUTISTA 68,40 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

28-7-08 PROVES SELECTIVES 
INTERINES 

CORRECCIO ERRADES BORSA 
ENGINYER SUPERIOR AGRONOM  

VARIS 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

29-7-08 ALTRES APROVACIO MODIFICACIONS 
TAULES SALARIALS  PERSONA 
CONTRACTAT SOIB-CCLL 

ALTRES 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

29-7-08 ALTRES DEVOLUCIO NOMINES JORGE BARTOLOME 
ALEMANY TERRADES 

158,59 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

29-7-08 PROVES SELECTIVES 
INTERINES 

LLISTA DEFINITIVA BORSA AUX 
ANIMACIO SOCIOCULTURAL 

VARIS 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

29-7-08 PROVES SELECTIVES 
INTERINES 

LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS 
EXCLOSOS BORSA GRADUAT 
SOCIAL 

VARIS 0,00 
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DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

30-7-08 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RECONEIXEMENT TEMPS SERVEIS 
A EFECTES COMPUT TRIENNIS 

PERE JOSEP ROSIÑOL 
ANDREU 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

30-7-08 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RECONEIXEMENT TEMPS SERVIS A 
EFECTES COMPUT TRIENNIS 

RAMON SANCUEZ 
CAMPINS 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

1-8-08 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

SOL·LICIUTD ABONAMENT 
TRACTAMENT MEDIC  

MIGUEL MATEO RUIZ 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

4-8-08 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES CARME LLABRES 
MESANA 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

4-8-08 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

4-8-08 CESSAMENT EN LLOC 
DE TREBALL 

CESAMENT PER RENUNCIA ELIA VALERO CAPELLA 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

4-8-08 CONCESSIÓ BESTRETA CONCESSIO BESTRETA FERNANDO 
CARRETERO QUEVEDO 

1.801,10 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

4-8-08 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO PROTESIS MARIA MERCEDES 
JIMENEZ VILA 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

4-8-08 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT FRANCISCO LUQUE 
AGUILAR 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

4-8-08 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT OCUPACIO 
TEMPORAL PERSONAL NO 
PERMANENT(FINS 31 OCT 2008) 

RAMON BIGAS RIBAS 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

8-8-08 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES MARIA ROSARIO 
RODRIGUEZ VALERO 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

8-8-08 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

8-8-08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIO, DISPOSICIO I 
RECONEIXEMENT DESPESA 
QUOTES SEG SOCIAL JULIOL 2008 

TRESORERIA 
SEGURETAT SOCIAL 

945.635,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

8-8-08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

INCLUSIO NOMINA AJUDES PER 
PROTESIS 

ALEXANDRE MAS 
SOLANO 

34,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

8-8-08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

INCLUSIO NOMINA AJUDES PER 
PROTESIS 

MARGALIDA SAMPOL 
BENNASSAR 

34,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

8-8-08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

INCLUSIO NOMINA AJUDES PER 
PROTESIS 

PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

3.539,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

8-8-08 COMISSIÓ DE SERVEIS NOMENAMENT OCUPACIO 
PROVISIONAL EN COMISIO 
SERVEIS VOLUNTARIA 

JAUME OLIVER MORELL 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

8-8-08 CONCESSIÓ BESTRETA CONCESSIO BESTRETA PAU RAMIS RIPOLL 3.214,68 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

8-8-08 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO PROTESIS FRANCISCA B RULLAN 
COLL 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

8-8-08 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT RAMON BIGAS RIBAS 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

8-8-08 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

MODIFICACIO REDUCCIO JORNADA MARIA LUISA ALOMAR 
HENRIQUEZ 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

8-8-08 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA ANTONI ALBERT 
MORATINOS JAUME 

0,00 
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DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

8-8-08 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

RETENCIONS JUDICIALS I ADVES 
NOMINES PERSONAL CIM DINS 
NOMINA JULIOL 2008 

VARIS 0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

16-5-08 INICIAR EXPEDIENT INCOACIÓ  DELS DANYS PRODUÏTS 
A LA CTRA. MA-5030. P.Q. 3,632. 
EXP. CTRES. DA-43/08. 

-- 1.241,17 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

23-5-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FACTS. ADO. REF. 
79/51110/20080604 

JORGE VALENTIN  
MARTÍ MUT 

897,84 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

3-6-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FACT. ADO. REF. 
79/51110/20080619 

MARGARITA FERRER 
RAMÓN I ALTRES 

1.730,91 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

6-6-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ DE FACTS. ADO REF. 
79/51110/20080618 

VERGER MATERIALS ES 
PLA, S.L. I ALTRES 

831,63 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

11-6-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FACTS. ADO REF. 
76/44500/20080611 

S.E. CORREOS Y 
TELEGRAFOS S.A. I 
ALTRES 

1.456,56 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

12-6-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FACTS. ADO REF. 
70/11111/20080606 

JUAN VIDAL REYNES I 
ALTRES 

2.768,93 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

12-6-08 CONTRACTE MENOR CONTRACTACIÓ MENOR D'OBRA 
DE REFORMA DE LINIES DE MITJA 
TENSIÓ. OBRES PROJECTE MODIF. 
NÚM  
1 DE MILLORA DE INTERS. DEL 
CAMI PM-V 402-3 (MA-4023) I ACCÈS 
A SA COMA- 08M01090 

ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELÈCTRICA SLU. 

9.501,68 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

12-6-08 CONTRACTE MENOR CONTRACTACIÓ MENOR. 
REFORMA DE LINIES DE BAIXA 
TENSIÓ CORRESP. AL PROJECTE 
DE MILLORA DE  
LA TRAVESSERA DE 
BANYALBUFAR-08M00890 

ENDESA 
DISTRIBUCIONES 
ELECTRICA SLU 

37.477,60 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

13-6-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FACT. NÚM. 544 REF. 
78/51100/20080624 

ANTONIO ROSSELLO 
BESTARD 

522,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

13-6-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FACTS. ADO. REF. 
70/11111/20080624 

JUAN SERRA MORLA I 
ALTRES 

143,85 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

13-6-08 CONTRACTE MENOR CONTRACTACIÓ MENOR D'OBRA 
DE REF. DE LINIESI DE MITJA 
TENSIÓ CORRESP. A LES OBRES  
MILLORA  
DEL TRAM DEL CAMI PM-V 402-3 
(MA-4023). PORTO CRISTO-SON 
SERVERA.- 08M00990 

ENDESA DISTRIBUCIÓ 
ELÉCTRICA SLU 

5.564,29 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

16-6-08 CONTRACTE MENOR CONTRACTACIÓ MENOR. 
REFORMA DE LINIES DE MITJA I 
BAIXA TENSIÓ CORRES. PROJECTE 
DE REMOD.  
DE MA-3500. ACCÉS A MURO-
08M00790 

ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA SLU 

44.072,23 



 65

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

17-6-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FACTS. ADO. REF. 
79/51110/20080623  

JESÚS FONT CAMACHO 229,70 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

18-6-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FACT. ADO REF. 
79/51110/20080703 (FACT. N. 
20081438) 

SERVITEC BALEAR, S.L. 765,60 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

22-6-08 IMPOSAR OBLIGACIÓ 
ABONAR DANYS 

OBLIGACIÓ DE SATISFER ELS 
DANYS PRODUÏT A LA CTRA. MA-13 
P.Q. 19,850.  EXP. CTRES. DA-16/08  

-- 1.022,94 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

26-6-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FACT. ADO REF 
79/51110/20080709 

ANTONIO COLL ORVAY I 
ALTRES 

185,54 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

26-6-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FACTS. ADO. REF. 
79/51110/20080714 

METALURGICA 
INDUSTRIAL NAVAL 
ADROVE I ALTRES 

182,09 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

30-6-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

PERMIS EXP. 440/2008. CTRA. MA-
19, PARCEL.LA 4, POLÍGON 55. 
TANCAMENT PARCEL.LA. T.M. 
PALMA 

GUILLEM MANRESA 
PUIG 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

1-7-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ DE FACTS. ADO. REF. 
79/51110/20080701 

FRANCISCO GARRIDO 
TRUYOLS I ALTRES 

3.824,99 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

1-7-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FACT. ADO REF. 
79/51110/20080710 

CASA JULIÀ FOTOCINE, 
S.L.  

199,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

1-7-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FACTS. ADO  REF. 
79/51110/20080716 

EMAYA, S.A. 8.205,49 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

1-7-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FACTS. ADO REF 
79/51110/20080717 

TRABAJOS 
TOPOGRAFICOS Y 
PROYECTOS S.L. 

928,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

1-7-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FACTS. ADO REF. 
79/51110/20080704 

ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.L. 

23.222,41 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

1-7-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FACTS. ADO REF. 
79/51110/20080721 

JOSE BERNAL 
MARTINEZ I ALTRES 

169,35 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

1-7-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FACTS. ADO REF. 
79/51110/20080723 

JUAN MAYOL MIQUEL I 
ALTRES 

520,58 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

1-7-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FACTS. ADO REF. 
79/51110/20080728 

NEUMATICS 
BINISSALEM S.L. I 
ALTRES 

360,68 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

1-7-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FACTS. ADO.  REF. 
79/51110/20080725 

E.S. EL BOSQUE, S.A. 126,41 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

1-7-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FACTS. ADO. REF 
79/51110/20080729 

COMERCIAL BORDOY , 
S.L. I ALTRES 

466,91 
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DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

1-7-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

PERMIS EXP. 489/2008. CTRA. MA-
3020. POLIGON 5, PARCEL.LA 20. 
CONST. VIVENDA UNIFAMILIAR  
AÏLLADA. T.M. SANTA MARIA DEL 
CAMÍ 

J.E.H. JACENDAR, S.L. 0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

2-7-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FACTS. ADO REF. 
79/51110/20080715 

INTERNACIONAL 
BALEAR COURIER S.L. 

704,10 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

2-7-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FACTS. ADO REF. 
79/51110/20080718 

SOC. EST. CORREOS Y 
TELÉGRAFOS, S.A. 

1.189,36 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

2-7-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

PERMÍS EXP. 484/2008. CTRA. MA-
5017. P.Q. 4.150 A 4,500. POLÍGON 
11, PARCEL.LA 307. TANCAMENT  
PARCIAL DE FINCA. T.M. ALGAIDA 

JUAN MAURA ARBÓS  0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

3-7-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

PERMÍS EXP. 346/2008, CTRA. MA-
2200. COL.LOCACIÓ QUATRE 
FLETXES INDICADERES "LA 
DEIXALLERA".  
T.M. POLLENÇA 

L'AJUNTAMENT 0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

3-7-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

PERMÍS EXP. 480/2008. CTRA MA-
5030, POLÍGON 14, PARCEL.LA 260. 
CONDICIONAMENT ACCÉS. T.M. 
PORRERES 

BENITO PARLEM 
BARCELÓ 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

3-7-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

PERMÍS EXP. 520/2008. CTRA. MA-
4023, P.Q. 8,200. TANCAMENT 
MURS AMBS PALS I REIXETA. T.M. 
SON  
SERVERA. 

ANGEL LLULL DURÓ EN 
REPRES. DEL SR. DAVID 
SASTRE 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

3-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONOIXEMEN DE L'OBLIGACIÓ 
CONTRACTACIÓ MENOR ASSIS. 
TÈCNICA PER REPRENTAR AL 
CONSELL  
DE MALLORCA DAVANT EL JURAT 
PROVINCIAL D'EXPROPIACIONS 
08M00390 

BERNAT BAUZÀ 
MESQUIDA 

1.717,17 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

4-7-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

INFORME SOBRE EXP. 536/2008, 
CTRA. MA-5120 C/GONZALO 
TORRENTE BALLESTER, 8,9 I 10. 
MOD. XARXA  
SOTERRADA DE B.T.. TM CAMPOS 

VALLEHERMOSO 
DIVISIÓN PROMOCIÓN 
SAU 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

7-7-08 APROVAR EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

ADJUDICACIÓ DE L'ASSIS. TÈCNICA 
PER A LA DIRECCIÓ D'OBRA 
COORD. DE SEGURETAT I SALUT.  
PROJECTE DE CONDI. I MILLORA 
DE LA CTRA MA-1015, P.Q. 6,170 AL 
9,9790. CÀLVIA-CAPDELLÀ (EXP.  
13/07) 

-- 0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

8-7-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

FACT. ADO. REF. 70/11111/20080730 MALLORCA TENIS CLUB 465,00 
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DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

8-7-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ DE FACTS. ADO REF. 
79/51110/20080731 

TEMEL S.L I ALTRES 968,24 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

8-7-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FACTS. ADO REF. 
79/51110/20080812 

JESUS FONT CAMACHO 287,13 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

8-7-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FACTS. ADO, REF. 
79/51110/20080730 

MANTEK SA I ALTRES 6.987,83 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

8-7-08 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL LABORAL 

CONTRACTACIÓ EN RÈGIM 
LABORAR D'UN OFICIAL DE CTRES.   

SEBASTIAN ESTEVA 
FIGUEROLA 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

8-7-08 EXPROPIACIÓ APROV. DE LA RELACIÓ DEFIN. 
D'AFECTATS. MILLORA D'UN TRAM 
DE LA CTRA MA-3322 I MA-3323. 
CLAU  
08-05-MT. EXP. CM-57 I SOL. DE LA 
DECLARACIÓ D'URGÈNCIA. 

PEDRO PUIGROS 
SERVERA I ALTRES 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

8-7-08 INICIAR EXPEDIENT INICI D'EXP DE CONTRACTACIÓ DE 
CONTRACTE DE SERVEI PER A 
L'ELAB. DE DIV. ESTUDIS PER 
DESEN.  
CONVENI DE CTRES. AMB L'ESTAT. 
EXP. 17/08 

-- 0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

8-7-08 INICIAR EXPEDIENT INICI DE L'EXP. 16/08 DE 
CONTRACTACIÓ DE CONTRACTE 
DE SERVEI PER A L'ELABORACIÓ 
D'UN AVANTPROJECTE DE  
RAMAL SEMIDIRECTE DE DE LA VIA 
DE CINTURA A LA MA-3018, EN 
DESENVOLUPAMENT DEL CONVENI 
DE  
CARRETERES AMB L'ESTAT 

-- 0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

8-7-08 INICIAR EXPEDIENT INICI. EXP. DE CONTRACTACIÓ DEL 
CONTATACTE DE SERVEI PER 
L'ELAB. D'UN AVANTPROJ. D'ACCÈS 
A  
LLOSETA DES DE LA MA-13, EN 
DESENVOLUPAMENT DE CONVENI 
DE CARRETERES AMB L'ESTAT. 
EXP. 15/08 

-- 0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

9-7-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

FRA. ADO NÚM. 08/1/9/00280149 . 
REF. 79/51110/20080806 

GERMANS BINIMELIS, 
S.L. 

2.014,60 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

9-7-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIO DE FACTS. ADO REF. 
79/51110/20080801  

JORGE VALENTIN MARTÍ 
MUT 

3.484,64 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

9-7-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FACTS. ADO. REF. 
79/51110/20080808 

GENERAL DE 
SERVICIOS ITV, S.A. 

443,10 
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DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

9-7-08 EXPROPIACIÓ APROV. DLE PREU JUST PER MUTU 
ACORD A DEPOSITAR I ADO DESP. 
CORRES. A LIQ. DEFIN. FINCA 13.2 I  
13.4. EIX MONTUÏRI- SINEU. FASE I. 
ENLLAÇ MA-15 I MA-3240. ADD.7 
EXP. CM-40. TM. SANT JOAN 

MARIA MATAS BAUZA 7.917,18 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

9-7-08 IMPOSAR OBLIGACIÓ 
ABONAR DANYS 

OBLIGACIÓ DE SATISFER ELS 
DANYS PRODUÏTS A LA CTRA MA-
19. P.Q. 0,325. EXP. DA-34/08 

-- 2.116,93 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

9-7-08 IMPOSAR OBLIGACIÓ 
ABONAR DANYS 

OBLIGACIÓ SATISFER ELS DANYS 
PRODUÏTS. A LA CTRA. MA-15. P.Q. 
50,300. EXP. DA-39/08 

-- 789,64 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

9-7-08 INICIAR EXPEDIENT INCOACIÓ EXP. ES 12/2008 
SANCIONADOR EN CTRA. MA-30. 
P.Q. 4,920 

-- 0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

10-7-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

FACT. ADO 08/1/3/000642. REF. 
79/51110/20080805 

GERMANS BINIMELIS, 
S.L. 

849,90 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

10-7-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

FACT. ADO NÚM. 41372. REF. 
79/51110/20080819 

DOMER, S.A.  1.321,24 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

10-7-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ DE FACTS. ADO. REF. 
79/51110/20080804 

JORGE MARTI MUT 2.447,60 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

10-7-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FACT. ADO REF. 
79/51110/20080818 

AGUAS MANACOR S.A. I 
ALTRES 

857,73 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

10-7-08 EXPROPIACIÓ EXP. EXPROP. CM-22. MILLORA I 
CONDIC. DE LA PM-603, TRAM 
CAMPOS-INSECCIÓ PM-V 601-4. , 
FINCA  
39. T.M. CAMPOS 

-- 0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

10-7-08 EXPROPIACIÓ EXPEDIENT D'EXPROPIACIÓ 
FORÇOSA CM-45. REFORM. 
VARIANT DEL PORT DE POLLENÇA 
DES DE LA MA- 
2220 FINS A MA-2200. T.M. 
POLLENÇA 

-- 0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

10-7-08 IMPOSAR OBLIGACIÓ 
ABONAR DANYS 

OBLIGACIÓ DE SATISFER ELS 
DANYS PRODUÏT A LA  CTRA. MA-
3220. P.Q. 11,800. EXP. DA-23/08 

-- 574,40 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

10-7-08 INICIAR EXPEDIENT INICI DE EXP. DE CONTRACTACIÓ, 
CONTRACTE DE SERVEI PER A 
ASSIT.  A LA DIRECCIÓ D'OBRA I  
COORD. DE SEGURETAT I SALUT. 
PROJ. MILLORA D'UN TRAM DE LA 
MA-3322. CAMÍ DE CONIES ENTRE 
LA  
VARIANT DE MANACOR I MA-3323. 
EXP. 19/08 

-- 0,00 
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DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

11-7-08 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

ADJU. DE L'ASSIS. TÈCNICA PER LA 
DIRECCIÓ D'OBRA I COORDINACIÓ 
DE SEG. I SALUT . PROJECTE  
REFORMAT VARIANT DEL PORT DE 
POLLENÇA. CTRA MA-2220 FINS A 
LA MA-21-200. EXP. 12/07 

-- 0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

11-7-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FACTS. ADO. 
REF.79/51110/20080807 

CAN LLANERAS S.A.  2.955,69 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

11-7-08 EXPROPIACIÓ APROV. DEL PREU JUST. PER 
EXEC. SENTENCIA I  ADO. DE LA 
DESPE. LIQ. DEF. PREU JUST FINCA 
2, VIA  
DE CINTURA TRAM IV ENTRE CTRA. 
DE GÈNOVA I AUTOPISTA DE 
PONENT. ADD.9. EXP.95 T.M. 
PALMA 

PROMOTORA REINA 
1957 SA 

303.801,73 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

11-7-08 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIF. D'ERRADES MATERIALS A 
L'ADO DE LA DESPESA CORRES. A 
LA LIQU. DEL PREU JUST PER  
RESOLUCIÓ DEL JURAT 
PROVINCIAL D'EXPROPIACIONS. 
FINCA 13 I 15. ACCÉS A MURO ADD. 
7.  EXP.  
EXPR. FORÇOSA CM-27 

GABRIEL ALZINA OLIVER 0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

12-7-08 IMPOSAR OBLIGACIÓ 
ABONAR DANYS 

  IMPOSAR OBLIGACIÓ DE 
SATISFER ELS DANYS PRODUÏTS A 
LA CTRA. MA-2122. EXP. DA-9/08 

-- 8.886,89 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

14-7-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FACTS. ADO REF. 
79/51110/20080820 

ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.L.  

13.182,89 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

14-7-08 INICIAR EXPEDIENT INCOACIÓ PER DANYS PRODUÏT A 
LA CTRA. MA-4010. P.Q. 0,500. EXP. 
DA 44/08 

-- 854,90 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

14-7-08 INICIAR EXPEDIENT INCOACIÓ PER DANYS PRODUÏTS A  
LA CTRA. MA-19. P.Q. 35,5. EXP. DA-
46/08 

-- 2.116,93 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

15-7-08 IMPOSAR OBLIGACIÓ 
ABONAR DANYS 

OBLIGACIÓ DE SATISFER ELS 
DANYS PRODUÏTS A LA CTRA. MA-
20. P.Q. 11,300. EXP. DA-17/08 

-- 639,13 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

15-7-08 INICIAR EXPEDIENT INCOACIÓ DANYS PRODUÏTS A LA 
CTRA. MA-4023. P.Q. 3,950. EXP. DA-
45/08 

-- 291,21 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

15-7-08 INICIAR EXPEDIENT INCOACIÓ PER DANYS PRODUÏT A 
LA CTRA. MA-3240, P.Q. 10,800. 
EXP. DA-40/08 

-- 3.092,84 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

15-7-08 INICIAR EXPEDIENT INCOACIÓ PER DANYS PRODUÏTS A 
LA CTRA. MA-13, P.Q. 35,900. EXP. 
DA-48/08 

-- 875,65 
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DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

15-7-08 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFIC. D'ERRADES MATERIAL 
ADO CORRES. A LA LIQ. DEL PREU 
JUST DE MUTUO ACORD FINCA 6.  
MILLORA I COND. DE LA MA-4023 
DEL PORTO CRISTO A SON 
SERVERA I CALA BONA. ADD.9. 
EXP.  
EXPROP. FORÇOSA CM-8 

-- 0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

16-7-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

PERMIS EXP.337/2008. CTRA. MA-
2131. P.Q. 1,38. PARCEL.LA 127, 
POLÍGON 17. OBRA ACCÉS 
PARCEL.LA.  
T.M. SELVA 

PILAR RIERA VICENS 0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

16-7-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

PERMÍS EXP. 408/2008. CTRA. MA-
3011. P.Q. 7,250 POLIÍGON 34, 
PARCEL.LA 33 (PREDI SON MIR).  
T.M. PALMA 

JOAQUÍN PÉREZ NADAL 
EN REPRE. DE 
MELCHOR MASCARÓ, 
S.A. 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

16-7-08 EXPROPIACIÓ APROV. ADO DESP. CORRES. LIQ. 
D'INTERESSOS DEF. PREU JUST. 
FINCA 17. MILLORA DEL TRAÇAT  
D'UN TRAM DEL CAMÍ MA-3433 SA 
POBLA. MA-12. S'ALBUFERA. ADD.9 
EXP. CM-36. T.M. SA POBLA 

RAMON SANCHO DE LA 
JORDANA FORTUNY 

6.303,89 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

16-7-08 EXPROPIACIÓ APROV. DEL PREU JUST PER 
MUTUO ACORD I ADO DE LA 
DESPESA CORRES. LIQU. 
DEFINITIVA DEL PREU  
JUST. FINCA 19. MILLORA DEL 
TRAÇAT DE DIVERSOS TRAMS DEL 
CAMÍ PM-V. MA-4015. CAMÍ DE SON  
FORTEZA. ADD. 29. EXP. CM-5. T.M. 
MANACOR. 

MARGARITA GALMES 
LLULL 

1.702,72 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

16-7-08 EXPROPIACIÓ APROV. DLE PREU JUST PER 
RESOL. DEL JURAT I ADO DE LA 
DESPESA CORRES. A LA LIQ. 
DEFIN. DEL  
PREU JUST. FINCA 2. ACCÉS A 
MURO. ADD.5. EXP. CM-27. T.M. 
INCA 

MARIA ANTONIA 
SIQUIER SAMPOL 

52.970,97 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

16-7-08 EXPROPIACIÓ APROV. PREU JUST PER EXEC. DE 
SENT. I ADOR DE LA DESP. LIQ. 
DEF. DEL PREU JUST. FINCA 35.  
COMPLEMENTARI NUM.3. EXP. 132  
T.M. ANDRATX 

MATAS CAMPINS 
SUMINISTROS SA 

110.035,98 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

16-7-08 INICIAR EXPEDIENT INCOACIO DANYS PRODUÏT A LA 
CTRA MA-30. P.Q. 3100. EXP. DA-
42/08 

-- 795,37 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

16-7-08 INICIAR EXPEDIENT INCOACIÓ PER DANYS PRODUÏTS A 
LA CTRA. MA-13. P.Q. 6,450. EXP. 
DA-41/2008 

-- 311,05 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

17-7-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIO FACTS. ADO. N/REF 
79/51110/20080828 

SORED S.A 3.186,57 
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DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

17-7-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FACTS. ADO. N/REF. 
79/51110/20080825 

ENDESA DISTRIBUCION 
ELECTICA, S.L. 

13.343,14 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

18-7-08 APROVACIÓ INICI EXP. 
CONTRACTACIÓ 

APRO. EXP. DE CONT. SERVEI 
ELABORACIÓ AVANTPROJECTE 
ACCEÉS A LLOSETA DES DE LA MA-
13.  
CONV. DE CTRES. DEL ESTAT. EXP 
15/2008. NEGOCIAT SENSE 
PUBLICITAT 

-- 0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

18-7-08 APROVACIÓ INICI EXP. 
CONTRACTACIÓ 

APROV. EXP. CONT. SERVEI. 
L'ELABORACIÓ ESTUDIS PER DESE. 
DEL CONV. DE CTRES. AMB 
L'ESTAT.  
(ALTERNATIVES D'ACCESOS A 
PALMA, EST. INF. VARIAN 
SENCELLES, PROJECTE CAMI 
VIANANT DE  
GÈNOVA) EXP. 17/2008. PROC. 
NEG.SENSE. PUB. 

-- 0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

18-7-08 APROVAR EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

APROV. EXP. DE CONT. SERVEI 
PER A L'ELAB. D'UN 
AVANTPROJECTE DE RAMAL 
SEMIDIRECTE DE LA VIA  
DE CINTURA A LA MA-3018, EN 
DESEMVO. DEL CONVENI DE 
CARRETERES AMB  L'ESTAT.  EXP. 
16/2008,  
PROCED. NEGOCIAT SENSE PUBL. 

-- 0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

18-7-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

FACT. ADO- 20081438 N/REF. 
79/51110/20080703 

SERVITEC BALEAR, SL 765,60 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

18-7-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

PEMIS EXP. 507/2008 CTRA. MA-10 
P.Q. 51,250. TANCAMENT AMB PALS 
I REIXETA. T.M. SÓLLER 

MARIA OLIVER MAS 
REP. SER GUILLERMO 
OLIVER BISBAL 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

18-7-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

PERMIS EXP. 430/2008. MA-15D. 
P.Q. 5,330. TANCAMENT DE SOLAR 
AMB PALS I REIXETA. T.M. PALMA 

JUAN ROMAGUERA 
VALLESPIR 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

18-7-08 EXPROPIACIÓ APROV. DEL PREU JUST PER MUTU 
ACORD. REVERSIÓ DE SOBRANTS I 
DE ADO DE LA PRIMER PAGAMENT  
DEL CMPTE CORRESP A LA LIQ. 
DEF. DEL PREU JUST. FINCA 
5,6,7,8,12,I 13.  RONDA DE SA 
POBLA. FASE I.  
ADD.15. EXP. C-78. T.M. SA POBLA 

JUAN CRESPÍ CAPO I 
ALTRES  

260.166,38 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

18-7-08 EXPROPIACIÓ APROV. PREU JUST PER MUTU 
ACORD, DEL DIPÒSITI DE L'ALOU I 
ADO DE LA DESPESSA LIQ. DEF.  
DEÑ`PREU JUST. FINCA 26. 
MILLORA I ACOND. DE LA CTRA. 
MA-4023. ADD.6. EXP. CM-25. T.M. 
SANT  
LLORENÇ DES CARDASSAR 

WADAMACA, SL 18.044,85 
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DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

21-7-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

PERMIS EXP. 200/2008. CTRA. MA-
2203. P.Q. 1 POLÍGON 4, PARCEL.LA 
6. XARXA DE B.T. SOTERRADA. T.M.  
POLLENÇA 

MIQUEL MORRO 
LLOMPART 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

21-7-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

PERMÍS EXP. 432/2008. CTRA. MA-
3333, POLÓGON 18, PARCEL.LA 200. 
INST. DE PÈRDOGA DE FERRO DE 
CARÀC.  
DESMUNTABLE. T.M. ARTÀ. 

CATERINA ESTELRICH 
ALCOVER. 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

21-7-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

PERMÍS EXP. 470/2003C. CTRA. 
3411, P.Q. 1,7-1,8 PARCEL.LA 177, 
POLIGÓN 15. CREUAMENT XARXA 
B.T SON  
FLOR. T.M. SANTA MARGALIDA. 

FÉLIX ESTELRICH 
FLORIT 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

21-7-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

PERMÍS EXP. 522/2008. CTRA. MA-
19 (VIVEROS SON SARD). COL. 
CARTELL INFOR. DE VIVERS. T.M. 
LLUCMAJOR 

PEDRO MINGORANCE 
REQUENA 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

21-7-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

PERMÍS EXP. 570/2008. CTRA. MA-
3240. P.Q. 1,100. POLIGONO 12, 
PARCEL.LA 170. SUST. DOS 
SUPORRTS DE  
FUSTA PER FORMIGÓ. T.M. INCA 

GABINETE LLEONART, 
S.L. EN REPRE. 
ELECTICA 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

21-7-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

PERMÍS. EXP. 216/2008. CTRA. MA-
19 P.Q. 25,100. REFER CASETA 
D'EINES. T.M. LLUCMAJOR 

DOLORES CLEOFE 
LÓPEZ MELLADO 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

21-7-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

PERMÍS. EXP. 923/2007. CTRA. MA-
3440. P.Q. 7,200. OBERTURA  
D'ACCÉS PROV. T.M. INCA 

DAMÍAN LLOMPART 
FRONTERA. 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

21-7-08 IMPOSAR OBLIGACIÓ 
ABONAR DANYS 

IMPOSAR OBLIGACIÓ DE SATISFER 
ELS DANYS PRODUÏTS A LA CTRA. 
MA-11. P.Q. 31 EXP. DA-35/08 

-- 189,80 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

21-7-08 IMPOSAR OBLIGACIÓ 
ABONAR DANYS 

OBLIGACIÓ DE SATISFER ELS 
DANYS PRODUÏT A LA CTRA. MA-19. 
P.Q. 41,900. EXP.DA-27/08 

-- 300,96 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

22-7-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FACT. ADO. REF. 
79/51110/20080901 

SOLRED, S.A. I ALTRES 9.269,12 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

22-7-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FACTS. ADO  N/REF. 
79/51110/20080829 

ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICA, S.L. 

27.135,29 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

22-7-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

PERMIS EXP. 590/2008. CTRA. MA-
1046, C/TRANVIA, 1-3. PROJECTE 
DE EXECUCIÓ ADEQ. VIALS. T.M. 
PALMA 

MARGOR PALMER 
MESEGUER 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

22-7-08 IMPOSAR OBLIGACIÓ 
ABONAR DANYS 

IMPOSA L'OBLIGACIÓ DE SATISFER 
ELS DANYS PRODUÏTS A LA CTRA. 
MA-4040. P.Q. 2,250. EXP. DA-36/08 

-- 450,97 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

24-7-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

FACTS. ADO N/ REF. 
79/51110/20080826 

ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICA, S.L. 

16.026,70 
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DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

24-7-08 INICIAR EXPEDIENT INCOACIÓ D'EXP. SANC. ES 15/2008. 
CTRA. MA-19, P.Q. 8,950. SENTIT 
SANTANYI. 

-- 0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

25-7-08 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FACTS. ADO N/REF. 
79/51110/20080911 

VALL DE SÓLLER 
ENERGIA, S.L.U. 

15.302,86 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

25-7-08 EXPROPIACIÓ EXP. DE EXPROP. CM-31. CLAU. 03-
35.0-DC. DESDOBLAMENT DE LA C-
715. CAMÍ DE SA SIQUIA,  
MONTUÏRI. T.M. ALGAIDA. FINCA. 
271 

-- 0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

25-7-08 EXPROPIACIÓ EXP. EXPROP. CM-42. CLAU 05-16.0-
MT. MILLORA DEL CAMÍ FONDO. 
TRAM. PM-30 (SEGON CINTURÓ)- 
POLÍGON DE LLEVANT. PALMA. 
FINCA 16. 

-- 0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

28-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DE FACT. 
CORRESPONENT A LA 13ª CERTF. 
.DEL PROJ. DE MODI. DE LA VIA DE 
RONDA DE  
FELANITX. EXP.01/07 

UTE EXCAVACIONES 
S'HORTA , S.A. I ALTRES 

57.322,59 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

28-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DE LA FACT. 
CORRESP. A LA 20ª CERTF. DEL 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE 
MILLORA DEL CAMÍ  
FONDO. TRAM PM-30 (SEGON 
CINTURÓ). POLÍGON DE LLEVANT. 
EXP. 85/05 

MATIAS ARROM 
BIBILONI, S.L.  

616,91 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

28-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DE LA FACT. 
CORRESP. A LA NOVENA CERTF. 
D'OBRA PAVIMENTACIÓ I MILLORA 
DE LA CTRA.  
3310. ENTRE PETRA I LA MA-15. 
EXP. 19/06 

UTE PAVIMENTACIONES 
Y OBRAS CARBONELL I 
ALTRES 

6.120,33 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

28-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT FACT. CORRES. A LA 
22ª CERT. DEL PROJ. CONSTR. DE 
MILLORA DEL CAMÍ FONDO, TRAM 
PM- 
30 (SEGON CINTURÓ). POÍGON DE 
LLEVANT. EXP. 85/05 

MATIAS ARROM 
BIBILONI, S.L. 

193,13 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

28-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT FACT. CORRESP. A LA 
21ª CERTF. DEL PROJ. 
CONSTRUCTIU DE MILLORA DEL 
CAMI FONDO,  
TRAM PM-30 (SEGON CINTURÓ). 
POLÍGON DE LLEVANT. EXP. 85/05 

MATIAS ARROM 
BIBILONI, S.L. 

362,12 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

28-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT FACT. CORRESP. A LA 
23ª CERT. DEL PROJECTE 
CONSTRUCRIU MILLORA DEL CAMÍ 
FONDO.  
TRAM PM-30 (SEGON CINTURÓ) 
POLÍGON DE LLEVANT. EXP. 85/05 

MATIAS ARROM 
BIBILONI, S.L. 

188,45 
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DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

28-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT FACT. CORRESP. A LA 
25ª CERTF. DEL MODIFICAT N. 1 
DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE  
MILLLORA DEL CAMÍ FONDO. TRAM 
PM-30 (SEGON CINTURÓ)- POLÍGON 
DE LLEVANT. EXP. 12/08-M 

MATIAS ARROM 
BIBILONI, S.L. 

27.560,24 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

28-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT FACT. CORRESP. A LA 
3ª CERTF. DE L'OBRA MANT. DE 
LES INSTAL. DEOS SIST. DE 
GESTIÓ  
TRÀNSIT DE LA VIA DE CINTURA I 
ACCESSOS PRINC. A PALMA, DE LA 
XARXA DE SEMÀFORS I DE LES  
ESTA. D'AFORAMENT UBIC. A 
DIFERENTS CTRES. DE MALLORCA. 
EXP. 23/07 

UTE ROIG OBRES, 
SERVEI I MEDI AMBIENT, 
S.A.  

15.309,19 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

28-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT FACT. CORRESP. A LA 
DESENA CERT. DE OBRA 
PAVIMENTACIÓ I MILLORA DE LA 
CTRA. MA- 
3310. ENTRE PETRA I LA MA-15. 
EXP. 19/06 

UTE PAVIMENTACIONES 
Y OBRAS CARBONELL I 
ALTRES 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

30-7-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

PERMIS EXP. 374/2008, CTRA. MA-
10, P.Q. 2,9. FER PANTALLA 
ACÚSTICA. T.M. POLLENÇA 

ASSUMPCIÓ CERDÀ 
BOU 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

30-7-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

PERMÍS. EXP. 541/2008. CTRA. MA-
12 CTRA. ARTÀ-PORT D'ALCÚDIA I 
CTRA. SANTA MARGALIDA-CA'N  
PICAFORT. INST. DE XARXA DE 
GAS CANAL.  T. M. SANTA 
MARGALIDA 

HERNANDO RAYO 
SARRIAS EN REPRES. 
DE GESA GAS, S.A 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

30-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DE LA FACT. 
CORRESP. A LA 13ª CERTF. DE 
L'OBRA PROJECTE DE MILLORA I 
CONDIC. DE LA  
CTRA. MA-1015 TRAM CALVIÀ-
CAPDELLÀ, DEL P.Q. 6,170 AL P.Q. 
9,790. EXP. 55/06 

UTE ACSA OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, 
S.A. 

47.779,67 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

30-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT FACT. CORRESP. A LA 
2ª CERTF. VORAVIA A LA CTRA. MA-
2031 DEL P.Q. 3,700. EXP. 88/05 

CA'S XEREMIER, S.L. 37.080,03 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

30-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT FACT. CORRESP. A LA 
4ª CERTF. D'OBRA. MANT. DE LES 
INSTL. DEL SIST. DE GESTIÓ DE  
TRÀNSIT DE LA VIA DE CINTURA I 
ACCESOS PRINCIPAL A PALMA, DE 
LA XARXA DE SEMÀFORS I LES  
ESTACIONS D'AFORA. UBIC. A DIF. 
CTRES. DE MALLORCA. EXP. 23/07 

UTE ROIG OBRES, 
SERVEIS I MEDI 
AMBIENT, S.A. I ALTRES 

15.309,20 
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DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

31-7-08 ALTRES RESPOSA A LA DENUNCIA 
PRESENTADA. DATA 12 DE 
DESEMBRE DE 2007, PER LA 
PRESUMPTA COMISSIÓ  
AL T.M. DE SA POBLA. D'UNA 
INFRACCIÓ EN MATÈRIA DE CTRES. 
ASSUMPTE ACORD NÓ INICIACIÓ 
DE  
CAP PROCEDIMENT 
SANCIONADOR. 

-- 0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

31-7-08 AUTORITZACIÓ 
ESPECIAL DE 
CIRCULACIÓ 

SOL.LICITUD AUTORITZACIÓ 
ESPECIAL DE CIRCULACIO PER LES 
CTRES. MA-1110, MA-1130 I MA-10. 
EXP.  
618/2008 

MALLORQUINA DE 
ELEVACIÓN S.L. 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

31-7-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

PERMÍS EXP. 412/2008. MA-3010. 
P.Q. 2,510. COL.LOCAR DUES 
BALISES AL PORTELL D'ENTRADA. 
T.M.  
SANTA MARIA DEL CAMI. 
 
 

RAFAEL MESQUIDA 
OLIVER 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

31-7-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

PERMÍS EXP. 461/2008. CTRA. MA-
19, POLÍGON 20, PARCEL.LA 618. 
AMPLIACIÓ DE XARXA DE B.T. T.M.  
LLUCMAJOR 

CATALINA ARBONA 
ADROVER  

0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

31-7-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

PERMÍS EXP. 492/2008. MA-3431 
POLÍGON 10, PARCEL.LA 117. 
TAPAR FORATS, ARREBOSSAR LES 
PARETS  
DE LA CASETA I CANVIAR TEULES. 
T.M. MURO 

ANTONIO FORNÉS 
NOGUERA 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

31-7-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

PERMÍS. EXP. 481/2008. CRTA. MA-
3011. P.Q. 0,100, AV. EL CID, 108. 
DOTACIÓ DE SERVEIS. T.M. PALMA 

SR. MIGUEL SAMPOL 
FEMENIAS EN REPRES. 
DE VENIN, S.A. 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

31-7-08 EXPROPIACIÓ APROV. DEL PREU JUST MUTU 
ACORD I ADO DE LA DESP. 
CORRESP. A LA LIQ. DEF. DEL 
PREU JUST. FINCA  
11 I 12. ADD. 1. EXP. CM-49. T.M. 
SANTA MARIA.  

MARIA DEL PILAR 
LLABRES BORAFULL I 
ALTRES  

25.037,10 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

31-7-08 EXPROPIACIÓ APROV. DEL PREU JUST PER 
EXECUCIO D'AUTO I DE L'ADO DE 
LA DESPESA CORRES. A LA LIQ. 
DEF. DEL  
PREU JUST. FINCA 57. CONDIC. DE 
LA MA-12 AL PORT D'ALCÚDIA. 
TRAM ARTÀ- CAN PICAFORT. 
ADD.14  
EXP. 93. T.M. ARTÀ. 

NOU BELL PUIG SL 2.396,61 
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DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

31-7-08 EXPROPIACIÓ APROV. DEL PREU JUST PER MUTU 
ACOR I ADO. LIQUID. DEFIN. DEL 
PREU JUST CORRESP. FINCA 37.  
MILLORA DEL TRAÇAT DE L'EIX 
TRANSVERSAL MONTUÏRI-SINEU 
FASE I (ENLLAÇ MA-15 I MA-3240. 
ADD.11  
EXP. CM-40 T.M. SANT JOAN 

ROSA COMPANY GAYA 469,76 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

31-7-08 EXPROPIACIÓ APROVACIÓ PREU JUST  OBRA 
REFORMA INTEGRAL SANTA 
MARIA- SENCELLES 

RAFAEL CAÑELLAS 
CAÑELLAS I ALTRES 

4.125,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

31-7-08 EXPROPIACIÓ APROV. DEL PREU JUST PER MUTU 
ACORD I ADO DE LA DESPESA 
CORRES. A LA LIQ. DEF. DEL PREU 
JUST.  
FINCA 59. PROJECTE DE 
CONVERSIÓ DE LA MA-15 EN CTRA. 
DE DOBLE CALÇADA SOBRE VIA 
EXISTENT.  
ADD.18. EXP. CM-31. T.M. PALMA 

JUAN ANTICH TROBAT I 
ANTONIO ANTICH 
TROBAT 

8.635,72 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

31-7-08 EXPROPIACIÓ APROV. DEL PREU JUST PER MUTU 
ACORD, DE LA REVERSIÓ DE 
SOBRANT I ADO DE LA DESPESA 
CORRES.  
A LA LIQ. DEF. DEL PREU JUST. 
FINCA 45. ACOND. DE LA MA-12. 
ADD. 13 EXP.93 

JOSÉ FCO. CANET 
LLITERAS 

1.212,51 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

31-7-08 EXPROPIACIÓ APROV. DEL PREU JUST PER MUTU 
ACORD. DE LA REV. DE SOBRANTS 
I DE ADO CORRESP.FINCA 11, 17 I  
19. MILLORA I COND. D ELA MA-332-
2. PRIMER TRAM:MANACOR-
VARIANT DE MANACOR. ADD. 2. 
EXP.  
CM47. T.M.MANACOR 

JUANA MARIA BARCELO 
ROSSELLO I ALTRES 

20.254,89 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

31-7-08 EXPROPIACIÓ APROV. DEL PREU JUST PER 
RESOLUCIÓ DE JURAT PROVINCIAL 
D'EXPROPIACIONS I ADO DE LA 
DESPESA  
CORRES. A LA LIQ. DEF. DEL PREU 
JUST CORRESP. A LA FINCA 44. 
ACCÉS A MURO. ADD.3. EXP. CM-
27.  
T.M. LLUBÍ 

ANDRÉS TORRENS 
PERELLÓ I MARIA GUAL 
DE VERI 

8.034,58 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

31-7-08 EXPROPIACIÓ APROVACIÓ PREU JUST OBRA 
MILLORA  CAMI PORTO PETRO CAS 
CONCOS 

MELCHOR MASCARÓ 
RIERA 

4.918,80 
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DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

31-7-08 EXPROPIACIÓ APROV. DEL PREU JUST PER 
RESOLUCIÓ DEL JURAT 
PROVINCIAL D'EXPROPIACIONS I 
ADO DE LA  
DESPESA CORRES. A LA LIQ. DEF. 
DEL PREU JUST. FINCA 28.1. 
CONDIC. DE L'ENNLLAÇ ENTRE LA 
MA- 
3520. ADD.16. EXP. CM-38. T.M. 
MARIA DE LA SALUT. 

MIQUEL MAS RIBAS  6.008,62 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

31-7-08 EXPROPIACIÓ APROV. DL PREU JUST DE MUTU 
ACORD, DE LA REVER. DE 
SOBRANTS I ADO DESPESA 
CORRES. A LA LIQ.  
DEF.FINCA 6, 8, 9, 14 I 16. MILLORA I 
CONDIC. DE LA MA-3322. PRIMER 
TRAM. MANACOR-VARIANT DE  
MANACOR (CAMÍ DE SES 
CONILLES). ADD. 1 EXP. CM-47. T.M. 
MANACOR 

CATALINA QUETGLAS 
MASCARO I ALTRES 

18.835,21 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

31-7-08 EXPROPIACIÓ APROV. DLE PREU JUST PER MUTU 
ACORD, DE LA REV. DE SOBRANTS 
I RECONEIXEMENT DEL DEUTE  
CORRESP. FINCA 90 I 91. 
PROJECTE CONV. DE LA MA-15 EN 
CTRA. DOBLE CALÇADA SOBRE LA 
VIA  
EXISTENT. TRAM CAMÍ DE SA 
SÍQUIA-MONTUÏRI. ADD. 42. .EXP. 
CM-31. TM. ALGAIDA 

JUAN POU GELABERT. 326,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

31-7-08 EXPROPIACIÓ APROV. DLE PREU JUST. PER 
MUTU. ACOR DE LA REVER. DE 
SOBRANT I RECONEIXEMENT DEL  
DEUTE .FINCA 121. CONVERSIÓ DE 
LA CTRA. MA-15 EN CTRA. DE 
DOBLE CALÇADA SOBRE VIA EXIST.  
TRAM CAMÍ DE SA SÍQUIA-
MONTUÏRI. ADD. 49. EXP. CM-31. 
T.M. ALGAIDA 

JOSÉ TUR SOLER I 
ALTRES 

468,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

31-7-08 EXPROPIACIÓ APROV. PREU JUST  PER MUTU 
ACORD, REV. DE SOBRANTS I ADO 
DE LA DESPESA CORRES. LIQ.  
DEFINITIVA CORRES.FINCA 2 I 3. 
MILLORA DEL CAMÍ FONDO. TRAM. 
MA-30- POLÍGON DE LLEVANT. 
ADD.1.  
EXP. CM-42. T.M. PALMA  

CATALINA BERNARD 
GUASP. 

5.656,04 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

31-7-08 EXPROPIACIÓ APROV. PREU JUST MUTU ACORD 
DE LA REVERSIÓ DE SOBRANT I 
ADO DESPESA CORRESP. A LA LIQ.  
DEFI. FINCA 47.MILLORA DEL 
TRAÇAT DE L'EIX TRANSVERSAL 
MONTUÏRI-SINEU. FASE I.  ADD.7 
EXP. CM- 
40. T.M. LLORET DE VISTALEGRE 

ESTEBAN JUAN GAYA I 
ALTRES  

2.310,10 
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DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

31-7-08 EXPROPIACIÓ APROV. PREU JUST PER MUTU 
ACORD I ADO DE DESPESA 
CORRESP. A LA LIQ. DEF. DEL 
PREU JUST. FINCA  
123 I 127. MILLORA DEL TRAÇAT DE 
L'EIX TRANSVERSAL MONTUÏRI-
SINEU. FASE I. ADD. 3. EXP. CM-40.  
T.M. SINEU 

ANA GELABERT 
FERRAGUT I ALTRES 

63.959,23 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

31-7-08 EXPROPIACIÓ APROV. PREU JUST PER MUTU 
ACORD I ADO LIQ. DEF. DEL PREU 
JUST CORRESP.FINCA 12. MILLORA 
DEL  
TRAÇAT DE DIVERSOS TRAMS DEL 
CAMI PM-V MA-6015. LLUCMAJOR-
S'ESTANYOL. ADD.14. EXP. CM-9.  
T.M. LLUCMAJOR. 

MARGARITA FERRER 
JAUME  

8.371,08 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

31-7-08 EXPROPIACIÓ APROV. PREU JUST PER MUTU 
ACORD, DE LA REV. DE SOBRANTS 
I ADO. CORRESP. FINCA 67, 80, 
81.3,  
81.4, 82, 83, 84.1, 97, 128 I 129. 
MILLORA DE TRAÇAT DE L'EIX 
TRANSVERSAL MONTUÏRI-SINEU. 
FSE I  
(ENLLAÇ MA-15 I MA-3240). ADD. 2. 
EXP. CM-40. T.M. SINEU 

RAFAEL FERRIOL NIELL I 
ALTRES 

40.491,40 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

31-7-08 EXPROPIACIÓ APROV. PREU JUST PER MUTU 
ACORD, DE LA RV. DE SOBRANTS I 
DE LA LIQ. DEF. DEL P.J. CORRESP.  
FINCA 1, 2, 3, I 13 DE L'OBRA. 
REFORMA INTEGRAL DE LA MA-
3020 DE SANTA MARIA A 
SENCELLES.  
PRINCIPAL EXP. CM-49. T.M. SANTA 
MARIA  

MARGARITA MORRO 
VICH I ALTRES 

27.444,90 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

31-7-08 EXPROPIACIÓ APROV. PREU JUST PER 
RESOLUCIO DEL JURAT 
PROVINCIAL D'EXPROPIACIONS I 
ADO DE LA DESPESA  
CORRESP. A LIQ. DEFI. PREU JUST. 
FINCA 10.1. MILLORA I COND. DE LA 
MA-6030. TRAM CAMPOS  
INTERSECCIO MA-6014. ADD.11. 
EXP. CM-22. T.M. CAMPOS 

SON COSMET, S.L.  153.167,88 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

31-7-08 EXPROPIACIÓ APROV. PREU JUST. MUTU ACORD. 
I ADO, CORRESP. A LA LIQ. DEF. 
CORRESP. FINCA 1 I 2. AMPLIACIÓ  
D'OBRA DE FABRICA SOBRE EL 
TORRENT MASSANELLA. CTRA. MA-
2114. P.Q. 0,310. PRINCIPAL. EXP. 
CM- 
53. T.M. MANCOR DE LA VALL. 

HOWARD CURTIS JANES 
I ALTRES  

3.661,71 
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DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

31-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DE LA FACT. CORRES. 
A LA 30ª CERT. DE. PROJECTE DE 
CONSEV. I MANT. DE LA XARXA DE  
CTRES. DEL CONSELL DE MCA. 
ZONA NÚM.3 EXP. 55/05 

LLABRES FELIU OBRA 
CIVIL, S.A.  

51.607,90 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

31-7-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DE LA FACT. CORRES. 
A LA 30ª CERT. DEL PROJECTE DE 
CONSERV. I MANT. DE LA XARXA 
DE  
CTRES. DEL CONSELL DE MCA. 
ZONAS NÚ. 2. EXP. 54/05 

CONSTRUCCIONES 
LLULL SASTRE, S.A. 

41.797,83 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

1-8-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

PERMÍS EXP. 367/2008B. CTRA. MA-
4041. P.Q. 4,400. POLÍGON 13, 
PARCEL.LA 273. INSTAL. XARXA 
BAIXA  
TENSIÓ. T.M. ARTÀ. 

MIQUEL FULLANA 
SANSÓ EN REPRE. 
D'ELECTRO 
HIDRÁULICA, S.A. 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

1-8-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

PERMÍS EXP. 497/2008. CTRA. MA-
3110. P.Q. 3,720. COBERTA PORXO. 
T.M. ALGAIDA 

PEDRO JIMÉNEZ 
GARCÍA  

0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

1-8-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REC. DE L'OBLIG. CORRES. AL 
CONTRACTE DE SUBMIN. DE 
VESTUARI I CALÇAT ÈR AL 
PERSONAL DE LA  
DIRECCIÓ INSULAR DE CTRES. DEL 
D.O.P. DEL CONSELL DE MCA. EXP. 
03/08 PLURIANUAL 2008/2009  
(ANUALITAT 2008). CORES. 
AL.LOTS: 4 I 12. 

PROTECCIÓ HUMANA, 
S.A 

1.115,35 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

1-8-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REC. DE L'OBLIGACIÓ CORRES. AL 
CONTRACTE DE SUBM. DE 
VESTUARI I CALÇAT PER EL 
PERSONAL DE  
LA DIRECCIÓ INSULAR DE CTRES. 
DEL D.O.P. DEL CONSELL DE MCA. 
EXP. 03/08 PLURIANUAL 2008/2009.  
ANUALITAT 2008. AL.LOTS: 1,3,8 I 10 

LA FILADORA, S.A.  12.257,05 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

1-8-08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECON. DE L'OBLIG. CORRES. AL 
CONTRACTE DE SUBMIN. DE 
VESTUARI I CALÇAT PERSONAL DE 
LA  
DIRECCIÓ INSULAR DE 
CARRETERES DEL DEPARTAMENT 
D'OBRES PÚBLIQUES. EXP. 03/08 
PLURIANUAL  
2008/2009 (ANUALITAT 2008), 
CORRESP. AL.LOTS: 5,6 I 15 

EL CORTE INGLÉS S.A.   1.780,08 
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DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

4-8-08 ALTRES ABONAMENT DE LA FRANQUICIA 
DERIV. DE LA SENT. REF. SJA (RP 
19/2006- SENTÈNCIA NÚM. 
142/2008- 
P.A. 215/2007-JUTJAT CA NÚM. 1 DE 
PALMA), DE 29 DE MAIG, DEL 
JUTJAT DE LO CONTENCIÒS  
ADMINISTRATIU NÚM.1 DE PALMA 

ZURICH ESPAÑA, 
COMPAÑIA DE 
SEGUROS Y 
REASEGUROS, S.A. 

120,20 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

5-8-08 ALTRES ESTIMAR AL.LEGACIONS DE LA 
RESOLUCIÓ PROC. DANYS  A LA 
CTRA. MA 19. P.Q. 35,5 EXP. DA 
19/08.   

-- 0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

5-8-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

PERMIS EXP. 435/2008. CTRA. MA-
3330, CREUAMENT CTRA. INCA- 
MANACOR. TANCAMENT I 
COL.LOCAR  
CARTELL. T.M. PETRA. 

GACARI, S.L. 0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

5-8-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

PERMÍS EXP. 493/2008, CTRA. MA-
3011. P.Q. 5,700. ACCÉS. PALMA 

MATEU CAÑELLAS 
MORRO  

0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

5-8-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

PERMÍS EXP. 502/2008. CTRA. MA-
3322. P.Q. 6,500. TANCAMENT 
D'UNA FINCA AMB PALS I REIXETA. 
T.M.  
MANACOR 

GABRIEL GAYÀ MORLÀ 0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

5-8-08 EXPROPIACIÓ APROV. ADO DE LA DESP. CORRES. 
A LA LIQ. D'INTERESSOS 
DEFINITIVA DEL PREU JUST. FINCA 
13.  
SUBTRAM II DE L'OBRA. MILLORA I 
CONDIC. DEL CAMÍ MA-3011. 1 ER. 
TRAM DEL CAMÍ VELL DE SINEU.  
ADD. 47. EXP. CM-1. T.M. PALMA 

MIGUEL JAUME 
VALLESPIR I ALTRES 

11.693,75 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

5-8-08 EXPROPIACIÓ APROV. ADO DE LA DESPESA 
CORRES. A LA LIQ. D'INTERESSOS 
DEFINITIVA DLE PREU JUST. FINCA 
23-A.  
ST. II. MILLORA I COND. DE LA MA-
3011. PRIMER TRAM DEL CAMÍ VELL 
DE SINEU. ADD.52. EXP. CM-1.  
T.M. PALMA 

BERNARDO CAÑELLAS 
NADAL I ALTRES 

440,89 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

5-8-08 EXPROPIACIÓ APROV. DE ADO DE LA DESP. 
CORRES. A LA LIQ. D'INTERESSO 
DEFINITIVA DEL PREU JUST. FINCA 
7.  
EIXAMPLAMENT I MILLORA DE 
TRAÇAT I PAVIMENTACIÓ DE LA 
CTRA. MA-3010. ADD.8. EXP. C-87. 
T.M.  
SANTA MARIA. 

JOSÉ ANTONIO 
BARRIENTOS HUERTA I 
ALTRES 

5.772,48 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

5-8-08 EXPROPIACIÓ APROVACIÓ PREU JUST OBRA 
MILLORA I CONDICIONAMENT 
CRTA. CAMPOS-SA RAPITA 

JAIME I ANTONIA MARIA 
GARCIAS CARDELL I 
ALTRES 

209.369,80 
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DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

5-8-08 EXPROPIACIÓ APROVACIÓ PREU JUST  OBRA 
MILLORA TRAÇAT EIX MONTUÏRI- 
SINEU 

JAIME FRAU BAUZA I 
ALTRES  

44.904,86 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

5-8-08 EXPROPIACIÓ APROV. DEL PREU JUT PER RESOL. 
DEL JURAT PROVINCIAL 
D'EXPROPIACIONS A DEPOSITAR I 
ADO DE LA  
DESPESA CORRES. A LA LIQ. DEF. 
DEL PREU JUST. FINCA 14. CONDIC. 
DE LA MA-4042 ENTREN ARTÀ I  
ENNLLAÇ AMB LA MA-4040. ADD. 23. 
EXP. CM-14. T.M. CAPDEPERA 

GERMANS SUREDA 
VIVES I JUAN SUREDA 
GOMILA  

1.615,95 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

5-8-08 EXPROPIACIÓ APROV. DLE PREU JUST. PER 
MUTU ACORD. DE LA REVERSIÓ DE 
SOBRANTS I ADO DE LA DESPESA  
CORRES. A LA LIQ. DEF. DEL PREU 
JUST. FINCA 32 I 37.1. INCA-LLUBÍ. 
ADD. 23. EXP. CM-13. T.M. INCA 

BME. LLINAS MAURA I 
ALTRES 

33.206,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

6-8-08 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIO EN NÒMINA DE 
DESPESES DE QUILOM. CORRES. 
AL MES DE JULIOL DE 2008. 

FRANCESC GRIMALT 
VIGO 

167,13 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

6-8-08 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTAOR. DEL PERS. PROPI 
I INTEGRAT DEL CIM CORRES. AL 
MES D'ABRIL DE 2008 

GABRIEL MESTRE 
SALOM 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

6-8-08 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRA. DEL PERSONAL 
PROPI I INTEGRAT DEL CIM CORRS. 
AL MES DE JUNY 2008 

GABRIEL MATAS AGUILO 
I ALTRES 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

6-8-08 ALTRES ABONAMENT DE LA 
INDEMNITZACIÓ SERV. DE 
GUARDIA PER ACTUA. 
D'EMERGÈNCIES DEL PERÍODE 
02/06/08 A  
29/06/08 

JUAN SALVADOR MATA 
ARIAS I ALTRES 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

6-8-08 EXPROPIACIÓ APROVACIÓ PREU JUST OBRA 
REFORMA INTEGRAL SANTA MARIA 
-SANCELLES 

ANTONIO CERDA COLL I 
ALTRES 

46.716,30 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

6-8-08 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

AUTORIT. I INCLUS. EN NÒMINA DE 
DIETES DE MANUTENCIÒ PER RAÒ 
DE SERVEI CORRES. AL MES DE 
JUNY DE 2008 

MIQUEL JUAN ALORDA I 
ALTRES  

0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

6-8-08 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

AUTORIT. I INCLUSIÓ EN LA 
NÒMINA DE DIETES DE 
MANUTENCIÓ PER RÀO DE SERVEI 
CORRES. AL MES D'ABRIL DE 2008. 

GABRIEL MESTRE 
SALOM. 

322,30 

 

La Sra. DEL MORAL (PP) comença la seva intervenció.  

En primer lloc, sol·licita que quan la presidenta habilita els consellers per a signar un 
conveni i es dóna compte d’aquest decret, s’hi adjunti també aquest conveni, per tal de 
conèixer quins convenis té signats la institució.   



 82

En segon lloc, esmenta dos decrets referits a dues bestretes del 50% d’una subvenció 
nominativa a l’Obra Cultural Balear i, atès que només és possible fer una bestreta del 
50% en una subvenció i sembla que es tracta d’un error material, segons la Intervenció 
del Consell Insular de Mallorca, demana que li confirmin si és aquesta la causa.    

En tercer lloc, recorda que el seu Grup polític, en veure els decrets a donar compte, va 
demanar tres informes a la Intervenció del Consell Insular de Mallorca, el passat dia 1 
de setembre, per escrit i amb entrada al registre general de la institució. Considera que 
ja els haurien de tenir, atès que es tracta de qüestions que van al Ple. Assegura que no ha 
estat així i, per tant, vista la redacció dels decrets, entén que els informes d’intervenció 
no són conformes. 

En quart lloc, es refereix al decret del departament d’Esports i Promoció Sociocultural 
que correspon a les estades esportives d’aquest estiu al Poliesportiu de Sant Ferran, a les 
quals s’han inscrit 250 nins i nines per al mes de juliol i 110 per al mes d’agost. Explica 
que comprèn els mesos de juliol i d’agost de 2008 però, vist que s’adjudica el dia 16 de 
juliol de 2008, demana què ha passat amb la primera quinzena de juliol i qui ho ha fet. 
Entén que no pot haver estat l’empresa adjudicatària del contracte, si encara no ho era. 
D’altra banda, demana si es rebaixarà la quantia del contracte, que és prou considerable, 
si no es va fer durant els primers setze dies.  

Tot seguit, recorda que, en el cas de les resolucions dels consellers, quan reconeixen una 
obligació de pagament, s’ha aconseguit que s’adjunti la relació de factures però 
assenyala que en el cas dels decrets de Presidència no és així, per la qual cosa insisteix a 
demanar-ho.   

A continuació es refereix al departament d’Economia i Turisme. Diu que crida l’atenció 
la gran quantitat de contractes menors referits a publicitat. Demana per què no es fa un 
concurs públic; tot i això, opina que molts d’aquests contractes podrien estar inclosos en 
el conveni que la institució té amb l’empresa “Malla Publicitat” i demana per què no li 
han estat adjudicats.  

La presidenta intervé tot seguit, per raó de l’absència del Sr. Alemany (vicepresident i 
conseller d’Hisenda i Innovació). Diu a la Sra. Del Moral que faran arribar al Sr. 
Alemany tota la informació sobre el que ha demanat.  

Respecte a la inclusió de la relació de factures, li assegura que s’intenta millorar, tot i 
les dificultats. Fa notar que s’ha de considerar que a cada Ple es presenten per donar 
compte uns 500-600 decrets i és una dificultat per als serveis administratius de la 
institució.  

Sobre les factures del Departament de Presidència, expressa el seu compromís de 
preocupar-se personalment sobre el motiu de no haver-les adjuntat. 

Pel que fa al conveni amb l’Obra Cultural Balear, li garanteix que, òbviament, només es 
pagarà una vegada. Creu que ha de ser degut a un error material i li assegura que 
l’assignació s’ajustarà del tot a la normativa establerta.   

La Corporació resta assabentada dels decrets a donar compte. 
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PUNT 3. DECRETS A RATIFICAR 

Es dóna compte dels següent decrets: 
 
ASSUMPTE: PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT DEL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA A LA COMISSIÓ CONSULTIVA D’AVALUACIÓ DEL CATALÀ  
 
Atès que el Decret 61/2008, de 16 de maig, pel qual es modifica el Decret 80/2004, de 10 de setembre, 
sobre avaluació i certificació de coneixements de català (BOIB núm. 72, de 24 de maig de 2008) estableix 
que hi hagi un tècnic representant del Consell de Mallorca a la Comissió consultiva d’Avaluació del 
Català. 

Atesa la sol·licitud de la consellera d’Educació i Cultura, de dia 26 de maig de 2008 (NRE 15341, de 29 
de maig de 2008) en que se sol·licita que es comuniqui el nom de la persona designada a fi de poder 
constituir la Comissió al més aviat possible. 

Atesa la proposta de la consellera executiva del Departament de Cultura i Patrimoni. 

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

RESOLC: 

1. Disposar el cessament del Sr. Joan Obrador Adrover, i agrair-li els serveis prestats. 

2. Proposar que es nomeni la Sra. Carme Bennàssar Ferragut, cap de secció d’assessorament de la 
Direcció Insular de Política Lingüística, com a representant del Consell Insular de Mallorca a la 
Comissió consultiva d’Avaluació del Català. 

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

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

 

S'aprova per 16 vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM), zero en contra i 16 
abstencions ( PP). 
 

ASSUMPTE: NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA 
A LA JUNTA RECTORA DEL CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE LES 
ILLES BALEARS (CDEIB) 
 
 
Atès que l’article 12 del text refós del Estatuts del Consorci per al Desenvolupament Econòmic de les 
Illes Balears (CDEIB) (BOIB núm. 160, de 13 de novembre de 2004) preveu que hi haurà un vocal en 
representació del Consell Insular de Mallorca. 
 
Atesa la sol·licitud del Consorci per al Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears de dia 21 d’agost 
de 2008 (NRE 24657, de 21 d’agost de 2008). 
 
Atesa la proposta de la consellera executiva del departament d’Economia i Turisme. 
 
En base a les atribucions que em confereix l’article 48 del Reglament Orgànic del Consell Insular de 
Mallorca. 
 
Resolc: 
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1. Disposar el cessament del Sr. Antoni Segura Fuster com a representant del Consell Insular de 
Mallorca a la Junta Rectora del Consorci per al Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears i 
agrair-li els serveis prestats. 

2. Nomenar la Sra. Luz Iglesias Alonso, directora insular de Promoció Econòmica, representant del 
Consell Insular de Mallorca a la Junta Rectora del Consorci per al Desenvolupament Econòmic 
de les Illes Balears. 

3. Notificar-ho a les persones interessades, al Consorci per al Desenvolupament Econòmic de les 
Illes Balears i a la Secretaria Tècnica del Departament d’Economia i Turisme. 

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

S'aprova per 16 vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM), zero en contra i 16 
abstencions ( PP). 

 

PUNT 4. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT DEL CONSELL 
A LA COMISSIÓ AVALUADORA DE LES LÍNIES D’AJUDES DE L’ESTAT I 
DE DESENVOLUPAMENT RURAL, QUE GESTIONA EL FONS DE 
GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA). 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 
Atès l'escrit de la Conselleria d’Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears, de data 29 de juliol de 
2008 (NRE 23212, d’1 d’agost de 2008), mitjançant el qual se sol·licita la designació dels representants, 
titular i suplent, del Consell de Mallorca en la Comissió Avaluadora de les línies d’ajuda de l’Estat i de 
Desenvolupament Rural, que gestiona el Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears 
(FOGAIBA). 

Es proposa al Ple: 

5. Designar perquè representi el Consell de Mallorca en la Comissió Avaluadora de les línies 
d’ajuda de l’Estat i de Desenvolupament Rural, que gestiona el Fons de Garantia Agrària i 
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), el Sr. Rafel Oliver Mas, director insular de Projectes, 
com a titular, i la Sra. Isabel Monjo Bordoy, secretària tècnica del Departament d’Economia i 
Turisme, com a suplent. 

6. Notificar-ho a les persones interessades i a la Conselleria d’Agricultura i Pesca del Govern de les 
Illes Balears. 

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

PUNT 5. ATORGAMENT DE LA MEDALLA D’HONOR I GRATITUD DE 
L’ILLA DE MALLORCA, EN LA CATEGORIA D’OR, AL COR DEL TEATRE 
PRINCIPAL 

Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta: 

La presidenta del Consell de Mallorca, d'acord amb els articles 1r, 3r i 6è del Reglament d'Honors i 
Distincions d'aquesta institució i fent ús de les facultats que li confereix la legislació vigent de Règim 
Local va resoldre iniciar l'expedient d'atorgament de la Medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, 
en categoria d'Or al Cor del Teatre Principal, la instrucció del qual ha corregut a càrrec de la meva 
persona. 

Atès que la instructora ha recollit aquells documents i testimonis adients dels mèrits del Cor del Teatre 
Principal per a rebre el guardó per al qual se'l proposa. 
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A la vista de la documentació presentada es proposa que es prengui el següent 

ACORD 

Concedir la Medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, en categoria d'Or, al Cor del Teatre 
Principal, en virtut dels mèrits que es recullen a l'expedient instruït a aquest efecte. 

INFORME DE LA INSTRUCTORA DE L’EXPEDIENT DE CONCESSIÓ DE LA DISTINCIÓ 
DE LA MEDALLA D’HONOR I GRATITUD DE L’ILLA DE MALLORCA, EN LA 
CATEGORIA D’OR, AL COR DEL TEATRE PRINCIPAL DE PALMA. 

El Cor del Teatre Principal de Palma va ser creat l’any 1983 com a base dels espectacles lírics i 
concertístics del Teatre Principal. D’aleshores ençà, el cor ha vist incrementat el seu pes i el seu prestigi, 
amb l’aparició de les corals filials. El Cor de petitons, el Cor infantil, el Cor juvenil i el Cor de la 
Fundació Teatre Principal de Palma, com a titular, són les formacions institucionals del Consell de 
Mallorca, col·laborant així en molts d’actes institucionals i temporades d’altres entitats culturals. 

Durant 25 anys han passat pel Cor i els tres cors filials una gran quantitat de cantaires que han fet possible 
la realització de les vint-i-una Temporades d’Òpera i de sarsuela. Des que es fundà i durant els primers 
quatre anys, Rafel 

Nadal en va ser director; des de 1988 el director n’és Francesc Bonnín, assistit per Pere Víctor Rado i per 
Manuel Velasco en la tècnica vocal. 

De l’extens currículum del Cor del principal se n’ha de destacar la interpretació dels principals títols dels 
autors més importants, com Verdi (Il Trovatore, Don Carlos, La Traviat a, Nabucco, Rigoletto, Aïda, 
Macbeth, Un ballo in maschera i Falstaff); Puccini (La bohème, Tosca, Turandot, La fanciulla del West i 
Madama Butterfly); Mozart (Così fan t utte, Don Giovanni, Rapte en el Serrall i Die Zauberflöt e); 
Rossini (Il barbiere di Siviglia, L’Italiana in Algeri i La Cenerentola); Bellini (Norma); Donizetti (Lucia 
di Lammermoor, L’elisir d’amore, Il Campanello); Mascagni (Cavalleria Rusticana); Leoncavallo 
(Pagliacci) Giordano (Andrea Chénier); Bizet (Carmen i Les Pêcheurs de Perles); Wagner (Der 
Fliegende Höllander); Gounod (Faust); Cilea (A driana Lecouvreur); Offenbach (Les contes d’Hoffman); 
Saint-Saëns (Samson et Dalila); Boito (Mefistofele); Bretón (Los amant es de Teruel); Arrieta (Marina); 
Gluck (Orfeo ed Euridice)... i les sarsueles Gigantes y Cabezudos, Doña Francisquita, Luisa Fernanda, 
La Tabernera del Puerto, Marina, Los gavilanes, El huésped del sevillano, La viuda alegre, etc. 

També ha realitzat concerts com la Novena Simf onia i Messa op.86 de Beethoven, la Messa di Requiem 
de Verdi, Requiem de Mozart, Carmina Burana d’Orff, Alexander Nevski de Prokofiev, les Dances 
guerreres de Borodin, Liverpool Oratorio de McCartney-Davis, Goyescas de Granados i el Te Deum de 
Patterson, entre d’altres. 

Tota aquesta activitat li ha permès col·laborar amb artistes internacionals com E. Obratzova, D. Zajick, A. 
Milo, C. Álvarez, V. Sardinero, C. Chausson, J. Pons, F. Cossotto, K. Rydl, M. Manguerra, I. Vinco, A. 
M. Sánchez, J. Bros, R. Kabaivanska, N. Martinucci, P. Giuliacci, G. Casolla, F. Patané, L. Flanighan, I. 
Salazar... i amb directors com F. Mónica, L. Remartínez, P. Bender, E. Colomer, G. Simon, N. Santi, E. 
Khon, R. Gandolfi, G. Carella, F. Haider, M. Amiliato, J. Acs, C. Davis, R. Palumbo, R. Paternostro, F. 
M. Carminati, etc. 

A més de les actuacions que ha fet en molts indrets de Mallorca, el Cor també ha actuat al Festival de 
Santander, al Festival Gstaad (Suïssa), a Logronyo, al Teatre Arriaga de Bilbao i a la Basílica de Sant 
Pere del Vaticà. Col·labora assíduament en les temporades de l’Orquestra Simfònica de Balears i amb 
altres entitats socials i culturals. 

El Cor ha interpretat (en alguns casos com a estrena absoluta) i enregistrat música d’autors mallorquins 
com la integral de la música coral d’Antoni Noguera, Brisas de Borràs de Riquer, El pi de Formentor i 
Nuredduna de Bernat Julià, L’enamorada de B. Poquet, El castell d’iràs i no tornaràs de B. Porcel, Rua 
Fosca de J. Santandreu i M. Brunet (en DVD, recentment guardonat amb un Premi 31 de desembre de 
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l’OCB), Angelus i La Balanguera de Joan Valent, La Balanguera de Joan Martorell o Concert de XX 
Aniversari dels Cors de la FTPP. 

El passat dia 1 de març de 2008 fou guardonat amb un Premi Ramon Llull de la Comunitat Autònoma de 
les Illes Balears. 

Tampoc no podem deixar de destacar el lideratge que ha exercit el cor titutar del Teatre Principal a l’hora 
de crear els cors filials, una autèntica escola de cantaires i de formació de veus, així com de mestratge i 
d’estimació cap a la música. El mèrit d’aquestes iniciatives el trobam en el fet que ens garanteix disposar 
de veus, ben educades i preparades per donar continuïtat al projecte musical del Teatre Principal. 

El Cor de Petitons, dirigit per Isabel Piera, està integrat per uns quaranta nins i nines d’entre quatre i vuit 
anys que juntament amb el Cor Infantil i el Cor Juvenil forma la base i l’escola coral que prepara els 
futurs cantaires. 

Aquest cor, que va néixer a principi dels 90, té una intensa tasca pedagògica ja que els seus membres 
reben formació musical i teatral. Presenta espectacles propis de fi de curs, participa en trobades corals 
arreu de Mallorca i a actes institucionals. 

El Cor Infantil, dirigit per Maria Francesca Mir, està integrat per una seixantena de nins i nines que reben 
formació vocal, musical i teatral. Juntament amb el Cor de Petitons i el Cor Juvenil, forma la base i 
l’escola coral que prepara els futurs cantaires del cor titular. 

Ha participat en les temporades d’òpera interpretant els títols més importants per a cor d’infants, com 
Tosca, La bohème, Cavalleria Rusticana, Carmen, Pagliacci, Turandot, Mefistofel,  col·labora 
habitualment amb l’Orquestra Simfònica de Balears, ha estrenat espectacles de creació pròpia com Opéra 
Soiré i Els Pirates i, recentment les cantates El Sant Novici de B. Sabrafín i D. León i Rua Fosca de J. 
Santandreu i M. Brunet (Premi 31 de desembre de la OCB). 

Ha actuat al Festival de Santander i ha obtingut el tercer premi en el Festival Internacional de Música de 
Cantonigròs. El juliol de 2007 realitzà juntament amb els Petits Cantors de Saint Marc una gira que els 
portà a realitzar dues actuacions al Palau de la Música Catalana. 

El Cor Juvenil, dirigit per Pere Víctor Rado, va néixer entorn a 1990 com a evolució natural del 
creixement dels infants del Cor Infantil. Al mateix temps que els seus membres es formen vocalment, 
musicalment i teatralment, el Cor Juvenil du a terme una intensa activitat treballant en tot tipus de 
repertoris a capella o amb acompanyament pianístic o instrumental. 

Ha col·laborat amb la Banda Juvenil de la Federació de Bandes, Orquestra Jove de l’O.S.B., Aula 98, 
Banda de Pollença, Camerata Sa Nostra i l’Orquestra Lírica de Mallorca. Ha col·laborat a les Gales dels 
Hams i a les Gales Líriques d’Andratx, en els títols Agua, azucarillos y aguardiente, La Monteria, La 
corte del Faraón, La Gran Vía i Gigantes y Cabezudos. Ha col·laborat també en espectacles produïts per 
la nostra Fundació com Ai, Quaquin que has vengut de prim, Cançó d’amor i de guerra o Cavalleria 
Rusticana. 

Ha participat al XXX Certamen Coral de Ejea de los Caballeros (Saragossa) on va obtenir la 3ra posició, 
al XXXIII Certamen Coral San Vicente de la Barquera (Cantàbria) on va recollir els premis de Lira de 
Bronce i Premio especial del público i al Certamen Nacional de Canto Coral de Molina de Segura 
(Múrcia).  

És un cor especialitzat en muntatges teatrals-musicals de creació pròpia com Renaixement, La vida en un 
instant i Una nit de musicals. A més de molts concerts arreu de Mallorca, el Cor Juvenil ha fet diverses 
sortides amb gran èxit com un concert a Granada a la Cátedra Manuel de Falla i un concert a la ciutat de 
Vic (Catalunya). 

Des de fa tres anys, és l’amfitrió de les Trobades de Cors Juvenils de la Fundació Teatre Principal. 
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Enguany el Cor del Teatre Principal de Palma compleix 25 anys i el Consell de Mallorca considera que 
és una ocasió excel·lent per retre-li el reconeixement  que la seva tasca es mereix, concedint-li la medalla 
d’honor i gratitud de l’illa de Mallorca, en la categoria d’or. 

Un guardó que consideram que ha de rebre no només per l’ampli currículum que avalen aquests 25 anys 
de trajectòria artística i musical, sinó perquè el cor del Principal ha esdevingut el gran referent de la 
música vocal a l’illa de Mallorca i s’ha convertit en la gran escola de les veus mallorquines, contribuint 
d’aquesta manera a fomentar l’estimació i l’afició per la música.  

La qualitat, la formació i el nivell assolits pel cor ens han permès gaudir de muntatges musicals 
excepcionals que d’altra manera ens mancarien dins l’oferta musical de la nostra illa. 

És en bona part gràcies a la professionalitat i a l’entusiasme demostrats durant aquest 25 anys pels 
cantaires del cor i pels directors que l’han dirigit, que Mallorca disposa d’una de les temporades d’òpera 
més dignes i de qualitat de tot l’Estat espanyol i comptar amb la participació del cor del Principal és 
garantia d’espectacle de qualitat. 

És per tot això que des de la presidència del Consell de Mallorca donam suport a la candidatura del Cor 
del Teatre Principal de Palma perquè li sigui concedit el guardó de la medalla d’honor i gratitud de l’illa 
de Mallorca, en la categoria d’or. 

S’aprova per unanimitat. 

PUNT 6. ATORGAMENT DE LA MEDALLA D’HONOR I GRATITUD DE 
L’ILLA DE MALLORCA, EN LA CATEGORIA D’OR, AL SENYOR DIONÍS 
BENNÀSSAR MULET 

Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta: 

La presidenta del Consell de Mallorca, d'acord amb els articles 1r, 3r i 6è del Reglament d'Honors i 
Distincions d'aquesta institució i fent ús de les facultats que li confereix la legislació vigent de Règim 
Local va resoldre iniciar l'expedient d'atorgament de la Medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, 
en categoria d'Or al senyor Dionís Bennàssar Mulet, així com també nomenar el senyor Miquel Àngel 
Flaquer Terrasa instructor de l'expedient corresponent. 

Atès que l'instructor ha recollit aquells documents i testimonis adients dels mèrits del Sr. Dionís 
Bennàssar Mulet per a rebre el guardó per al qual se'l proposa. 

A la vista de la documentació presentada es proposa que es prengui el següent 

ACORD 

Concedir la Medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, en categoria d'Or, al senyor Dionís 
Bennàssar Mulet, en virtut dels mèrits que es recullen a l'expedient instruït a aquest efecte. 

Es dictamina favorablement per unanimitat. 

La secretària adverteix que falta incorporar l'informe de l'instructor. Malgrat això, tots els consellers 
assistents, atès que es un assumpte que té la conformitat de tots els grups polítics i per tal que no hagi de 
debatre's al Ple per despatx extraordinari, accepten dictaminar la proposta i que s'incorpori abans del Ple 
l'informe de l'instructor. 

INFORME DE L’INSTRUCTOR DE L’EXPEDIENT DE CONCESSIÓ DE LA MEDALLA D’HONOR 
I GRATITUD DE L’ILLA DE MALLORCA, EN LA CATEGORIA D’OR, A DIONÍS BENNÀSSAR. 
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Notes biogràfiques 

Dionís Bennàssar va néixer a Pollença el 22 de març de 1904, i va créixer juntament amb els seus cinc 
germans, tots ells fills d’una família de camp molt modesta. Es dedicaven a  les dures feines de la pagesia, 
de manera que Dionís va viure els anys de la infantesa combinant la feina de camp juntament amb 
l’escola. Va rebre l’educació primària a les escoles de Ca’ls Frares de Pollença, on ja va començar a 
demostrar ser una persona inquieta i sensible, amb una habilitat destacada per a l’expressió plàstica. El 
seu caràcter ja xocava fortament amb un ambient que li era hostil, carregat d’ignorància i de pobresa. 

La seva adolescència tampoc va ser fàcil.  Es traslladà a Palma per rebre lliçons de dibuix i pintura, cosa 
que hagué de compaginar fent feina d’electricista per poder pagar-se els estudis. Era difícil per la família i 
per  la societat del moment  entendre que Dionís, fill de camperols, volgués dedicar-se a la pintura. De 
totes maneres,  no quedant satisfet amb l’ambient academicista, va tornar a Pollença.  

Una vegada a Pollença,  per a guanyar-se la vida, realitzà distints oficis: pentinador de graneres, ferrer,  
electricista... 

Quan va complir els 18 anys, va fer el servei militar al Batalló d’Infanteria núm. 62 d’Inca, i fou així com 
va haver de participar a la Guerra del Marroc. Tal vegada el fet de sortir de l’Illa i de Pollença l’haurien 
portat a noves experiències, però les vivències de la guerra  marcaren profundament el seu caràcter i la 
seva visió de la realitat. Fou ferit a la clavícula dreta, obligant-lo a estar ingressat a Laraxe durant gairebé 
un any, lluny de la seva terra i la seva família.  El fet de viure una guerra li donà una visió bastant 
pessimista de la societat del seu temps. 

A l’edat de 22 anys ingressà al Cos de Militars Invàlids de Guerra, (concedint-li la medalla de sofriment 
per la pàtria) per l’estat en que quedà el seu braç dret. Fou per això que a partir d’aquell fet, sempre hagué 
d’emprar l’esquerra per pintar. A partir de llavors, i gaudint de certa seguretat econòmica, va poder 
dedicar-se plenament a la pintura. 

Però la joventut de Dionís es va tornar a  veure truncada, per una banda, per la mort del seu germà Toni, i 
per la mort de la seva mare al 1923 quan ell només tenia 19 anys. 

Cap a finals dels anys 20,  Pollença havia esdevingut un lloc freqüentat per artistes. Aquí havien vengut 
Haes, Hubert, Mir, Russinyol, Sorolla, Anglada, Cittadini, etc.  Fou dins aquest clima pictòric com 
començà la formació artística de Dionís, del Dionís de 20 anys, mutilat, sense ofici ni benefici.  

Tito Cittadini, qui seguidament d’Anglada Camarassa, de París va venir a establir-se a l’Horta pollencina, 
conegué Dionís Bennàssar, se n’adonà dels seus valors innats i es convertí en el seu mentor artístic. El 
panorama estètic parisenc, tot allò que havia aconseguit l’escola angladiana, l’interessant visió de Tito, 
fan efecte dins l’ànim de Dionís. I com a deixeble avantatjat que va ser, amb la seva clara visió de les 
coses, amb la seva voluntat de ferro, amb la seva exquisita sensibilitat, acceptant aquí i rebutjant allà, es 
va formant com artista. 

Però arribada la dècada dels trenta, el futur es tornà a veure incert, amb l’inici de la guerra civil i amb 
l’arribada de la dictadura.  Víctima d’un simulacre d’afusellament, Dionís escriví en les seves notes 
autobiogràfiques la inconveniència d’escriure de política, perquè era perillós degut a l’ambient hostil i 
opressiu que es vivia. Els esdeveniments viscuts a Pollença a partir de la guerra, no feren més que causar-
li més sofriment i  una visió negativa de l’ésser humà. 

Durant aquests anys d’incertesa i de decepció davant la realitat, la personalitat de Dionís com a pintor es 
va forjant, fins que el 1940, inaugura una exposició a la Galeria Costa de Palma. Obtingué molt bones 
crítiques, i fou mereixedor d’una beca de la Diputació Provincial de Balears, per a un viatge   a les 
principals ciutats espanyoles. Gràcies a aquest viatge, va conèixer els grans mestres de la pintura 
espanyola (Goya, Velázquez, etc). 

En motiu d’aquella exposició, Tito Cittadini escriví d’ell:  
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Dionís Bennàssar és un producte genuí de Pollença... Començà a pintar quasi furtivament, amb un pudor 
que ja revelava aquesta desproporció que el vertader artista constata diàriament entre allò realitzable i allò 
somniat. Treballa dia a dia, en alternatives de plenitut i desesma, però sempre amb aquella força testaruda 
que ens empeny als predestinats. No cerquem en ell al virtuós que vos dirà qualsevol cosa d’una manera 
florida. El seu art és més que retòrica; és sensibilitat, palpitació, bellesa, en el sentit més aristocràtic de la 
paraula. 

Coberta una primera etapa d’iniciació, arriba a l’assentament com a pintor. És ara quan compra al 1942 la 
casa on quasi  sempre hem conegut el pintor, que adapta a les seves necessitats i gusts. És ara quan es 
casa el 1943 amb Catalina Vicens, filla de l’inquiet músic Jaume Vives, la companya que amb el seu 
refinat gust tant ajudà a l’espòs a perfeccionar-se; i  el 1945 li neix l’únic fill Toni. Avui dia, dita casa és 
convertida en museu, i seu de la Fundació Dionís Bennàssar.      

Que aquest assentament, però, no sigui interpretat com el de qui, satisfet de sí mateix, exerceix l’activitat 
movent-se dins els límits d’allò aconseguit. Això, per aquell que ha conegut de prop l’inconformisme de 
Dionís, sap que és totalment impossible. Dionís va lluitar, dia a dia durant tota la seva vida, per a 
perfeccionar la seva tècnica i aconseguir l’expressió justa del seu món interior. 

Els qui conegueren Dionís Bennàssar, diuen d’ell que fou una persona que cultivava l’amistat, arribà a 
tenir un gran nombre d’amics incondicionals, pel seu tracte quasi sempre afable, però intransigent a 
vegades, i va arribar a ser una persona molt estimada dins del poble. 

Jacint Planas i Sanmartí diu d’ell: 

 Dionís era un home senzill, però tenia la saviesa del mediterrani, la subtilesa, la sensibilitat aquesta 
gràcia innata, heretada de les cultures que s’estratifiquen sota la pell dels mallorquins. (...) 
 Dionís no copià a ningú i mamà de tothom, fins i tot d’aquells que pareixia que no podien ensenyar-li 
res. Però ell era un home savi. Un savi de la terra, que feia volar la imaginació però que tocava de peus 
a terra. Per això mateix rebutjà qualsevol intent de intel·lectualitzar la seva obra i, Déu mos guard!, de 
intel·lectualitzar-lo a ell mateix. 
Cal, només, gaudir de l’espectacle que ens ofereix. Fruïr aquesta festa de colors. Trascendentalitzar-lo 
seria molt poc seriós, perquè ni ell ho era ni volia que ho fos la seva pintura. Era un home fill d’una raça 
assenyada, descendent de generacions que han caminat amb els peus nusos damunt la terra generosa. 
Dionís Bennàssar no va pretendre ser mai un geni. I potser no va ser-ho mai. Potser morí sense adonar-
se’n que els déus l’havíen tocat amb la seva gràcia. Només va saber posar els colors al seu lloc just. Ni 
més ni menys. Només per això Picasso l’hagués admirat tant com jo. 

Segons diu Basilio Baltasar: 

Jo reconeixia en Dionís Bennàssar, més enllà de la seva pintura, l’emprenta certa d’algú que roman prop 
d’aquí. Parlant amb el seu fill, entranyable amic i pintor com ell, he descobert els episodis biogràfics que 
confirmen aquest parentiu invisible.   

Dionís Bennàssar fou un bon home, lliure i de bons costums a qui cap pietós egoïsta de l’època pogué 
vèncer ni convèncer. Percebeu l’elegància que hi ha en la resistència sense renou. Del poder de la seva 
mirada en queda tot el que sabé veure, només una resta d’aquell esplendor. 

Dionís era a més, un home inquiet pel que fa a la realitat que va viure: observava la gent que l’envoltava, 
els seus costums, no sense llastimar les mancances d’una societat aturada i feble, oprimida per una 
dictadura. Vivia amb certa nostàlgia i angúnia. Segons ell va escriure, “el món que em rodejava no sabia 
més que resar el rutinari Pare Nostre”. El mateix Dionís va escriure: Visc més entre els pins que entre els 
estúpids prejudicis socials de l’home. S’interessava també per l’actualitat del món, i per tot allò que feia 
referència a l’art, i a la vegada l’art, li servia de refugi d’una realitat que no li acabava d’agradar. 

Al juliol de 1962, Dionís Bennàssr participà a la primera edició del Certamen Internacional de Pintura de 
Pollença, quedant finalista amb Tarrassó. La crítica alabà ambdues obres finalistes, dient que les dues 
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mereixien el premi. Va ser l’any següent, quan obtenir el primer premi del certamen.  Posteriorment hi 
tornà a participar com  artista honorífic.  

No ens estranyi que, havent treballat molt, la producció de Dionís sigui molt abundosa. Paisatges rústics i 
paisatges urbans, marines i espadats, motius costumistes i motius religiosos, retrats de personatges 
il·lustres i de personatges populars, pins poderosos i bodegons plàcids, fantasies i abstraccions, el fons de 
la mar i els seus peixos plens de vida, caricatures, etc. Formen un conjunt d’obres de gran qualitat. 

Demostrà la seva mestria en totes les exposicions que realitzà, i va ser un dels millors paisatgistes de 
Mallorca, proporcionant un llenguatge nou en l’art de la pintura, i aconseguint un llenguatge original i 
personal, a través de la realitat i la imaginació.  

Fou un amant del seu poble i de la seva terra, on es trobava més a gust. De fet, sentia un peculiar rebuig a  
sortir de Pollença, per això nombroses oportunitats que tingué per a realitzar exposicions  fora de 
Mallorca i a l’estranger no foren aprofitades.  Així, a part del seu estudi, els seus llocs de treball eren 
l’Horta de Pollença, l’estret de Ternelles, la Cala Sant Vicenç i la badia del Port de Pollença, i els 
paratges de Formentor.  

Dionís Bennàssar fou un home senzill sense pretencions d’èxit ni de fama, més bé en tenia prou en poder 
viure amb la seva família, disfrutar d’ella i dels seus amics, a les tertúlies del Bar Juma i al Club Pollença, 
i gaudir dels voltants i del paisatge del seu poble. 

Dionís Bennàssar pintà, sobretot allò que estimava: els paisatges de Pollença i els seus voltants. Era un 
home amb un fort sentit de la realitat, però ell pintava a través de la imaginació, amb una visió molt 
pròpia i personal. Tal vegada, la naturalesa (viure-la i pintar-la) li servia de refugi de la realitat que li va 
tocar viure, i li otorgà a ella els valors més alts que pot tenir l’ésser humà. Per això sentí una admiració 
tan profunda cap al pi, que apareix tantes vegades en la seva pintura: el pi com a símbol de les 
característiques que han de tenir les persones, a través d’una bella analogia poètica. El pi com a lluita per 
la vida, com a exemple d’altura i de poder, de llibertat, de fortalesa i de noblesa.   

Dionís Bennàssar morí el 12 de desembre de 1967, i a partir de llavors va rebre nombrosos homenatges 
pòstums a Palma i altres indrets de l’Illa, així com a Madrid, València, etc; el 1981 fou nomenat Fill 
Il·lustre de Pollença. El que ens deixà fou el nombrós legat de la seva obra (olis, tintes, dibuixos, 
aquarel·les, escultures), així com reflexions i  pensaments: sobre l’amor i el respecte cap a la nostra terra, 
sobre la vida, la fortalesa i la llibertat. 

Tal vegada ens resulti útil recordar allò que altres artistes han dit d’ell i de la seva pintura: 

PARAULES DITES AMB DIONÍS BENNÀSSAR EN EL RECORD. 

Dionís Bennàssar nasqué, visqué i morí a la llum de Pollença, tan ferma almenys com la del paradís 
segons diuen els perits en salvaments i penitències, condemnes, purgues de l’ànima i altres circumstàncies 
i arbitris. I a Dionís Bennàssar li ballaven els colors en el cap, delicadíssims com ocells braus o com nins 
fent titelles al caire d’un precipici. De quin? No ho sé; a Pollença hi ha molts precipicis tallats sobre la 
mar i l’aventura. I a l’arrel del precipici i sota les aigües, la morena serpenteja tot perseguint poetes 
suïcides, i altres fets atroços. 

Per a Leonardo Da Vinci la pintura és una poesia que es viu i no se sent. 

- Però, home de Déu!, no sents respirar fort les ones a pèl de Dionís Bennàssar,amb les seves 
mames agressives i el seu gest d’haver vist benaurances i pecats de tots colors? 

- - Sí. I també de totes les agressions i de quasi totes les renúncies. Recorda que només els àngels 
són capaços d’agredir renuciant a la brega. 

Per a Leonardo Da Vinci la poesia és la pintura que se sent i no es veu. 
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- Tampoc no és totalment cert. O millor dit: la poesia i la pintura en els quadres d’alguns pintors 
i en els versos de certs poetes, sona i es deixa veure amb iguals accents estremits. I Pollença és latitud de 
poetes i de pintors, cada un afanyat en la seva engrescada febre i cada un ancorat a la seva òrbita  habitada 
pel misteri. 

Dionís Bennàssar, amb la paleta a una mà i el pinzell a l’altra, sacsejava el món i l’atrapava pel coll amb 
el seu pols ferm fins a fer-li treure la llengua i fingir el gest de l’atemorit amor que sòna la vida. I el món 
que es reflecteix en els seus quadres no és el que veié sinó el que veiem, perquè Dionís Bennàssar , 
endevinant el pensament de Paul Valéry, sabia que el pintor no ha de portar al llenç el que veu sinó el que 
veurà. Així s’escriguela història sagrada, per intuïcions i pressentiments, i així es conquistaren dones i 
regnes, s’escrigué l’Odissea, s’aixecà el Partenó, se circumval·là la Terra, es compongué música, es pintà, 
es cantaren cançons estremides, es dansaren les misterioses danses de les set sorts i s’arribà a la Lluna. És 
un camí sense fi i també sense esperança que ens porta, damunt de la mort i els seus improperis, fins als 
eterns límits de la bellesa que ni cessa ni s’aflegeix mai. 

Dionís Bennàssar fou un pintor epicuri, potser resulta més clar anomenar-lo un pollencí pagà i enamorat 
de la bellesa i de la vida que pintà arbres i flors, núvols del cel i ones de la mar, ideacions, dones i 
fantasmes amb el mateix desaforat amor amb el qual passà per l’escorça de la terra i els seus mil 
santificats reflexos de formes, colors i remors. 

Virgili, a l’Eneida, suposa que la ferida viu sempre en el fons del cor. Es respira per la ferida, es canta per 
la ferida, es pinta per la ferida i s’estima per la ferida que adorna el fons del cor amb el seus llavis de sant 
i el seu batec. I en la pintura de Dionís Bennassar bufa el vent que neix, com un riu tendríssim i cabdalós,  
en aquella ferida i els seus violents vaivens. 

- I per què saps, si encara no has llegit la Jerusalem alliberada, que no hem de morir de bades? 

I llavors el poeta moribunt, component el seu millor i més convencional somriure, respongué: 

- Perquè quan se sap mirar i patir, se sap tot. Si em guardes el secret, et diré que les meves paciències les 
vaig aprendre a l’estrena de Chantecler, el gall que inventà Rostand. 

Camilo José Cela. 

PARAULES PER A UN ARTISTA D’UN ALTRE ARTISTA. 

El pintor va adquirint cada dia més importància en la Història de la Pintura Mallorquina d’aquest segle. A 
mi em sembla que també dins l’espai del complicat i articulat desenvolupament de l’art espanyol. Des de 
molts punts de vista ha estat molt important el treball de Dionís Bennàssar per a dues característiques 
fonamentals. 

En primer lloc la seva autèntica originalitat, la fidelitat a la seva terra, a la seva illa i particularment a mar, 
al camp, la muntanya, ple i massell de pinars, ametllers, alzines, els voltants de Pollença, de Formentor, 
Cala Sant Vicenç, llocs únics en el món per la seva bellesa de colors i harmonia. 

Originalitat que el distingeix clarament dels demés pintors de la seva època, dels seus contemporanis dels 
seus mestres. La qualitat de la pintura, el ric esmalt del color, la invenció continuada d’una realitat que 
transfigura en poesia les coses belles de la natura. 

En segon lloc, son significatius els interessos de Dionís pel món remogut de l’art contemporani. Malgrat 
viure retirat en aquesta Illa, amb antenes sensibles  ha registrat els fets més polèmics de l’avantguarda a 
Europa i en el món sense oblidar-se de l’home.  

Són reveladors de la seva forma particular d’estar present a la història de l’art contemporani espanyol, els 
quaderns de notes que ha pintat i dibuixat per a ell durant molts anys. Més que apunts són grans “in folio” 
en els quals estan anomenades i pintades les més secretes imatges de la seva fantasia. Una mina d’invents 
que desgraciadament la mort – massa prest – ha desbaratat.   
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Del mestre Dionís Bennàssar pens que es deuen analitzar més en profunditat aquests dos temes que 
encara no estan descoberts i que no són els únics, però son fonamentals per a comprendre aquest gran 
artista pollencí, tan humanament germà i humà en tots.  

Desgraciadament, jo no he tingut l’oportunitat de coneixer’l molt de prop, però ell em parla cada dia amb 
la seva obra, i em fa admirar i comprendre quant d’hermós i bell hi ha en la seva obra, reflexe de la natura 
de Pollença i de la seva illa.  

Aligi Sassu 

(...) (pag.29) 

Havia mirat tant que els colors de la mar i els arbres i els peixos més l’ample temàtica no cabien dintre la 
mirada i regalimaven per la pell i l’ànima fins a deixar-les amarades. I aquest amarament, com si fos 
d’aigua amb sal, em conservava viva i total la memòria de veure sens mirar la passió d’aquell home, 
Dionís Bennàssar, manifestada amb l’abraçada a cada tela, que ànsia l’aguardava. Deveu haver sofert  
molt Dionís, per vessar tanta gaubança. 

Miquel Pons 

(pàg. 30) 

La seva mar no és com la mar, ni es seus pins com els pins. La seva mar i els seus pins són més blaus, o 
més verds i també més bells que la mar i els pins que veiem correntment. 

Lluís Ripoll 

(pag.30) 

Un posar de somni, els ulls del qui pensa, la ma a la butxaca i el coll un poc tort, per la Plaça buida molts 
de pics et veia pensant en la vida, pensant en la mort.  

Lluís Segura 

 (pàg.33) 

Dionís, podeu estar satisfet d’haver contribuït i donat impuls a una nova època de pintar a Mallorca. 

Joan Estelrich, 1947 

 Aquí veig Sr. Bennàssar la vostra obra, una obra d’art, sincera, la qual probablement no tendrà 
continuitat. La manera tan perfecta de la vostra obra és de gran  importància no només a Mallorca, o a 
Espanya, crec, que a qualsevol llov on se sap que vol dir: “pintura”. 

Sincerament, 

Ritch Miller 

Pollença 23 de Juliol de 1966 

DIONÍS BENNÀSSAR: LA FORMA DELS COLORS.  

A Mallorca s’ha parlat fins fa poc, i por ser encara se’n parla alguna vegada, d’una tan anomenada com 
inexistent, Escola de Pollença referida més a una coincidència de pintor, en l’espai i el temps, que a una 
veritable conjunció d’estètiques. 
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Mai no s’han donat les condicions necessàries per parlar-ne d0una escola, si bé és cert que nombrosos 
mestres s’han deturat i fins i tot han arrrelat aquell indret, un dels més bells de l’illa. Només a títol 
d’exemple podem anomenar dos noms que venen al  cas: Hermen Anglada Camarassa i Tito Cittadini. A 
ambdós conegué aquell esperit inquiet, en certa manera rebel, a la vegada que respectuós i assenyat, que 
fou Dionís Bennàssar. I cal dir que la seva rebel·lia tenia uns bons fonaments: des de Van Googh 
l’academicisme va engolir la tradició i tots els pintors, i això també ho digué Picasso, han hagut de ser 
autodidactes, primitius i obligats a recrear el llenguatge. 

Per això mateix Dionís Bennàssar que visqué aventures personals, que conegué els grans mestres i les 
seves petjades, rebutjà l’academicisme encotillat i prengué tot el que va poder del magisteri d’Hermen, 
Cittadini, Mir, Sorolla i fins i tot dels pintors locals d’una terra tan pròdiga en donar-ne. 

El canell esquerra de Dionís ben prest agafà deseiximent i deixà lliure la seva  imaginació. Cal posar 
esment en els colors que emprava: talment pareix que ells mateixos, tinguin forma. Semblen posats més 
que pintats. Com trasplantats.  

Són els colors els grans protagonistes de la pintura de Dionís. Hereu d’aquells mestres, cerca excuses per 
posar colors. El fons de la mar, els troncs dels arbres, els penyals, els ambients tancats, les dones, els 
peixos, els paisatges i fins i tot la neu, qualsevol cosa li serveix per embriagar-se de color.  

Dionís era un home senzill, però tenia la saviesa del mediterrani, la subtilesa, la sensibilitat, aquesta 
gràcia innata, heretada de les cultures que s’estratifiquen sota la pell dels mallorquins. 

Fixeu-vos en els llavis dels tres retrats de dona. El vermell carmesí sensual, voluptuós, com de maduixa 
carnosa, de la llavors seva al·lota. L’altre llavi més discret de la pollencina, cant la magistral conjunció 
amb una simfonia que el llavi culmina com un oboè solista. I el llavi elegant, amorós, plenament distingit, 
agombolat amb la mirada cansada de la mare. Fixeu-vos-hi. 

Dionís no copià a ningú i mamà de tothom, fins i tot d’aquells que pareixia que no podien ensenyar-li res. 
Però ell era un home savi. un savi de la terra, que feia vola la imaginació però que tocava de peus a terra. 
Per això mateix rebutjà qualsevol intent d’intel·lectualitzar la seva obra, i Déu mos en guard!, 
d’intel·lectualitzar-lo a ell mateix. 

Cal, només, gaudir de l’espectacle que ens ofereix. Fruir aquesta festa de colors. Trascendentalitzar-lo 
seria molt poc seriós, perquè ni ell ho era ni volia que ho fos la seva pintura. Era un home fill d’una raça 
assenyada, descendent de generacions que han caminat amb els peus nusos damunt la terra generosa. 

Dionís Bennàssar no va pretendre ser, mai, un geni. I potser no va ser-ho mai. Pot ser morí sense adonar-
se’n que els déus l’havien tocat amb la seva gràcia. Només va saber posar els colors al seu lloc just. Ni 
més, ni menys. Només per això Picasso l’hagués admirat tant com jo. 

JacintPlanas i Sanmartí. 

(...) (pag 41) 

Jo reconeixia en Dionís Bennàssar, més enllà de la seva pintura, l’empremta certa d’algú que roman prop 
d’aquí. Parlant amb el seu fill, entranyable amic i pintor com ell, he descobert els episodis biogràfics que 
confirmen aquest parentesc invisible. Dionís Bennàssar fou un bon home, lliure i de bons costums a qui 
cap pietós egoista de l’època pogué vèncer ni convèncer. Percebeu l’elegància que hi ha en la seva 
resistència sense renou. Del poder de la seva mirada en queda tot el que sabé veure, només una resta 
d’aquella esplendor.  Atès que aquesta exposició se celebra en la seva memòria, vull redactar un nou 
epitafi. Per fer-ho empraré unes paraules del poeta Joan Mesquida (en molts aspectes Artà és una rèplica 
de Pollença): “cavallers galant d’indiscret mutisme”. 

Basilio Baltasar. 

CALLA, CALLA DIONÍS 
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Sí Dionís, no importa que cridis. No Dionís, no importa que callis. Ja sabem, els que t’escolten, que mai 
callaràs. Veu de terra i de cel, aigua plana i arbre escambuixat.  Veu de carn, carn nostra feta horitzó, 
sense més covardies que la de l’horitzó mateix. Així , amb cri i d’onada blava i rostoll vermell. I, no era 
vermella la mar, ni mai el rostoll fou blau. Però tu sabies com la veu desperta del cant de l’era i el somni 
de la cançó del pescador.  

Calla, calla Dionís, veu de sang que batega dins les arrels més vives del sementer de la vida. Calla. 

Ja ho sé. No callaràs mai, Dionís. 

Sense dir res parlaràs massa. 

Enraonares amb mots silents, plens de llum i color, el més vertaders. La teva mirada analítica, clara i 
profètica, i el teu pols segur, savi i enamorat ens deixaren un testament colpidor pel nostre atabalat viure, 
o conviure , o pitjor: somriure lliure a la llibertat. 

Visqueres, callares i pintares amb el posat dels deus. Si els deus haguessin nascut a les nostres contrades i 
sabessin pintar serien com tu, Dionís, nom del deu panteïsta, nom d’amor a la bellesa, a la vida, a la 
naturalesa. 

Crida Dionís. Crida i no callis mai. Hi ha massa gent que crida sense tenir res a dir-hi, tal vegada, la que 
hauria de cridar calla com la pedra. 

Estiu calent i nits estelades s’enfilen per la teva signatura fins al campanar d’una dolça rebel·lia. 
Conegueres rebel·les subterrànies dins el cor, sense pasquins, sense consignes, conegueres la dolça 
rebel·lia del rebel, orbi orat. 

El fil es tallà, tràgica pinzellada en negre. 

Sentiré, fil negre, dins les bòvedes un “respons”. 

Tots els “responsos” són un a deu cap a l’infinit. Cant gregorià. Gent gregoriana i terra de morts. Vida de 
llàntia.lletania d’aigües mediterrànies i al·leluia de fulles perennes. 

Així, sense concessions ens deixares el teu testament. Massa curt, Dionís, massa sincer. 

Ja ho sabies: els sincers sols poden romandre ales cambres del cel, i pintar un aire novell a una mar neta, 
Dionís. 

Vell Dionís.Vell Dionís sempre jove, sempre nou. Crida i no callis. Amunt crit fort i traspassa el temps 
que no hi haurà vents que esborrin el solc de la teva nau farcida de llum i color. 

L’arc de Sant Martí et tingué enveja. Els Deus et volien. Calla. En sabies massa. 

Crida per a sempre Dionís. 

Així sia, miracle de la paraula, de la teva paraula feta imatge. 

Jo vull cercar-te fins la pupil·la eterna. Deixa una mica  de llum, un xic de color per a somniar amb l’agre 
de la nostra terra i amb  la bromera de la nostra mar. 

Mirall de fot. Net. Finíssim foc esmicolat damunt la pluja de miralls que les teves mans en deixà com a 
penyora i testimoni d’una vida alta de mestre senzill i generós.  

Ens deixares al teu ensordidor silenci. 

Crida per a sempre, Dionís. 
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Així sia. 

Alexandre Ballester. 

TORNAR A L’ENTRANYA DE LA TERRA 

Vaig estimar Mallorca per primera vegada allà on Dionís Bennàssar l’havia pintada. De llavors ençà, 
m’he acostumat a veure-la amb els seus colors, amb el traços vigorosos dels seus pinzells, amb la mateixa 
genuïtat de la seva mirada de pagès, amb el seu idèntic i poderós paganisme. Tot a l’illa, però encara més 
a Pollença, en els carrers que l’envoltaven i a les roques de  dalt miren el poble amb benevolència, tota la 
llum, tots els verds i els blaus i els roses, tot em sembla com una particular interpretació de les tonalitats 
de Dionís Bennàssar. Ho miro i em sent satisfet que els meus ulls vegin el que són els seus. I comprenc 
que el que ara m’envolta està fet només de llum i color. 

(...) 

Aquest és Dionís Bennàssar, a qui no vaig conèixer. Cada traç espès dels seus pinzells és més que una 
imatge, és tornar a l’entranya de la terra mallorquina. Des dels seus dibuixos primitius fins els  marins, 
des de l’aigua plàcida de les seves cales fins a les estranyes flors malva dels seus ametllers, hi ha a cada 
matís,a cada clarobscur, una sensualitat profunda i mediterrània. Potser que els seus colors no siguin els 
acadèmics, perquè no hi ha carros color de rosa tirats per ases blaus, no hi ha dones verdes, i no obstant 
això, reconec com meus els pigments de Bennàssar i els veig, com a ell, a través d’un estrany prisma 
d’astigmatisme pagà. Així són les tonalitats íntimes que cadascú reconeix en els racons secrets que té 
Mallorca.  

Dionís fumava, tossia, apostava i era lliure. Enamorat d ela vida, la visqué sense sortir d’on eren ambdós, 
elli la seva existència. Escrutà les faccions, i sobre tot els torsos de la gent que l’envoltava i després els 
dibuixà amb descaradura, quasi provocativament. Eren de la seva terra i de la seva ànima; i així li 
quedaren estampats en el paper i en els llenços:poderosament quiets, obertament quiets, obertament 
satisfets de sí mateixos. No hi ha miserables a la pintura de Dionís. 

(...) 

Aprengué a pintar sol, sense que ningú n’hi ensenyàs, perquè la pintura li fluïa dels dits de forma 
absolutament natural. A la seva pintura no hi ha artifici. Com qualsevol llibertat, és una fuetada donada 
als sentits. (...) 

Fernando Schwartz 

DIONÍS BENNÀSSAR 

(...) 

HI ha artistes que són importants pels seus gests civils, pel que pensen, pel que escriuen. Dionís 
Bennàssar només és important com a home de bé i com a pintor. Sense els pinzells a la mà era com 
qualsevol altre pollencí, una mica descregut, amb una formació que en el seu cos no era res de l’altre món 
– hauria estat inhumà exigir-li que ho fos –però que encarnava els profunds sentits morals de les virtuts de 
la tradició i del progrés. I que a més a més de tot això tenia una sensibilitat excepcional per a la bellesa, 
per a la composició, pel sentit del color. Cosa que li permetia ésser, més enllà de la modèstia, de la 
senzillesa, de les modes i de l’èxit, un artista realment extraordinari. 

Amb el pas dels anys, el llegat artístic de Dionís Bennàssar no ha fet més que créixer. Mentre que altres 
anomenades han anat quedant sepultades en el silenci, o entre la indiferència general, la seva obra ha 
guanyat en apreci general, i , per què no dir-ho, en actualitat. El que fins a un cert punt era, a la seva 
època, ruptura o inconformisme, ara s’ha fet patrimoni  comú, entitat corporativa de la nostra manera 
col·lectiva de veure les coses. D’ésser, en la superficial apreciació de qualcú, un epidon de l’anomenada, i 
per a mi inexistent, escola pollencina de pintura, o un segon més o menys aprofitat dels  mestres que 
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passaren per Pollença – Anglada sobre tot – el pas del temps ha decantat l’originalitat essencial e Dionís, 
la seva recerca constant , la força còsmica del seu llenguatge, la sinceritat que el duia a donar totes i 
cadascuna de les seves passes. Avui ja entre els estels del classicisme, Dionís Bennàssar és un pintor que 
cada dia guanya en capacitat de testimoni, de fidelitat en la seva apreciació de la forma i del paisatge, 
cada com més singular i diferenciat d’altres artistes del seu moment.  S’esvaeix el rastre, tanmateix 
perenne, de l’home i sura, etern i divinitzat (fent oblidar les desigualtats, l’estàs rigor de la tria), la creació 
imprescriptible del gran mestre. 

Si Dionís Bennàssar hagués viscut avui, en una època en la que els mitjans de comunicació creen i desfan 
cada instant glòries artístiques, el seu nom s’hauria projectat per tot arreu. Dissortadament, la pròpia 
dificultat dels dies que li tocà viure el mantingueren en un ambient limitat que molt poc tenia a veure amb 
els seus mèrits reals i  molt amb la manca de condicions objectives, per a l’exervivi de l’art, com a 
professió autònoma. Tanmateix, al capdavall, la veritat no resta esclavitzada per la tirania dels dobblers. 
L’art sura sempre. Arls longa, vita brevis i els mèrits de Dionís Bennàssar, la seva dionisíaca aportació 
plena de goig de viure, de tàctil embruixament per les coses i pel color, és ja una aventura autònoma que 
segueix un destí inexorable. Artista de veritat, exemple de com l’esperit pot vèncer, a contra corrent tots 
els imponderables circumstancials. Dionís Bennàssar, gràcies a la seva obrar perenne, sobreviu entre 
nosaltres. 

Josep Melià 

S’aprova per unanimitat. 

PUNT 7. ATORGAMENT DE LA MEDALLA D’HONOR I GRATITUD DE 
L’ILLA DE MALLORCA, EN LA CATEGORIA D’OR, A L’EDITORIAL 
MOLL 

Es dóna compta de la següent proposta de la presidenta: 

La presidenta del Consell de Mallorca, d'acord amb els articles 1r, 3r i 6è del Reglament d'Honors i 
Distincions d'aquesta institució i fent ús de les facultats que li confereix la legislació vigent de Règim 
Local va resoldre iniciar l'expedient d'atorgament de la Medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, 
en categoria d'Or a l’Editorial Moll, així com també nomenar la senyora Joana Lluïsa Mascaró Melià 
instructora de l'expedient corresponent. 

Atès que la instructora ha recollit aquells documents i testimonis adients dels mèrits de l’Editorial Moll 
per a rebre el guardó per al qual se'l proposa. 

A la vista de la documentació presentada es proposa que es prengui el següent 

ACORD 

Concedir la Medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, en categoria d'Or, a l’Editorial Moll, en 
virtut dels mèrits que es recullen a l'expedient instruït a aquest efecte. 

INFORME DE LA INSTRUCTORA DE L’EXPEDIENT DE CONCESSIÓ DE LA DISTINCIÓ DE LA 
MEDALLA D’HONOR I GRATITUD DE L’ILLA DE MALLORCA, EN LA CATEGORIA D’OR, A 
L'EDITORIAL MOLL 

L'Editorial Moll és una empresa fundada a Palma l'any 1934 pel filòleg Francesc de Borja Moll 
Casasnovas, com a continuació de l'obra cultural que va iniciar l'any 1896 Mossèn Antoni Maria Alcover 
Sureda amb la publicació del primer volum de l'Aplec de Rondalles Mallorquines, format actualment per 
un conjunt de 24 volums.  

Aquesta editorial va ser la responsable de continuar i culminar l’edició del Diccionari Català - Valencià – 
Balear, inventari exhaustiu de la llengua catalana, iniciat per Mossèn Alcover l'any 1900 i completat per 
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Francesc de Borja Moll l'any 1962, en el qual col·laboraren també Manuel Sanchis Guarner i Aina Moll 
Marquès. 

Fidel al vers d’Ovidi que prengué com a lema, “Dura tamen molli saxa cavatur aqua” (però les aigües 
molles foraden les dures roques), l’Editorial Moll ha realitzat amb tenacitat una tasca encomiable en favor 
de la llengua i la cultura catalana. Així, al llarg de la seva història, l’Editorial Moll ha anat ampliant el seu 
camp editorial mitjançant diverses col·leccions i publicacions: Les Illes d’Or (1934), dedicada a divulgar 
l’obra dels escriptors de les Illes Balears; Raixa (1954), oberta a tots els gèneres en prosa; Balenguera 
(1961), dedicada a la poesia catalana contemporània; Els Treballs i els Dies (1964), dedicada a l’assaig 
divulgatiu; la Biblioteca Bàsica de Mallorca, iniciada l’any 1987 en col·laboració amb el Consell de 
Mallorca per a la divulgació de la literatura catalana feta a Mallorca; les obres completes de Maria 
Antònia Salvà i de Joan Pons Marquès, etc. 

Actualment l'Editorial Moll ha publicat més d'un miler de títols, sobre una gran diversitat de temes que 
formen un conjunt de gran interès per a la literatura catalana i una font de consulta imprescindible per al 
coneixement de la cultura de les Illes Balears. 

L’Editorial Moll ha estat guardonada amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (1987), el 
Premi Francesc de Borja Moll dels Premis 31 de Desembre de l’Obra Cultural balear (1995) i la Medalla 
d’Or de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (2003), entre d’altres. 

S’aprova per unanimitat. 

PUNT 8. ATORGAMENT DE LA MEDALLA D’HONOR I GRATITUD DE 
L’ILLA DE MALLORCA, EN LA CATEGORIA D’OR, AL SENYOR JOAN 
OLIVES MERCADAL 

Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta: 

La presidenta del Consell de Mallorca, d'acord amb els articles 1r, 3r i 6è del Reglament d'Honors i 
Distincions d'aquesta institució i fent ús de les facultats que li confereix la legislació vigent de Règim 
Local va resoldre iniciar l'expedient d'atorgament de la Medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, 
en categoria d'Or al senyor Joan Olives Mercadal, així com també nomenar la senyora Maria Pilar Sansó 
Fuster instructora de l'expedient corresponent. 

Atès que la instructora ha recollit aquells documents i testimonis adients dels mèrits del Sr. Joan Olives 
Mercadal per a rebre el guardó per al qual se'l proposa. 

A la vista de la documentació presentada es proposa que es prengui el següent 

ACORD 

Concedir la Medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, en categoria d'Or, al senyor Joan Olives 
Mercadal, en virtut dels mèrits que es recullen a l'expedient instruït a aquest efecte. 

INFORME DE LA INSTRUCTORA DE L’EXPEDIENT PER A L’ATORGAMENT DE LA 
MEDALLA D’HONOR I GRATITUD DE L’ILLA DE MALLORCA, EN CATEGORIA D’OR, AL 
SENYOR JOAN OLIVES MERCADAL. 

El món de la cuina mallorquina té diversos noms i llinatges, però el món de la cuina mallorquina de 
qualitat té un nom i llinatges en majúscules, el de Joan Olives Mercadal.  

Aquest empresari nascut a Menorca, apassionat de la política, la gastronomia i el cinema, ens va deixar el 
passat 15 de juny. 
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Joan Olives Mercadal va néixer a Alaior (Menorca) l’any 1949. Es va diplomar com a enginyer tècnic de 
mines a l’Escola Tècnica Industrial de Manresa. Entre el 1973 i el 1977 va ser secretari de finances del 
Partit Comunista d’Espanya a les Illes Balears. L’any 1978, juntament amb Josep Truyol, inauguraven el 
primer cinema multisales de Mallorca, el conegut Chaplin. 

El 1986 va tirar endavant la seva tercera passió i va fundar l’Acadèmia de la cuina i el vi de Mallorca. Ja 
en el 2005 va complir un vell somni i va obrir el restaurant Malvasia, del que n’era, a part de propietari, el 
cuiner. En aquest restaurant encara avui s’hi troba un bon menjar, una cuina mediterrània elaborada amb 
els millors ingredients frescs del mercat, acompanyats d’ una excel·lent bodega de vins, amb més de tres 
mil referències.  

Joan Olives va ser una gran persona, molt culta i coneixedora del món de la restauració al que va dedicar 
moltes hores d’estudi. Menjar en el seu restaurant era un vertader luxe. No disposava de carta, en Joan 
Olives s’asseia diàriament a conversar amb els seus clients als qui descrivia perfectament els ingredients i 
el procés d’elaboració de l’oferta del dia.  

El reconeixement que se li concedeix avui és a la persona que va avalar i promocionar la cultura 
gastronòmica de Mallorca, els seus sabors antics i les possibilitats de futur, els productes de la nostra terra 
i el nostre mar, tot allò que ens caracteritza i que, gràcies a persones com en Joan Olives, es coneixen per 
tot arreu. 

Per la seva iniciativa com a empresari, per la seva activa participació en la societat mallorquina, des de les 
vessants política, cultural i social, consideram que el Consell de Mallorca ha d’atorgar a títol pòstum la 
Medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca amb categoria d'or al Sr. Joan Olives Mercadal.  

S’aprova per unanimitat. 

PUNT 9. ATORGAMENT DE LA MEDALLA D’HONOR I GRATITUD DE 
L’ILLA DE MALLORCA, EN LA CATEGORIA D’OR, AL SENYOR JOAN 
VALLS AGUILÓ 

Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta: 

La presidenta del Consell de Mallorca, d'acord amb els articles 1r, 3r i 6è del Reglament d'Honors i 
Distincions d'aquesta institució i fent ús de les facultats que li confereix la legislació vigent de Règim 
Local va resoldre iniciar l'expedient d'atorgament de la Medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, 
en categoria d'Or al senyor Joan Valls Aguiló, així com també nomenar el senyor Fernado Rubio Aguiló 
instructor de l'expedient corresponent. 

Atès que l'instructor ha recollit aquells documents i testimonis adients dels mèrits del Sr. Joan Valls 
Aguiló per a rebre el guardó per al qual se'l proposa. 

A la vista de la documentació presentada es proposa que es prengui el següent 

ACORD 

Concedir la Medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, en categoria d'Or, al senyor Joan Valls 
Aguiló , en virtut dels mèrits que es recullen a l'expedient instruït a aquest efecte. 

INFORME DE L’INSTRUCTOR DE L’EXPEDIENT DE LA CONCESSIÓ DE LA MEDALLA 
D’HONOR I GRATITUT DE L’ILLA DE MALLORCA, EN LA CATEGORIA D’OR, AL SENYOR 
JOAN VALLS AGUILÓ “JUANITO VALLS” 

Aquest agent comercial de professió va néixer a la ciutat de Palma el 1904. Fou músic, actor i director 
teatral. Es va iniciar al mon de la música de la ma d’en Joan Bonnin, actuant a diversos locals de Palma. 
Interpretà distints papers a representacions teatrals i sarsueles. Al 1931 es va casar amb  Magdalena 
Salvà, qui havia conegut a l’Orfeó Mallorquí.  
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Durant els primers anys de funcionament de la Catalina-Estelrich, tocà el violí amb l’orquestrina que 
dirigia Josep Ribas, posant música a les sarsueles. Actuà al costat de les seves dues germanes, Cristina i 
Catalina, a obres com: Don Juan Tenorio, de José Zorrilla; Cobardías, de Manuel Linares Rivas; La 
campana de la Almudaina, de Joan Palou i Coll; o L’Esquella de la torratxa, de Frederic Soler entre 
d’altres. 

A causa de la Guerra Civil Espanyola, va estar uns anys d’inactivitat artística, retornant amb la 
Companyia de Teatre Regional, després anomenada Artis. En fou director (1950-1954) i actor (1948-
1958). Actuà per tota Mallorca interpretant sobretot papers còmics que li donarien una gran popularitat:  
el de Joan Miranines, a El tio de l’Havana (1948), de Josep Maria Tous i Maroto; el de Corritxo, a Es 
metge nou (1948); el de secretari a L’amo en Sion (1948); el de Wan a El rebeinét (1948) entre d’altres.  

Al 1949 interpretà el paper d’en Tomeu, a Sa tia Paula; el de Macià a El pobre milionari; el de Quaquín, a 
Ai Quaquín que has vengut de prim!, sarsuela amb lletra de Sebastià Rubí i música d’Antoni Marí 
Servera. El de Usurer a Portes Ofertes, entre d’altres. Serà a aquest any quan l’actor es doni mes a 
conèixer entre el públic Mallorquí.  

Juanito Valls morí a Palma el mes de juny de 1958, desprès d’un accident de trànsit. El seu funeral 
constituí una gran manifestació de dol. Amb temps difícils contribuí juntament amb ses seves germanes al 
recobrament de l’ús públic de la llengua catalana sobre el escenaris de Mallorca. Durant la seva trajectòria 
fou homenatjat al Teatre Mataró de Llucmajor (1951) i al Teatre Principal de Palma (9 de juny de 1951), 
a on interpretà el monòleg Vaja un cas, de Pere Capellà. Un cop mort, se succeïren els tributs cap a la 
seva persona, com el que li feren el Teatre Sindical de Palma, el 15 de Febrer de 1959; i el que li 
tributaren el 21 de maig de 1963 a la Plaça  del Bisbe de Palou de Palma, on en Joan Mas llegí una 
semblança seva. A mes l’Ajuntament de Palma també li dedicà un carrer. Cal destacar el darrer 
homenatge fet al Teatre Principal de Palma  el passat mes de juny de 2008, en el 50 aniversari de la seva 
mort. 

S’aprova per unanimitat. 

 

PUNT 10. ATORGAMENT DE LA MEDALLA D’HONOR I GRATITUD DE 
L’ILLA DE MALLORCA, EN LA CATEGORIA D’OR, AL SENYOR SIMÓ 
ANDREU TROBAT 

Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta: 

La presidenta del Consell de Mallorca, d'acord amb els articles 1r, 3r i 6è del Reglament d'Honors i 
Distincions d'aquesta institució i fent ús de les facultats que li confereix la legislació vigent de Règim 
Local va resoldre iniciar l'expedient d'atorgament de la Medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, 
en categoria d'Or al senyor Simó Andreu Trobat, així com també nomenar la senyora Catalina Sureda 
Fons instructora de l'expedient corresponent. 

Atès que l'instructor ha recollit aquells documents i testimonis adients dels mèrits del Sr. Simó Andreu 
Trobat per a rebre el guardó per al qual se'l proposa. 

A la vista de la documentació presentada es proposa que es prengui el següent 

ACORD 

Concedir la Medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, en categoria d'Or, al senyor Simó Andreu 
Trobat, en virtut dels mèrits que es recullen a l'expedient instruït a aquest efecte. 
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INFORME DE LA INSTRUCTORA DE L’EXPEDIENT DE LA CONCESSIÓ DE LA MEDALLA 
D’HONOR I GRATITUT DE L’ILLA DE MALLORCA, EN LA CATEGORIA D’OR, AL SENYOR 
SIMÓ ANDREU I TROBAT. 

Simó Andreu i Trobat, neix a Sa Pobla el dia 1 de gener del 1941 de mare poblera, éssent el seu pare de la 
marinera barriada del Molinar, a on ell mateix hi passà els primers anys de la seva vida. De retorn a Sa 
Pobla, hi viu i estudia i s’inicia en el teatre a la Parròquia de Sa Pobla, fins que es trasllada a Madrid l’any 
1959 on el seleccionen per un “casting” en els Estudis Cinearte, i poc després li donaven l’oportunitat de 
filmar com a protagonista a Barcelona “Cuidado con las personas formales”.  

Uns inicis senzills que cal esmentar com a mèrit i exemple d’on pot arribar l’esforç individual i continuat 
en un camp concret, en aquest cas el d’actor, d’un mallorquí que aconsegueix tenir un nom reconegut i 
respectat dins la cinematografia europea. 

Al principi alternà teatre i cinema, ja havia fet “Un hombre para la eternidad” sobre un escenari dirigit per 
Luis Escobar quan Paco Regueiro el dóna a conèixer al Festival de Cannes de l’any 1963 amb “El buen 
amor” i allà el director Robert Hossein li ofereix un dels personatges de la seva propera  pel·lícula.  

Del seu pas pel cinema francès que va ser d’uns 4 anys, cal destacar la seva actuació a “Un balcón sobre 
el infierno” ensems amb l’actriu ja ben famosa Michelle Morgan. El fet de dominar varis idiomes ben 
aviat li permet d’intervenir en produccions i coproduccions franceses, angleses i italianes. 

A Espanya interpreta en castellà els seus personatges, fins que pot emprar la seva pròpia llengua quan, 
amb l’obertura, se n’autoritza l’ús. 

Enamorat de Mallorca, com ell mateix es defineix, no és fins l’any 1984 quan li arriba l’oportunitat de 
rodar una pel·lícula a l’illa, “L’any sabàtic” amb guió de Guillem Frontera. Curiosa producció en català 
en la qual ell alternava el mallorquí i el barceloní, modalitats que domina a la perfecció. A ell li agrada dir 
que la seva facilitat amb els idiomes li ve del seu inicial “bilingüisme”: “el moliner” i “el pobler”. 

La seva filmografia és prou extensa com per recollir-la en un Annex, car ha intervingut en més de 150 
pel·lícules, de manera que a la “Guia del Cine Español” de Carlos Aguilar destaca per la seva extensió. 

Ha interpretat papers de molt distinta tipologia baix les ordres dels millors directors espanyols: Eloy de la 
Iglesia, Pilar Miró, Mario Camus, Agusti Villaronga...; o d’altres estrangers com Paul Verhoven o Milos 
Forman. 

De la seva activitat teatral cal destacar l’estrena a Madrid de “El regreso”  de Harold Pinter i al Teatre 
Principal de Palma “Faust” de Llorenç Villalonga. Va treballar amb Xesc Forteza i Margaluz  a “Ella, es 
diputat i s’altre”, el que dóna mostra de la seva versatilitat com a actor. Participà a “Vallterra”, primera 
sèrie producció de Telenova per a IB3 TV, si bé ja coneixia les produccions de les autonòmiques des de 
l’any 1990, quan Ferran Llagostera va dirigir “Terranova” per les televisions basca, catalana i gallega, 
naturalment amb Simó Andreu de protagonista. 

De l’ àmplia activitat dins el món del teatre, cinema i televisió cal fer-ne un resum obligat per la seva 
prolífica interpretació, especialment en el camp del cinema, reflexada en l’aportació que féu ajudant a la 
desmitificació de clixés imposats per la gent i a la dignificació de la professió d’artista.  

Pel seu treball professional ha estat mereixedor de diversos premis; entre ells, el de millor actor per la 
seva interpretació a la pel·lícula “El sacerdote”. 

Es sent especialment ufanós de lluir l’Escud d’or de Sa Pobla, que li fou atorgat pel Consistori pobler. El 
Govern de les Illes Balears igualment li va concedir el premi Ramon Llull.  

La personalitat de Simó Andreu i Trobat com a actor mallorquí amb més projecció a l’Estat i a l’estranger 
el fan mereixedor de la Medalla d’Honor i Gratitud de l’Illa de Mallorca, en la categoria d’Or. La seva 
trajectòria com actor ha permès donar a conèixer el nom de Sa Pobla i de Mallorca arreu del món. La seva 
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extensa filmografia, la seva activitat teatral, la participació en distintes sèries televisives, així com els 
reconeixements que ha rebut tant del sector com a nivell institucional, són  un clar reflexe de la seva valúa 
com a persona i com a actor traslladant al món del cinema, teatre i televisió el caràcter i la creació fruit de 
la seva humilitat, del seu esforç en tots els papers ben diferents que ha tingut opció de representar i de la 
seva estimació per Mallorca, que ha deixat palesa en centenars d’entrevistes a premsa en general i revistes 
especialitzades per tot arreu que li han fet com a actor espanyol dels més internacionals que han treballat 
l’escena i la pantalla grossa i petita durant quasi cinquanta anys. 

S’aprova per unanimitat. 

 

PUNT 11. ATORGAMENT DEL TÍTOL DE FILL PREDILECTE DE 
MALLORCA AL SR. GUILLEM CIFRE DE COLONYA 

Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta: 

La presidenta del Consell de Mallorca, d'acord amb els articles 1r, 3r i 6è del Reglament d'Honors i 
Distincions d'aquesta institució i fent ús de les facultats que li confereix la legislació vigent de Règim 
Local va resoldre iniciar l'expedient de nomenament de Fill Predilecte de Mallorca del senyor Guillem 
Cifre de Colonya, així com també nomenar el senyor Cosme Bonet Bonet instructor de l'expedient 
corresponent. 

Atès que l’instructor ha recollit aquells documents i testimonis adients dels mèrits del Sr. Guillem Cifre 
de Colonya per a rebre el guardó per al qual se'l proposa. 

A la vista de la documentació presentada es proposa que es prengui el següent 

ACORD 

Nomenar Fill Predilecte de Mallorca al senyor Guillem Cifre de Colonya, en virtut dels mèrits que es 
recullen a l'expedient instruït a l'efecte. 

INFORME DE L’INSTRUCTOR DE L’EXPEDIENT DE CONCESSIÓ DE LA DISTINCIÓ DE FILL 
PREDILECTE DE L’ILLA DE MALLORCA, AL SENYOR GUILLEM CIFRE DE COLONYA.  

Guillem Coll Cifre va néixer a Pollença el 1852, conegut amb el nom de Guillem Cifre de Colonya, era 
fill de Guillem Coll Torrandell i Antònia Cifre Seguí, els amos de la possessió de Colonya, situada al 
municipi de Pollença. El senyor de Colonya, Guillem Ignasi Cifre de Colonya O’Ryan, no tingué 
descendència directa i en el seu testament li va llegar tot el seu patrimoni. D’entre els béns que va rebre 
en destacava, la possessió que conraven els seus pares, Colonya. Així mateix l’hereu hagué de complir 
dues condicions, canviar el seu llinatge pel de Cifre de Colonya i estudiar una carrera. Des d’aquell 
moment, Guillem Coll, esdevingué Guillem Cifre de Colonya, el cinquè home més ric de Pollença que de 
ser fill de pagesos, va passar a ser fill adoptiu de senyors.  

Això li va permetre, a diferència de la major part dels joves pollencins de la seva generació, estudiar dret 
a Madrid, després d’un breu pas per la Facultat de Medicina. La seva estada a la capital de l’Estat entre 
1869 i 1879 el va posar en contacte amb els intel·lectuals més destacats del moment, que aleshores, 
precisament, estaven seduïts pels ideals del krausisme, del progressisme i del republicanisme. Francisco 
Giner de los Ríos fou la figura cabdal, el mestre que el convertí al nou ideari; però també foren 
transcendentals les amistats amb Nicolás Salmerón, -que arribà a president de la I República- i amb 
Manuel B. Cossío, l’amic de tota la vida. Durant aquells anys, a més d’acabar la carrera de Dret, va ajudar 
a fundar la Institución Libre de Enseñanza gràcies a les seves aportacions econòmiques, i també en va ser 
professor auxiliar des d’un primer moment. 



 102

Però tan interessant com això, és que decidí aplicar tot el bagatge cultural après a Madrid, a la seva 
població natal. El 1879, any de la tornada a Pollença i juntament amb una sèrie de col·laboradors locals, 
com Joan Albis o Pere Aloy de can Franch va fundar la Institució d’Ensenyament de Pollença. L’objectiu 
de la Institució era  eradicar l’analfabetisme del municipi, per modernitzar la societat rural. Ara bé, més 
enllà d’aquest objectiu general, cal especificar que a diferència de la Institució de Madrid, l’escola de 
Pollença no només havia de servir per il·lustrar el poble en sentit abstracte, sinó que també havia 
d’aconseguir alliberar les classes treballadores, és a  dir, els sectors de menestrals, petits llauradors i 
jornalers, del domini caciquil.  

En matèria educativa resulta obvi que Guillem Cifre decidí seguir al màxim els postulats institucionistes. 
De forma més concreta, es pot parlar d’una educació de caràcter laic, on es criticà l’aprenentatge 
merament teòric i memorístic, es rebutjaven els exàmens, els llibres de text i les lliçons magistrals; i es 
forní una nova concepció de la classe com a lloc de convivència entre l’alumne i el professor. La 
metodologia educativa s’incrementà amb les excursions escolars, que rompien idealment les parets de 
l’aula i convertien tot l’entorn de l’alumne en font de coneixements. Encara que això no volgués dir que 
no s’hagués de fer un gran esforç en els mateixos edificis escolars, que havien de ser especialment 
adaptats als nous corrents pedagògics, que, per altra part, Guillem Cifre coneixia profundament gràcies 
als seus viatges per Europa. Per això, impulsà la construcció d’un edifici gran i modern, que fou 
l’admiració dels pedagogs més moderns de l’època, com el mateix Cossío. S’ha de destacar, que es 
tractava del primer edifici construït específicament per ser una escola, no només de les Balears, sinó de 
tot l’Estat espanyol. Paradoxalment, encara ara, realitza funcions molt semblants per a les quals va ser 
creat, ja que és la seu del Centre Cultural de Pollença.  

L’escola, tot i els entrebancs i l’oposició de què va ser objecte per part de l’Església catòlica i dels sectors 
conservadors de la vila, realitzà la seva tasca amb un èxit considerable fins a l’any 1908, any de la mort 
de Guillem Cifre i mantingué les seves portes obertes fins a l’esclat de la guerra civil.  

Però l’activitat de Guillem Cifre va anar molt més enllà de l’àmbit educatiu. Un any després de la 
fundació de la Institució d’Ensenyament, el 1880, va crear una caixa d’estalvis associada a la Institució 
d’Ensenyament per fomentar l’estalvi entre els seus alumnes. Era la primera Caixa d’Estalvis de les 
Balears, amb un fort component social, ja que per a molts de pollencins significà un mitjà per escapolir-se 
de la usura. 

El caràcter social de les institucions que engegà Guillem Cifre, també és perfectament visible en la 
fundació d’una cooperativa mutualista el 1885. L’objectiu era que els més desvalguts de la població, 
disposassin d’alguns recursos en moments de malaltia o de desgràcia personal. També va impulsar una 
cooperativa, encara que de menor èxit.   

També hem de considerar important la seva actuació política, sempre enfocada a enfortir la societat civil i 
els béns generals en front dels interessos particulars, així com de la veritable democratització de la 
política. En aquest sentit, exercí un important lideratge sobre el republicanisme de Pollença, fruit del qual 
va créixer en importància. Va ser regidor de l’Ajuntament de Pollença en dues etapes, del 1885 al 1890 i 
de 1895 a 1904. Dues ocasions en les quals destacà, a més de pels aspectes esmentats anteriorment, per la 
decidida oposició al domini caciquil dels representants dels partits dinàstics –Conservadors i Liberals- al 
Consistori, una circumstància comuna a la majoria de municipis de l’illa de Mallorca en aquella etapa 
històrica. 

Per tot això que ja s’ha exposat, no resulta estrany que al llarg de la seva vida hagués hagut de suportar 
l’oposició de bona part de les famílies dominants econòmicament i políticament a Pollença, així com de la 
jerarquia eclesiàstica catòlica de Pollença i de Palma, que es posicionà totalment en contra de la seva 
obra, alhora que creà institucions educatives, escoles catòliques, i financeres com el Banc Agrícola de 
Pollença, que els servien de contrapès. 

L’Escola, però sobretot la Caixa d’Estalvis, varen poder subsistir, gràcies a la dedicació del seu fundador i 
de la seva dona, l’alemanya Clara Hammerl, amb qui es casà el 1889. Tampoc no es pot oblidar la tasca 
dels seus col·laboradors que limostraren fidelitat a ell i a la seva obra, fins i tot després de la seva mort, 
casos de Rafel Cortès Bibí, Joan Vilanova Cerdà, Rafel Colom, els germans Bestard, Llorenç March o 
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Cristòfol March. Però això no hauria estat possible sense la important acceptació popular amb què van 
comptar les persones relacionades amb Guillem Cifre.  

La tràgica mort de Guillem Cifre de Colonya, el 1908 a Lió, no va significar el final de la seva obra. 
L’escola, amb diversos alts i baixos, perdurà fins a la Guerra Civil, moment en què fou clausurada per 
sempre. A més, els seus postulats pedagògics varen ser assumits pels mestres que dominaren l’escena 
educativa de Mallorca durant el primer terç del segle XX. A més, la Caixa d’Estalvis ha arribat fins avui, 
amb un èxit creixent.  

De fet, no només perduren la Caixa i el seu edifici emblemàtic sinó l’empremta de modernitat, tolerància, 
progressisme i coherència ideològica que Guillem Cifre de Colonya va deixar en tots els camps a què es 
dedicà, i que avui encara són plenament assumits per la nostra societat actual.  No és estrany, que la seva 
figura necessitàs l’arribada dels períodes democràtics per veure reconeguts els mèrits que va contreure en 
vida. Així, si bé el 1908 no va tenir cap reconeixement oficial quan va morir, amb l’arribada de la Segona 
República li varen dedicar un carrer –on estava situat l’edifici escolar- i el 1935 va rebre el primer 
homenatge públic, en el pati del col·legi que havia fundat. Durant els anys foscos del franquisme un altre 
cop el silenci i la repressió, fins i tot, el seu nom va ser llevat de l’edifici que bastí amb tanta cura, essent 
substituït pel de Miquel Costa i Llobera. 

El 4 de juny de 2008 va fer cent anys que Guillem Cifre de Colonya, abans Guillem Coll, va morir a la 
ciutat francesa de Lió. L’any 1977 va ser nomenat fill il·lustre de Pollença, a més, dues institucions 
culturals de Pollença i la facultat de pedagogia de la UIB porten el seu nom. També existeix una fundació 
homònima vinculada a la Caixa d’Estalvis que va fundar, i per si això fos poc, gaudeix d’un carrer dedicat 
a la seva vila natal.  

Per tot plegat, es proposa la figura de Miquel Cifre de Colonya per ser declarat Fill Predilecte de l’Illa de 
Mallorca. 

S’aprova per unanimitat. 
 

DEPARTAMENT DE CULTURA I PATRIMONI 

PUNT 12. RECURS DE REPOSICIÓ DEDUÏT PEL SR. RAFAEL MORENO 
RIBAS EN REPRESENTACIÓ DE LA SRA. INES SERRA RIERA CONTRA 
L'ACORD DEL PLE DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA DE DIA 3 DE 
MARÇ DE 2008 

Es dóna compte de la següent proposta de la vicepresidenta i consellera executiva de 
Cultura i patrimoni: 

Amb el compliment de les formalitats exigibles, el Sr. Rafael Moreno Ribas, en nom i representació de la 
Sra. Inés Serra Riera, dedueix recurs potestatiu de reposició contra l’acord del Ple del Consell Insular de 
Mallorca de dia 3 de març de 2008 que acordà:  

1.- Estimar parcialment les al·legacions fetes per la promotora l’1 d’octubre de 2007 (NRE 24251), de 
manera que l’apartat 1r de l’article 101 de la Llei 12/98, de 21 de desembre del PHIB relatiu al deure de 
conservació d’un element BIC deixa de ser considerada una infracció molt greu sancionable de manera 
individual i es subsumeix dintre dels articles amb els quals la sanció pròpiament dita està directament 
relacionada, tot plegat amb la conseqüent reducció de la quantia de la multa. 

2.- Sancionar a la Sra. Inés Serra Riera per la comissió de la infracció administrativa molt greu en matèria 
de patrimoni històric, al contravenir el disposat en l’article 101 apartat 2n, en relació amb els articles 1, 
22, 26, 50, 51 i 59, 2 i ss de la Llei 12/1998, de 21 de desembre del PHIB, consistent en la destrucció 
d’uns bens d’interès cultural: 
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a) El núm. 38/49  inventari jaciment  número IMPP 1026, de la carta arqueològica del Govern de les IB, 
Registre General de Béns d’Interès Cultural de l’Estat codi R-I 51-0002687, titulat jaciment Sa Marina 
Gran, referit a un assentament de s’estén des de l’època de ferro fins al període romà incloent restes 
fenícies identificades com a peces ceràmiques i elements lítics. 

b)El número 38/50 inventari jaciment número IMPP 1024, de la carta arqueològica del Govern de les IB, 
Registre General de Béns d’Interès Cultural de l’Estat codi R-I 51-0002689, que identifica una necròpolis 
utilitzada des de l’època del ferro fins el període romà amb restes ceràmics, de metall, vidre, etc. 

provocant uns danys irreparables al patrimoni per al comú de la societat, amb una multa de CENT  
SETANTA-CINC MIL EUROS (175.000.- �). 

Des d’una perspectiva jurídico-processal, el recurs s’ha interposat en temps i forma i s’ha donat trasllat 
del mateix a l’Ajuntament de Ses Salines i al Sr. Domingo Vidal Vidal, atesa la seva condició 
d’interessats, per tal que pogués deduir al·legacions, sense que s’hagin presentat cap.  

Ateses 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), la vicepresidenta i consellera executiva del 
departament de Cultura i Patrimoni, eleva al Ple la següent proposta d’ 

ACORD 

1.- Estimar Parcialment, el recurs de reposició interposat pel Sr. Rafael Moreno Ribas en representació de 
la Sra. Inés Serra Riera, amb la subsegüent confirmació parcial de l’acord adoptat pel Ple del Consell 
Insular de Mallorca de dia 3 de març de 2008, de manera que la classificació administrativa de la 
infracció comesa contra el Patrimoni Històric deixa de ser considerada una infracció molt greu per 
contravenir el regulat en l’article 101,2 en relació amb els articles 1, 22, 26, 50, 51 i 59,2 i ss de la Llei 
del Patrimoni Històric Històric de les Illes Balears i passa a ser considerada una infracció greu, per 
contravenir el disposat en l’article 102,4 del mateix text legal, tot plegat amb la conseqüent reducció de la 
quantia de la multa. Aquest acord s’adopta sobre la base de l’informe jurídic emès per la TAG cap de la 
secció jurídica i administrativa de la direcció insular de Patrimoni Històric de data 19 d’agost de 2008, el 
qual s’adjunta i forma part integrant del present acord.   

2.- Sancionar a la Sra. Inés Serra Riera per un import  final total de 48.080,97.- �. 

3.- Notificar aquest acord a la Sra. Inés Serra Riera, a l’Ajuntament de Ses Salines i al denunciant Sr. 
Domingo Vidal Vidal. 

4.- El pagament de l'esmentada sanció s'haurà de fer en metàl·lic en la Tresoreria d'aquest Consell Insular 
de Mallorca en el termini de 30 DIES, comptadors des del següent a la notificació del present Acord. 
Transcorregut aquest termini sense que s'hagi efectuat el pagament voluntari de la sanció, aquest Consell 
Insular procedirà al cobrament per la via de constrenyiment. El pagament de la sanció se suspendrà si 
durant el termini legal per a la interposició del recurs es garanteix l'import de la totalitat de la sanció. La 
garantia a constituir per part del reclamant per a obtenir la suspensió serà dipositada en la Tresoreria 
d'aquest Consell Insular, en efectiu, en valors públics o mitjançant un aval o fiança per l'import de la 
sanció. 
 

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

DEPARTAMENT D'HISENDA I INNOVACIÓ  

PUNT 13. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE 
SUBVENCIONS DEL CONSELL DE MALLORCA PER A L'ANY 2008 
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Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu d'Hisenda i Innovació: 

Atès que des del Departament de Cultura i Patrimoni i el departament de Presidència 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 

Primer.- Modificar el Pla Estratègic de Subvencions del Consell de Mallorca per a l'any 2008 en el sentit 
següent: 

DEPARTAMENT DE CULTURA I PATRIMONI 

• A l'apartat 2 de Promoció Cultural "Objectius específics per destinatari o convocatòria", afegir: 

�� Estudi Zero Teatre, Societat Cooperativa Limitada p/obres Teatre Sans 

- Obres de remodelació i equipament del Teatre Sans 

• A l'apartat 5 de Promoció Cultural "Pressupost previst", afegir la següent partida: 

PARTIDES NOMINATIVES 

PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

20.45130.779XX Estudi Zero Teatre, Societat Cooperativa Limitada p/obres Teatre Sans 20.000,00 � 

• A l'apartat 5 de Promoció Cultural "Pressupost previst", modificar la següent partida: 

On deia: 

PARTIDES NOMINATIVES 

PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

00.45130.78902 Fundació Es Baluard 300.000,00 � 

Ha de dir: 

 PARTIDES NOMINATIVES 

PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

00.45130.78902 Fundació Es Baluard 315.000,00 � 

• A l'apartat 5 de Promoció Cultural "Pressupost previst", modificar la següent partida: 

On deia: 

PARTIDES NOMINATIVES 
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PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

20.45130.78900 Altres transferències comissió de cultura 118.000,00 � 

Ha de dir: 

 PARTIDES NOMINATIVES 

PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

20.45130.78900 Altres transferències comissió de cultura 0,00 � 

• A l'apartat 5 de Patrimoni Cultural "Pressupost previst", modificar la següent partida: 

On deia: 

PARTIDES NOMINATIVES 

PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

20.45310.47900 Aport. Empreses privades Patrimoni Cultural 90.000,00 � 

Ha de dir: 

PARTIDES NOMINATIVES 

PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

20.45310.47900 Aport. Empreses privades Patrimoni Cultural 0,00 � 

• A l'apartat 5 de Biblioteques, Arxius i Museus "Pressupost previst", modificar la següent partida: 

On deia: 

PARTIDES NOMINATIVES 

PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

20.45400.78900 Conveni infraestr. biblioteques, arxius i museus 120.000,00 � 

Ha de dir: 

 PARTIDES NOMINATIVES 

PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

20.45400.78900 Conveni infraestr. biblioteques, arxius i museus 90.000,00 � 

• A l'apartat 5 de Patrimoni Cultural "Pressupost previst", modificar les següents partides: 

On deia: 

PARTIDES NOMINATIVES 

PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
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20.45310.76200 Convocatòria ajunt. restaurac. Patrimoni Cultural 155.012,00 � 

20.45310.78900 Convoc. restauració i conserv. béns Patrimoni Cultural 135.006,00 � 

Ha de dir: 

 PARTIDES NOMINATIVES 

PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

20.45310.76200 Convocatòria ajunt. restaurac. Patrimoni Cultural 0,00 � 

20.45310.78900 Convoc. restauració i conserv. béns Patrimoni Cultural 0,00 � 

• A l'apartat 2 de Promoció Cultural "Objectius específics per destinatari o convocatòria", afegir: 

�� Aportació Fundació ACA p/adq. mobiliari aula gastr. 

- Equipament mobiliari aula gastronòmica. 

• A l'apartat 5 de Promoció Cultural "Pressupost previst", afegir la següent partida: 

PARTIDES NOMINATIVES 

PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

20.45130.789XX Aportació Fundació ACA p/adq. mobiliari aula gastr. 62.000,00 � 

• A l'apartat 2 de Promoció Cultural "Objectius específics per destinatari o convocatòria", afegir: 

�� Aportació Obra Cultural Balear p/Casal Alcover 

- Dotació equipament al Casal Joan Alcover 

• A l'apartat 5 de Promoció Cultural "Pressupost previst", afegir la següent partida: 

PARTIDES NOMINATIVES 

PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

20.45130.789XX Aportació Obra Cultural Balear p/Casal Alcover 60.000,00 � 

• A l'apartat 2 de Promoció Cultural "Objectius específics per destinatari o convocatòria", afegir: 

�� Produccions del Mar Management SL p/obres Teatre del Mar 

- Obres de remodelació i equipament del Teatre del Mar 

• A l'apartat 5 de Promoció Cultural "Pressupost previst", afegir la següent partida: 

PARTIDES NOMINATIVES 

PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

20.45130.779XX Produccions del Mar Management SL p/obres Teatre del Mar 20.000,00 � 
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DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA 

DIRECCIÓ INSULAR DE COMUNICACIÓ 

• A l'apartat 5 : “Pressupost previst”, allà on deia: 

 

PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

00.46100.47900 Patrocini programes interès general 20.000,00 � 

00.46100.47901 Altres Transferències mitjans de comunicació 320.000,00 � 

Ha de dir: 

 

PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

00.46100.47900 Patrocini programes interès general 0 � 

00.46100.47901 Altres Transferències mitjans de comunicació 0 � 

DIRECCIÓ INSULAR DE  RELACIONS INSTITUCIONALS 

• A l'apartat 5 : “Pressupost previst”, allà on deia: 

 

PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

00.46330.48900 Subvencions dinamització 9.000,00 � 

Ha de dir: 

 

PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

00.46330.48900 Subvencions dinamització 0 � 

 
La presidenta dóna la paraula al Sr. Pere Felip, representant de la Unió d’Associacions 
de Mallorca, el qual fa la intervenció següent: 

“Honorable Sra. Presidenta, honorables senyores i senyors consellers, la Unió 
d’Associacions de Mallorca, sobre aquest punt tant important de subvencions, exposarà 
el següent: 

Suggerim, sol·licitam, exigim que l’equip de govern del Consell Insular de Mallorca, 
per via d’urgència, concedeixi una partida econòmica elevada al departament d’Esports 
i Promoció Sociocultural que presideix la consellera Sra. Dolça Mulet, la qual ens 
consta que està passant un vertader via crucis per poder atendre les necessitats socials. 



 109

La nostra entitat recolza la Sra. Dolça Mulet sense cap reserva perquè sabem, en veritat, 
que realitza una tasca digna, amb idees pròpies, però impossible de dur a terme perquè 
té les arques sense un velló. 

El departament d’Esports i Promoció Sociocultural, des del començament d’aquesta 
legislatura, està, contra tota lògica, amb un pressupost congelat tot perjudicant greument 
–aquest fet injust– a un col·lectiu social importantíssim (el més important de tots) que és 
la gent gran, que mereix la màxima sensibilitat i recolzament. 

Segurament la Sra. Dolça Mulet no té ni per comprar segells de correus. No seria 
desgavellat pensar que els segells, presumptament, els paga de la seva butxaca la Sra. 
Mulet. I si no es modifica el pressupost d’aquest departament, no ens estranyaria que 
aviat, molt aviat –tal vegada abans de Nadal–, la Sra. Mulet faci “suspensió de 
pagaments” com aquell qui diu. És a dir, tancar el quiosquet i tot el col·lectiu de la 
tercera edat destrossat i “cap a Son Tril·lo”.  

No comprenem com l’equip de govern és tan apàtic i insensible davant aquesta situació. 
No reacciona. I ja és hora d’agafar el bou per les banyes i mullar-se. El problema social 
de la tercera edat no és negociable, Sra. presidenta. S’ha de denunciar que el pagament 
dels lloguers dels locals no arriba als clubs. Es deuen, als propietaris, nou mesos. I les 
subvencions que hi arriben són rosegons que no basten ni per a pipes. 

Tots els doblers que es destinin al col·lectiu de la tercera edat estaran sempre ben 
emprats. 

Quan es parla de la “política social”, tots se n’omplen la boca. En aquests temps de 
problemes econòmics (se’n digui crisi, recessió, etc.) és el moment de fer una “política 
social” socialista, socialitzada i radical.  

Sense esmentar ni assenyalar els usurpadors de doblers públics, que han de ser castigats 
amb tot el rigor de la llei i fer que tornin el suposadament robat; també totes les 
administracions locals (inclòs, per descomptat, el Consell Insular de Mallorca) haurien 
de suspendre targetes de crèdit, brindis nadalencs, dinars, regals, calendaris, agendes, 
viatges, etc. a càrrec del sofert contribuent. 

També seria convenient frenar l’augment de l’ocupació pública, quan els empleats del 
sector privat estan en recessió. També anul·lar alts càrrecs, amb els seus departaments 
ficticis i cotxes de luxe oficials. 

Control total de les subvencions i les que es donin que siguin per a causes justes. 

Primer, les qüestions socials i el que sobri per a altres assumptes. Hi ha massa despeses 
innecessàries, malbaratadores, inútils, luxoses i discriminatòries. L’assumpte és 
engreixar els pressuposts amb encàrrecs com ara impremta, publicitat, vestuari 
propagandístic, mobiliari de luxe, etc. Ja n’hi ha prou de tant de malgastar a costa del 
tresor públic mentre els clubs de la tercera edat estan asfixiats econòmicament perquè, 
des del Consell Insular de Mallorca, no els arriba ni un trist euro i sembla ser que la 
situació encara empitjorarà, la qual cosa vol dir que el col·lectiu de la tercera edat, per 
culpa de l’Administració (que no és coherent a l’hora del repartiment de pressuposts i 
subvencions) anirà, irremissiblement, cap al caos, el desastre i la destrucció. I no oblidin 
vostès, senyores i senyors consellers, que les persones majors (que han fet feina tota la 
vida) es mereixen el millor i no galtades injustes, humiliacions i marginació. 
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Per tant, el que fa falta és austeritat, sacrifici, estalvi, bona administració, bon control i 
no ferir de mort els clubs de la tercera edat que haurien de ser els primers en tot, 
començant per les subvencions. 

Ha arribat el moment de la solució final al problema social.” 

El Sr. ALVAREZ (PP) intervé tot seguit. 

Demana que es tractin conjuntament els punts 13, 14 i 15, atès que és al punt 15 on 
realment es fa la modificació de crèdit i els altres són propostes del pla estratègic de 
subvencions. 

Anuncia que, respecte als punts 13 i 14, el seu Grup s’abstendrà, i votarà en contra el 
punt 15, perquè considera que ha esdevingut habitual que algunes propostes arribin amb 
l’informe desfavorable d’Intervenció, la qual cosa els condiciona el vot i, alhora, es posi 
en dubte el funcionament del Consell Insular de Mallorca a l’hora de fer les 
modificacions, suplements i qualsevol expedient de modificació de crèdit. 

Reconeix que és un expedient que inclou tres conceptes, que són els crèdits 
extraordinaris, els suplements de crèdit i les transferències de crèdit. Respecte a les 
transferències de crèdit i per manca de concurrència, es realitzen unes modificacions 
valorades en 134.000 euros aproximadament. 

Reitera la petició que les modificacions de crèdits vagin acompanyades d’informes 
favorables d’Intervenció. 

A continuació intervé la presidenta, degut a l’absència del Sr. Alemany, vicepresident i 
conseller d’Hisenda i Innovació.  

Manifesta el seu compromís per tal de procurar que el Grup Popular pugui rebre la 
informació que necessiten més aviat així com poder comptar, en aquests expedients, 
amb els informes favorables d’Intervenció malgrat que, de vegades, s’han de prendre 
decisions polítiques en pro de l’interès general. 

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

 

PUNT 14. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE 
SUBVENCIONS DEL CONSELL DE MALLORCA PER A L'ANY 2008 ( IMAS) 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu d'Hisenda i Innovació: 

La llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions preveu en el seu capítol II, article 8 que els 
òrgans de les administracions públiques que proposin l'establiment de subvencions, amb caràcter previ, 
han de concretar-ne un pla estratègic als efectes de complir els objectius d'estabilitat pressupostària.  

En compliment de l'anterior, el Consell de Mallorca ha elaborat i aprovat anualment un Pla estratègic de 
subvencions per cadascuna de les Direccions Insulars en què està dividit el Consell de Mallorca i els seus 
Organismes Autònoms, amb la metodologia i contingut que assenyala l'article 8 de l'esmentada llei: 
objectius i efectes, termini d'aplicació, costs previsibles i fonts de finançament d'acord amb les previsions 
contingudes en el pressupost general de la corporació. 

Atès que en data 21 de juliol de 2006, s'ha aprovat mitjançant el RD 887/2006 el Reglament de la llei 
38/2003 que desenvolupa en els articles 10 al 15 de la secció 1ª del Capítol III del Títol Preliminar els 
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principis directors, àmbit, contingut, competència, seguiment i efectes del incompliment del pla estratègic 
de subvencions i que en la disposició transitòria primera determina que en el termini de sis mesos a partir 
de la seva entrada en vigor s'ha de dur a terme l'adequació dels plans estratègics vigents.  

Atès que la disposició final primera del citat Reglament determina, no obstant, el caràcter no bàsic de la 
secció 1ª del Capítol III del Títol Preliminar, i que l'apartat 2 d'aquesta disposició final disposa que 
respecte de les Comunitats Autònomes amb competències assumides en matèria de règim local, el 
reglament s'aplicarà a les entitats que integren l'Administració Local en l'àmbit territorial de les referides 
comunitats autònomes. 

Atès l’acord adoptat pel ple de la Corporació en sessió extraordinària de dia 29 d’octubre de 2007, d’acord 
amb el qual es va aprovar el Pla estratègic de subvencions dels Departaments i Organismes Autònoms del 
Consell de Mallorca per a l'exercici de 2008. 

Atesa la proposta del president de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de 18 d’agost de 2008, així com les 
raons d’interès públic que s’han tingut en compte per a la previsió de les subvencions.  

El conseller qui subscriu proposa que el Ple adopti l’acord següent: 

1. Aprovar la modificació del Pla estratègic de subvencions de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per a 
l'exercici de 2008, aprovat pel ple el dia 29 d’octubre de 2007, en els següents termes: 

a) A l’apartat corresponent a l’Àrea de Protecció al Menor i Atenció a la Família, en el punt 3 d’efectes 
previstos, cal modificar els següents extrems: 

INCORPORAR: 

Actuacions, participants i beneficiaris Previsió 

Nre. d’entitats beneficiades en l’àmbit residencial, terapèutic i/o d’integració de 
menors protegits de Mallorca 9 

b) A l’apartat corresponent a l’Àrea de Protecció al Menor i Atenció a la Família, en el punt 5 de 
“Pressupost previst”, cal modificar els següents extrems: 

INCORPORAR: 

Partida Concepte Import 

20 31339 48900 Convocatòria de Subvencions a Entitats Sectorials 50.000,00 � 

c) A l’apartat corresponent a l’Àrea de Serveis Socials, en el punt 3 d’efectes previstos, cal modificar 
els següents extrems: 

ON DIU: 

Actuacions, participants i beneficiaris Previsió 

Nre. projectes adreçats a persones en situació d’exclusió social 8 

HA DE DIR: 

Actuacions, participants i beneficiaris Previsió 

Nre. projectes adreçats a persones en situació d’exclusió social 9 

d) A l’apartat corresponent a l’Àrea de Serveis Socials, en el punt 5 de “Pressupost previst”, cal 
modificar els següents extrems: 

INCORPORAR: 
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Partida Concepte Import 

30 31345 48905 Consejo Gral. de la Abogacía Española 15.000,00 � 

2. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears 

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

PUNT 15. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM. 30 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2008 

Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta: 

Aquesta Presidència, per Providència de dia 25 d’agost 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. 

Vista la proposta de la consellera executiva del Departament de Cultura i Patrimoni de canvi de destí 
d’inversió finançada amb Fons de Compensació Interterritorial,  

Vist que la Intervenció d'aquest Consell Insular ha emès el dictamen preceptiu, amb data de 25 d’agost 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.-  Canviar el destí del següent projecte d'inversió de l'exercici de 2007 finançat amb el concepte 
d'ingrés 80.75501 Caib: Fons de Compensació Interterritorial  l'execució del qual ja ha finalitzat,  

Partida Denominació Import Projecte 

20,45900,62880 Inc fons bibligràfic normal.lingüística 216.000,00 07459006280000 

atesa la proposta de la consellera executiu del Departament de Cultura i Patrimoni d’11 de juliol d'utilitzar 
el romanent afectat d'aquest projecte per iniciar un nou projecte d’inversió en el pressupost de 2008, 
prèvia l'aprovació del corresponent expedient de modificació de crèdits mitjançant crèdit extraordinari: 

Partida Denominació Import Projecte 

20.45190.68200 Edificis i altres construccions Cultura 216.000,00 08451906820000 

SEGON.- Aprovar l'expedient núm. 30 de modificació de crèdits en el Pressupost propi de 2008, d'acord 
amb el següent detall: 

EXPEDIENT NÚM. 30 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2008 

    
* CRÈDITS EXTRAORDINARIS (CEX-8/08)    

PARTIDA CONCEPTE IMPORT projecte 
20,45190,68200 Inversió edificis i altres construccions cultura 216.000,00 08451906820000 
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20,45130,77902 Estudi Zero Teatre, SCL p/obres Teatre Sans 20.000,00  
20,45130,77903 Produccions del Mar Manegement SL p/obres Teatre Mar 20.000,00  
20,45130,78903 Aportació Obra Cultural Balear p/Casal Alcover 60.000,00  
20,45130,78904 Aport.Fundació ACA p/adquisició mobiliari aula gastr. 62.000,00  
10,22300,20600 Lloguer equips informàtics Bombers de Mallorca 67.807,00  
    
              TOTAL AUGMENTS PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS 445.807,00  
    
FONS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS:  
    
1) Baixes per anul·lació   
20,45310,76200 Convocatòria ajunt. Resaturac. Patrimoni cultural 155.012,00  
20,45310,78900 Convoc. restauració i conserva. Béns Patrimoni C. 6.988,00  
    

PARTIDA CONCEPTE IMPORT projecte 
    
 Total baixes per anul·lació  162.000,00  

2) Romanent de tresoreria   
    

PARTIDA CONCEPTE IMPORT  
99,87000 Romanent tresoreria p/fin.crèdits extraordinaris (FA) 216.000,00 07459006280000 
99,87000 Romanent tresoreria p/fin.crèdits extraordinaris  0,00  

    
 Total romanent de tresoreria p/fin.c.extraord. 216.000,00  
    

3) Majors ingressos recaptats   
    

PARTIDA CONCEPTE IMPORT  
10,36100 Conveni Unespa 67.807,00  
    
 Total majors ingressos  67.807,00  
    
TOTAL FONTS DE FINANÇAMENT PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS 445.807,00  
    
* SUPLEMENTS DE CRÈDITS (SUPL-4/08)    
    

PARTIDA CONCEPTE IMPORT projecte 
80,45110,63200 Obra reposició edifici La Misericòrdia 26.185,17 08451106320000 
80,45810,63200 Obres de reposició Museu Krekovic 40.000,00  
10,22300,21300 Conservació maquinària Bombers de Mallorca 24.000,00  
10,22300,21400 Conservació vehicles Bombers de Mallorca 50.000,00  
10,22300,22001 Premsa, llibres Bombers de Mallorca  2.000,00  
10,22300,22108 Productes neteja Bombers de Mallorca 4.000,00  
10,22300,22199 Altres subministraments Bombers de Mallorca 10.000,00  
10,22300,22699 Altres despeses Bombers de Mallorca 4.000,00  
10,22300,22706 Estudis i treballs tècnics Bombers de Mallorca 34.000,00  
10,22300,23101 Locomoció personal Bombers de Mallorca 9.000,00  
10,22300,62300 Nova inversió maquinària Bombers de Mallorca 40.000,00  
80,22300,63200 Obra reposició Bombers de Mallorca 23.000,00  
80,12120,21200 Conservació d'immobles serveis generals 100.000,00  
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80,12120,21400 Conservació de vehicles Serveis Generals 41.560,38  
00,11100,22604 Publicacions/Activitats Culturals OOGG Presidència 22.911,45  
00,46100,22604 Activitats Culturals Gabinet de Premsa 97.877,11  
00,45130,79802 Fundació Es Baluard 15.000,00  
20,45110,22002 Material Informàtic no inventariable edifici la Mise. 10.000,00  
20,45190,22706 Estudis i treballs tècnics Cultura 68.308,00  
20,45320,22699 Altres despeses Patrimoni Històric 10.000,48  
    
 TOTAL AUGMENTS PER SUPLEMENTS 631.842,59  
    
 FONS DE FINANÇAMENT DELS SUPLEMENTS:  
    
1) Baixes per anul·lació   
20,45310,78900 Convoc. restauració i conserva. Béns Patrimoni C. 55.000,00  

PARTIDA CONCEPTE IMPORT projecte 
    

 TOTAL BAIXES PER ANUL·LACIÓ  55.000,00  
2) Romanent de tresoreria   

PARTIDA CONCEPTE IMPORT projecte 
99,87001 Romanent tresoreria p/fin.suplements (FA) 26.185,17 07721006320000 
    
 Total romanent de tresoreria p/fin.suplem. 26.185,17  

    
3) Majors ingressos recaptats   

PARTIDA CONCEPTE IMPORT  
10,36100 Conveni Unespa 200.000,00  
80,42000 Participació en ingressos de l'Estat 350.657,42  
    

 Total majors ingressos 550.657,42  
    

                  TOTAL FONS DE FINANÇAMENT PER SUPLEMENTS 631.842,59  
    
* TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS  (TRA-15/08)   
    
A) AUGMENTS DE CRÈDITS P/ TRANSFERÈNCIES  

PARTIDA CONCEPTE IMPORT  
20,45710,48901 Aportació Fundació Teatre Principal 33.660,00  
20,45830,48900 Aportació Fundació Museu Llorenç Villalonga 100.000,00  
60,11108,23100 Locomoció òrgans de govern esports i prom.sociocult. 1.000,00  
    
 TOTAL AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES  134.660,00  
    
B) DISMINUCIONS DE CRÈDITS P/ TRANSFERÈNCIES  

PARTIDA CONCEPTE IMPORT  
20,11103,23100 Locomoció càrrecs OG Cultura 28.000,00  
20,45320,22706 Estudis i treballs tècnics Patrimoni Històric 15.660,00  
20,45310,47900 Aportació empreses privades Patrimoni Cultural 90.000,00  
60,45200,22604 Publicacions/act.culturals Polisp.Sant Ferran 1.000,00  
    
 TOTAL DISMINUCIONS P/TRANSFERÈNCIES 134.660,00  
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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 de3 març". 

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

DEPARTAMENT DE TERRITORI 

PUNT 16. PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE L’ENCOMANDA DE GESTIÓ EN 
MATÈRIA DE DISCIPLINA URBANÍSTICA FORMULADA PER PART DE 
L’AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA AL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori: 

Des del Departament del Territori, conscients de què la pressió constructora sobre el sòl rústic és cada dia 
mes intensa i de què en els municipis més petits la manca de mitjans i la proximitat dels responsables 
polítics amb els infractors dificulta l’aplicació de les mesures disciplinàries, es varen elaborar, durant el 
mes de gener de 2008, dues propostes de conveni la finalitat dels quals és oferir als municipis de població 
inferior a 5.000 habitants l’assistència i la cooperació necessàries per a la protecció de la legalitat 
urbanística, tot això a la vista del que disposen els articles 36.1b), 55.d) i 57 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’art. 46 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre de Consells 
Insulars. 

L’article 58 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, 
estableix que, en el marc de la normativa vigent i respectant la voluntat de les entitats afectades, per raons 
d’eficàcia, eficiència i economia, i a fi de prestar un millor servei a la ciutadania, l’administració 
autonòmica de les Illes Balears, els consells, els ajuntaments i la resta d’entitats locals de les Illes es 
poden transferir i delegar, entre sí, competències i encomanar la gestió ordinària de serveis, sempre amb 
respecte als àmbits competencials respectius.  

L’article 63 estableix que l’encàrrec de gestió no suposa la cessió de la titularitat de la competència ni 
dels elements substantius del seu exercici, i s’ha de formalitzar mitjançant un conveni interadministratiu. I 
l’article 64.1 preveu que l’encàrrec de gestió es pugui fer dels ajuntaments a altres administracions. 

Per aquest motius ambdues propostes de conveni  consisteixen en una encomanda de gestió per part del 
concret Ajuntament al Consell Insular de Mallorca. La primera ve únicament  referida a la funció 
inspectora en l’àmbit del sòl rústic del concret municipi (Model I). La segona proposta consisteix en una 
encomanda de gestió per part de l’Ajuntament al Consell Insular de Mallorca de la funció inspectora en 
l’àmbit del sòl rústic del concret municipi i també de la instrucció dels procediments sancionadors i de 
restitució de la legalitat urbanística que s’hagin d’incoar com a conseqüència de la constatació, mitjançant 
les concretes actes d’inspecció, d’actes d’edificació i ús del sòl presumptament constitutius d’infracció 
urbanística (Model II). 

Mitjançant ofici de 5 de febrer de 2008 ambdues propostes de conveni foren trameses als municipis de 
població inferior de 5.000 habitants, això als efectes què manifestessin si estarien interessats en la seva 
signatura. 

Diferents municipis han mostrat interès en la signatura d’un dels dos convenis (Model I ò Model II), i, 
concretament, el municipi de Santa Eugènia mitjançant acord de Ple de 29 de juliol de 2008 ha aprovat la 
proposta del conveni d’encomanda de gestió de la funció inspectora (Model I), acord que ens ha tramès 
mitjançant ofici de 5 d’agost de 2008. 
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Pel seu costat, l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
estableix que es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de les 
corporacions per a l’adopció de l’acord de transferència de funcions o activitats a altres Administracions 
públiques, així com l’acceptació de les delegacions o encomandes de gestió realitzades per altres 
administracions. 

A la vista de l’anteriorment exposat, i, especialment, a la vista del que disposa l’article 47.2.h) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, s’eleva al Ple del Consell Insular de 
Mallorca la següent proposta d’  

ACORD 

1r.- El Consell Insular de Mallorca accepta l’encomanda de gestió formulada per part de l’ajuntament de 
Santa Eugènia, mitjançant acord de Ple de 29 de juliol de 2008, la qual s’articula en el següent conveni: 

“PROPOSTA DE CONVENI D’ENCOMANA DE GESTIÓ EN MATÈRIA DE DISCIPLINA 
URBANÍSTICA PER PART DE L’AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA AL CONSELL INSULAR 
DE MALLORCA 

REUNITS 

D’una banda, l’Hble. senyora Francina Armengol Socias, presidenta del Consell de Mallorca, que 
actua en nom i representació d’aquesta Administració, amb domicili al carrer Palau Reial, 1 de Palma, 
amb el núm. d’identificació fiscal S0711002F, en l’exercici de la competència atribuïda per l’article 
9.2. lletra q) de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, i amb fonament en l’acord de Ple 
del Consell de Mallorca de ***. 

I d'altra part, l’Il·lm. senyor Guillem Crespí Sastre, batle de Santa Eugènia, que actua en nom i 
representació del municipi de Santa Eugènia, amb domicili a la Plaça Bernat de Santa Eugènia, 7, amb el 
núm. d’identificació fiscal P0705300B, i amb fonament en l’acord de Ple de l’Ajuntament de 29 de juliol 
de 2008. 

Ambdues parts es reconeixen mútua capacitat legal per obligar-se i 

EXPOSEN 

I.- La pressió constructora sobre el sòl rústic és de cada dia més intensa i extensa. La insuficiència de 
l’aplicació dels mitjans disciplinaris prevists a la legislació per part dels Ajuntaments, que són els ens 
administratius que ostenten la competència originària en matèria de disciplina urbanística, fomenta la 
degradació del nostre medi ambient i dificulta el manteniment de la coherència i credibilitat dels 
instruments de planejament i d’ordenació territorial. 

És en els municipis més petits on la manca de mitjans i la proximitat dels responsables polítics amb els 
infractors dificulta l’aplicació de les mesures disciplinàries. 

II.- Atès que la voluntat del Consell de Mallorca és oferir als Ajuntaments que tenguin una població 
inferior a 5.000 habitants l’assistència i cooperació necessàries per a la protecció de la legalitat 
urbanística i, en concret, la funció inspectora en l’àmbit del sòl rústic del dit terme municipal. 

III.- Atès el que disposen els articles 36.1b), 55.d) i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, l’art. 46 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre de Consells Insulars, i, en especial, a la 
vista d’allò que recull l’article 24.1 de la Llei 10/1990, de 23 d’octubre, de disciplina urbanística. 

IV.- A la vista que l’Ajuntament de Santa Eugènia ha acordat adreçar-se al Consell de Mallorca perquè 
dugui a terme, mitjançant encomanda de gestió, la funció inspectora en l’àmbit esmentat. 

V.- Atès que la realització de l’activitat encomanada no suposa una cessió de la titularitat de la 
competència ni dels elements substantius del seu exercici, i, en conseqüència, ambdues parts poden seguir 
exercint les seves respectives competències fora dels termes del present conveni. 
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Per tot l’exposat, de conformitat amb l’art. 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 
de gener, i de conformitat amb el que disposen els art. 58, 63 i 64 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, 
municipal i de règim local de les Illes Balears, subscriuen el present conveni d’  

ENCOMANA DE GESTIÓ  

PRIMER: El present conveni d’encomanda de gestió té per objecte la realització per part del Consell de 
Mallorca, a través del Servei de Disciplina Urbanística, Habitabilitat i Litoral del Departament de 
Territori, de les inspeccions en matèria de disciplina urbanística, en l’àmbit del sòl rústic del terme 
municipal anteriorment esmentat, motivades pels actes d’edificació i ús del sòl presumptament 
constitutius d’infracció urbanística dels quals es tengui coneixement a partir de la signatura del present 
conveni. 

Igualment, el Consell de Mallorca exercirà les funcions inspectores municipals prèvia tramesa per part de 
l’Ajuntament, en el termini màxim de quinze dies, de la corresponent denúncia que s’hagi formulat 
davant la corporació municipal a partir de la signatura del present conveni, o prèvia petició de l’òrgan 
competent de l’Ajuntament. 

De les actes d’inspecció aixecades pel dit Servei es donarà trasllat a l’Ajuntament a fi que aquest, dins el 
termini de quinze dies des que hagi rebut la notificació, incoï, si escau, el corresponent procediment 
sancionador i d’infracció urbanística, de la qual cosa haurà de donar trasllat al Consell de Mallorca. 

El Consell de Mallorca adquireix la plena direcció de les dites funcions, sens perjudici que la necessària 
coordinació per a la realització d’aquestes tasques es desplegui a través d’una Comissió de Seguiment 
creada amb aquest fi. 

SEGON: La Comissió de Seguiment tendrà com a funció coordinar i harmonitzar les relacions entre el 
Consell de Mallorca i l’Ajuntament, amb vistes a l’efectiu compliment de les funcions que són objecte del 
present Conveni. 

La dita Comissió de Seguiment es reunirà a petició de qualsevol de les parts i estarà integrada pels 
següents membres: 

- La consellera executiva de Territori, el Director insular d’Urbanisme i Litoral i un tècnic del 
Servei de Disciplina Urbanística, Habitabilitat i Litoral. 

- El Batle/Batlessa de l’Ajuntament, el/la Regidora d’Urbanisme i un tècnic municipal. 

TERCER: L’Ajuntament de Santa Eugènia NO haurà d’abonar cap tipus de compensació econòmica al 
Consell de Mallorca per la prestació del servei d’inspecció urbanística. 

QUART: Aquest Conveni tendrà caràcter anual i serà prorrogable automàticament; tot això sense 
perjudici que qualsevol de les parts pugui desistir-hi, mitjançant comunicació per escrit amb seixanta (60) 
dies d’antelació. 

CINQUÈ: El present Conveni podrà ser extingit per qualsevol de les parts en tot moment, si es produeix 
qualcuna de les circumstàncies següents: 

a) Quan l’Ajuntament no compleixi les obligacions establertes a la Llei 10/1990, de 23 d’octubre, de 
disciplina urbanística, per a l’efectiva protecció de la legalitat urbanística. 

b) Quan l’Ajuntament no presti la col·laboració necessària al Servei de Disciplina Urbanística, 
Habitabilitat i Litoral per a la realització de les seves funcions i, especialment, quan incompleixi els 
terminis establerts en l’apartat Primer del present Conveni. 

c) Per qualsevol altres circumstàncies que es considerin oportunes. 



 118

SISÈ: Aquest conveni d’encomanda de gestió se publicarà en el BOIB. 

I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni, per triplicat i a un sol efecte, en el lloc i 
la data assenyalades a l’encapçalament”. 

2n- Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Santa Eugènia>>. 

La Sra. DUBON (consellera executiva de Territori) comença la seva intervenció.  

Reconeix que no es tracta de cap novetat especial, sinó que representa un símptoma de 
normalització. Recorda que és el segon conveni d’aquestes característiques que es 
presenta i que, per aquest mitjà, un ajuntament petit, en aquest cas el de Santa Eugènia, 
demana col·laboració pel que fa a la competència inspectora, en matèria urbanística.  

Assegura que és conscient de les dificultats que tenen aquests ajuntaments petits, raó 
per la qual al seu departament estan sempre disposats a donar-los la mà. Per aquesta raó, 
consideren que una acció com aquesta pertany a la línia de col·laboració amb el 
ajuntaments, ja iniciada, en diferents aspectes (adaptacions al Pla territorial de Mallorca, 
qüestions de disciplina urbanística, disseny de projectes de paisatge, oficina 
d’informació territorial).  

Diu que tots són conscients que, a la Mallorca actual, la qüestió de la disciplina 
urbanística és un dels principals problemes que han d’afrontar els ajuntaments i el 
Consell Insular de Mallorca i que saben que la passa més important és posar en 
funcionament l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca. 
Assenyala que, actualment, s’està en període d’exposició pública dels estatuts d’aquesta 
agència.  

Tot i això, comenta que són realistes i saben que des d’ara fins a final d’any queda 
encara una gran tasca per fer i que són moltes les qüestions que s’han de resoldre.  

Observa que, finalitzat el període d’exposició pública, hauran d’estudiar totes les 
al·legacions que s’hi presentin, resoldre la qüestió del finançament, que és prou 
complexa, decidir la plantilla de personal bàsica per posar en funcionament l’agència i 
les característiques d’aquest personal, atès que per actuar en una matèria tan delicada ha 
de ser fonamentalment personal funcionari de carrera. Observa, també, que a causa del 
calat d’aquesta tasca, ultrapassa la capacitat d’una sola conselleria o d’un sol 
departament, per la qual cosa necessitaran molta col·laboració tècnica per dur-la 
endavant.  

Per aquestes raons, diu que l’únic que pretenia destacar d’aquest conveni és que es 
tracta d’una passa més i que no dificulta, de cap manera, la feina que es fa per posar en 
funcionament l’agència, perquè són qüestions paral·leles.   

Destaca que el fet que actualment ja es treballi amb dos ajuntaments, ajuda a establir 
aquesta col·laboració, que és una bona praxis inspectora en el dia a dia i que ens apropa 
un poc més a allò que serà la dinàmica del futur a Mallorca; és una passa concreta, de 
petita fondària, però que segueix la mateixa línia de l’objectiu marcat, tot i ser 
conscients que la passa important, que té més profunditat, és la creació de l’agència 
esmentada.  
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El Sr. FONT (PP) comença la seva intervenció.  

Reconeix la bona voluntat, l’educació i l’interès de la Sra. Dubon, però li recorda que 
són 53 els municipis de Mallorca i que fa 5 mesos que varen sortir aquests decrets per 
permetre als ajuntaments decidir entre les dues opcions (només inspecció o inspecció 
més part de tramitació). Li retreu que només hagi convençut dos ajuntaments, per la 
qual cosa qüestiona la bondat d’aquella proposta.  

Assegura que la realitat demostra que si parlen, fora d’aquesta sala de la institució, amb 
un batle de cadascun dels diferents partits polítics, tots se’n riuen d’aquesta proposta. Li 
diu que l’únic camí que existeix és la creació de l’agència esmentada.  

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

Matisa que ara és un ajuntament del PP el que ho demana, en segon lloc, després d’un 
del PSOE, el de Consell. Tot i això, creu que és perdre el temps, perquè si es pretén 
actuar sobre la disciplina urbanística, amb aquesta actuació l’únic que s’aconseguirà 
potser és omplir una pàgina d’un diari, o una notícia a la televisió, avui i demà, però no 
serveix per res més.  

Diu que l’únic que servirà serà aclarir als 53 municipis quin serà el finançament de 
l’agència. Recorda que va quedar ben palesa aquesta preocupació general sobre 
l’agència, a la darrera assemblea de batles i batlesses, en què es presentava com a segon 
punt de l’ordre del dia, fins a l’extrem que si hagués estat aquest el primer, possiblement 
ja no s’hagués arribat a discutir el segon.  

Tot i això, recorda a la Sra. Dubon que ell es va implicar perquè sortís endavant la 
creació de l’agència, però li assegura que no veu un horitzó pròxim d’aquesta realitat, de 
posar ordre en matèria de disciplina urbanística, malgrat totes les seves declaracions 
plenes de bona voluntat, que no li pot negar.    

Suggereix que no perdin més el temps en convenis i que el destinin, íntegrament, a 
l’agència; només així pot ser que comenci a funcionar.  

La Sra. DUBON li agraeix la consideració que ha demostrat envers la seva bona 
voluntat. Discrepa, però, parcialment, d’algunes qüestions que ha esmentat el Sr. Font, 
perquè ella és una persona que valora les accions de caire positiu que es fan, siguin les 
que siguin. En aquest sentit, posa com exemple un llibre, titulat “Lo pequeño es 
hermoso” i ho destaca perquè li agraden les petites accions que, poc a poc, van sumant.  

Per aquesta raó, valora com una passa petita, però molt positiva, el conveni que s’ha 
signat amb l’ajuntament de Santa Eugènia i rebutja les connotacions negatives que tenen 
les afirmacions del Sr. Font, que diu que no serveix per res i que és perdre el temps. 
Creu que no defineixen, de cap manera, aquest conveni.  

Aprofita per destacar el caràcter obert de l’ajuda que ofereix el Consell Insular de 
Mallorca a tots els ajuntaments, amb independència del seu color polític i expressa el 
seu agraïment al batles del PP per la confiança que han demostrat.  
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Diu al Sr. Font que no dubta que s’avança en la direcció adequada, tot i que, certament, 
coincideix amb ell a considerar que la passa fonamental és la creació de l’agència, raó 
per la qual fan tots els esforços per aconseguir que vagi endavant.  

Anuncia que, dins el marc de les gestions de la Mesa de l’Assemblea de Batles i 
Batlesses, el proper dia 19 es constituirà la comissió que treballarà amb vista a donar 
solució al punt referit al finançament, que és complex i difícil d’afrontar. Tot i això, 
assegura que és partidària de parlar de les coses quan és el moment oportú, perquè creu 
que parlar-ne abans d’hora mai no és convenient.  

Puntualitza, per tant, que el que correspon fer avui és parlar d’aquest conveni, amb 
aquestes finalitats concretes i específiques que es plantegen; les qüestions referides a 
l’agència tendran el seu moment, però una cosa no ha de tapar l’altra. Reitera, per 
acabar de centrar la qüestió, els arguments exposats abans.  

Per acabar, destaca que serà precisament l’Assemblea de Batles i Batlesses el lloc 
adequat per posar-se d’acord per dur endavant aquesta iniciativa, que serà fonamental 
per a Mallorca.  

El Sr. FONT recorda a la Sra. Dubon que el PP també ha demostrat la confiança en ella, 
com bé ha expressat avui la Sra. Perelló, consellera d’aquest Grup polític.  

Considera que ha quedat ben demostrada la seva implicació, per tal que l’agència 
funcioni i que es tracti d’una cosa sòlida, que no duri només quatre anys, sinó que pugui 
perdurar en el temps.  

Respecte al títol del llibre esmentat per la Sra. Dubon (Lo pequeño es hermoso), li 
respon que ell creu que allò que és bell és bell, i allò que no ho és, és lleig. Està segur 
que s’entén millor això que el que ha dit la Sra. Dubon.   

Li recorda que els consellers no són aquí per lo petit o per lo gran, sinó per allò que 
pertoca, i per assegurar el compliment de la legalitat. També li recorda que no és gens 
petit el desastre que tenim, en matèria de construccions il·legals, en sòl rústic, sinó que 
és enorme.  

Retreu també que sempre sembli que el seu partit polític és l’únic que incompleix les 
normes; assegura que, a Mallorca, el partit que les ha incomplit més, en matèria de 
construcció a sòl rústic, no és el Partit Popular. Per aquesta raó, mentre no es creï un ens 
que inspeccioni pertot i de la mateixa manera, no es resoldrà res. Recorda que podria 
citar, en aquest moment, noms i representants polítics, però no ho farà. Opina que, si 
creiem en la igualtat i en la legalitat, s’ha de constituir l’agència al més aviat possible.     

Reconeix que en el cas dels ajuntaments esmentats, amb una manca d’estructura 
adequada per fer front a aquestes necessitats, està bé el que s’ha fet, però assegura que 
per posar ordre de veritat és imprescindible la creació de l’agència.  

Tot seguit, posa un exemple del que ha retret abans. Observa que, mentre al PP li 
retreuen contínuament el cas de la urbanització Es Guix, existeix alguna construcció que 
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es fa, prop de l’hotel Formentor, que és més grossa que l’hotel Formentor, però no ha 
passat res.  

Diu a la Sra. Dubon que no és la seva intenció aprofundir més en aquest sentit, però li 
demana que no es perdi l’oportunitat que dia 1 de gener de 2009 entri en vigor 
l’agència, perquè a partir d’aquest moment, es veurà veritablement qui vol apuntar-s’hi i 
qui no i el PP actuarà, amb la mateixa mesura, per a tots.  

Assegura que no s’han de tenir dues mesures, o bé es fa servir l’almud o bé la barcella, 
però no és possible que al PP li retreguin el cas de Es Guix, mentre existeixin casos amb 
més de 30 expedients oberts, com és l’Ajuntament de Lloseta, investigat per la Fiscalia, 
tot i que no té transcendència als mitjans de comunicació; ho considera indignant i creu 
que s’ha de dir a la ciutadania i als mitjans de comunicació que, en realitat, se’n parla 
però no es va remant, per actuar de forma efectiva.  

Tot i això, confia en el diàleg i en la bona disposició de la Sra. Dubon, però demana que 
d’una vegada ens deixem de petites coses que s’han de fer i s’entri, de debò, en el bessó 
del problema.  

La Sra. DUBON agraeix al Sr. Font la confiança demostrada per ell i per la Sra. Perelló, 
a més de la seva bona disposició, en totes les reunions que han tengut amb ella per 
tractar aquests temes.  

Coincideix a considerar que, per arribar a aconseguir les fites marcades, han de remar 
tots en el mateix sentit i aquesta és la intenció que té el departament de Territori.  

També coincideix a pensar que el desastre que tenim no és gens petit, però assenyala 
que en cap moment s’ha referit a que la qüestió urbanística i les il·legalitats que s’han 
comès durant molts d’anys siguin petites, això no ha dit mai i, a més, no en té cap dubte; 
el que ha definit com a petit és la passa que s’ha donat, amb el conveni signat amb 
l’Ajuntament de Santa Eugènia. 

Assegura que allò que s’ha de fer és posar-se a fer feina amb serietat i amb col·laboració 
i és això el que estan intentant.  

Diu al Sr. Font que ella no entrarà en cap altre tipus de debat i no parlarà de la 
urbanització Es Guix, perquè considera que surt del marc que pertoca tractar avui.  

Per acabar, reitera la importància de la proposta, per aconseguir millorar la situació que 
l’equip de govern ha heretat.  

Tot seguit, es fa la votació. 

S’aprova la proposta, per unanimitat. 

DEPARTAMENT D’ESPORTS I PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL 

PUNT 17. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT 
INTERN DE FUNCIONAMENT DEL CONSELL DE PERSONES MAJORS DE 
L'ILLA DE MALLORCA 
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Es dóna compta de la següent proposta de la consellera executiva d'Esports i Promoció 
Sociocultural: 

Atès que, en la sessió de dia 2 de juny de 2008, el Ple del Consell de Mallorca va adoptar l’acord 
d’aprovar inicialment el reglament intern de funcionament del Consell de Persones Majors de l’Illa de 
Mallorca. 

En relació a l’esmentat projecte de Reglament, s’han presentat al·legacions per part del Grup de 
Consellers del Partit Popular al Consell de Mallorca, demanant: 1) “modificar el punt 1. de l’article 2 en 
el sentit de que introdueixi el terme promoure i executar”; 2) “la substitució de l’article 4.3 per tal que 
digui: 

En tot cas exercirà la vice-presidència un representant de les Federacions d’Associacions de Persones 
Majors existents a l’Illa de Mallorca. 

El càrrec serà ocupat de forma rotatòria per les distintes federacions de Majors amb una durada d’un 
any.” 

Aquestes al·legacions es desestimen, de conformitat amb els arguments esgrimits per l’informe efectuat 
per la Secretaria Tècnica del Departament d’Esports i Promoció Sociocultural. 

També el Grup de Consellers del Partit Popular al Consell de Mallorca ha presentat una al·legació relativa 
a que s’incorpori en el punt d) de l’article 2 el següent: “el plans d’actuació destinats a les persones 
majors hauran de ser oïts en aquest Consell abans de la proposta de pressupostos”. 

Al·legació que s’accepta, perquè s’enquadra dins les funcions d’assessorament i d’informació  que 
estableix l’article 2 del projecte de Reglament. 

Així mateix, l’Institut Balear de la Dona ha fet una recomanació, arran de la sol·licitud d’informe sobre 
impacte de gènere, relativa a introduir en la redacció del reglament intern la necessitat de que la 
composició del Consell de Persones Majors sigui paritària. 

Per tot això, es proposa que el Ple de la Corporació, previ dictamen de la Comissió Informativa, adopti els 
següents Acords: 

Primer. Desestimar l’al·legació primera presentada pel Grup de Consellers del Partit Popular al Consell de 
Mallorca, d'acord amb les consideracions que figuren a l’informe de la Secretaria Tècnica del 
Departament d’Esports i Promoció Sociocultural, que s’uneix a aquest Acord. 

Segon. Estimar l’al·legació segona presentada pel Grup de Consellers del Partit Popular al Consell de 
Mallorca, per tal d’afegir a l’apartat d) de l’article 2 el següent: “el plans d’actuació destinats a les 
persones majors hauran de ser oïts en aquest Consell abans de la proposta de pressupostos”. 

Tercer. Desestimar l'al·legació tercera presentada pel Grup de Consellers del Partit Popular al Consell de 
Mallorca, d'acord amb les consideracions que figuren a l’informe de la Secretaria Tècnica del 
Departament d’Esports i Promoció Sociocultural, que s’uneix a aquest Acord. 

Quart. Aprovar definitivament el Reglament intern de funcionament del Consell de Persones Majors de 
l’Illa de Mallorca, que a continuació es transcriu: 

“REGLAMENT INTERN DE FUNCIONAMENT DEL CONSELL DE PERSONES MAJORS DE 
L’ILLA DE MALLORCA. 

Article 1. Naturalesa  

1. Es crea el Consell de Persones Majors de l’Illa de Mallorca amb l’objectiu de promoure la participació 
i col·laboració de les associacions de persones majors en aquelles competències atribuïdes al Consell 
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Insular de Mallorca, i promoure polítiques que tendeixin a una major i més plena participació de la 
persones majors en la vida social, cultural, econòmica i política. 

2. El Consell de Persones Majors de l’Illa de Mallorca està adscrit al departament competent en matèria 
d’esports i promoció sociocultural i es configura com a un òrgan consultiu en l’àmbit de la programació i 
execució de polítiques que, en matèria de promoció sociocultural, promogui el Consell de Mallorca. 

Article 2. Funcions 

1. Les funcions del Consell de Persones Majors de l’Illa de Mallorca seran d’assessorament i 
d’informació sobre els aspectes que incideixen en el col·lectiu de les persones majors. 

Concretament aquestes funcions seran: 

a) Promoure activitats destinades a assegurar la participació de les persones majors en les decisions 
i mesures que els afectin. 

b) Fomentar l’associacionisme i la participació de les persones majors a la societat. 

c) Recollir i canalitzar les iniciatives i els suggeriments de les persones i dels col·lectius de 
persones majors no representats en el Consell. 

d) Ésser oït abans de l’aprovació de les línies d’actuació generals i prioritàries que afectin les 
persones majors i rebre informació sobre el desenvolupament de les acciones dutes a terme en 
aquesta matèria per l’Administració. Els plans d’actuació destinats a les persones majors hauran 
d’ésser oïts en aquest Consell abans de la proposta de pressuposts. 

e) Assessorar sobre les consultes que li formulin en matèries relacionades amb les persones majors. 

f) Qualsevol altre funció, relacionada amb les persones majors, que li pugui ésser encomanada. 

Article 3. Òrgans 

Són òrgans del Consell: 

a) El Ple 

b) La Comissió Permanent 

c) La Presidència 

d) La Secretaria 

Article 4. Del Ple 

1. El Ple del Consell estarà constituït per: 

a) Una presidència. 

b) Vice-presidència. 

c) Vocals 

2. Exercirà la presidència, el conseller o la consellera competent en matèria d’Esports i Promoció 
Sociocultural. No obstant això, pot delegar la presidència en un altre conseller o consellera. 
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3. Exercirà la vice-presidència, el director o la directora insular competent en matèria de Promoció 
Sociocultural. 

4. Seran vocals: 

a) Representants dels municipis de la Part Forana de Mallorca 

- Un/a representant de la comarca de Ponent  

- Un/a representant de la comarca de Tramuntana 

- Un/a representant de la comarca des Raiguer 

- Un/a representant de la comarca des Nord 

- Un/a representant de la comarca des Migjorn 

- Un/a representant de la comarca de Llevant 

- Un/a representant de la comarca des Pla 

b) Representants del municipi de Palma 

- Un/a representant del districte municipal Centre 

- Un/a representant del districte municipal Ponent 

- Un/a representant del districte municipal Nord 

- Un/a representant del districte municipal Llevant 

- Un/a representant del districte municipal Platja de Palma 

c) Un/a representant de cada una de les Federacions d’Associacions de Persones Majors existents a l’Illa 
de Mallorca. 

5. La persona que ocupi la Secretaria, ha de ser nomenada pel conseller o la consellera competent en 
matèria d’Esports i Promoció Sociocultural entre el personal funcionari del seu departament i ha 
d’ocupar, també, la Secretaria de la Comissió Permanent. 

6. En cas d’absència, vacant o malaltia, la persona que ocupi el càrrec de la vice-presidència ha de 
substituir el president o la presidenta. 

La persona que ocupi el càrrec de la Secretaria Tècnica del departament competent en matèria d’Esports i 
Promoció Sociocultural ha de substituir la vice-presidència en cas d’absència, vacant o malaltia de la 
persona titular. 

Una persona secretària adjunta, designada pel conseller o consellera competent en matèria d’Esports i 
Promoció Sociocultural  entre el personal del seu departament, ha de substituir la persona que ocupi la 
Secretaria, i ha d’ocupar, també, la Secretaria Adjunta de la Comissió Permanent. 

7. El Ple del Consell es podrà reunir en sessions ordinàries i extraordinàries 

a) Son sessions ordinàries les que tenen una periodicitat predeterminada. Hi haurà dues sessions 
ordinàries a l’any : la primera, dins el primer semestre, i l’altre, en el segon semestre. 
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b) Son sessions extraordinàries les que convoca la presidència del Consell, bé a iniciativa pròpia o a 
petició de la meitat més un dels seus membres. 

En qualsevol cas, les sessions seran convocades per la presidència amb una antelació de deu dies com a 
mínim, mitjançant escrit que inclourà el lloc, la data i hora de la reunió, així com l’ordre del dia.  

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

9. De cada sessió s’aixecarà un acta que se sotmetrà a aprovació de la següent. 

Article 5. De la Comissió Permanent 

1. Integren la Comissió Permanent: 

a) Una presidència 

b) Una vice-presidència 

c) Vocals 

2. Exercirà la presidència de la Comissió Permanent, el conseller o la consellera competent en matèria 
d’Esports i Promoció Sociocultural. No obstant això, pot delegar la Presidència en un altre conseller o 
consellera. 

3. La vice-presidència serà exercida per la persona que ocupi la direcció insular competent en matèria de 
Promoció Sociocultural. 

4. Seran vocals de la Comissió Permanent, dotze representants de les associacions de persones majors i 
un/a representant per cada una de les Federacions d’Associacions de Persones Majors membres del 
Consell, elegits per la majoria del Ple. 

5. Actuarà com a secretari de la Comissió, amb veu però sense vot, un/a funcionari/ària del Departament 
d’Esports i Promoció Sociocultural. 

6. Son funcions de la Comissió Permanent: 

a) Vetllar pel compliment dels acords adoptats pel Ple i per les actuacions que se’n derivin. 

b) Proposar les mesures que consideri necessàries  per al compliment de les finalitats pròpies del 
Consell de Majors. 

c) Qualsevol altre funció que li sigui encomanada o delegada pel Ple. 

7. Els membres de la Comissió Permanent seran designats per la presidència del Consell a proposta de la 
majoria del membres que representen aquestes entitats al Ple. 

8. La Comissió Permanent es reunirà per convocatòria del seu president, quan sigui necessària, prèvia 
fixació de l’ordre del dia, i amb una antelació mínima d’un mes a la celebració del Ple del Consell. 

Article 6. De la Presidència 

1. Son funcions de la Presidència: 

a) Presidir i moderar els debats del Ple i de la Comissió. 
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b) Representar formalment el Ple i la Comissió. 

c) Acordar la convocatòria de les sessions. 

d) Visar les actes i els certificats del acords del Ple i de la Comissió. 

e) Totes les funcions que li delegui el Ple. 

Article 7. De la Secretaria 

1. Corresponen a la Secretaria totes les funcions de caire administratiu i tècnic que siguin necessàries per 
al funcionament de la Comissió. 

2. La persona que ocupa la Secretaria ha d’actuar, en tot cas, amb veu però sense vot. 

3. Son funcions de la Secretaria: 

a) Assistir la Comissió i gestionar-ne els assumptes. 

b) Remetre les convocatòries, les notificacions i les citacions per ordre de la Presidència. 

c) Redactar i firmar les actes de les reunions amb el vist i plau de la Presidència. 

d) Facilitar als membres del Ple i de la Comissió Permanent la informació i l’assistència necessària. 

e) Expedir certificats de les consultes i els acords. 

f) Les funcions que li encarregui el Ple o la Comissió Permanent. 

Article 8. Assistència d’altres persones 

A les sessions del Ple del Consell o de la Comissió Permanent hi podran assistir, amb veu però sense vot, 
fins a un total de cinc persones expertes que realitzin activitats dins l’àmbit de les persones majors o de la 
mateixa de què es tracti. Aquestes persones seran designades pel mateix Consell. 

Article 9. Suport a la Comissió 

El departament competent en matèria d’Esports i Promoció Sociocultural ha de prestar el suport personal i 
material a l’esmentada Comissió per tal de dur a terme les seves tasques. 

Disposició final primera 

El Ple del Consell de Persones Majors podrà aprovar les disposicions necessàries per al desplegament del 
règim d’organització i funcionament previst en aquest Reglament. 

Disposició final segona 

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

Cinquè. D’acord amb el que estableix l’article 52 de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona, es 
procurarà que hi hagi una presència equilibrada de dones i homes en el nomenament de les persones per 
constituir o formar part del Consell de Persones Majors de l’Illa de Mallorca. 

Sisè. Publicar el text íntegre del reglament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, que entrarà en vigor 
transcorreguts els quinze dies hàbils a què fan referència els articles 70.2 i 65.2 de la Llei 7/85 de 2 
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d'abril, modificada per la llei 57/2003 i els articles 103 i 113 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, 
municipal i de règim local de les Illes Balears.  

Setè. Aquest Acord es comunicarà a l’Administració de l’Estat i al Govern de les Illes Balears, als efecte 
del que disposa l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

La Sra. MULET (consellera executiva d’Esports i Promoció Sociocultural) agraeix al 
Partit Popular les aportacions fetes a aquest reglament i explica que de les tres 
al·legacions que hi varen presentar n’han acceptada una, així com una sèrie de 
recomanacions fetes per l’Institut Balear de la Dona. 

La Sra. PUIG (PP) manifesta el suport del seu Grup a l’aprovació definitiva del 
Reglament de funcionament intern del Consell de Persones Majors, com ho feren també 
quan se’n tractà l’aprovació inicial. Malgrat això, recorda que ja varen dir que els 
hagués agradat haver pogut participar en la redacció d’aquest reglament, del que no en 
tengueren coneixement previ, la qual cosa els va obligar a presentar les al·legacions 
posteriors. 

Observa que de les tres al·legacions que hi han presentat només se n’ha acceptada una i 
així s’ha perdut l’oportunitat de donar al Consell de Persones Majors el contingut i la 
força que hauria de tenir, atès que era aquesta la intenció de les al·legacions, com també  
fer possible que les propostes que es duguessin al Consell de Persones Majors no fossin 
només propostes, sinó que tenguessin un àmbit d’execució. 

Una altra al·legació –i potser la més important– pretenia que la vicepresidència d’aquest 
Consell de Persones Majors hagués estat ocupada per membres d’associacions de 
persones majors i en no haver estat possible, tant la presidència com la vicepresidència 
d’aquest Consell de Persones Majors queden en mans del Consell de Mallorca. 

Tot i això, considera que és important donar suport a la creació d’aquest Consell de 
Persones Majors perquè és una passa endavant i espera que, amb el temps, aquestes 
al·legacions que no han estat acceptades puguin tornar-se a debatre per donar l’esmentat 
impuls al Consell de Persones Majors. 

La Sra. MULET puntualitza que el Consell de Persones Majors és un òrgan consultiu i, 
per tant, no executa i el seu reglament deixa clar que qui executa és el departament 
d’Esports i Promoció Sociocultural; per això i atès que només hi ha una presidència i 
una vicepresidència, aquestes han de recaure en el Consell Insular de Mallorca. 

S’aprova la proposta per unanimitat. 

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 

PUNT 18. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE 
FEINA DE L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS PER A L’ANY 
2008 

Es dóna compta de la següent proposta del president de l'Institut Mallorquí d'Afers 
Socials: 
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Antecedents 

1. La Llei 14/2001, de 29 d’octubre, d’atribució de competències als consells insulars en matèria de 
serveis socials i seguretat social (BOIB núm. 135, 10/11/2001), va atribuir al Consell de Mallorca la 
funció executiva i la gestió en matèria de serveis socials, d’acord amb el que preveia l’article 39 de 
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, i en els termes establerts en l’esmentada llei. 

2. El Ple del Consell de Mallorca, mitjançant acord de data 15 de setembre de 2003, aprovà la constitució 
de l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, i en sessió extraordinària celebrada el dia 23 de 
juliol de 2007, va modificar la denominació d’aquest organisme que passà a denominar-se Institut 
Mallorquí d’Afers Socials (IMAS); l’objecte fonamental del qual és, d’acord amb l’article 2.1 dels 
Estatuts de l’IMAS  (BOIB núm. 156, de 18/10/2007), l’exercici, en forma directa i descentralitzada, de 
les competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de serveis socials i 
menors. 

3. L’IMAS és un organisme autònom de caràcter administratiu creat pel Consell de Mallorca i depenent 
d’aquest per a la consecució de les finalitats determinades en els seus estatuts, d’acord amb allò que 
estableix l’article 85 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i en el marc 
d’allò que preveuen els articles 6.1 i 8.1 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars. 

4. D’acord amb el que estableix a l’article 8.1 p) de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, 
el Ple del Consell de Mallorca, mitjançant l’acord de data de 6 de novembre de 2006, aprovà la relació de 
llocs de feina per a l’any 2007 de l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, ara Institut 
Mallorquí d’Afers Socials, que va ser publicada en el BOIB núm. 177 de data 12 de desembre de 2006. 

5. La relació de llocs de feina de l’IMAS per a l’any 2007 va ser modificada puntualment per acord del 
Ple del Consell de Mallorca en sessió de dia 5 de maig de 2008 (BOIB núm.69 de 20-05-2008). 

6. Consten a l'expedient els preceptius informes jurídics i de fiscalització.  

Fonaments jurídics 

1. La relació de llocs de feina és l’instrument tècnic mitjançant el qual es realitza l’ordenació del personal, 
d’acord amb les necessitats dels serveis i s’estableixen els requisits per al desenvolupament de cada lloc 
de treball. 

2. L’article 90.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, estableix que les 
corporacions locals formaran la relació de tots els llocs de treball existents a la seva organització, en els 
termes prevists a la legislació bàsica sobre funció pública. 

3. D’acord amb l’article 74 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, les 
administracions públiques estructuraran la seva organització mitjançant les relacions de llocs de feina o 
altres instruments similars que comprendran, al menys, la denominació dels llocs, els grups de 
classificació professional, els cossos i escales, en el seu cas, als quals estiguin inscrits, els sistemes de 
provisió i les retribucions complementàries. Aquests instruments seran públics. 

4. S'han tingut en compte, per elaborar la relació de llocs de feina, les propostes de les distintes àrees i 
serveis de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, així com les dels treballadors i representants de la part 
social. 
5. La relació de llocs de feina ha estat negociada a la Mesa Sectorial de Negociació de l’IMAS, en sessió 
celebrada dia 7 de maig de 2008, i aprovada a la Mesa General del Consell de Mallorca, en sessió de dia 
15 de maig de 2008, d’acord amb l’article 34 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de 
l’empleat públic i l’article 31 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de funció pública de la comunitat 
autònoma de les Illes Balears. 

6. D'acord amb l'article 8.1 p) de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, i d’acord amb 
l’article 26.1 a) dels Estatuts de l’IMAS (BOIB núm. 156, de 18/10/2007), correspon al Ple del Consell de 
Mallorca l’aprovació de la relació dels llocs de feina de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials. 
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7. D’acord amb l’article 7.2 d) dels Estatuts de l’IMAS, correspon al president de l’organisme proposar la 
relació de llocs de feina a fi de que sigui aprovada pel Ple del Consell de Mallorca. 

Proposta d’acord 

APROVAR la relació de llocs de feina de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, amb efectes de dia 1 de 
gener de 2008, en els termes que figuren a l’annex que s’adjunta a aquesta proposta i AUTORITZAR al 
president de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per dur a terme l’aplicació individualitzada de les 
determinacions contingudes a la RLlF aprovada. 

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

 
PUNT 19. BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA DE LES AJUDES 
ECONÒMIQUES DE L'INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS A 
ENTITATS SENSE AFANY DE LUCRE DINS DELS ÀMBITS DE 
DISCAPACITATS, MALALTS MENTALS I EXCLUSIÓ SOCIAL I MENORS, 
QUE DUGUIN A TERME ACTIVITATS EN MATÈRIA DE GESTIÓ DE 
QUALITAT, QUE TENGUIN UNA RELACIÓ DE COL·LABORACIÓ I QUE 
TREBALLIN EN XARXA, PER A L'ANY 2008 

Es dóna compta de la següent proposta del president de l'Institut Mallorquí d'Afers 
Socials: 

Antecedents: 

1. Les direccions executives de Serveis Socials i de Protecció al Menor i Atenció a la Família van 
presentar conjuntament, amb registre d'entrada de dia 8 d'agost de 2008, un informe proposta en què 
sol·licitaven que es tramitàs l'aprovació de les bases reguladores i de la convocatòria de les ajudes 
econòmiques a entitats dels àmbits de discapacitats, malalts mentals i exclusió social i menors que duen a 
terme activitats en matèria de gestió de qualitat per a l'any 2008.  

2. Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses que genera aquesta convocatòria amb 
càrrec a les partides següents, del vigent pressupost de despeses: 

- 300.000 � a càrrec de la partida 30.31342.48905  

-   50.000 � a càrrec de la partida 20.31339.48900 

Fonaments jurídics: 

1. L'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) és un organisme autònom creat i dependent del Consell de 
Mallorca i té, com a objecte fonamental, d'acord amb els Estatuts, exercir de forma directa i 
descentralitzada les competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de 
serveis socials i menors.  

2. L’acció de foment és una de les formes mitjançant les quals l’Administració es fa valer de l’acció dels 
particulars per satisfer un interès general, a través d’una activitat d’estímul o persuasió. Aquestes ajudes 
tenen el caràcter d'actuació de foment de l'IMAS i, per tant, la naturalesa jurídica de l'ajuda és la 
subvenció.  

3. D’acord amb l’art. 12 del DLEG 2/2005, de 28 de desembre, amb caràcter previ a l’atorgament de les 
subvencions, s’han d’aprovar les normes que estableixin les bases reguladores de concessió en els termes 
que preveu la Llei. 
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4. La lletra r) de l'article 7.2 dels Estatuts de l'IMAS disposa que el president és el competent per proposar 
al Ple del Consell de Mallorca l'aprovació de les bases reguladores de les ajudes i subvencions públiques.  

5. El Servei Juridicoadministratiu de l'IMAS i la Intervenció General han emès els seus respectius 
informes sobre la tramitació d'aquest expedient.  

PROPOSTA D'ACORD: 

Únic. Aprovar les BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA DE LES AJUDES ECONÒMIQUES 
DE L'INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS A ENTITATS SENSE AFANY DE LUCRE DINS 
DELS ÀMBITS DE DISCAPACITATS, MALALTS MENTALS I EXCLUSIÓ SOCIAL I MENORS 
QUE DUGUIN A TERME ACTIVITATS EN MATÈRIA DE GESTIÓ DE QUALITAT, QUE 
TENGUIN UNA RELACIÓ DE COL·LABORACIÓ I QUE TREBALLIN EN XARXA, PER A L'ANY 
2008, que diuen així: 

BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA DE LES AJUDES ECONÒMIQUES DE L'INSTITUT 
MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS A ENTITATS SENSE AFANY DE LUCRE DINS DELS ÀMBITS 
DE DISCAPACITATS, MALALTS MENTALS I EXCLUSIÓ SOCIAL I MENORS QUE DUGUIN A 
TERME ACTIVITATS EN MATÈRIA DE GESTIÓ DE QUALITAT, QUE TENGUIN UNA RELACIÓ 
DE COL·LABORACIÓ I QUE TREBALLIN EN XARXA, PER A L'ANY 2008 

BASE 1. OBJECTE 

L'objecte d'aquest acord és establir les bases reguladores de la convocatòria d'ajudes econòmiques 
adreçades a donar suport al finançament de les actuacions per a la millora de la qualitat dels serveis 
socials prestats per entitats de l'àmbit de discapacitats, malalts mentals i exclusió social i menors, que 
treballin en xarxa, durant l’exercici 2008 d’acord amb les característiques i els requisits que estableixen 
aquestes bases.  

Es podran subvencionar despeses ja realitzades en el moment de la presentació de la sol·licitud, si bé 
únicament es poden incloure despeses corresponents a l'any 2008 i que no hagin rebut cap altra ajuda per 
al mateix concepte. 

BASE 2. MODALITAT DE LES AJUDES 

Podran ser objecte de subvenció els projectes o activitats que s’enquadrin dins les actuacions següents: 

2.1. Activitats i/o cursos de formació sobre la gestió de qualitat i la millora continua dels serveis i de la 
gestió de les entitats. 

2.2. Accions de millora interna dels sistemes de gestió de l’entitat, encaminades a la mesura i/o l’augment 
de la qualitat percebudes pels usuaris i/o treballadors de l’entitat.  

2.3. Creació de manuals de qualitat especialitzats per a serveis d’atenció a la dependència: serveis 
d’atenció al domicili, serveis de teleassistència, residències, centres de dia, etc.,  que incloguin la 
identificació i descripció de tots els processos i la seva interrelació.   

2.4. Processos d’avaluació del sistema de gestió, d’auditoria interna i/o d’auditoria externa. 

2.5. Processos de certificació del sistema de gestió de l’entitat segons alguna norma de gestió de qualitat 
reconeguda a nivell nacional o internacional. 

L’àmbit d’aplicació material d’aquesta convocatòria és l’illa de Mallorca, de forma que únicament es 
subvencionaran projectes que continguin activitats que s’hagin de desenvolupar o que s'hagin 
desenvolupat en aquesta illa. 

BASE 3. IMPORT MÀXIM QUE ES DESTINA A LES SUBVENCIONS I CRÈDIT PRESSUPOSTARI 
AL QUAL S'IMPUTA 
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Es destina a aquesta convocatòria la quantitat de TRES-CENTS CINQUANTA MIL EUROS (350.000,00 
�), distribuïts de la manera següent: 

a) ajudes a entitats dels àmbits de discapacitats, malalts mentals i exclusió social: 300.000 �, amb càrrec a 
la partida 30.31342.48905  (RC76588).  

b) ajudes a entitats de l'àmbit de menors: 50.000 �, amb càrrec a la partida 20.31339.48900 (RC105305).   

BASE 4. BENEFICIARIS 

Poden acollir-se a aquestes ajudes les entitats sense afany de lucre que treballin en els àmbits de 
discapacitats, malalts mentals i exclusió social i menors i que presentin un projecte per treballar en xarxa, 
per dur a terme alguna o algunes de les activitats que s’esmenten en l’apartat 2, sempre que, a més, 
reuneixin els requisits següents:  

a) Estar legalment constituïdes. 

b) No tenir ànim de lucre. 

c) Tenir domicili social (representació o delegació) a l’illa de Mallorca. 

d) Estar inscrita en el Registre Central de Serveis Socials de la comunitat autònoma de les Illes 
Balears o en els que correspongui, un any abans de la data d’inici d’aquesta convocatòria. 

e) Tenir capacitat jurídica i d’obrar. 

f) Estar al corrent en el compliment de les obligacions econòmiques amb el Consell de 
Mallorca i amb l'IMAS i de les altres obligacions tributàries i amb la Seguretat Social que venguin 
imposades per la normativa vigent. 

g) No incórrer en cap de les prohibicions per ser-ne beneficiari que estableix l’art. 10 del 
Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
Subvencions. 

Amb caràcter general, les entitats han d'acreditar que tenen capacitat per ser beneficiàries mitjançant el 
certificat de la inscripció en el registre corresponent o mitjançant la presentació de la còpia acarada dels 
estatuts dipositats a l'esmentat registre.  

No poden ser beneficiaris de subvencions: 

1. Les entitats associatives amb finalitat lucrativa, comercial, mercantil o similar, els col·legis 
professionals i les associacions professionals i les cooperatives. 

2. Les associacions en les quals concorre alguna de les prohibicions establertes a l'article 10 del 
Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 
subvencions. 

3. Les entitats locals territorials. 

4. Les entitats sense ànim de lucre que ja hagin rebut subvencions a càrrec de qualsevol 
Administració, inclosa l'IMAS, durant l'any 2008 per conceptes similars.  

En el marc que estableix l'apartat 3 de l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, no poden ser beneficiàries: 

a) Les entitats que incorren en les causes de prohibició previstes en els apartats 5 i 6 de 
l'article 4 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació. 
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b) Les entitats que tenen suspès el procediment administratiu d'inscripció perquè s'han 
trobat indicis racionals d'il·licitud penal, en aplicació d'allò que disposa l'art. 30.4 de la 
Llei orgànica 1/2002, mentre no es dicta resolució judicial ferma en virtut de la qual pot 
fer-se la inscripció en el registre corresponent. 

BASE 5. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS 

Les entitats beneficiàries han de complir les obligacions previstes a l’article 11 del Decret Legislatiu 
2/2005, les que s’especifiquen a les bases reguladores i, en particular, les següents:  

a) Dur a terme l’activitat subvencionada que fonamenta la concessió de la subvenció en els 
termes establerts en la resolució d'atorgament de la subvenció 

b) Introduir en tots els actes, publicacions o comunicacions, la referència a l’IMAS com entitat 
que subvenciona l’activitat, utilitzant el logo oficial de l’IMAS. 

c) Presentar el procés i els  resultats de la activitat subvencionada, en una jornada que  l’IMAS  
organitzarà  a tal efecte . 

d) Justificar la realització de l’activitat, com també el compliment dels requisits i de les 
condicions que determinin la concessió de la subvenció. 

e) Sotmetre’s en qualsevol moment del desenvolupament de l’activitat a les actuacions de 
comprovació que efectuï l’IMAS, a les de control financer que en corresponen a la Intervenció 
Delegada i a les previstes en la legislació de la Sindicatura de Comptes i aportar tota la informació 
que li sigui requerida en l’exercici d’aquestes actuacions. 

f) Comunicar a l’IMAS la sol·licitud o l’obtenció d’altres subvencions per a la mateixa 
finalitat procedents de qualsevol administració o entitat pública o privada, nacional o internacional. 
Aquesta comunicació ha de fer-se en el termini de deu dies hàbils a comptar a partir de la sol·licitud o 
la obtenció de la subvenció concurrent i, en tot cas, abans de justificar l’aplicació que s’hagi donat al 
fons percebut.  

g) Acreditar, abans de dictar la proposta de resolució definitiva, que està al corrent de les 
obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat, i de les obligacions 
tributàries davant la hisenda autonòmica. 

h) Justificar les despeses efectuades d'acord amb la base 13 i conservar els documents 
justificatius de l’aplicació dels fons percebuts, amb inclusió dels documents electrònics, mentre 
puguin ser objecte d’actuacions de comprovació i control. 

i) Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists legalment. 

j) Adoptar les mesures de difusió relatives al caràcter públic del finançament de l’activitat 
objecte de subvenció. A aquest efecte, ha d’incloure el suport de l’IMAS en tots els elements 
publicitaris de l’activitat subvencionada. I quan se’n faci publicitat, a Mallorca o qualsevol territori 
de parla catalana, es farà ús, com a mínim, de la llengua catalana. En cas d’utilitzar-se diverses 
llengües, la catalana tindrà el tractament de preferència. 

k) Presentar una memòria de les activitats subvencionades i del seu impacte, en un termini de 
dos mesos després de la finalització del projecte. 

l) Realitzar, al termini del projecte, una presentació pública explicant el desenvolupament i 
resultats obtinguts.  

m) Qualsevol altra en aplicació de la normativa vigent. 
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Qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte per concedir l’ajut i, en qualsevol cas, 
l’obtenció de subvencions incompatibles, pot donar lloc a la modificació de la resolució de concessió.   

BASE 6. PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS 

Les entitats interessades que compleixin els requisits generals que determinen les bases reguladores 
d’aquestes subvencions i els específics que s’estableixen en aquesta convocatòria o estiguin en condicions 
de complir-los dins el termini màxim de presentació que s’estableix, poden presentar la sol·licitud per 
rebre la subvenció.  

El sol·licitant ha de ser una de les entitats del grup que treballi en xarxa, que ho farà en nom de les altres, 
la qual cosa haurà de constar en un document signat per totes les entitats integrants del grup.   

En qualsevol cas, les sol·licituds han de contenir totes les dades necessàries per identificar l’entitat i el seu 
representant legal i han d’anar acompanyades de la resta de la documentació que s’indica en la base 7. 

Les entitats que ja hagin presentat la  documentació requerida en el transcurs d’aquest any 2008 en 
qualsevol altra convocatòria de l’IMAS, no l’hauran de tornar a presentar. 

Les instàncies s’han d’adreçar a la Presidència de l’IMAS i es poden presentar en el Registre General 
d’aquest organisme (Carrer del General Riera, 67, 07010, de Palma), o en qualsevol dels llocs que preveu 
l'art. 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 

Si la sol·licitud s’envia per correu, la documentació corresponent s’ha de presentar a les oficines de la 
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos en un sobre obert, per tal que l’exemplar de la sol·licitud 
destinat a l’IMAS es dati i es segelli abans que se certifiqui, d’acord amb el que disposa l’article 31 del 
Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que regula la prestació dels 
serveis postals (BOE núm. 313, de 31 de desembre).  

En cas que l’oficina de correus corresponent no dati ni segelli la sol·licitud, s’entendrà com a data vàlida 
de presentació la d’entrada en el Registre General de l’IMAS. 

Si la sol·licitud es lliura en un lloc diferent de la seu de l’IMAS a Palma (a les seves delegacions d’Inca i 
de Manacor o a qualsevol dels llocs que preveu l’art. 38 de la Llei 30/1992, abans esmentada) s’ha 
d’enviar per fax la sol·licitud en què consti el segell d’entrada dins el termini màxim de presentació 
establert en aquestes bases (fax: 971 760475), durant les 24 hores següents a la fi del termini hàbil de 
presentació. En els mateixos termes, si s’envia per correu certificat, s’ha de trametre per fax el full de la 
sol·licitud datat i segellat per l’oficina de correus corresponent en què consti que s’ha tramès dins el 
termini hàbil de presentació. 

El termini per a la presentació de les sol·licituds és de quinze dies naturals, comptadors a partir del 
següent al de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Si el darrer 
dia fos dissabte o inhàbil, s’entendrà prorrogat fins al primer dia hàbil següent. 

Si la sol·licitud no reuneix els requisits legals i els que es deriven de les bases reguladores de les 
subvencions i d’aquesta convocatòria, s’ha de requerir l'entitat sol·licitant, d'acord amb el que estableix 
l'article 71.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú perquè, en un termini no superior a deu dies, esmeni la falta o 
acompanyi els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es tindrà per desistida de la seva 
petició, prèvia resolució expressa en els termes que estableix l’article 42 d’aquesta Llei. 

BASE 7. DOCUMENTACIÓ QUE S'HA DE PRESENTAR 

Juntament amb la sol·licitud, s’ha de presentar la documentació següent: 

a) Document acreditatiu que la persona sol·licitant és el representant legal de l’entitat i 
el seu DNI. 
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b) Fotocòpia compulsada de la targeta d’identificació fiscal de l’entitat. 

c) Fotocòpia compulsada dels estatuts degudament legalitzats, en què consti 
explícitament la inexistència de l’ànim de lucre. 

d) Acreditació de la inscripció en el Registre Central de Serveis Socials de la 
comunitat autònoma de les Illes Balears o en el que correspongui. 

e) Projecte i pressupost de les activitats o de l’activitat.  

f) Document de domiciliació bancària, segons document que proporcionarà l'IMAS. 

g) Certificat acreditatiu d’estar al corrent en el compliment de les obligacions amb la 
hisenda estatal i autonòmica.   

h) Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social acreditatiu d’estar al 
corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.  

i) Documentació acreditativa d’estar al corrent en el compliment de les obligacions 
econòmiques amb el Consell de Mallorca i amb l'IMAS. A aquest efecte, la sol·licitud de la 
subvenció implica l’autorització perquè l’IMAS pugui obtenir de la Tresoreria del Consell de 
Mallorca informació relativa al compliment d’aquestes obligacions. No obstant això, l’entitat 
interessada pot optar per presentar aquesta documentació juntament amb la sol·licitud de la 
subvenció.      

j) Declaració en què es facin constar totes les subvencions o els ajuts obtinguts o 
sol·licitats per a la mateixa finalitat de qualsevol ens públic o privat, si escau, o una declaració 
expressa de no haver-ne sol·licitat cap.  

k) Declaració responsable de no incórrer en cap de les causes per ser-ne beneficiari 
que estableix l’article 10 del Decret legislatiu 2/2005.    

l) Declaració jurada dels representants de les entitats que formin la xarxa, per la qual 
deleguen en una entitat de les integrants de la xarxa la facultat de sol·licitar la subvenció en nom de 
totes. 

BASE 8. INSTRUCCIÓ DEL PROCEDIMENT 

L’òrgan instructor és la Direcció Executiva de Serveis Socials de l’IMAS, que ha de dur a terme les 
actuacions a què es refereixen l’article 16 i següents del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i ha de formular la proposta de resolució. 

BASE 9. COMISSIÓ AVALUADORA 

D’acord amb l’article 19 del Decret legislatiu 2/2005, es constitueix la Comissió Avaluadora, que ha 
d’estudiar i comprovar totes les sol·licituds presentades, i ha d’emetre’n un informe que serveixi de base a 
l’òrgan instructor per elaborar la proposta de resolució corresponent. 

Està formada pels membres següents:  

President: La persona titular de la Direcció Executiva de Serveis Socials. 

Vocals: 

- La cap de la Secció de Prestacions, Sra. Catalina Llabrés Malondra  

- La directora de les Llars del Menor, Sra. Lluïsa Santiago Rodríguez 
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- L’interventor delegat de l'IMAS, Sr. Juan Cañellas Vich o persona que el substitueixi 

- El coordinador de qualitat, Sr. Antoni Bauzà Juan 

Secretària, amb veu però sense vot: La secretària delegada de l’IMAS, Sra. Inmaculada Borràs, o persona 
que la substitueixi. 

BASE 10. PROCEDIMENT I CRITERIS OBJECTIUS QUE HAN DE REGIR L'ATORGAMENT DE 
LA SUBVENCIÓ 

El procediment de concessió de subvencions es farà mitjançant concurs, és a dir, a través de la 
comparació de les sol·licituds presentades, amb la finalitat d’establir una prelació entre aquestes d’acord 
amb els criteris de valoració, amb el límit del crèdit pressupostari disponible per a cada àmbit: serveis 
socials (discapacitats, malalts mentals i exclusió social) i menors.  

Els criteris per fer la valoració dels projectes són els següents:  

a) Quant al grup d’entitats, es valorarà fins a un màxim de 8 punts: 

�� La capacitat de coordinació del grup d’entitats: estructura suficient i mitjans necessaris. 

- Si hi ha una persona anomenada a cada entitat que formi part de la xarxa com a 
responsable i/o coordinadora del projecte dins l’entitat: 2 punts 

�� L’experiència prèvia de gestió en matèria de gestió de  qualitat. 

- Quan al menys el 50% de les entitats de la xarxa tenguin algun requisit dels següents: 

- Certificats amb una norma de qualitat per una entitat de certificació reconeguda per ENAC i amb 
memòria EFQM: 6 punts 

- Memòria EFQM: 5 punts 

- Certificats amb una norma de qualitat per una entitat de certificació reconeguda per ENAC: 4 punts  

- Si estan implantant un sistema de gestió de qualitat: 3 punts 

- No tenen cap sistema de gestió implantat però han donat formació en sistemes de gestió de qualitat 
al personal clau: 2 punt 

b) Quant al projecte presentat, es valoraran fins a un màxim de 12 punts: 

�� La coherència entre objectius, activitats, programació, calendari: fins a un màxim de 3 
punts  

�� L’equilibri entre mitjans tècnics, recursos humans, mitjans materials i econòmics 
necessaris: fins a un màxim de 3 punts 

�� La planificació del seguiment de totes les accions posades en marxa arrel del projecte 
presentat: fins a un màxim de 2 punts 

�� El mètode d’avaluació dels resultats obtinguts i mesures de correcció a aplicar: fins a un 
màxim de 4 punts 

La puntuació mínima exigida per poder optar a una subvenció és de 10 punts i la puntuació màxima serà 
la suma dels parcials i podrà arribar fins als 20 punts. 
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En cap cas l’import de les subvencions pot ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb 
altres subvencions de qualsevol administració pública o d’ens públics o privats, superi el cost total de 
l’activitat o el programa que ha de dur a terme l’entitat beneficiària. 

La quantitat màxima que es pot concedir pel projecte de cada grup d’entitats és de 30.000 � i no es podrà 
presentar més d’un projecte a cada modalitat. En tot cas, s’ha de tenir en compte que no s’entendrà 
totalment justificada l’aplicació del fons percebuts fins que no s’hagi acreditat, com a mínim, el cost del 
projecte d’actuació que ha servit de base a la concessió de la subvenció, amb independència de l’import 
que, per aquest concepte, l’IMAS hagi concedit.   

BASE 11. RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT 

L’òrgan competent per resoldre és la Presidència de l’IMAS, d’acord amb l’art. 7 r) dels Estatuts, que 
disposa a aquest efecte d’un termini de tres mesos comptadors des de l’endemà que hagi acabat el període 
de presentació de sol·licituds de les subvencions. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat una 
resolució expressa, la sol·licitud s’ha d’entendre desestimada. 

Contra les resolucions que adopta la Presidència es pot interposar recurs d'alçada davant el Consell 
Executiu del Consell de Mallorca en el termini i amb els efectes de l'article 114 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

La resolució ha de ser expressa i motivada d’acord amb els criteris de valoració establerts i ha de fixar, 
amb caràcter definitiu, la quantia específica de cada una de les subvencions concedides. 

La resolució de l'expedient de concessió o de denegació dels ajuts es notificarà personalment als 
interessats. 

La resolució de l’expedient de concessió o de denegació dels ajuts s’ha de publicar en el Butlletí Oficial 
de les Illes Balears. 

BASE 12. PAGAMENT 

El pagament de la subvenció s’ha de fer efectiu un 50% a l'atorgament de la subvenció, i l’altre 50% un 
cop justificat el compliment de la finalitat per a la qual es va concedir. Aquest  50% es pot fer en un sol 
moment en acabar l’activitat subvencionada o de manera fraccionada, mitjançant justificacions parcials, 
sempre que facin referència a les parts de l’activitat subvencionada que tenen entitat suficient per ser 
objecte d’execució parcial. 

Si l'import de la justificació és inferior al que s'hagués concedit es reduirà el pagament de manera 
proporcional. 

BASE 13. JUSTIFICACIÓ 

Les entitats beneficiàries han de justificar davant l’IMAS l’aplicació del fons percebut i el compliment de 
la resta de condicions imposades a la finalitat que hagi servit de fonament a la concessió de la subvenció. 

No s’entendrà del tot justificada l’aplicació dels fons percebuts fins que no s’hagi acreditat, com a mínim, 
l’import del projecte d’actuació que va servir de base a la concessió de la subvenció.   

En el cas que no es justifiqui totalment la realització de l’activitat subvencionada, però s’hagi complert, 
encara que parcialment, la finalitat per a la qual aquesta fou concedida, s’ha de revisar i s’ha de minorar 
proporcionalment pel que fa a la part que no s’ha justificat.   

A aquest efecte, els beneficiaris han de presentar la documentació que justifica que l’objecte de la 
subvenció s’ha realitzat d'acord amb el calendari següent: 

- la justificació corresponent a la bestreta, si escau, i a les despeses meritades en els mesos que van de 
gener a octubre s’ha de presentar abans del 30 de novembre de 2008. 
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- les despeses meritades en els mesos de novembre i desembre s’han de justificar abans de 15 de 
desembre de 2008. 

- les despeses que, ineludiblement, s’hagin de realitzar dins els mesos de novembre i de desembre i no es 
puguin justificar abans del 15 de desembre de 2008, s’han de justificar abans del 15 de febrer de 2009. El 
pagament, per part de l’IMAS, de l’import de la subvenció corresponent a aquestes despeses estarà 
subjecte a l’existència de crèdit adequat i suficient en l’exercici pressupostari següent. 

Les factures corresponents a les despeses efectuades han d’expressar clarament: nom complet i CIF de 
l’entitat expedidora i del receptor o de la receptora, número i data, concepte, retenció IRPF i IVA (si 
correspon). 

Les despeses s’han d’acreditar mitjançant factures o documents amb valor probatori equivalent, o 
mitjançant qualsevol altre sistema que acrediti la realització efectiva de la despesa.  

La justificació de despeses de manteniment o despeses indirectes dins d’un projecte no podrà superar el 
25% de la quantia concedida per aquest projecte. 

El pagament de la subvenció requereix la realització efectiva de la despesa per part dels beneficiaris, 
llevat del que disposa la base anterior respecte a la concessió de bestretes. 

BASE 14. REVOCACIÓ 

D’acord amb el que disposa l’article 43 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei de subvencions, pertoca revocar la subvenció quan, posteriorment a la resolució de 
concessió, el beneficiari incompleix totalment o parcialment les obligacions o els compromisos concrets 
als quals està condicionada l’eficàcia de l’acte de concessió de la subvenció. 

Com a conseqüència de la revocació de la subvenció, queda sense efecte l’acte de concessió i s’han de 
reintegrar les quantitats percebudes indegudament 

BASE 15. REINTEGRAMENT 

L’entitat beneficiària ha de reintegrar totalment o parcialment les quantitats rebudes i l’interès de demora 
des del moment del pagament de la subvenció fins a la data de la resolució per la qual s’acordi el 
reintegrament, en els casos prevists a l’article 44 del Decret legislatiu 2/2005. 

El procediment de reintegrament s'ha d'iniciar d'ofici per resolució de l'òrgan competent i s'ha de regir per 
les disposicions generals sobre procediments administratius contingudes en la legislació estatal bàsica, 
sense perjudici de les peculiaritats que s'estableixen en la llei, en les disposicions reglamentàries de 
desplegament i en la legislació de finances. 

L'òrgan competent pot acordar, mitjançant resolució motivada i com a mesura cautelar, la retenció del 
pagament de les quantitats pendents d'abonar al beneficiari amb el límit de la quantia que consti en la 
resolució d'iniciació de l'expedient i els interessos de demora que s'hagin meritat. Aquesta mesura cautelar 
s'ha de mantenir mentre es mantinguin les causes que la fonamentin o fins que finalitzi, per qualsevol 
causa, el procediment de reintegrament sense perjudici que, prèviament i a instàncies de l'interessat, es 
pugui aixecar amb la constitució de qualsevol garantia admesa en dret que es consideri suficient. 

Les quantitats reintegrables tenen la consideració d'ingressos de dret públic i  poden ser exigides per la 
via de constrenyiment. 

BASE 16. INFRACCIONS O SANCIONS 

L’incompliment dels requisits que preveu aquesta convocatòria dóna lloc a l’aplicació del règim 
d’infraccions i sancions establert en el títol V del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.  

BASE 17. DEURES DE COL·LABORACIÓ I INSPECCIÓ 
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Les entitats beneficiàries s’han de sotmetre a la inspecció corresponent segons la normativa legal vigent 
que hi sigui d’aplicació i, especialment, al que assenyala l’art. 49 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de 
desembre. 

BASE 18. NORMATIVA APLICAPLE 

En tot allò no previst en aquestes bases s'aplicarà el Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del 
Consell de Mallorca, publicat en el BOIB número 132, de 3 de novembre de 2001; la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions; i el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de subvencions, publicat en el BOIB núm. 196, de 31 de desembre. 

No obstant això, el Ple resoldrà. 

El Sr. RUBIO (PP) intervé per dir que es poden tractar conjuntament els punts 19 i 20 i 
per demanar-ne una explicació per part del Sr. Garau.  

També demana per què les ajudes de 2008 arriben ara que pràcticament s’està acabant 
l’any. 

El Sr. GARAU (conseller executiu de Benestar Social) explica que aquestes ajudes 
arriben ara perquè no hi havia hagut una incorporació de crèdit suficient per posar-les en 
marxa abans. Recorda que la seva tramitació és llarga i s’ha fet durant els dos mesos 
d’estiu perquè poguessin sortir ara. 

Diu que la finalitat d’aquestes subvencions és millorar la qualitat assistencial que tenen 
les entitats col·laboradores amb el Consell Insular de Mallorca, sobretot aquelles que fan 
feina amb discapacitats, exclusions socials i menors, com també les de malalts mentals. 

Recorda que moltes d’aquestes entitats fa temps que duen a terme programes de millora 
de la gestió de qualitat –algunes d’elles certificades per sistemes de qualitat 
internacionals–. Tots aquests sistemes, tant si estan implantats com si s’implanten ara, 
ocasionen una sèrie de despeses extraordinàries que consideren que poden ser objecte de 
subvenció per part de l’administració pública perquè tenen un impacte directe sobre la 
millora dels serveis que ofereixen als usuaris. 

Les ajudes es treuen en una modalitat en xarxa perquè moltes d’aquestes entitats estan 
federades o fan feina amb col·laboracions internes i, per tant, considera que és positiu 
que aquestes feines es facin en xarxa perquè són més barates i generen més intercanvi 
d’informació i més consens a l’hora de l’aplicació de la qualitat. 

Respecte a les ajudes econòmiques per a millores d’equipament i d’instal·lacions per a 
menors, explica que és un tema que estava pendent des de fa temps i es pretén acabar de 
fer petites reformes i millorar-ne els equipaments per tal que els contexts on viuen els 
menors siguin de més qualitat. 

El Sr. RUBIO demana al Sr. Garau si hi ha hagut contacte amb les federacions i les 
entitats que formen part d’aquest projecte, per tal de dissenyar aquestes les bases amb el 
diàleg o si només han estat avisades que aquestes s’havien d’aprovar però no s’ha fet 
cap altre tipus de consulta. 

D’altra banda, voldria saber també si el Sr. Garau té intenció que hi hagi participació 
d’aquestes entitats en el procés d’al·legacions i de modificació de les bases. 
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El Sr. GARAU explica que aquestes bases sorgeixen d’una quantitat important de 
contactes, reunions i de visions sobre quin ha de ser el futur de la qualitat d’aquestes 
entitats. 

Afirma que les entitats estan prou assabentades d’aquesta iniciativa que, a més a més, 
l’esperen i la reivindiquen des de fa temps. Malgrat això, evidentment, durant el període 
d’al·legacions hi podran participar per introduir-hi noves qüestions. 

Un tema interessant que demostra la importància de fer feina estretament amb aquestes 
entitats és que un dels requisits de les subvencions és que un cop acabada la subvenció i 
l’activitat que s’hagi de realitzar es farà una jornada pública –on podrà assistir tothom– 
per tal d’explicar què han fet i què han aconseguit amb l’esmentada subvenció. Això fa 
que, dins el teixit d’aquestes entitats, aprenguin els uns dels altres. 

Tot seguit, es fa la votació. 

S’aprova per setze vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM), zero vots en contra i 
catorze abstencions (PP). 
 
 
PUNT 20. BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA DE LES AJUDES 
ECONÒMIQUES DE LA DIRECCIÓ EXECUTIVA DE PROTECCIÓ DEL 
MENOR I ATENCIÓ A LA FAMÍLIA DE L'INSTITUT MALLORQUÍ 
D'AFERS SOCIALS A ENTITATS QUE DESENVOLUPEN ACTUACIONS EN 
MATÈRIA DE GUARDA DE MENORS, PER A PETITES INVERSIONS 

Es dóna compta de la següent proposta del president de l'Institut Mallorquí d'Afers 
Socials: 

Antecedents: 

1. La Direcció Executiva de Protecció al Menor i Atenció a la Família va presentar, amb registre d'entrada 
de dia 14 d'agost de 2008, un informe proposta en què sol·licitava que es tramitàs l'aprovació de les bases 
reguladores i de la convocatòria de les ajudes econòmiques a entitats que desenvolupen actuacions en 
matèria de guarda de menors, per a petites inversions per a l'any 2008.  

2. Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses que genera aquesta convocatòria amb 
càrrec a la partida 20.31339.78001 (RC 82519 i A provisional 105225) per import de 250.000 �. 

Fonaments jurídics: 

1. L'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) és un organisme autònom creat i dependent del Consell de 
Mallorca i té, com a objecte fonamental, d'acord amb els Estatuts, exercir de forma directa i 
descentralitzada les competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de 
serveis socials i menors.  

2. L’acció de foment és una de les formes mitjançant les quals l’Administració es fa valer de l’acció dels 
particulars per satisfer un interès general, a través d’una activitat d’estímul o persuasió. Aquestes ajudes 
tenen el caràcter d'actuació de foment de l'IMAS i, per tant, la naturalesa jurídica de l'ajuda és la 
subvenció.  
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3. D’acord amb l’art. 12 del DLEG 2/2005, de 28 de desembre, amb caràcter previ a l’atorgament de les 
subvencions, s’han d’aprovar les normes que estableixin les bases reguladores de concessió en els termes 
que preveu la Llei. 

4. La lletra r) de l'article 7.2 dels Estatuts de l'IMAS disposa que el president és el competent per proposar 
al Ple del Consell de Mallorca l'aprovació de les bases reguladores de les ajudes i subvencions públiques.  

5. El Servei Juridicoadministratiu de l'IMAS i la Intervenció General han emès els seus respectius 
informes sobre la tramitació d'aquest expedient.  

PROPOSTA D'ACORD: 

Únic. Aprovar les BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUDES ECONÒMIQUES 
DE LA DIRECCIÓ EXECUTIVA DE PROTECCIÓ DEL MENOR I ATENCIÓ A LA FAMÍLIA DE 
L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS A ENTITATS QUE DESENVOLUPEN 
ACTUACIONS EN MATÈRIA DE GUARDA DE MENORS, PER A PETITES INVERSIONS, que 
diuen així: 
BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUDES ECONÒMIQUES DE LA 
DIRECCIÓ EXECUTIVA DE PROTECCIÓ DEL MENOR I ATENCIÓ A LA FAMÍLIA DE 
L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS A ENTITATS QUE DESENVOLUPEN 
ACTUACIONS EN MATÈRIA DE GUARDA DE MENORS, PER A PETITES INVERSIONS.  

El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, 
configura l'activitat subvencional com a una de les formes més importants de foment que desenvolupen 
les administracions públiques. 

La disposició addicional segona d'aquest Decret estableix que els consells insulars han d'adequar la 
concessió de subvencions al que disposa aquesta llei quan aquella es desenvolupi en matèries en les quals 
la comunitat autònoma els ha atribuït competències. 

El Ple del Consell de Mallorca, per Acord d’1 d’octubre de 2007, va aprovar el canvi de denominació i la 
modificació dels Estatuts de l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca (ara Institut Mallorquí 
d’Afers Socials), per tal d’adaptar-los a la nova estructura del Consell de Mallorca (BOIB núm. 156, de 
18 d’octubre). L’article 2.1 dels Estatuts disposa que l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, en endavant 
IMAS, té por objecte l’exercici, en forma directa i descentralitzada, de les competències atribuïdes per 
qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de serveis socials i menors. 

L’ article 70.8 de l’Estatut d’Autonomia vigent reconeix com a competència pròpia dels Consells Insulars  
la matèria de tutela, acolliment i adopció de menors. Segons l’estructura actual de l’IMAS, aquestes 
funcions s’exerceixen a través de la Direcció Executiva de Protecció al Menor i Atenció a la Família. 

BASE 1. OBJECTE 

L'objecte d'aquest acord és establir les bases reguladores de la convocatòria de subvencions adreçades a 
finançar petites inversions en el centres destinats a la guarda dels menors de les entitats i de les 
associacions sense ànim de lucre que desenvolupin actuacions adreçades a l'acolliment residencial de 
menors en situació de desprotecció dependents de l’IMAS. 

Als efectes d'aquestes bases s'entén per petites inversions aquelles el pressupost de les quals no sigui 
superior als DOTZE MIL EUROS (12.000 �), IVA inclòs, en el cas de que es destini per a equipaments, i 
fins a TRENTA MIL EUROS (30.000 �), IVA inclòs, en el cas de que es destini per a obres de millora de 
l’immoble. 

Es podran subvencionar despeses ja realitzades en el moment de la presentació de la sol·licitud, si bé 
únicament poden incloure's despeses corresponents a l'any 2008. 

BASE 2. IMPORT MÀXIM QUE ES DESTINA A LES SUBVENCIONS I CRÈDIT PRESSUPOSTARI 
AL QUAL S'IMPUTA 
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Es destina a aquesta convocatòria la quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA MIL EUROS (250.000,00 
�) amb càrrec a la partida 20.31339.78001 del vigent pressupost de despeses de l'IMAS. 

BASE 3. BENEFICIARIS 

Poden acollir-se a les subvencions les entitats i les associacions privades sense ànim de lucre acreditades 
per a la guarda de menors per l’administració, dedicades a l’acolliment residencial de menors en situació 
de desprotecció dins l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca.   

Amb caràcter general, les associacions han d'acreditar que tenen capacitat per ser beneficiàries mitjançant 
el certificat de la inscripció en el registre d'associacions corresponent, mitjançant la presentació de la 
còpia acarada dels estatuts dipositats a l'esmentat registre o mitjançant qualsevol altra documentació que 
estableix la resolució de la convocatòria. 

No poden ser beneficiaris de subvencions: 

1. Les entitats associatives amb finalitat lucrativa, comercial, mercantil o similar, els col·legis 
professionals i les associacions professionals i les cooperatives. 

2. Les associacions en les quals concorre alguna de les prohibicions establertes a l'article 10 del 
Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 
subvencions. 

3. Les entitats locals territorials. 

En el marc que estableix l'apartat 3 de l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, no poden ser beneficiàries: 

a. Les associacions que incorren en les causes de prohibició previstes en els apartats 5 i 6 
de l'article 4 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació. 

b. Les associacions que tenen suspès el procediment administratiu d'inscripció perquè 
s'han trobat indicis racionals d'il·licitud penal, en aplicació d'allò que disposa l'art. 30.4 
de la Llei orgànica 1/2002, mentre no es dicta resolució judicial ferma en virtut de la 
qual pot fer-se la inscripció en el registre corresponent. 

BASE 4. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS 

1. Dur a terme la inversió subvencionada en els termes establerts en la resolució d'atorgament de la 
subvenció. 

2. Justificar la realització de la inversió, com també el compliment dels requisits i de les condicions 
que determinen la concessió de la subvenció. 

3. Sotmetre's en qualsevol moment del desenvolupament de la inversió a les actuacions de 
comprovació que efectuï l'IMAS, a les de control financer que corresponen a la Intervenció 
Delegada de l'IMAS en relació amb les subvencions concedides, i a les previstes en la legislació 
de la Sindicatura de Comptes. 

4. Fer constar, si la naturalesa de la inversió ho fa possible, el patrocini de l'IMAS.  

5. Comunicar l'obtenció d'altres subvencions per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol 
administració o entitat pública o privada, nacional o internacional. 

6. Acreditar, abans de la proposta de resolució definitiva, que està al corrent de les obligacions 
tributàries i de la Seguretat Social. 

7. Justificar les despeses efectuades d'acord amb la base 12. 
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8. Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons percebuts, amb inclusió dels 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte d'actuacions de comprovació i control.  

9. Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists.  

10. Assistir a les reunions de seguiment i d'avaluació que es proposin des de l'IMAS i complir les 
mesures de difusió relatives al caràcter públic del finançament de la inversió. 

11. Mantenir l'associació constituïda durant un mínim de cinc anys a partir del darrer cobrament de 
la subvenció objecte d'aquestes bases  

12. Qualsevol altra en aplicació de la normativa vigent. 

BASE 5. PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS 

Les entitats interessades que compleixin els requisits generals que determinen les bases o que estiguin en 
condicions de complir-los en el termini de presentació de sol·licituds, poden presentar la sol·licitud 
d'ajuda, que ha de contenir totes les dades necessàries per identificar l'entitat i el seu representant legal. 

Per tal de facilitar la tramitació de les ajudes que figuren en la convocatòria, us podeu dirigir a la Direcció 
Executiva de Protecció de Menors i Atenció a la Família, c/ del General Riera, 67, 07010, Palma, tel. 971 
763 325 (extensió 1362) i a la web d’aquest organisme, a l’adreça d’Internet (www.imasmallorca.com) 
dins l’apartat “tràmits”. 

Les instàncies s'han de dirigir a la Presidència de l'Institut Mallorquí d’Afers Socials, i es poden  presentar 
al Registre General de L'IMAS, c/ del General Riera, 67, 07010, Palma, o a qualsevol dels llocs que 
preveu l'art. 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú. 

Si la sol·licitud s'envia per correu, la documentació corresponent s'ha de presentar en un sobre obert per 
tal que l'exemplar destinat a l'IMAS es dati i segelli abans que se certifiqui, d'acord amb el que disposa 
l'article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament que regula la 
prestació dels serveis postals (BOE núm. 313, de 31 de desembre). En cas que l'oficina de correus 
corresponent no dati i segelli la sol·licitud, s'entendrà com a data vàlida de presentació aquella en què 
tingui entrada al registre de l'Institut. 

Si la sol·licitud es lliura en un lloc diferent de l'IMAS, s'ha d'enviar per fax el full amb segell d'entrada 
dins termini a la Direcció Executiva de Protecció de Menors i Atenció a la Família de (núm. de fax:  
971761231), durant les 24 hores següents que acabi el termini hàbil. En els mateixos termes, si s'envia per 
correu certificat, s'ha de trametre per fax el full de la sol·licitud amb el segell de l'Oficina de Correus en 
què consti la tramesa dins termini. 

El termini per a la presentació de les sol·licituds és de vint dies naturals, comptadors a partir del següent 
al de la publicació de la convocatòria corresponent en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Si el darrer 
dia fos dissabte o inhàbil, s'entendrà prorrogat fins al primer dia hàbil següent. 

Si la sol·licitud no reuneix les dades d'identificació, tant de la subvenció sol·licitada com de la persona 
sol·licitant, o alguns dels requisits prevists a l'article 70 de la Llei de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, s'ha de requerir l'entitat sol·licitant d'acord amb el que 
estableix l'article 71.1 de l'esmentada Llei perquè, en un termini no superior als deu dies, esmeni la falta o 
acompanyi els documents preceptius amb indicació que, si així no ho fa, es tindrà per desistida la petició, 
prèvia resolució expressa. 

BASE 6. DOCUMENTACIÓ QUE S'HA DE PRESENTAR  

A la sol·licitud de subvenció s'ha d'adjuntar la documentació següent: 
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a) Document acreditatiu que la persona sol·licitant és la representant legal de l'entitat.  

b) Fotocòpia de la targeta d'identificació fiscal de l'entitat. 

c) Fotocòpia compulsada dels estatuts inscrits en el registre oficial corresponent, degudament 
legalitzats, en els quals ha de constar explícitament la inexistència d'ànim de lucre de l'entitat. 

d) Certificat bancari de la llibreta o compte corrent de l'entitat al qual s'ha de fer, si pertoca, el 
pagament de la subvenció. Es pot sol·licitar a l'IMAS el model d'aquest document.  

e) Document que acrediti la disponibilitat de l'immoble on es previst realitza les inversions. 

f) Declaració expressa o promesa d'estar al corrent de les obligacions econòmiques amb l'IMAS i 
de les altres obligacions tributàries i de la seguretat social imposades per la normativa vigent i de 
no trobar-se sotmesa a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap 
procediment sancionador. 

g) Declaració en què es facin constar totes les subvencions o els ajuts obtinguts o sol·licitats per a la 
mateixa finalitat de qualsevol ens públic o privat, si escau, o una declaració expressa de no 
haver-ne sol·licitat cap.   

h) Declaració responsable de no incórrer en cap de les causes per ser-ne beneficiari que estableix 
l’article 10 del Decret legislatiu 2/2005. 

i) Pressupost de la inversió a realitzar que en cap cas pot superar els 12.000,00 � en el cas de que 
es destini per equipaments, i fins a TRENTA MIL EUROS (30.000 �) en el cas de que es destini 
per a obres de millora de l’immoble i que ha d'incloure un mínim d'una actuació i un màxim de 
tres, i que, a més, haurà d'anar acompanyat de tota la documentació que permeti la valoració 
d'acord amb el que s'ha establert a la base 9 d'aquesta convocatòria.  

No és necessari presentar els documents exigits en els punts b), c) i d), si ja es varen acreditar a les 
convocatòries del Consell de Mallorca o de l'IMAS de subvencions econòmiques dels anys anteriors, 
llevat que en aquests anys s'hagi produït qualque modificació. 

BASE 7. INSTRUCCIÓ DEL PROCEDIMENT 

L'òrgan instructor és la Direcció Executiva de Protecció de Menors i Atenció a la Família de l'IMAS, que 
ha de dur a terme les actuacions a què es refereixen l'article 16 i següents del Decret legislatiu 2/2005, de 
28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, i ha de formular la proposta de 
resolució. 

BASE 8. COMISSIÓ AVALUADORA 

La Comissió Avaluadora ha d'estudiar i comprovar totes les sol·licituds presentades, i ha d'emetre'n un 
informe que ha de servir de base a l'òrgan instructor per elaborar la proposta de resolució corresponent. 

D'acord amb el que disposa l'article 19.3 del Decret legislatiu, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text 
refós de la Llei de subvencions, es constitueix la Comissió Avaluadora que integren aquests membres: 

President: El director executiu de Protecció de Menors i Atenció a la Família 

Vocals:   

- La directora gerent, Sra. Teresa Suárez Genovard o persona en qui delegui. 

- La cap de servei de l'Àrea de Protecció de Menors i Atenció a la Família, Sra. Maria Isabel Amer 
Riera 
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- La coordinadora d’àrea de Suport Tècnic i Personal, Sra. Mar García Rullan. 

Secretari/ària amb veu però sense vot:  

- Un funcionari/ària adscrit/a al Servei de Protecció del Menor i Atenció a la família. 

Per assegurar l'eficàcia dels fons atorgats, la Comissió Avaluadora pot considerar, sempre que es tracti 
d'inversions que ha de dur a terme l'entitat sol·licitant, que la subvenció es limiti a alguna part separable 
del projecte, de forma que sigui aquesta part la que es valori i la que s'hagi de justificar després, sempre 
que això no desvirtuï la finalitat de la subvenció. En aquests supòsits, abans de la proposta de resolució es 
donarà audiència a l'entitat interessada, perquè pugui al·legar el que consideri convenient. 

BASE 9. CRITERIS OBJECTIUS QUE HAN DE REGIR L'ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ 

1. Els criteris per valorar les sol·licituds admeses són els següents: 

a. Interès dels projectes tècnics:                                             de 0 a 2 punts 

Des del punt de vista d’aquest criteri es valorarà el major o 
menor interès dels projectes, en relació a l’objecte de la 
convocatòria i l’interès social de les activitats que en pretén 
subvencionar.  

b. Millores adreçades a l’atenció directa del menor:             de 0 a 3 punts  

Per aquest concepte s’entén qualsevol despesa que pugui 
acreditar l’entitat i que reverteixi directament en una 
necessitat del menor (com és el cas d’equipament dels 
sanitaris que utilitzen els menors, llits, roba per a ells, etc.) 

c. Millores en l’accessibilitat i necessitats especials  de 0 a 2 punts 

d. Dificultats de finançament de l’entitat:              de 0 a 2 punts 

En virtut d’aquest criteri es valorarà la capacitat econòmica 
que, en general, tengui l’entitat. 

      e.   Millores adreçades a l’atenció indirecta del menor   de 0 a 1 punts 

Per aquest concepte s’entenen les despeses que assumeix 
l’entitat per cobrir, en general, les necessitats del centre i 
millorar-ne el funcionament, la qual cosa reverteix, encara 
que indirectament, en el benestar del menor.  

2. El criteri de la lletra a es valorarà d’acord amb el projecte presentat i els mitjans (materials, econòmics, 
humans, etc...) que acrediti l’entitat peticionària per a l’execució. 

3. Amb aquests criteris, la Comissió Avaluadora ha de qualificar les peticions segons el seu grau 
d’interès: mínim o màxim. 

Les peticions que resultin puntuades entre 0 i 5 es qualificaran de grau mínim, concedint-se l’ajuda de 
forma proporcional a la puntuació obtinguda. 

Les peticions que resultin puntuades entre 6 i 10 es qualificaran de grau màxim, concedint-se l’ajuda de 
forma proporcional a la puntuació obtinguda. 

BASE 10. RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT 
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L'òrgan competent per resoldre és la Presidència de l'IMAS, d'acord amb l'art. 7.2 r) dels Estatuts, que 
disposa a aquest efecte d'un termini de tres mesos comptadors des de l'endemà d'acabar el període de 
presentació de sol·licituds de les subvencions. Es considerarà que s'han desestimat les sol·licituds no 
resoltes en aquest termini. 

Contra les resolucions que adopta la Presidència es pot interposar recurs d'alçada davant el Consell 
Executiu del Consell de Mallorca en el termini i amb els efectes de l'article 114 de la Llei de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

La resolució ha de ser expressa i motivada d'acord amb els criteris de valoració establerts i ha de fixar, 
amb caràcter definitiu, la quantia específica de cada una de les subvencions concedides. 

La resolució de l'expedient de concessió o de denegació dels ajuts es notificarà personalment als 
interessats. 

La resolució de l'expedient de concessió o denegació dels ajuts es publicarà en el Butlletí Oficial de les 
Illes Balears. 

BASE 11. PAGAMENT 

1. El pagament de la subvenció s'ha de fer efectiu una vegada justificada la realització de la inversió 
subvencionada i es pot fer en un sol moment en acabar la inversió o de manera fraccionada, mitjançant 
justificacions parcials, sempre i quan facin referència a les parts de la inversió subvencionada que tenen 
entitat suficient per ser objecte d'execució parcial. 

2. Si l'import de la justificació és inferior al que s'hagués sol·licitat es reduirà el pagament de manera 
proporcional. 

BASE 12. JUSTIFICACIÓ 

Les entitats beneficiàries han de justificar davant l’IMAS l’aplicació del fons percebut i el compliment de 
la resta de condicions imposades a la finalitat que hagi servit de fonament a la concessió de la subvenció. 

No s’entendrà del tot justificada l’aplicació dels fons percebuts fins que no s’hagi acreditat, com a mínim, 
l’import del projecte d’actuació que va servir de base a la concessió de la subvenció.   

En el cas que no es justifiqui totalment la realització de l’activitat subvencionada, però s’hagi complert, 
encara que parcialment, la finalitat per a la qual aquesta fou concedida, s’ha de revisar i s’ha de minorar 
proporcionalment pel que fa a la part que no s’ha justificat.   

A aquest efecte, els beneficiaris han de presentar la documentació que justifica que l’objecte de la 
subvenció s’ha realitzat d'acord amb el calendari següent: 

- la justificació corresponent a les despeses meritades en els mesos que van de gener a octubre s’ha de 
presentar abans del 30 de novembre de 2008. 

- les despeses meritades en els mesos de novembre i desembre s’han de justificar abans de 15 de 
desembre de 2008. 

- les despeses que, ineludiblement, s’hagin de realitzar dins els mesos de novembre i de desembre i no es 
puguin justificar abans del 15 de desembre de 2008, s’han de justificar abans del 15 de febrer de 2009. El 
pagament, per part de l’IMAS, de l’import de la subvenció corresponent a aquestes despeses estarà 
subjecte a l’existència de crèdit adequat i suficient en l’exercici pressupostari següent. 

Les factures corresponents a les despeses efectuades han d’expressar clarament: nom complet i CIF de 
l’entitat expedidora i del receptor o de la receptora, número i data, concepte, retenció IRPF i IVA (si 
correspon). 
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Les despeses s’han d’acreditar mitjançant factures o documents amb valor probatori equivalent, o 
mitjançant qualsevol altre sistema que acrediti la realització efectiva de la despesa.  

La justificació de despeses de manteniment o despeses indirectes dins d’un projecte no podrà superar el 
25% de la quantia concedida per aquest projecte. 

El pagament de la subvenció requereix la realització efectiva de la despesa per part dels beneficiaris, 
llevat del que disposa la base anterior respecte a la concessió de bestretes. 

BASE 13. REVOCACIÓ 

D’acord amb el que disposa l’article 43 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei de subvencions, pertoca revocar la subvenció quan, posteriorment a la resolució de 
concessió, el beneficiari incompleix totalment o parcialment les obligacions o els compromisos concrets 
als quals està condicionada l’eficàcia de l’acte de concessió de la subvenció. 

Com a conseqüència de la revocació de la subvenció, queda sense efecte l’acte de concessió i s’han de 
reintegrar les quantitats percebudes indegudament 

BASE 14. REINTEGRAMENT 

L’entitat beneficiària ha de reintegrar totalment o parcialment les quantitats rebudes i l’interès de demora 
des del moment del pagament de la subvenció fins a la data de la resolució per la qual s’acordi el 
reintegrament, en els casos prevists a l’article 44 del Decret legislatiu 2/2005. 

El procediment de reintegrament s'ha d'iniciar d'ofici per resolució de l'òrgan competent i s'ha de regir per 
les disposicions generals sobre procediments administratius contingudes en la legislació estatal bàsica, 
sense perjudici de les peculiaritats que s'estableixen en la llei, en les disposicions reglamentàries de 
desplegament i en la legislació de finances. 

L'òrgan competent pot acordar, mitjançant resolució motivada i com a mesura cautelar, la retenció del 
pagament de les quantitats pendents d'abonar al beneficiari amb el límit de la quantia que consti en la 
resolució d'iniciació de l'expedient i els interessos de demora que s'hagin meritat. Aquesta mesura cautelar 
s'ha de mantenir mentre es mantinguin les causes que la fonamentin o fins que finalitzi, per qualsevol 
causa, el procediment de reintegrament sense perjudici que, prèviament i a instàncies de l'interessat, es 
pugui aixecar amb la constitució de qualsevol garantia admesa en dret que es consideri suficient. 

Les quantitats reintegrables tenen la consideració d'ingressos de dret públic i  poden ser exigides per la 
via de constrenyiment. 

BASE 15. INFRACCIONS O SANCIONS 

L’incompliment dels requisits que preveu aquesta convocatòria dóna lloc a l’aplicació del règim 
d’infraccions i sancions establert en el títol V del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.  

BASE 16. DEURES DE COL·LABORACIÓ I INSPECCIÓ 

Les entitats beneficiàries s’han de sotmetre a la inspecció corresponent segons la normativa legal vigent 
que hi sigui d’aplicació i, especialment, al que assenyala l’art. 49 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de 
desembre. 

BASE 17. NORMATIVA APLICAPLE 

En tot allò no previst en aquestes bases s'aplicarà el Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del 
Consell de Mallorca, publicat en el BOIB número 132, de 3 de novembre de 2001; la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions; i el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de subvencions, publicat en el BOIB núm. 196, de 31 de desembre. 

No obstant això, el Ple resoldrà. 
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S’aprova per setze vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM), zero vots en contra i 
catorze abstencions (PP). 

 

DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL 

PUNT 21. EXTINCIÓ PER MUTU ACORD D'UN CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ SIGNAT AMB DATA 18 DE DESEMBRE DE 2007 AMB 
L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN PER A L'ADAPTACIÓ DEL 
PLANEJAMENT URBANÍSTIC MUNICIPAL AL PLA TERRITORIAL DE 
MALLORCA 

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

La Disposició Addicional Tercera del Pla Territorial de Mallorca diu que els plans generals i les normes 
subsidiàries de planejament existents a la seva entrada en vigor continuen vigents, però que s'hauran 
d'adaptar al Pla Territorial en el termini de dos anys comptats des de la seva entrada en vigor, que es va 
produir el dia 1 de gener de 2005. 

Des del Consell de Mallorca (Departaments de Territori i de Cooperació Local) es va voler col·laborar 
amb els ajuntaments per dur a terme aquesta adaptació del seu planejament urbanístic al Pla Territorial de 
Mallorca, i pel que fa als ajuntaments de menys de 5.000 habitants que no tenien cap empresa contractada 
que fes aquests treballs es va considerar que la millor fórmula de cooperació era que el propi Consell de 
Mallorca contractàs una o vàries empreses que fessin els treballs d'adaptació del seu planejament 
municipal al Pla Territorial de Mallorca i que aquesta col·laboració interadministrativa quedàs reflectida 
en un conveni a signar entre el Consell de Mallorca i els ajuntaments interessats. 

L'Ajuntament de Sant Joan es va acollir a aquesta iniciativa de cooperació del Consell de Mallorca i amb 
data 18 de desembre de 2007 va signar una conveni de col·laboració amb el Consell de Mallorca per a 
l'adaptació del planejament urbanístic municipal al Pla Territorial de Mallorca. 

Mitjançant escrit de data 30 de juny de 2008 la Batlessa de l'Ajuntament de Sant Joan fa constar: 

"Dia 18 de desembre de 2007, es va signar el Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i 
l'Ajuntament de Sant Joan per a l'adaptació del planejament urbanístic municipal al Pla Territorial de 
Mallorca.  

La clàusula setena del conveni esmentat cita les causes d'extinció del mateix, en concret al punt a) 
estableix com a causa d'extinció el 'mutu acord', per això, i d'acord amb les conversacions mantingudes 
amb el Consell de Mallorca, sol·licitam l'extinció del conveni signat per acord d'ambdues parts." 

Efectivament, com fa constar la batlessa de l'Ajuntament de Sant Joan, la clàusula setena del conveni 
abans esmentat diu que serà causa d'extinció del conveni el mutu acord.  

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 

Aprovar, per mutu acord entre les parts, l'extinció del conveni subscrit amb data 18 de desembre de 2007 
entre el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Sant Joan per a l'adaptació del planejament urbanístic 
municipal al Pla Territorial de Mallorca. 

S’aprova per unanimitat. 
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DEPARTAMENT DE JOVENTUT I IGUALTAT 

PUNT 22. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT DE 
CREACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CONSELL DE LA DONA DE 
MALLORCA. 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Joventut i Igualtat: 

1. En data 2 de juny, el Ple del Consell de Mallorca en sessió ordinària, ha adoptat, entre d’altres, el 
següent acord: 

Primer.- Aprovar inicialment el Reglament de funcionament del Consell de les Dones de Mallorca que 
s’incorpora com a annex a la present proposta. 

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

2. El dia 1 de juliol es publica aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears 

3 El 23 de juliol , el Grup de Consellers del Partit Popular del Consell de Mallorca presenta al·legacions al 
Reglament . 

4. De les al·legacions presentades es van tenir en compte la primera, afegint al text la llei 12/2006, de 20 
de setembre per a la dona; la segona pel que fa a la redacció de l’article 2.1 del Reglament., substituint 
l’anterior redacció per “El Consell de la dona que es crea és un òrgan consultiu, de participació i 
assessorament del Consell de Mallorca per a les qüestions d’igualtat d’oportunitats.....” i la cinquena com 
subsanació d’un error material. 

5 A instància del Departament de Joventut i Igualtat, es substitueix el nom de Consell de les Dones de 
Mallorca, per “El Consell de la dona de Mallorca”. 

6. Transcorregut el termini d’exposició pública sense més al·legacions  

Atesos aquests antecedents, aquesta consellera executiva del Departament de Joventut i Igualtat, en virtut 
de l’article 31.2e) del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, eleva al Ple del Consell  la següent 
proposta d’ 

ACORD 

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

Primer.- Aprovar definitivament el Reglament de funcionament del Consell de la dona de Mallorca que 
s'incorpora com a annex a la present proposta. 

Segon.- Ordenar la publicació d’aquest reglament en el BOIB. 

Annex 

Reglament de creació del Consell de la dona de Mallorca.  



 149

El nou Estatut d’Autonomia de les Illes Balears atribueix com a competència pròpia dels consells insulars 
les polítiques d’igualtat d’oportunitats. A partir d’aquesta assignació de competències, en l’estructura 
orgànica del Consell de Mallorca es va crear la Direcció Insular d’Igualtat, adscrita al Departament de 
Joventut i Igualtat. Entre els seus objectius hi ha el d’impulsar polítiques d’igualtat d’oportunitats, 
polítiques que tendeixin a eliminar i remoure els obstacles que dificulten la integració plena de les 
persones com a subjectes de drets i el de millorar la comprensió de les qüestions relatives a la igualtat de 
gènere i de la integració de la perspectiva de gènere en l’àmbit del Consell de Mallorca i de tots els 
ajuntaments de Mallorca. 

En el marc estatal, el Títol VIII de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de 
dones i homes, estableix una sèrie de disposicions organitzatives, amb la creació d’una Comissió 
Interministerial d’Igualtat entre dones i homes i les Unitats d’Igualtat a cada Ministeri. A més, la Llei 
constitueix un Consell de participació de la dona, com a òrgan col·legiat que ha de servir perquè les 
institucions participin en aquestes matèries.  

D’altra banda, la Llei 12/2006, de 20 de setembre per a la dona, al seu article 51 disposa que “els poders 
públics han de promoure i facilitar la participació de les dones en els moviments associatius donant-los 
suport, per la qual cosa es constituirà el Consell de Participació de la Dona a fi d’afavorir 
l’associacionisme i la participació, i perquè sigui un òrgan de consulta i assessorament en els temes que 
puguin afectar les dones”. 

Com en el marc estatal, després de crear la Direcció Insular d’Igualtat, és voluntat del Consell continuar 
les passes per fomentar la transversalitat de les polítiques d’igualtat i la participació de la societat civil per 
definir-les. Per assolir el primer punt, es posa en marxa la comissió interdepartamental corresponent, que 
s’ha de configurar com un instrument de coordinació, supervisió i seguiment, per fer efectiu un 
enfocament transversal de la perspectiva de gènere en el funcionament i en les polítiques del Consell de 
Mallorca. Per fer efectiva la participació de la societat civil, es crea el Consell de la dona de Mallorca, en 
el qual hi haurà una representació considerable de les institucions i entitats de Mallorca que tenen entre 
els seus objectius defensar la igualtat de drets i d’oportunitats de les dones. Així, es crea aquest Consell 
com a òrgan de participació per impulsar la igualtat d’oportunitats de dones i homes en els diferents 
àmbits de la vida política, cultural, econòmica i social. La creació del Consell de la dona suposa, també, el 
reconeixement del paper essencial del treball que les organitzacions de dones han realitzat i realitzen per 
aconseguir una societat més justa i igualitària entre les dones i els homes. 

Títol 1. Disposicions generals 

Article 1  

1. El Consell de la dona de Mallorca és l’òrgan consultiu, de participació i assessorament en matèria 
d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, creat de conformitat amb les competències que li són 
pròpies en matèria de polítiques de gènere, del Consell de Mallorca, reconegudes en l’Estatut 
d’Autonomia de les Illes Balears. 

2. Aquest Consell es crea amb la voluntat del Consell de Mallorca de contribuir al compliment del mandat 
de l’art. 9.2, de la Constitució Espanyola, que atribueix als poders públics l’obligació de promoure les 
condicions perquè la llibertat i la igualtat de les persones i dels grups en els quals s’integren siguin reals i 
efectives, eliminar tots els obstacles que n’impedeixin o dificultin la  plenitud, i facilitar la participació 
dels ciutadans i ciutadanes en la vida política, econòmica, cultural i social. 

Article 2  

1. El Consell de la dona que es crea és un òrgan consultiu, de participació i assessorament del Consell de 
Mallorca per a les qüestions d’igualtat d’oportunitats i, en concret, per executar les competències i 
funcions que suposin millorar el benestar i la qualitat de vida d’aquest sector de la població i que són 
pròpies del Consell. 

2. El Consell de la dona de Mallorca es justifica per l’especificitat de les necessitats, per les 
discriminacions per raó de sexe, que encara hi ha en la nostra societat, i per la voluntat explícita de les 
associacions i entitats que lluiten pels drets de les dones. 
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3. El Consell de la dona de Mallorca és un òrgan integrat en el Departament que tingui atribuïdes les 
competències en matèria d’igualtat del Consell de Mallorca encara que sense participar en la seva 
estructura jeràrquica.  

Article 3  

1. Són competències del Consell de la dona de Mallorca: 

a) Estimular la participació i l’associacionisme de grups de dones, facilitant la informació, la difusió, el 
suport i l’assessorament oportuns.  

b) Conèixer i debatre les actuacions del Consell en matèria de polítiques de gènere que contribueixin a 
promoure la presència de les dones en tots els àmbits de la societat (social, cultural, polític, laboral, etc.) 

c) Atendre específicament les necessitats de les dones que pateixen situacions greus.  

d) Impulsar la coordinació, la col·laboració i la cooperació entre les associacions, les entitats i les 
institucions, ja siguin públiques o privades, que realitzen activitats per promocionar les dones.  

e) Estudiar i emetre informes sobre temes d’interès per a les dones, amb la finalitat de contribuir als 
canvis que ens condueixin a una societat més justa i solidària.  

f) Proposar debats i campanyes innovadores que facin visibles les idees, la manera de fer i la veu de les 
dones. 

g) Ser consultat abans que els òrgans municipals debatin i aprovin assumptes d’especial incidència en 
aquest sector. 

h) Ser l’òrgan de consulta en els processos d’elaboració de normes que afectin les dones. 

i) Proposar els procediments pertinents perquè les ciutadanes participin en els serveis i empreses d’àmbit 
insular.  

j) Proposar, als poders públics, que adoptin mesures relacionades amb els fins que són propis d’aquest 
Consell de la dona i instar-los a garantir el compliment dels drets en qualsevol àmbit.  

2. El Consell de la dona de Mallorca té un caràcter consultiu i de participació. Les seves funcions 
s’exerciran mitjançant l’elaboració d’informes, dictàmens o demandes, que tindran rang de recomanació 
per als òrgans del govern insular i, si escau, local i, per tant, no seran vinculants. 

Article 4  

Els àmbits en els quals actuarà el Consell de la dona de Mallorca seran aquells que tinguin una relació 
directa o indirecta amb la qualitat de vida i el benestar social de les dones i que contribueixin, des de la 
seva perspectiva, a aconseguir avanços socials en qualsevol sentit. L’actuació del Consell serà, per tant, 
integral i assumirà tots els aspectes relacionats amb el benestar social des d’un punt de vista econòmic, 
social i cultural.  

Article 5  

Composició. 
Poden ser membres de ple dret del Consell de la dona de Mallorca: 

a) Les associacions, amb àmbit d’actuació a Mallorca, sempre que acompleixin els requisits següents: 

-Estar legalment constituïdes i inscrites en el registre d’associacions. 

-No tenir fins lucratius.  
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-Desenvolupar, d’acord amb els seus fins estatutaris, activitats en defensa de la promoció dels drets de la 
dona. 

Així mateix, els seus estatuts no han d’estar en contradicció amb els objectius que es desprenen 
d’aquestes normes. 

b) Els consells de dones d’àmbit municipal de l’illa de Mallorca  i el consell de dones d’àmbit autonòmic. 

c) Les organitzacions sindicals i patronals d’àmbit intersectorial.  

d) Els partits polítics amb representació en el Consell de Mallorca, amb veu i sense vot. 

Article 6  

Incorporació al Consell 

Les associacions, entitats i òrgans als quals es refereix l’article anterior, poden formar part del Consell de 
la dona de Mallorca, si ho demanen prèviament per escrit, adreçant-se a la Presidència. A la sol·licitud, 
s’hi han d’adjuntar els estatuts i altres documents que acreditin que compleixen els requisits establerts per 
ser admeses. 

Les sol·licituds d’admissió requereixen ser aprovades pel Ple, amb la proposta prèvia de la Comissió 
Permanent.  

Les associacions referides en el primer paràgraf que vulguin incorporar-se al Consell, han d’acompanyar 
la sol·licitud amb els documents següents:  

- Estatuts de l’associació.  

- Justificació de la inscripció en el Registre d’associacions. 

 - Memòria que acrediti el desenvolupament d’activitats de promoció dels drets de les dones,  almenys 
durant l’any anterior a la formulació de la sol·licitud . 

Així mateix, han d’indicar l’àrea en què volen ser inscrites, d’acord amb l’article 13.b. 

En el cas de consells d’àmbit municipal, han d’acompanyar la sol·licitud amb l’acreditació de 
l’Ajuntament d’estar constituïdes. 

En el cas d’organitzacions empresarials i sindicals, han d’acompanyar la sol·licitud amb un document que 
acrediti la seva representativitat. 

Si després d’aportar aquestes dades se’n fa alguna modificació, s’haurà de comunicar a la Secretaria del 
Consell en el mes següent a la data en què es produeixi la modificació. 

Article 7  

Cessament en el Consell  

Deixaran de formar part del Consell de la dona de Mallorca, les associacions, entitats o òrgans en els 
quals concorri alguna de les circumstàncies següents: 

- Que així ho decideixin voluntàriament.  

- Que deixin de complir algun dels requisits de l’article 5.  

- Que tinguin conductes o realitzin actes contraris als principis i objectius del Consell. 



 152

- Que incompleixin de forma reiterada les normes reguladores del Consell o dels acords dels òrgans de 
govern.  

- Que es produeixi una falta d’assistència injustificada de les seves representants, fins a quatre vegades a 
la Comissió Permanent al llarg del seu mandat.  

El cessament ha de ser acordat pel Ple, a proposta de la Comissió Permanent, una vegada tramitat 
l’expedient oportú. Sempre, però, s’ha de donar audiència a l’associació o entitat afectada. 

El procediment i les conseqüències del cessament es regularan en el Reglament de règim intern del 
Consell. 

El cessament com a membre del Consell no impedeix que l’entitat o associació s’hi reincorporin una 
vegada desaparegudes les causes que el van motivar. 

Article 8  

Drets de les associacions, entitats i òrgans membres de ple dret. 

Les associacions, entitats i òrgans membres de ple dret del Consell disposen dels drets següents:  

- Participar en el Ple amb el nombre de vocals que els correspongui, en el cas d’entitats amb representació 
directa. 

- En el cas d’associacions, dret a escollir i a presentar-se com a vocal representant al Ple i a ser escollides 
per a la vicepresidència.  

- En el cas dels consells d’àmbit municipal, dret a participar com a vocal en els termes que 
reglamentàriament s’estableixin. 

- Participar en els grups de treball i en les activitats organitzades pel Consell. 

- Tenir accés a la informació referent a l’activitat del Consell de la dona. 

- Qualsevol altre que es determini reglamentàriament. 

Article 9  

Deures de les associacions, entitats i òrgans membres de ple dret 

Els deures de les associacions, entitats i òrgans membres de ple dret del Consell són els següents:  

- Participar en el Ple i contribuir amb la seva col·laboració a desenvolupar i promocionar el Consell. 

- Complir aquest Reglament i el reglament intern del Consell que el desenvolupi i acceptar els acords dels 
seus òrgans de govern. 

- Comunicar al Consell les variacions que es produeixin en les seves condicions d’admissió, incloent-hi 
els canvis en els seus òrgans directius, en les delegades per al Consell i en les seves suplents.  

- Els altres que reglamentàriament es determinin. 

Títol ll. Organització i funcionament 

Article 10 

Són òrgans del Consell la Presidència, la Vicepresidència, el Ple i la Comissió Permanent.  
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Article 11  

El Consell de la dona disposarà d’una Secretaria Tècnica, amb les funcions pròpies d’un òrgan auxiliar de 
suport tècnic i administratiu, adscrita al Departament que tingui atribuïdes les competències en matèria 
d’Igualtat.  

Capítol I. De la Presidència i la Vicepresidència  

Article 12  

1. La Presidència correspon a la persona titular del departament del Consell de Mallorca que tingui 
atribuïdes les competències en matèria d’Igualtat. Li correspon, per tant, convocar i presidir totes les 
sessions del Ple i de la Comissió Permanent. No obstant això, pot delegar la presidència del Ple, de la 
Permanent, o d’ambdues, en la persona titular de la direcció insular en matèria d’igualtat o, si n’és el cas, 
la persona que tingui la titularitat de l’òrgan u organisme amb atribucions en aquesta matèria al Consell 
de Mallorca 

2. Així mateix, li correspon resoldre sobre l’admissió de noves entitats amb l’aprovació del Ple i, si n’és 
el cas, proposar els mecanismes d’alternança de les persones components de la Comissió Permanent. 

3. La Vicepresidència correspon a una persona representant de les associacions escollida en el si del Ple, 
en votació realitzada entre la representació de les associacions. Assisteix i col·labora amb la Presidència i 
la  substituirà en casos d’absència.  

Capítol II. Del Ple 

Article 13 

1. El Ple és l’òrgan de màxima representació del Consell de la dona de Mallorca. L’integren:  

a) La Presidència i la Vicepresidència. 

b) Fins a 22 vocalies representants  d’associacions, distribuïdes de la manera següent: 

- Fins a 4 per a associacions que en la seva memòria justifiquin activitats que condueixin a 
combatre  la violència de gènere. 

- Fins a 4 per a associacions que en la seva memòria justifiquin activitats relacionades amb 
l’educació. 

- Fins a 4 per a associacions que en la seva memòria justifiquin activitats relacionades amb 
la salut de les dones. 

- Fins a 4 per a associacions que en la seva memòria justifiquin activitats relacionades amb 
la cultura. 

- Fins a 2 per a associacions d’immigrants  

- Fins a 1 per a associacions que en la seva memòria justifiquin activitats relacionades amb 
les persones amb discapacitat o dependents. 

- Fins a 3 per a associacions que en la seva memòria justifiquin altres activitats. 

c) Fins a 4 representants de consells de dones d’àmbit municipal constituïts. 

d) Una representant de cada organització sindical intersectorial més representativa a la comunitat 
autònoma. Una representant de cada una de les tres organitzacions sindicals intersectorials, que sense 
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tenir el caràcter de més representativa a la comunitat autònoma, siguin les que disposin de major 
representació a Mallorca. 

e) Una representant de cada organització empresarial intersectorial més representativa a la comunitat 
autònoma. 

f) Una representant per partit polític amb representació en el Consell de Mallorca, amb veu i sense vot. 

g) Una  representat del Consell de la dona d’àmbit autonòmic. 

2. La Presidència del Consell de la dona, de “motu propio”, a proposta del Ple, pot convidar a persones 
expertes i a representants d’entitats que, en funció de l’ordre del dia, es consideri necessari o adequat que 
assisteixin a les sessions. 

3. Es designarà una secretària o secretari del Consell, així com un adjunt o adjunta que la substituirà en 
casos d’absència, i que serà assumida per personal del departament competent en matèria d’igualtat i 
exercirà les seves funcions al mateix temps en el Ple i en la Comissió Permanent. Participarà en les 
sessions del Ple i de la Comissió Permanent amb veu però sense vot.  

Article 14  

Designació de les vocalies 

En el cas d’associacions, la forma de provisió ha de ser per votació de totes les associacions de ple dret 
del Consell. Cada associació pot presentar-se únicament a l’àrea on està enquadrada segon la seva 
resolució d’admissió. Les associacions poden votar una única candidatura per a cada una de les àrees en 
què es presentin candidatures. 

En el cas dels consells d’àmbit municipal, el reglament intern n’ha de regular la designació, quan siguin 
més de quatre els consells constituïts, atenent un sistema que garanteixi la rotació en la representació de 
tots els consells  municipals.  

El reglament intern ha de regular, entre d’altres, el procediment d’elecció de les vocalies. 

La representació al Consell té caràcter representatiu de l’entitat que en forma part, no personal, per tant, a 
cada entitat amb representació li correspon designar els seus representants. 

Article 15 

Són competències del Ple les relacionades en l’article 3.1 d’aquesta norma. Són també funcions del Ple 
proposar l’admissió de noves entitats en el Consell de la dona i designar els grups de treball per analitzar i 
estudiar temes concrets, a proposta de la Comissió Permanent. Així mateix, correspon al Ple aprovar el 
reglament intern que regula l’organització i el funcionament intern del Consell de la dona d’acord amb 
l’establert en aquest Reglament . 

Article 16 

El Ple del Consell celebrarà dues sessions ordinàries cada any. Pot celebrar sessions extraordinàries quan 
la Presidència ho decideixi o quan ho sol·liciti un terç del nombre legal del seus membres.  

Article 17 

El Ple del Consell es constitueix vàlidament amb l’assistència d’un terç del nombre legal de membres. 
Aquest quòrum s’ha de mantenir al llarg de tota la sessió. És igualment necessari que hi assisteixin les 
persones que facin les funcions de Presidència i de Secretaria o les qui, en cada cas, les substitueixin.  

Article 18 
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Les sessions del Ple del Consell són públiques i s’han de convocar acompanyades de l’Ordre del dia 
corresponent, amb una antelació mínima de set dies naturals, excepte les extraordinàries que es 
convocaran, almenys, dos dies naturals abans de la seva celebració.  

El reglament intern ha de fixar el termini en què els vocals electes exerciran el seu càrrec, que no pot ser 
superior a quatre anys. No obstant això, continuaran en el seu càrrec fins a la designació de les noves 
entitats amb representants. 

Capítol III. De la Comissió Permanent  

Article 19 

La Comissió Permanent ha d’estar integrada per la Presidència, per la Vicepresidència, per la Secretaria i 
pels membres que el ple reglamentàriament determini.  

Article 20 

1. La Comissió Permanent ha de celebrar sessions ordinàries almenys cada tres mesos i les extraordinàries 
que cregui oportunes a proposta de la Presidència o d’un terç de les persones que en són membres. 

2. La convocatòria de les sessions ha d’anar acompanyada de l’Ordre del dia corresponent, que s’ha de 
distribuir entre els membres amb una antelació mínima de set dies naturals. Les sessions extraordinàries 
han de ser convocades, com a mínim, dos dies naturals abans de la seva celebració.  

Article 21 

1. La Comissió Permanent és l’òrgan que ha d’informar al Ple de si les entitats que sol·liciten formar part 
del Consell compten amb els requisits exigits en aquestes normes per formar-ne part. 

2. La Comissió Permanent, a més, ha d’articular els mecanismes que possibilitin complir les funcions que 
té encomanades el Consell. Perquè aquestes funcions es puguin fer correctament, la Comissió Permanent 
ha de proposar al Consell que es creïn grups de treball  

Capítol IV: Règim econòmic  

Article 22  

Règim econòmic i pressupostari  

1. Per exercir les seves funcions, el Consell de la dona de Mallorca disposarà dels mitjans econòmics 
suficients.  

2. A través del pressupost anual del departament competent en matèria d’Igualtat s’imputarà una quantitat 
fixa destinada a les despeses de funcionament i d’exercici de les funcions previstes en aquest Reglament. 

3. El Consell de la dona de Mallorca pot comptar, a més, amb els recursos econòmics següents:  

a) Les subvencions d’altres entitats que, si escau, pugui rebre. 

b) Les donacions de persones o entitats privades.  

Com que no disposa de personalitat jurídica, aquestes aportacions es formalitzaran a través del Consell de 
Mallorca. 

4. El Consell de la dona de Mallorca ha de presentar, a través del departament al qual s’adscrigui, 
l’avantprojecte del seu pressupost anual amb la memòria corresponent.  

5. El Consell de la dona de Mallorca ha de retre comptes anualment de l’execució dels seus pressupostos, 
amb subjecció al que estipuli la normativa aplicable en la matèria. 
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Disposició final primera 

Als efectes de poder constituir el Consell de la dona, en el termini de dos mesos des de la publicació 
d’aquest Reglament, les entitats amb dret a formar-ne part han de presentar la documentació corresponent 
al Departament de Joventut i Igualtat. Una vegada examinada la documentació, el Departament ha de 
resoldre’n l’admissió. 

Disposició final segona 

Un cop resolta l’admissió d’entitats, el Departament de Joventut i Igualtat ha de convocar les entitats que 
han d’escollir representants a formalitzar, si ho desitgen, la seva candidatura i a la posterior elecció. 

La Sra. RAMIS (consellera executiva de Joventut i Igualtat) comenta que el passat dia 2 
de juny aquest Ple aprovà, inicialment, el Reglament de funcionament intern del Consell 
de la Dona de Mallorca, per ser sotmès després a un període d’informació pública per 
tal que s’hi poguessin presentar les al·legacions i els suggeriments que s’estimassin 
pertinents tot i que, anteriorment, hi havia hagut un període de 6 mesos de col·laboració 
activa amb la majoria d’entitats, d’associacions feministes i de sindicats, entre d’altres. 

Recorda que el dia 23 de juliol proppassat, el grup de consellers de Partit Popular hi va 
presentar una sèrie d’al·legacions i aprofita per agrair la col·laboració de la Sra. Frau –
responsable de les polítiques de gènere del Partit Popular–. Observa que de les 
al·legacions presentades n’han estat recollides tres, que s’han incorporat al Reglament. 

Opina que és voluntat de tots els consellers i conselleres d’aquesta institució aprovar 
avui aquest Reglament i la constitució del Consell de la Dona, bàsicament perquè no 
només el Consell Insular de Mallorca serà la primera institució pública de les Illes 
Balears que tendrà un Consell de la Dona –una eina participativa i que neix amb la 
voluntat d’esdevenir la promotora de la igualtat entre homes i dones dins la societat 
mallorquina– sinó també perquè hi ha un seguit de reivindicacions d’associacions 
feministes que des de fa més de 15 anys treballen en l’àmbit de polítiques d’igualtat, 
així com fins i tot moltes regidories de serveis socials –que inclouen la regidoria de la 
dona– que ha demanat de manera reiterada la creació d’aquest òrgan. 

Aprofita també per agrair la col·laboració dels sindicats, de la plataforma i d’Unió 
Mallorquina. 

El Consell de la Dona –que es constituirà d’aquí a un parell de mesos en què les 
associacions podrà demanar oficialment formar-hi part i escollir-ne la vicepresidència 
d’una manera democràtica– és una fita important i històrica que es complementa amb 
una feina molt seriosa i professional que es fa des de la Direcció Insular d’Igualtat i 
també amb la creació de la Comissió Interdepartamental –que fa feina dins el mateix 
Consell Insular de Mallorca– i amb l’adjudicació pública del Pla d’Igualtat amb el qual 
es farà feina amb tots els municipis de l’illa de manera progressiva. 

Finalment, demana el vot a favor d’aquesta proposta per tal de tirar endavant aquestes 
polítiques de gènere que d’alguna manera s’han d’impulsar i de les quals el Consell n’és 
pioner. 

La Sra. FRAU (PP), malgrat que lamenta que el seu Grup no pogués participar del debat 
previ de 6 mesos que ha comentat la Sra. Ramis, recorda que el passat mes de juny 
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votaren a favor d’aquesta proposta i anuncia que ara ho tornaran a fer, encara que de les 
set al·legacions presentades només se n’hagin recollides tres. 

Explica que una de les al·legacions era per recollir un error formal i que la resta, que no 
han estat recollides, varen ser presentades amb la creença que fomentaven i facilitaven 
un poc més la participació ciutadana perquè demanaven que les associacions no 
assistissin als plens o les comissions permanents no fossin penades amb l’expulsió sinó 
que hi poguessin romandre com a membres de ple dret. Tot i que això no hi ha estat 
acceptat, consideren que s’ha de recolzar aquest Reglament i hi votaran a favor. 

Matisa que el seu Grup demanava que els partits polítics hi tenguessin veu i vot –que no 
en tenen– per tal de poder expressar les seves opinions en temes d’igualtat 
d’oportunitats. També demanaven que els sindicats i les organitzacions empresarials hi 
estiguessin representats i no fos només la intersectorial més representativa. 

Tot i això, consideren que, en conjunt, la iniciativa mereix ser recolzada pel PP. 

La Sra. RAMIS puntualitza que, en el seu moment, ja se li varen explicar a la Sra. Frau 
els motius pels quals no s’acceptaven algunes de les seves al·legacions. 

Assegura que el Consell de la Dona vol ser molt operatiu i que aquest argument explica 
algunes de les al·legacions que no s’han detallat. Evidentment, tots els partits polítics 
que hi estiguin representats podran donar la seva opinió, però el dret de vot no pot ser. 

Afirma, per concloure, que es tracta d’una aposta comuna i que espera que puguin 
continuar fent-hi feina junts. 

S’aprova per unanimitat. 

 

DEPARTAMENT D'INTERIOR 

La presidenta proposa que els punts 23 i 24 es tractin conjuntament. 

 
PUNT 23. MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA 2008 

Es dóna compte de la proposta feta per la consellera executiva de Cultura i Patrimoni, 
per absència del conseller d'Interior: 
Ateses les objeccions formulades per la Interventora General al seu informe de dia 19 d'agost de 2008, de 
fiscalització prèvia corresponent a l'expedient de modificació de la plantilla del Consell de Mallorca per a 
l'any 2008, i l'informe jurídic del cap del Servei Tècnic de Recursos Humans, emès com a conseqüència 
de l'anterior, es formula una nova proposta d'acord d'aprovació de l'esmentada modificació, en els termes 
següents: 

Atesa la necessitat de modificar la vigent plantilla del Consell de Mallorca, aprovada pel Ple del Consell 
de Mallorca, en sessió realitzada dia 3 de desembre de 2007 (BOIB núm. 183, de 08-12-2007), per tal 
donar cobertura a les modificacions de la relació de llocs de treball que es troben en tràmit, especialment, 
per incorporar i dotar les places que corresponen a necessitats que van deixant de ser conjunturals i que ja 
no poden ser ateses mitjançant la contractació laboral temporal o el nomenament de funcionaris interins.  
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Atès allò que en relació a la plantilla de personal preveu l'article 90 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de règim local, i l'article 8.1.p) de la Llei 8/2000 de 27 d'octubre, de consells 
insulars, en relació amb la lletra a) de l'apartat 1 del Decret d'organització del Consell de Mallorca de 17 
de juliol de 2007 (BOIB núm. 111 EXT, de 20-07-2007). 

Atès que l'increment de la despesa que implica la modificació de plantilla resta compensada mitjançant la 
reducció d'altres capítols de despesa, d'acord amb allò que preveu l'apartat 2,a) de l'article 126 del text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel Reial Decret legislatiu 
781/1986 de 18 d'abril.  

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

La consellera executiva de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca, en aplicació del règim de 
suplències establert al Decret de Presidència de dia 24 de juliol de 2007, eleva al Consell Executiu per a 
la posterior aprovació del Ple la següent proposta d'acord: 

APROVAR inicialment el projecte de modificació de la vigent plantilla de personal del Consell de 
Mallorca per a l'any 2008 en els termes que es recullen al document annex i elevar-lo al Ple per acordar-
ne l'aprovació, amb efectes de dia 1 d'octubre de 2008. 

Annex 

PERSONAL FUNCIONARI     
     
ESCALA: HABILITACIÓ ESTATAL     
Subescala: Secretaria     
Classe: Superior     
CATEGORIES  Grup On diu Ha de dir  
     Secretari -ària superior A1 3  2 
ESCALA: ADMINISTRACIÓ GENERAL    
Subescala: Tècnica     
CATEGORIES  Grup On diu Ha de dir  
     T.A.G. A1 42  47 
Subescala: Administrativa     
CATEGORIES  Grup On diu Ha de dir  
     Administratiu -iva  Adm. gral. C1 27  33 
Subescala: Auxiliar     
CATEGORIES  Grup On diu Ha de dir  
     Auxiliar A.G C2 129  148 
ESCALA: ADMINISTRACIÓ ESPECIAL     
Subescala: Tècnica     
Classe: Tècnica Superior     
CATEGORIES  Grup On diu Ha de dir  
     Tècnic -a superior A1 33  38 
     Tècnic -a superior economista A1 4  5 
     Tècnic -a superior geografia A1 0 1  
     Tècnic -a superior historiador -a A1 0 1  
Subescala: Tècnica     
Classe: Tècnica Mitjà     
CATEGORIES  Grup On diu Ha de dir  
     Arquitecte -a tècnic -a A2 10  11 
     Tècnic -a de GM de gestió econòmica A2 0 2 
     Tècnic -a de grau mitjà A2 29  27 
     Tècnic -a GM de medi ambient A2 0 7 
     Tècnic -a GM selecció A2 0 1 
     Tècnic -a mitjà informàtica A2 7  8 
     Tècnic-a de sist d’informació territorial A2 0 2 
Subescala: Tècnica     
Classe: Tècnica Auxiliar     
CATEGORIES  Grup On diu Ha de dir  
     Ajudant -a facultatiu - iva C1 20  17 
     Tècnic -a auxiliar de PRL C1 1  0 
     Tècnic -a auxiliar gestió cultural C1 1  0 
     Tècnic -a auxiliar informació turística C1 4  5 
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Subescala: Serveis Especials     
Classe: Comeses Especials     
CATEGORIES  Grup On diu Ha de dir  
     Auxiliar arxiu biblioteca C2 4  5 
     Auxiliar de gestió econòmica C2 2  5 
     Auxiliar de tresoreria C2 3  2 
     Auxiliar Geriàtric C2 1  2 
     Auxiliar informació turística C2 0 3 
     Mecànic-a inspector -a (D) C2 3  4 
     Operador -a de comunicacions C2 9  8 
     Vigilant / Informador -a C2 3  4 
     Ordenança - Porter -a E 9  12 
     Recepcionista - Telefonista E 3  4 
Subescala: Serveis Especials     
Classe: Servei d’extinció d’incendis    
CATEGORIES  Grup On diu Ha de dir  
     Sergent -a C1 8  4 
     Bomber -a conductor -a C2 153  143 
     Caporal  -a C2 34  33 
Subescala: Serveis Especials     
Classe: Personal d’oficis     
CATEGORIES  Grup On diu Ha de dir  
     Capatàs -assa d'obres C1 3  0 
     Aux. Infermeria C2 1  0 
     Oficial -a d’oficis C2 3  4 
     Oficial -a de manteniment C2 5  6 
     Tramoista  Porter -a C2 1  0 
     Xofer -a C2 8  10 
PERSONAL LABORAL     
CATEGORIES     
  Grup On diu Ha de dir  
     Tècnic -a de grau mitjà L A2 1  0 
     Ajudant -a d’assaigs materials C1 2  1 
     Capatàs  -assa d'obres L C1 7  6 
     Dissenyador -a industrial L C1 0 1 
     Conductor -a  L C2 10  9 
     Encarregat -ada forestal L C2 0 1 
     Encarregat -ada taller patrimoni industrialC2 0 1 
     Guarda de camp C2 0 3 
     Mestre -a d’oficis marger -a C2 6  7 
     Mestre -a d’oficis-Mestre -a d’aixa C2 0 1 
     Mestre -a d'oficis picapedrer -a C2 3  4 
     Mestre -a oficis ferreria C2 1  0 
     Mestre d’oficis jardineria C2 0 1 
     Mestre-a d’oficis picapedrer restaurador C2 0 1 
     Mestre-a oficis treballador -a forestal C2 5  7 
     Oficial -a 1a forestal C2 0 1 
     Oficial -a 1a marger -a C2 0 2 
     Oficial -a 1a mestre d’aixa C2 0 1 
     Oficial -a 1a moliner -a C2 0 3 
     Oficial -a 1a picapedrer -a C2 0 2 
     Oficial -a 1a picapedrer -a restaurador -a C2 0 2 
     Oficial -a 2a picapedrer -a restaurador -a C2 0 2 
     Oficial -a 2a forestal C2 0 2 
     Oficial -a 2a manteniment C2 0 1 
     Oficial -a 2a marger -a C2 0 7 
     Oficial -a 2a mestre d’aixa C2 0 4 
     Oficial -a 2a moliner -a C2 0 2 
     Oficial -a 2a picapedrer -a C2 0 11 
     Oficial -a de carreteres L C2 15  12 
     Patró -na de cabotatge C2 0 1 
     Mosso -a de magatzem E 1  0 
     Peó especialista forestal E 0 2 
     Peó especialista marger -a E 0 3 
     Peó especialista picapedrer -a E 0 6 
     Peó especialista picapedrer restaurador -a E 0 1 

 

El Sr. LLADÓ (conseller executiu d’Interior) comença la seva intervenció. 
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En primer lloc, agraeix als tècnics del Consell Insular de Mallorca la feina feta per 
poder dur a votació aquesta relació de llocs de feina. 

Assegura que es tracta d’una relació de llocs de feina ambiciosa i explica que s’ha 
dilatat la seva aprovació per molts de motius, com ara la formació del nou govern, la 
creació i la reestructuració dels departaments i la celebració d’eleccions sindicals que no 
permeteren, fins al passat mes de febrer, començar les negociacions. 

Remarca que s’ha cercat un màxim consens pel que fa a la part social, per la qual cosa 
se’n feliciten, com també pel fet d’haver pogut aconseguir un suport majoritari. 

Observa que amb aquesta relació de llocs de feina s’implementen uns nous criteris de 
valoració dels pressuposts i de fiscalització dels llocs de feina. 

Per una banda, s’aprova la relació dels llocs de feina i, per una altra, la plantilla. Explica 
que la plantilla passa a ser una eina de control, pel que fa al pressupost i a la 
fiscalització i que la relació de llocs de feina serà l’eina de planificació i de disposició 
dels departaments, la qual cosa garanteix un control molt més exhaustiu del pressupost 
destinat a funció pública. 

Afegeix que el Departament d’Interior va iniciar els treballs de modificació de la relació 
de llocs de feina per adequar-la a la nova realitat de la institució arran de la publicació 
del decret de 7 de juliol de 2007 pel qual es determina l’organització del Consell Insular 
de Mallorca i la incorporació de 5 departaments nous –Economia i Turisme, Joventut i 
Igualtat, Esports i Promoció Sociocultural, Benestar Social i Interior– i la supressió del 
departament de Patrimoni i Entitats Culturals, la creació de 5 noves direccions insulars 
–Serveis Generals, Projectes, Relacions Institucionals, Comunicació i Assessorament 
Municipal– i 4 secretaries tècniques –Economia i Turisme, Joventut i Igualtat, Esports i 
Promoció Sociocultural i Interior–. 

Tot seguit fa una exposició detallada de com afecta aquesta nova relació de llocs de 
feina als nous departaments i noves direccions insulars: 

Al Departament d’Hisenda i Innovació –antic Departament d’Economia i Hisenda–, 
dins la Direcció Insular d’Hisenda i Pressuposts es crea l’oficina pressupostària i la 
Direcció Insular d’Innovació que es fa a partir de l’estructura de la Direcció Insular de 
Sistemes de la Informació i també es crea la Direcció Insular de Serveis Generals. En 
total, en aquest Departament, es creen 11 places noves. 

El Departament d’Economia i Turisme és un departament nou que es crea sense 
personal. La Secretaria Tècnica absorbeix el personal de l’antiga Direcció Insular 
d’Informació Turística –llavors dins el Departament de Presidència– i de la Direcció 
Insular d’Economia –llavors ubicada al Departament d’Hisenda– per tal de crear la 
Direcció Insular de Promoció Econòmica que suposen la creació de 6 places noves. 

El Departament de Joventut i Igualtat, que també és un departament nou però que es 
crea a partir de les competències transferides de l’IMAS en matèria d’igualtat,  
absorbeix la Direcció Insular de Joventut –abans pertanyent al Departament de Cultura– 
i sense personal a la Secretaria Tècnica, per la qual cosa s’hi han creat 4 places noves. 
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El Departament de Benestar Social es crea novament, tot i que el personal continua dins 
l’estructura de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials. 

El Departament d’Interior que es crea a partir de la Direcció Insular de Funció Pública –
llavors del Departament de Presidència– i de la Direcció Insular d’Emergències –que 
depenia del Departament d’Obres Públiques–. Fa especial esment de la Unitat 
d’Avaluació i Planejament que s’hi crearà i que continuarà amb les millores ja iniciades 
amb aquesta relació de llocs de feina per tal d’analitzar quines són les necessitats 
d’aquesta institució, per fer front als seus reptes més immediats. 

Pel que fa al Departament de Presidència, deixen de formar part la Direcció Insular de 
Funció Pública, la Direcció Insular de Sistemes d’Informació i la Direcció Insular 
d’Informació Turística i s’hi crea la Direcció Insular de Projectes, la Direcció Insular de 
Comunicació i la Direcció Insular de Relacions Institucionals. En aquest departament 
s’amortitzen dues places i se’n creen set de noves. 

Al Departament de Cooperació Local hi ha dues places noves. Aquest departament 
cedeix la Direcció Insular de Gestió de Residus al Departament de Medi Ambient i s’hi 
crea la Direcció Insular d’Assessorament Municipal. 

El Departament d’Obres Públiques ha reforçat la seva unitat de gestió econòmica (UGE) 
amb la creació d’un coordinador, a més d’un coordinador de gestió administrativa i un 
lloc d’ordenança. En total són 4 places noves i se n’amortitzen 3. 

Al Departament de Cultura i Patrimoni es creen 5 places noves i se n’amortitzen 3. 
Desapareix el Departament de Patrimoni i Entitats Culturals i les dues direccions 
insulars que tenia –de Patrimoni i de Política Lingüística– que passen a formar part del 
nou Departament. 

En total són 75 places noves pures i se n’amortitzen 13. Dins les places noves hi ha un 
total de 125 places, la qual cosa considera que és un motiu per felicitar-se atès que 
provenen de contractes laborals i que molts d’ells feia entre 7 i 14 anys que s’anaven  
repetint, cosa que, a part d’estar al límit de la legalitat, denota que aquestes places eren 
necessàries. 

Existeixen 125 contractes d’obres i serveis a les brigades de Patrimoni i les de Medi 
Ambient –que són 54 persones– que afloraran dins aquesta relació de llocs de feina, és a 
dir, que es creen les places i que hauran de ser cobertes, de manera definitiva, 
mitjançant concurs. 

És un repte fer aflorar tots aquests contractes laborals que excedeix de tres anys i s’hi ha 
fet una primera passa que és l’eliminació de prop d’un 70% de tots els contractes 
laborals; aquesta és una de les millores d’aquesta relació de llocs de feina. 

D’altra banda, també s’ha avançat en modificacions de places en equipar-se els 
complements del col·lectiu d’auxiliars d’administració general, passant els que tenien 
jornada 1 de 15-23 a 16-25 i els que tenen jornada 2 a 16-27, és a dir, no només 
s’incrementa als caps sinó també a altres treballadors. 
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També es reconeix la nocturnitat als 221 treballadors del servei d’emergències –els 
bombers–, així com altres petites modificacions relatives a equiparar complements 
específics i complements de destí, encara que aquesta és una feina inacabada perquè és 
molt costosa i calen moltes hores, per la qual cosa es crea la Unitat d’Avaluació i 
Planejament que anirà equiparant, de cada vegada més, tot el personal de la casa que es 
troba amb diferents complements tot i fer una mateixa feina. 

La Sra. DEL MORAL (PP) diu que tant la modificació de plantilla com la relació de 
llocs de feina arriben tard. Observa que la Llei diu que les plantilles s’aprovaran 
anualment, amb ocasió de l’aprovació del pressupost. Retreu que han passat deu mesos 
d’ençà que s’aprovà el pressupost i no s’havia modificat ni la plantilla ni la relació de 
llocs de feina. 

Puntualitza que queda un mes per a l’aprovació del pressupost de 2009 i que s’hauria 
pogut fer un major esforç per tal de fer millor les coses. 

Felicita el Sr. Lladó per la regularització dels treballadors. Entén que estaven en situació 
irregular –treballadors de Medi Ambient, de Patrimoni i alguns d’Obres Públiques– 
perquè duien més de tres anys –fins i tot, algun d’ells arribava als 12 anys– amb 
contractes d’obra i serveis encadenats, cosa que hagués pogut donar a lloc a una situació 
judicial que hagués convertit aquests treballadors en treballadors fixos. 

En relació a aquest tema, li demana al Sr. Lladó si aquests treballadors que ara figuren a 
la relació de llocs de feina i a la plantilla com a treballadors laborals seran treballadors 
laborals no fixos subjectes a un procés selectiu o seran treballadors fixos i en quines 
condicions se’ls contracta. 

Reitera l’enhorabona per la incorporació d’aquestes places atès que la situació venia 
d’enrere i era absolutament irregular però, d’altra banda, arriba tard i s’hauria d’haver 
aprovat amb els pressuposts. 

Diu que en un dels informes consta –i creu que l’expedient està incomplet– que s’ha fet 
una modificació de crèdit (la núm. 29) de la qual no se’ls ha donat compte i hauria de 
formar part de l’expedient perquè ha d’anar unida a la modificació de la plantilla. 
Comenta que no han tengut accés a aquesta modificació de crèdit –tot i que suposa que 
se’ls en donarà compte en el proper Ple– però hagués estat convenient tenir-la per veure 
quina és la desviació procedimental. 

Diu que, en definitiva, aquí no només es creen noves places i se n’amortitzen altres, 
sinó que s’estan modificant els complements de destí i el complement específic, a més 
de característiques de llocs de feina, amb la qual cosa el seu Grup no està d’acord i 
afirma que hi estan fent parts i quarts. 

El Sr. Lladó ha assegurat que s’han igualat en el llocs base –i té raó– els nivells 15-23 a 
16-25 per a determinades places, però allà on no hi ha molta diferència és en els llocs de 
feina dels caps. 

Comenta que han fet una relació de tots els llocs de feina de caps de serveis i de secció i 
hi ha molta diferència, fins i tot en places de noves creació: es crea una nova plaça de 
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cap de servei amb un complement de destí 29 i un complement específic 75 quan hi ha 
caps de serveis de 26-50, 28-59, 26-60, 28-50, 28-51, 28-49. Considera que, en cas 
d’igualtat de llocs i igualtat de titulació, han de tenir igualtat de salari. 

També li demana que si la plantilla té efectes a partir d’1 d’octubre –o quan es doti 
pressupostàriament– atès que suposa que amb l’esmentada modificació de crèdit, 
aquesta ha estat dotada pressupostàriament i un cop sigui aprovada pel Ple la 
modificació de plantilla, ja tindrà efectes, mentre que la modificació de llocs de feina  
tendrà efectes retroactius a 1 de gener. 

Per tant, demana explicacions sobre les productivitats que s’han cobrat durant tot l’any 
per desenvolupar llocs de feina de major responsabilitat; atès que té efectes retroactius 
la modificació dels complements, demana què passarà amb aquestes productivitats. 
Recorda que en el decrets a donar compte d’aquest mes es continuen donant moltes 
productivitats. 

Una altra qüestió que formula és sobre la rebaixa dels nivells de català de D a C en el 
departament de Normalització Lingüística. Assegura que ella no és molt partidària del 
català en determinats llocs de feina però si en algun d’ells té sentit l’exigència d’un 
nivell de català és precisament en els de Normalització Lingüística, on s’ha rebaixat el 
nivell exigit a tot el personal manco a una persona –que se li manté el nivell D– i, per 
tant, voldria saber per què s’ha procedit així. 

Pel que fa a les característiques de les places, considera que no s’han aplicat –i així ho 
diu l’informe d’Intervenció– els sistemes d’equitat, principis clars i tècniques imparcials 
per assignar un sistema de retribucions complementàries basat en els llocs de feina i no 
en les persones. 

Observa que la Llei diu, al respecte, que s’han de tenir en compte els principis d’equitat, 
economia i eficiència a l’hora de modificar la plantilla. Segons l’informe d’Intervenció 
que acompanya aquesta proposta, es recomana –malgrat que ella creu que hauria de ser 
una exigència– que s’estableixin tècniques de valoració dels llocs de feina que permetin 
fer-ne una planificació més transparent per donar compliment als principis d’equitat, 
economia i eficiència. 

Observa que aquests criteris no s’han seguit en totes les modificacions que s’han fet a la 
plantilla sinó que, en molts de casos, s’han fet parts i quarts. Matisa que ha vist que a 
molts de departaments es canvia la titulació que s’exigeix al cap de servei o al cap de 
secció i se li posa per davall d’aquella que se li exigeix a un subordinat –que se’ls 
exigeix “tècnic superior” i al cap “tècnic de grau mitjà”–. 

Per això, li demana al Sr. Lladó que li explica el perquè d’aquestes diferències, si no és 
un tema que estigui personalitzat. 

A continuació, i a mode de resum, li reitera al Sr. Lladó les preguntes formulades: 

- Des de quan són els efectes de la relació de llocs de treballs, si té efectes retroactius 
i què passa amb les productivitats atorgades per desenvolupar llocs de feina de 
major responsabilitat. 
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- Que, a llocs iguals, s’estan donant complements distints, sobretot de destí i 
complement específic. 

- Els nivells de català en el servei de Normalització Lingüística. 

- El fet d’exigir una menor qualificació als caps que als subordinats. 

- Si el treballadors laborals seran treballadors fixos o seran treballadors no fixos i 
llavors es cobriran les places mitjançant un sistema de concurs. 

El Sr. LLADÓ ho explica tot seguit.  

Diu que els efectes de les productivitats no existeixen i que s’integren dins els 
complements. Pel que fa a l’equiparació de complements, comenta que encara no està 
feta. Comenta que s’ha creat la Unitat d’Avaluació i Planejament perquè vetlli perquè 
els diferents complements es vagin equiparant.  

D’altra banda, diu que tot el nou personal que aflora dins la nova relació de llocs de 
feina està subjecte a processos selectius. 

Afegeix que si la relació de llocs de feina s’hagués aprovat juntament amb els 
pressuposts de 2009, tots els complements aprovats per als auxiliars administratiu i la 
nocturnitat dels bombers no s’hagués pogut aprovar amb efectes retroactius de gener. 

Afirma que desconeix exactament a quines places del servei de Normalització 
Lingüística ha fet esment la Sra. Del Moral, però dedueix que la llicenciatura en 
Filologia Catalana ja predetermina que es posseeixen els coneixements de llengua 
catalana que reconeix el nivell D. Tot i això, comenta que hi ha un lloc específic en què 
es demana el nivell D però que això va en relació a la titulació universitària que es 
demana per a la plaça concreta. 

Per concloure, li agraeix a la Sra. Del Moral la seva felicitació per l’esforç que ha fet el 
Departament d’Interior amb la plantilla i amb la relació de llocs de feina. 

La Sra. DEL MORAL troba que el Sr. Lladó no li ha contestat moltes preguntes. 

Pel que fa al nivell de català, comenta que hi ha una persona a qui se li demana la 
llicenciatura en Filologia Catalana i, alhora, se li exigeix el nivell D de català i, per tant, 
entén que no seria exigible aquest nivell de català perquè ja el té per la carrera 
universitària. 

Comenta que li ha respost al tema de les productivitats que s’han donat. Si més no, els 
complements ara absorbeixen les productivitats, però durant tot l’any s’han pagat 
productivitats –i no només incidentals sinó algunes mensuals– i que si ara els 
complements tenen efecte retroactiu es produirà un pagament doble. 

A continuació demana al Sr. Lladó que li expliqui per què a la plantilla s’amortitzen 15 
places de bombers i també vol saber si s’ha tengut en compte la quantitat de contractes 
d’obra i serveis i contractes menors que s’han fet en 2007 i 2008, que creu que s’han 
intentat pal·liar amb la modificació de llocs de feina. 
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Recorda que abans es feien contractes menors encadenats –cosa que és il·legal– per 
suplir la manca de personal, però amb la nova relació de llocs de treball no es pal·lien 
moltes mancances que té aquesta Administració. 

Posa per exemple el fet que s’elimina una plaça a la Secretaria General i atès que el 
Consell Insular de Mallorca assumirà noves competències, la Secretaria General no 
només necessita la plaça que ara lleven sinó que les haurien d’augmentar. Fa notar que 
la institució assumirà noves competències i la seva potestat reglamentària i això 
incrementarà el seu volum de feina. 

Pel que fa a l’Assessoria Jurídica, afirma desconèixer la càrrega de feina dels seus 
tècnics –que tenen uns complements molt alts– però observa que s’estan encarregant 
constantment informes jurídics fora de la institució. Amb el doblers que s’estan pagant 
per aquests informes es podria dotar adequadament de personal l’Assessoria Jurídica per 
tal que poguessin assumir aquestes tasques. 

Reitera el fet que s’encarreguen molts d’informes –fins i tot per a la resolució d’un 
recurs– a personal de fora del Consell Insular de Mallorca, que cobren una barbaritat i 
considera que el personal de la casa hauria d’estar capacitat per fer aquests informes. Si 
els serveis de la casa no tenen personal suficient per assumir aquestes tasques, això 
s’hauria de reflectir en la relació de llocs de feina i en la plantilla. 

El Sr. LLADÓ li reitera a la Sra. Del Moral que s’ha creat una Unitat d’Avaluació i 
Planejament i al Departament de Presidència també s’ha creat una unitat encaminada a 
les qüestions referides al darrer comentari de la Sra. Del Moral. 

Pel que fa a les productivitats, cada Departament dóna unes productivitats perquè 
coneix allò que succeeix al seu Departament. Les productivitats que anaven a compte de 
pujades de complement específic i complement de destí hi estan incloses, tot i que 
s’ofereix per analitzar-ho exhaustivament. 

Quant al servei d’emergències, confirma que hi ha un nou tècnic informàtic al 
departament per tal d’informatitzar un servei que encara no ho està. També hi ha les 
places per a un nou parc auxiliar a Andratx (un sergent, dos caporals i dotze bombers) 
més un bomber conductor i nou places de bomber més.  

Explica que hi ha places que s’amortitzen, relacionades amb gent que ha acabat el seu 
servei, canvis d’ubicació, etc., és a dir, hi ha diferents incidències dins el servei que fan 
que hi hagi aquests canvis. Si bé hi ha 15 amortitzacions també hi ha 26 noves places 
(12 bombers a Andratx, 2 caporals, 1 sergent, 1 bomber conductor a Manacor, 9 
bombers conductors i 1 tècnic informàtic). 

Ofereix a la Sra. Del Moral la possibilitat de revisar després el nombre de places però, 
no obstant això, afirma que ara hi ha més places. Afirma que el servei d’emergències i 
la resta de la institució necessiten més personal i recorda les dades d’unes estadístiques 
publicades que fan palès que les Illes Balears estan a la cua d’Espanya en nombre de 
funcionaris –tenen la meitat de funcionaris que té Extremadura–. 
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Així doncs, consideraria il·lògic que no tenguessin esment amb el tema d’emergències i 
reitera que tenen 12 bombers nous, 2 caporals nous i 1 sergent nou al parc auxiliar 
d’Andratx, més 9 bombers més que s’han de repartir per tota l’illa. 

El Sr. FONT (PP), tot seguit, intervé per expressar una queixa.  

Tot i agrair les explicacions del conseller d’Interior, considera que el Partit Popular no 
ha obtingut resposta a les preguntes formulades, perquè el conseller no ha duit la 
intervenció un poc més preparada. 

El Sr. LLADÓ assegura que ell ha explicat exhaustivament tots els canvis que hi ha 
hagut a cada departament. 

Tot seguit, es fa la votació. 

S’aprova la proposta per setze vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM), zero vots 
en contra i catorze abstencions (PP). 

PUNT 24. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE 
FEINA DEL CONSELL DE MALLORCA PER A L’ANY 2008 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu d'Interior:  
Atès que el Ple del Consell Insular de Mallorca, d’acord amb allò que s’estableix a l’article 90,2 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i a l’article 16 de la Llei 30/1984, de 2 
d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública, va aprovar, en sessió realitzada dia 28 de juliol 
de 2000, la relació de llocs de treball del Consell Insular de Mallorca i va modificar la vigent plantilla del 
personal de la Corporació per tal d’adaptar-la a l’esmentada relació (“Butlletí Oficial de les Illes Balears” 
núm. 105, de 26-08-2000). 

Atès que l’esmentada relació de llocs de treball, des de la seva aprovació, ha estat objecte de modificació 
per acords del Ple de 6 de novembre i 4 de desembre de 2000, de  

2 d’abril, 4 de juny i 20 de novembre de 2001, de 3 de juny, 4 de novembre i 2 de desembre de 2002, de 
21 de juliol i 3 de novembre de 2003, de 15 de novembre de 2004, de 12 de desembre de 2005 i de 5 de 
març de 2007. 

Atès que per a l’elaboració de la relació de llocs de treball, d'acord amb les prescripcions contingudes a 
l'article 31 de la Llei 3/2007 de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes 
Balears, s’han tengut en compte les propostes presentades pels distints Departaments i que aquesta ha 
estat sotmesa a negociació amb les representacions sindicals presents a la Mesa de Negociació Conjunta 
del personal funcionari i del personal laboral del Consell de Mallorca i de l'IMAS, en distintes sessions, 
resultant aprovada per majoria de la part social en la corresponent al dia 15 de maig de 2008. 

Atès que, d’acord amb allò que s’estableix a l’article 8,1,p) de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells 
insulars, correspon al Ple del Consell l’aprovació de la relació de llocs de treball. 

El conseller executiu d'Interior del Consell de Mallorca eleva al Ple la següent proposta d’acord: 

APROVAR la modificació de la relació de llocs de treball del Consell de Mallorca que s’adjunta com a 
document annex a la present proposta, i AUTORITZAR el conseller executiu d'Interior per dur a terme 
l’aplicació individualitzada de les determinacions contingudes a la modificació aprovada. 

Els efectes s'aplicaran des de l 1́ de gener de 2008, excepte per a les places de nova creació, en el cas de 
les quals s'aplicaran des de la data en què es doti econòmicament cada lloc de treball, i per al canvi 
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d'adscripció dels llocs corresponents al codis 00966, 00166 i 00167, que ho seran des de l'1 d'octubre de 
2008. 

S’aprova la proposta per setze vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM), zero vots 
en contra i catorze abstencions (PP). 

 
MOCIONS 
 
PUNT 25. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELERS DEL PARTIT POPULAR 
REFERIDA A COGESTIÓ AEROPORTUÀRIA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atès que el passat 1 d’agost el Consell de Ministres aprovà el procés de privatització parcial de 
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) incloent només els aeroports que superen els 30 
milions de passatgers la qual cosa suposa la clara i expressa exclusió dels aeroports de les Illes Balears. 
 
Atès que el Govern de les Illes Balears, els Consells Insulars, els Ajuntaments les entitats econòmiques i 
socials de les Illes Balears duen mots d’anys reivindicant la cogestió aeroportuària dels nostres aeroports. 
 
Atès que la nostra comunitat autònoma ha estat pionera en analitzar i estudiar els distints models de 
cogestió, el  Grup de Consellers del Partit Popular eleva al Ple del Consell de Mallorca la següent  
 

 
PROPOSTA D’ACORD 
 
1.- El Ple del Consell de Mallorca rebutja la decisió del Consell de Ministres de que només els aeroports 
de més de 30 milions de passatgers entraran en la primera fase del procés de cogestió aeroportuària. 
 
2.- El Ple del Consell de Mallorca manifesta que dins el model de cogestió de l’aeroport de Palma, 
obligatòriament ha de participar el Consell de Mallorca. 
 
3.- El Ple del Consell de Mallorca insta a que, amb caràcter d’urgència, la presidenta del Consell es 
reuneixi amb la Ministra de Foment per tal de manifestar-li l’obligatorietat de que el Consell de Mallorca 
participi en la cogestió de l’aeroport de Palma. 
 
4.- El Consell de Mallorca manifesta el seu rebuig a l’actitud de la Ministra de Foment en contra dels 
interessos dels ciutadans de les Illes Balears.   
 
La presidenta dóna la paraula al Sr. Pere Felip, representant de la Unió d’Associacions 
de Mallorca, el qual fa la següent intervenció: 

“Honorable Sra. Presidenta, honorables senyores i senyors consellers, la Unió 
d’Associacions de Mallorca, exposarà la seva modesta opinió sobre aquest punt, que és 
la següent: 

L’actual gestió de l’aeroport de Son Sant Joan per part del govern espanyol constitueix, 
segons el nostre criteri, una clara demostració del talant colonialista del Govern 
d’Espanya, sigui quin sigui el partit polític que governi a Madrid: el PSOE actualment i 
el PP anteriorment, que té més! 
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Ens produeix perplexitat el cinisme dels actuals responsables del Partit Popular en 
preocupar-se (és cert que els preocupa?) de la gestió o cogestió de l’aeroport, en tant 
que no els preocupa gens aquest tema quan és el seu partit qui governa a Madrid. O 
sigui, quan el PP és la corretja de transmissió d’una ignominiosa repressió colonialista 
de Mallorca: cultural, patrimonial i econòmica. El que s’ha de veure i sentir! 

Bé doncs, aquest fet en si existeix. I tant que existeix! Governi qui governi a Madrid, 
Mallorca i les Illes Balears –totes– són objecte d’un tractament descaradament 
colonialista per part del poder espanyol. De vegades, aquest colonialisme es tradueix en 
imposicions culturals o lingüístiques i, d’altres, en explotació dels recursos econòmics 
que pugui generar la regió colonitzada perquè, senyores i senyors, el fet que un negoci 
que dóna tan bons beneficis, com és l’aeroport de Palma, no reverteixi de cap manera en 
benefici de Mallorca, dóna legitimitat per a la reivindicació constant d’una comunitat 
que, sembla ser, de sempre, s’ha sentit colonitzada pels successius governs que, des de 
Madrid, ignoren les nostres sensibilitats i les nostres necessitats. 

Potser és l’hora –sempre ho serà– que el Consell de Mallorca, en defensa dels 
mallorquines, reivindiqui no només la cogestió, sinó la gestió total de l’aeroport de 
Palma de Mallorca. 

Ara és una bona ocasió, quan el govern de l’actual Consell està format, a més de pel 
partit del Govern espanyol, per altres dues forces polítiques mallorquines: UM i el Bloc 
per Mallorca. 

De vostès, senyores i senyores consellers d’UM i del Bloc per Mallorca, serà la 
responsabilitat de treure endavant aquesta moció presentada, irresponsablement, pel 
Partit Popular però que, en cas d’estar a l’oposició el PSOE, possiblement l’haguessin 
presentada ells, irresponsablement també. 

Irresponsabilitat o insensatesa? No ho sabem en veritat. Només sabem que tant el PP 
com el PSOE són partits d’Espanya, de Madrid i a ells –a aquests partits– pensam que 
els interessa i molt el que siguin ells o els seus interessos comuns els que explotin la 
gestió de l’aeroport de Palma de Mallorca. 

Només això els interessa explotar? No. Som de l’opinió que també els interessa explotar 
la construcció d’autopistes, la gestió del port, la construcció d’hospitals, palaus d’esport, 
palaus de congressos, palaus de l’òpera, etc. 

Senyores i senyors consellers d’UM i del Bloc per Mallorca, no siguin irresponsables 
també vostès i aprofitin l’ocasió per votar a favor o promoure alguna altra moció que 
reivindiqui la gestió de l’aeroport de Palma de Mallorca per als mallorquins.” 

La Sra. CABRER (PP) comença, tot seguit, la seva intervenció.  

Fa notar que, en aquest moment, comença el debat seriós d’un dels temes d’actualitat, 
molt important per a les Illes Balears i que ho és molt més encara en el moment actual.  

Recorda que les Illes Balears han estat sempre pioneres a reivindicar la cogestió dels 
nostres aeroports. Des de la Cambra de Comerç, des de les entitats econòmiques i 
socials i des de totes les institucions de les Illes Balears, sempre s’ha fet feina 
conjuntament en aquest sentit.  

Diu que, al Parlament de les Illes Balears, des de fa molts d’anys, es reivindica també 
com un dels temes cabdals d’aquesta comunitat autònoma.  
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També recorda que s’han fet anàlisis i estudis molt seriosos sobre aquest tema i que 
durant la passada legislatura el Govern de les Illes Balears va crear una comissió de 
cogestió aeroportuària, al més alt nivell i amb una alta representació de totes les entitats, 
companyies aèries, sindicats, comerços situats a l’interior dels aeroports, companyies 
del servei de terra,  etc.  

Explica que l’anàlisi profunda que es va dur a terme va permetre concretar quin model 
es volia, quins avantatges i desavantatges tenia, què es pretenia realment i quin interès 
tenia per a les Illes Balears. En conseqüència, som una comunitat autònoma que ha 
tractat a fons aquesta qüestió i per tant sabem a què ens referim quan parlam de cogestió 
aeroportuària. Recorda que aleshores es va arribar a un acord de gestió que establia un 
mateix model per a cada illa, però independent per a cadascuna d’elles, la participació 
els sectors econòmics i socials de les Illes Balears, com també la participació de totes 
les administracions públiques, des del Govern de les Illes Balears, els consells insulars 
fins als ajuntaments que tenen l’aeroport situat dins el seu municipi. Establia, a més, que 
havia de ser una gestió molt professional, perquè ens hi jugam molt i quedava acordat 
un model públic i separada la gestió de l’aeroport de la navegació aèria, que 
evidentment ha de ser una competència de l’administració de l’Estat.  

S’ha de considerar que, dins el conjunt de l’entitat Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea (AENA), l’aeroport de Palma és un dels més importants de tota Espanya; tot i ser 
una comunitat autònoma petita, l’aeroport de Palma és el tercer en importància, després 
dels de Barajas i el Prat.   

Comenta que, des de sempre, els beneficis que ha generat aquest aeroport han finançat 
la resta d’inversions de la xarxa d’AENA, inclosa la terminal 4 de Barajas. Retreu que 
mai no s’han pogut conèixer els beneficis que genera a AENA l’aeroport de Palma, 
perquè sempre mostren els seus càlculs de forma global, fet que pot interpretar-se com 
una evidència dels importants beneficis que genera l’aeroport de Palma.  

Tot seguit, retreu que el passat dia 1 d’agost, el Consell de Ministres del Govern central 
va aprovar un model de cogestió però va deixar clar que només s’aplicaria a dos 
aeroports d’Espanya, els que superaven els trenta milions de passatgers, que són només 
els de Madrid i el de Barcelona. A més, es va acordar una privatització d’AENA del 
30%, que al seu parer és una qüestió bastant discutible. 

Defineix aquest model com un greuge ben clar, un més, del Govern central cap a les 
Illes Balears i el considera una autèntica “bufetada” a les Illes Balears, que havien estat 
pioneres a demostrar l’interès que té, aquí, aquesta qüestió.  

Reitera que la xifra de 30 milions de passatgers anuals establerta com a criteri, sembla 
ser prou intencionada, atès que, després d’aquesta xifra, l’únic aeroport que es troba 
entre la franja dels 20 i els 30 milions de passatgers anuals és el de Palma i la resta 
d’aeroports espanyols es troben molt per davall d’aquesta xifra, com ara el de Màlaga, 
amb tretze milions de passatgers anuals. Diu que és un criteri amb intenció ben clara 
d’excloure de la cogestió l’aeroport de Palma.  

Assenyala que es fa en un moment molt delicat per les companyies aèries. Opina que 
s’ha de considerar que la gran majoria tenen la seva seu a les Illes Balears, cosa que ens 
ha fet sentir orgullosos. Recorda que la crisi ja ha afectat la companyia Spanair i que, 
avui mateix, la premsa reflecteix també la important crisi de la companyia Futura que 
posa en perill més de 1.500 llocs de feina, només a les Illes Balears.  
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Retreu que, davant aquesta situació, no s’hagi vist cap mesura, cap ajuda des de 
ministeri competent, que és de Foment, com tampoc ens és permès de participar en un 
model de cogestió que faria possible prendre mesures econòmiques que, potser no 
evitarien aquests expedients de regulació de treball, però almenys existiria un gest de 
voluntat d’ajudar i mesures concretes que per ventura ajudarien a pal·liar aquesta 
situació.  

També retreu que es mantenen fora la participació d’altres entitats públiques, només es 
parla de la Comunitat Autònoma de Madrid i de la Generalitat de Catalunya, però no 
dels ajuntaments o de les diputacions provincials, en el seu cas i que en el nostre cas 
serien els consells insulars.  

Consegüentment, és prou clar que des d’aquesta institució hem de rebutjar l’acord del 
passat 1 d’agost. Recorda que tots els partits polítics l’han rebutjat, als mitjans de 
comunicació, fins i tot el propi president de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
Considera que ara pertoca formalitzar-ho i que quedi ben clar per al Govern central quin 
és el parer de les Illes Balears.  

Reitera la petició de retirada de l’esmentat acord adoptat pel Consell de Ministres del 
Govern central de l’1 d’agost de 2008. Diu que, a més, s’hauria d’impugnar, com ja ha 
fet el Parlament de les Illes Balears.  

Retreu la inactivitat del Consell Insular de Mallorca i el silenci inexplicable davant 
aquest acord, que la impossibilita per exercir gestions atès que, d’altra banda, té 
competències molt importants que afecten la gestió de l’aeroport de Palma, com ara les 
d’urbanisme, ordenació del territori i també com a competències pròpies, tot i no estar 
encara transferides, però que ho estaran també, les competències de turisme i les de 
transport públic.  

Per totes aquestes raons, considera que és prou important emprendre seriosament la 
tasca d’exigir la coparticipació, no només del Govern de les Illes Balears, sinó també 
dels consells insulars. Creu que és hora que la ministra de Foment conegui la situació 
real i l’estructura dels consells insulars.  

Recorda que els consells de Menorca i d’Eivissa ja varen reaccionar tot d’una que es va 
dictar l’acord, manifestant el seu rebuig i fent valer les seves competències per 
participar, juntament amb el Govern de les Illes Balears. Reitera que aquesta institució 
no ha fet el mateix, per la qual cosa insta que el Consell Insular de Mallorca manifesti la 
obligatorietat de que el aquesta institució participi en la gestió aeroportuària i també 
que, amb caràcter d’urgència, la presidenta del Consell Insular de Mallorca, sol·liciti 
una reunió amb la ministra de Foment, per explicar-li aquesta decisió. 

Finalment, manifesta el rebuig a l’actitud de la ministra de Foment, que actua en contra 
dels interessos de la ciutadania de les Illes Balears, perquè considera que s’ha arribat a 
una situació límit, atès que ni dóna cap passa endavant ni permet tampoc actuar.  
Recorda que, tot i haver visitat Mallorca durant el passat mes d’agost, es va negar a 
reunir-se amb cap representant del Govern de les Illes Balears ni del Consell Insular de 
Mallorca, com tampoc de l’Ajuntament de Palma, actitud que el propi Govern de les 
Illes Balears va qualificar de menyspreu.  

També retreu el fet que s’hagi negat a abonar la quantitat de 333 milions d’euros, 
d’acord amb la seva actitud respecte al conveni de carreteres durant l’anterior 
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legislatura, com també la seva actitud negativa respecte a l’actual conveni de carreteres, 
signat fa un any i respecte al conveni del tren.  

Per acabar, reitera la urgència d’actuar en la direcció que ha explicat.  

El Sr. FLAQUER (UM)  

El Sr. Flaquer inicia la seva intervenció. Expressa, des de l’inici, la necessitat i el 
convenciment que avui mateix ha de sortir del Ple un acord favorable a la moció. 

Recorda que UM ja fa anys que reivindica no la cogestió, sinó la gestió aeroportuària i 
ho ha fet com una qüestió quasi d’estat, absolutament estratègic tant des del punt de 
vista econòmic com logístic.  

Diu que, dia 1 d’agost de 2008, després de molts d’anys de tenir la porta tancada, s’ha 
aprovat aquest model de cogestió per a aeroports de més de 30 milions de passatgers 
anuals. Observa que és prou clar que es pretenia deixar fora d’aquest acord l’aeroport de 
Palma, no cal cercar-hi més explicacions, i UM ho valora com a molt greu.  

Recorda que UM no vol compartir la gestió amb l’estat espanyol, ni tenir una empresa 
externa que controli l’aeroport, perquè aspira a que les institucions d’aquí, tant les 
públiques com les privades, gestionin d’una manera absoluta l’aeroport de Palma, 
sempre amb un model dirigit pel sector públic, òbviament.  

També recorda que UM ho ha defensat durant molts d’anys i ho ha volgut demostrar 
amb xifres, però ha estat impossible perquè les xifres d’AENA no les coneix ningú. Tot 
i això, reitera el convenciment que amb els guanys de l’aeroport de Palma es financen 
altres aeroports, que no són rendibles; el fet d’haver modernitzat determinats aeroports 
ja entraria en la qüestió de la solidaritat de la ciutadania de les Illes Balears.  

Demana que a l’apartat de la moció que fa referència a la cogestió,  faci constar que 
l’objectiu d’UM és la gestió absoluta de l’aeroport de Palma. A més, afirma que el 
Consell Insular de Mallorca hi ha de participar, com també ho han de fer el Govern de 
les Illes Balears i altres institucions, òbviament.  

Diu que no dubta que la presidenta d’aquesta institució fa totes les gestions possibles 
per tal que l’aeroport de Son Sant Joan entri dins l’esmentat acord, però considera que 
són unes gestions que han de fer conjuntament el Govern de les Illes Balears, el 
Parlament de les Illes Balears, els consells insulars i els ajuntaments. Per aquest motiu, 
no creu que hagi d’anar una sola persona a parlar amb la ministra de Foment, sinó que 
seria preferible arribar a un acord per tal d’expressar-li, conjuntament, aquesta 
disconformitat.  

Explica que UM sempre ha defensat que el sector aeronàutic tenia molt de futur, per la 
nostra situació estratègica i especialment preparada per desenvolupar-lo; tot i que se’n 
parli poc, per a les Illes Balears era una alternativa al sector turístic, atès que la 
dependència única d’aquest sector com a motor de la nostra economia és negativa.  

Lamenta, però, la situació actual i sobretot la notícia d’avui sobre la companyia Futura, 
perquè és obvi que tot se’n va en orris. Observa que no creu que, tot i tenir concedida la 
gestió total de l’aeroport, fos possible controlar aquesta qüestió, però almenys alguna 
cosa es podria controlar, i ara no és possible controlar res, fan el que volen.  

Pel que fa al rebuig a la ministra, diu que a UM són gent moderada i no els agrada 
rebutjar ni insultar, defugen qüestions de caire personal com aquesta, però reconeix que 
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l’actitud de la ministra durant l’estiu ha estat de burla a la ciutadania de Mallorca i de 
prepotència. 

Reitera tot seguit els retrets que ha fet la Sra. Cabrer sobre l’actitud de la ministra i 
sobre la situació actual en matèria de carreteres.  

Tampoc no entén com és que la ministra s’ha atrevit a venir a nedar aquí, perquè hauria 
estat preferible que se’n anàs a la Costa del Sol o a qualsevol altre lloc. Ho esmenta 
perquè amb aquesta decisió ha creat un problema a tots, en primer lloc als seus 
companys de partit i ho considera una provocació. Tot i això, reitera que UM no és 
partidària de manifestar-se en termes de rebuig, ni de caire personal i molt menys en 
forma de proposta d’acord d’una moció.  

Tot seguit, afirma que ni el PP ni el PSOE no han tengut mai sensibilitat per aquesta 
qüestió. Tot i que és cert que ara existeix una oportunitat política per expressar-ho, no és 
menys cert que és la primera vegada que un partit centralista ha obert la porta per tal 
que les comunitats autònomes o altres institucions puguin participar en la gestió de 
l’aeroport. De fet, sempre ha estat un tema tabú, molt tancat i per aquesta raó UM, com 
a partit nacionalista que és, ho ha de dir ben fort. Pensa que des de Madrid la qüestió de 
l’aeroport de Palma es veu d’una altra manera i que no existeix gens de sensibilitat cap 
als nostres problemes. 

La Sra. MASCARÓ (Bloc per Mallorca) comença la seva intervenció.  

Coincideix amb la Sra. Cabrer a valorar la importància d’aquesta qüestió. Diu que és 
molt important per Mallorca, pel turisme i per l’economia d’aquestes illes que les 
institucions d’aquestes illes puguin participar amb AENA, atès que l’aeroport de Palma 
és un dels que aporten més beneficis econòmics, que reverteixen a tota Espanya.  

Observa que no ocorre el mateix en el cas dels ports; en aquest cas, sí que n’han cedit la 
gestions, que són les deficitàries. Diu que ja s’ha observat que, quan el Govern central 
descentralitza alguna gestió, mai no és en benefici de la ciutadania de les Illes Balears, i 
si és cert que ens consideren a tots espanyols amb els mateixos drets no hauria de ser 
així. Pensa que no ens hi deuen considerar del tot, espanyols.   

Fa notar que no és un tema nou, aquest, sinó que ve d’enrere.  

Destaca que és del tot necessari que les diferents institucions es reuneixin, per tal de 
començar a treballar seriosament per fer realitat, molt prest, aquesta cogestió. 

Tot i que de moment es parli de cogestió, coincideix amb el Sr. Flaquer (UM) a afirmar 
que el seu partit polític aspira a aconseguir la gestió directa, però diu que també saben 
amb qui juguen i per tant les regles del joc obliguen a ser més moderats amb els 
objectius, però no amb les aspiracions futures.  

Valora molt positivament que s’hagi presentat aquesta moció i encara seria millor que 
es puguin reunir per tal de fer els canvis oportuns que permetin assegurar un acord 
unànime del Ple del Consell Insular de Mallorca. Demana que es faci un recés, amb 
aquesta intenció, en haver parlat tots els portaveus dels partits polítics.  

Diu que també considera, com el Sr. Flaquer, que és preferible que la ministra es 
reuneixi, no només amb la presidenta de la institució, sinó també amb la resta de 
representants de les institucions oportunes.  
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Per acabar, reitera la necessitat que avui mateix s’aconsegueixi un acord unànime, que 
beneficiaria no només l’aeroport de Palma, sinó tota la ciutadania de Mallorca. 

La Sra. SANSÓ (PSOE) intervé tot seguit. 

Explica que el seu Grup polític també considera molt necessària la cogestió de 
l’aeroport de Palma, tant per l’economia de la nostra illa com per a la ciutadania de 
Mallorca. 

A banda d’estar d’acord amb alguns dels punt de la moció del PP, especialment el que 
demana que l’aeroport de Palma entri a la primera fase de cogestió i també amb la 
participació del Consell Insular de Mallorca, expressa també la coincidència amb els 
portaveus que han destacat la necessitat d’arribar a un acord conjunt, però anuncia que 
el PSOE no està d’acord ni en el punt 3 ni amb el punt 4 de la moció.  

En el cas del punt 3, perquè consideren que no correspon a la presidenta del Consell 
Insular de Mallorca reunir-se amb la ministra de Foment per parlar d’aquest tema i molt 
menys amb caràcter d’urgència. Pensen que la iniciativa ha de partir del Govern de les 
Illes Balears i observa que, de fet, el seu president el Sr. Antich ja es va reunir amb el 
president del Govern central, el Sr. Rodríguez Zapatero i va deixar ben clar que lluitarà 
per aconseguir la cogestió d’aquesta primera fase.  

Pel que fa al punt 4, tot i que la ministra de Foment potser no ha actuat de la millor 
manera possible, no tenen intenció de valorar aquestes actituds de moment, ja ho faran 
quan finalitzi el termini de la cogestió, que inicialment és previst que duri entre un any i 
mig i dos anys. 

Sobre el punt 2, diu que hi estan d’acord, tal i com el presenta el PP.  

Tot seguit, anuncia que presenta una esmena a la proposta d’acord i la sotmet a la 
consideració dels consellers. Consisteix a eliminar els punts 3 i 4, atès que el PSOE no 
hi votaria a favor, deixar el punt 2 tal com està redactat i fer una petita modificació al 
punt 1, perquè quedi redactada de forma més correcta i en termes més positius.  

El text que proposa per modificar el punt 1 és el següent: “El Ple del Consell Insular de 
Mallorca insta el Govern de les Illes Balears i el Govern d’Espanya a que la cogestió de 
l’aeroport de Son Sant Joan, de Palma, entri en la primera fase del procés de cogestió 
aeroportuària”.  

En conseqüència, el text final tendria dos punts; el primer, amb el text que acaba de 
llegir i el segon amb la mateixa redacció inicial de la moció del PP.  

La presidenta, tot seguit, demana a la Sra. Cabrer si prefereix intervenir en aquest 
moment o bé fer un recés, com s’ha proposat abans.  

La Sra. Cabrer diu que desitja les dues opcions. La presidenta li dóna la paraula.  

La Sra. CABRER agraeix el suport parcial dels distints representants dels Grups polítics 
del Consell Insular de Mallorca.  

Respecte als comentaris sobre matisos a la moció que s’han fet, diu que el PP ho pot 
entendre. Explica que la moció demana la reunió urgent de la presidenta del Consell 
Insular de Mallorca amb la ministra de Foment perquè sembla ser que el model de 
cogestió que ha aprovat el Consell de Ministres del Govern central deixa fora altres 
institucions públiques que no siguin els governs autonòmics. Per tant, atès que aquesta 
institució té una realitat molt atípica respecte a la resta de l’Estat espanyol 
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(competències molt importants, i moltes d’elles més importants que les que tendrà el 
Govern de les Illes Balears), com ara urbanisme, ordenació del territori, turisme i 
transport públic i que són aspectes que envolten la realitat de l’aeroport, el PP pretenia 
deixar ben clara la realitat i la necessitat d’aquesta participació. 

Admet que potser no cal que la presidenta del Consell Insular de Mallorca hi acudeixi 
en solitari, però sí que hauria d’existir aquesta reunió urgent, que podrien sol·licitar tots 
els representants polítics de les Illes Balears: el president del Govern de les Illes 
Balears, els presidents dels consells insulars, la batlessa de Palma i els batles de Sant 
Josep i de Maó.  

Insisteix a destacar-ne la urgència, i també la importància del tema. Diu que, al seu 
Grup polític ja estan cansats d’aprovar acords d’aquest tipus que després queden sense 
efecte.  

Respecte als canvis que es proposen, mostra el convenciment que, al punt 1, ha de 
quedar clar el rebuig que es proposa, perquè sembla que ho vulguin suavitzar. Considera 
que, si el propi president del Govern de les Illes Balears ja el va manifestar, no hi hauria 
d’haver cap problema per fer-ho constar també avui, al Ple. Diu que ha de quedar ben 
clar que l’acord del Consell de Ministres del Govern espanyol ha de tornar enrere i l’han 
de rectificar, o bé l’han d’ampliar per als aeroports de més de 20 milions de passatgers a 
l’any –per la qual cosa també existiria un problema important en el cas dels aeroports de 
Menorca i d’Eivissa-.  

En el cas del quart punt, anuncia que el PP no té cap inconvenient a retirar-lo. Pensa que 
és més dur el que ha manifestat el Sr. Flaquer (UM) que el contingut d’aquest punt i 
també queda per escrit. A més, el punt no fa més que reproduir tot allò que ja ha sortit 
als mitjans de comunicació respecte a les reaccions dels representants polítics sobre 
aquesta qüestió. 

Reitera que, al seu parer, la ministra de Foment ja ha traspassat tots els límits possibles 
dins totes les qüestions que afecten la seva àrea, en relació a les Illes Balears i ja és hora 
que en quedi constància.  

Tot seguit, demana un recés, per aconseguir una redacció diferent del punt 3 i arribar a 
un acord respecte al punt 1. 

La presidenta anuncia que es farà un recés de cinc minuts i que tot seguit s’informarà 
del resultat.  

Es reprèn la sessió, després de cinc minuts. La presidenta anuncia que s’ha produït un 
acord entre tots els representants dels Grups polítics i dóna la paraula a la Sra. Sansó 
(PSOE). 

La Sra. SANSÓ agraeix a tots els portaveus la seva bona voluntat, que ha fet possible el 
consens i tot seguit, expressa els termes de l’esmentat acord. La proposta d’acord 
quedaria redactada de la següent manera: 

Punt 1. El Ple del Consell Insular de Mallorca sol·licita la revisió de l’acord del Consell 
de Ministres de dia 1 d’agost de 2008 per tal que l’aeroport de Palma entri en la primera 
fase del procés de cogestió aeroportuària. 
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Punt 2. El Ple del Consell Insular de Mallorca manifesta que, dins el model de cogestió 
de l’aeroport de Palma, obligatòriament, hi ha de participar el Consell Insular de 
Mallorca.  

Punt 3. El Consell Insular de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears a que 
convoqui urgentment una reunió amb el Ministeri de Foment amb la presència dels 
representants dels consells insulars i de les demés institucions implicades, per parlar de 
la cogestió aeroportuària.  

La Sra. Sansó comenta que s’eliminaria el punt 4, per tant la proposta final queda amb 
els tres punts esmentats. 

La presidenta informa que s’aprova la moció, per unanimitat.  

Tot seguit, els consellers expressen amb aplaudiments la seva satisfacció per l’acord 
adoptat. 
 
PUNT 26. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR 
REFERIDA AL NO INCREMENT DE LA TARIFA PEL TRACTAMENT DE 
RESIDUS URBANS PER A L’ANY 2009. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 
Atès que el Ple del Consell de Mallorca en sessió celebrada dia 1 d’octubre de 2007, aprovà 
provisionalment la taxa de tractament dels residus urbans de Mallorca per l’any 2008 per un import de 
127,78�/tonelada ( IVA inclòs ) el qual suposa un augment del 26% de la tarifa.  
 
Atès que aquest increment percentual suposa passar de 101,1 � per tona, l’any 2007,  a 127,78 per tona, 
en el 2008. 
 
Atès les informacions aparegudes recentment sobre la possible pujada de la taxa de residus per l’any 
2009. 
 
Atès  la situació econòmica que actual i que dit increment suposa una greu afectació a la economia 
familiar dels ciutadans de l’illa de Mallorca ja que suposarà un increment de la pressió impossitiva anual 
que hauran de suportar, provocant encara mes problemes tant a les famílies com a les petites i mitjanes 
empreses. 
 
Atès que la presidenta en el seu discurs d’investidura de 7-07-2007 va expressar literalment: “...de la 
política de gestió de residus, un camp en el qual cercarem solucions de futur, unes solucions que passen, 
inevitablement, un cop més, per la cooperació amb els Ajuntaments de Mallorca, en la qual l'objectiu 
final hauria de ser abaratir el preu de la taxa de recollida de residus als ciutadans, fet que significaria que 
seriem més eficients en les polítiques de recollida, reciclatge i reutilització.” 
 
Atès que la responsabilitat del desenvolupament i aprovació de la taxa son del Ple del Consell, el Grup de 
Consellers del Partit Popular eleva al Ple la següent proposta d’ 
 
A C O R D 
 
1.- El Consell de Mallorca acorda abaratir la taxa de tractament dels residus urbans per a l’any 2009, per 
tal de complir amb els compromisos assumits davant els ciutadans. 
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El Sr. BOSCH (PP) demana, en primer lloc, que no li qualifiquin la moció 
d’extemporània perquè es produeix abans que passin els fets. 

Manifesta que no duen a discussió cap possible increment de la taxa de tractament de 
residus urbans, però algunes informacions aparegudes durant l’estiu els fan pensar que 
s’està preparant una nova pujada d’aquesta taxa, en uns moments que tots coincideixen 
a qualificar de difícils. 

Tot seguit recorda que en el Ple del passat mes de juliol, el Partit Popular va fer una 
especial menció sobre la inconveniència d’augmentar –per part del Consell Insular de 
Mallorca– cap pressió de tipus impositiu i malgrat que el Consell hi té poca capacitat 
d’actuació, aquesta podria ser una de les coses que, almanco, no pujàs. 

Explica que una taxa és una figura impositiva que preveu recaptar estrictament allò que 
és necessari per quadrar un servei públic que es presta, però també és cert que, en 
relació a aquesta taxa, es podria fer una aturada en les gestions, establir una treva i 
congelar-la. Ofereix la col·laboració del Partit Popular perquè a l’hora de calcular, a 
l’hora d’imputar tot tipus de despesa que s’inclou en la taxa, es facin tot tipus d’esforços 
per part de les institucions corresponents per tal de gravar allò que s’hi ha d’incloure.  

Matisa que està parlant de determinat lloguer d’algunes instal·lacions, determinades 
despeses per tema de tractament de fangs, etc. 

Comenta que encara s’està digerint una pujada del 26% i que, en el Ple en què es va 
debatre aquesta pujada, el portaveu socialista deia que aquesta pujada respon a la gestió 
2006-2007 i ara, en canvi, la tarifa de 2009 respon a una gestió del qual és responsable 
l’equip de govern. 

Recorda cites i referències de la presidenta de la institució, en què comentava que 
s’estava fent feina amb l’Ajuntament de Palma i amb el Govern de les Illes Balears per 
tal que, en tot allò referent a fangs, cadascuna de les administracions aporti la part de la 
despesa i la part pressupostària que li pertoca, així com també estaven fent feina en tot 
el tema referent als enderrocs per intentar alleugerir-ne els costos. 

Considera que després de més d’un any de fer-hi feina, ara és l’hora de plasmar sobre la 
taxa 2009 la voluntat política de trobar distints mitjans per fer front als volums 
d’inversió i d’explotació que suposa el tractament dels residus urbans però l’opinió 
pública ja ha sentit parlar aquest estiu d’una altra possible pujada. 

Diu que si el principal concepte imputable a aquesta taxa era l’increment del preu del 
petroli; la setmana passada, després de mesos d’un descens important, el barral de 
petroli es trobava en els nivells d’abril de 2007. Atès que hi ha un moment 
d’inestabilitat, els demana que vagin molt amb compte a l’hora de fer els càlculs. 

Afegeix que una de les possibles causes podria ser un altre error de càlcul a l’hora de fer 
el còmput de la previsió de tones que s’han de gestionar i, per tant, demana que es facin 
previsions menys optimistes, que no obliguin a arrossegar un dèficit que, tanmateix, 
s’ha de regularitzar en qualque moment. 
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Explica que aquesta moció és una moció d’intencionalitat política, que no es basa en 
cap càlcul ni estudi. Fa notar que s’està arribant al darrer trimestre de l’any en el qual, 
suposadament, s’hauria d’estudiar aquesta pujada i remarca la difícil situació en què es 
troba l’economia; per aquest motiu, considera que no és el moment de dur endavant 
aquesta pujada. 

Assenyala que el Partit Popular, abans d’entrar en una discussió que es podria donar en 
els propers plens, duu aquesta moció perquè es plantegin seriosament que “ara no toca”. 
Creu que aquesta institució pot demostrar que fa tot allò que pot i més i, dins la seva 
reduïda capacitat de poder incidir en temes d’imposts, podria demostrar que, de 
moment, no es planteja aquesta pujada. 

Reitera la necessitat de fer una aturada en les gestions, per tal d’informar-se sobre si 
existeix alguna possibilitat de variació del sistema d’aportació de cadascuna de les 
principals institucions. Diu que hi està implicat l’Ajuntament de Palma, però és cert 
que, a dia d’avui, la seva situació, per mitjà de la Llei de capitalitat, li permet tenir uns 
ingressos per suportar uns serveis que no corresponen estrictament a la ciutadania de 
Palma. 

Considera que hi ha distintes vies per afrontar aquest tema des del Govern de les Illes 
Balears i l’Ajuntament de Palma, conjuntament amb el Consell de Mallorca, per influir 
en abaratir o, si més no, no pujar aquesta taxa. 

Finalment, reitera el caire d’intencionalitat política d’aquesta moció i es posa a 
disposició de l’equip de govern per veure si hi ha alguna possibilitat d’enfocar aquesta 
qüestió entre tots i de prendre una decisió política sobre què es vol fer. 

La Sra. JULVE (consellera executiva de Medi Ambient) agraeix al Sr. Bosch la defensa 
d’aquesta moció d’una manera assenyada, sense entrar a fer demagògia d’un tema que 
pot ser molt sensible davant la ciutadania. Fa notar que s’està davant una situació de 
conjuntura econòmica dolenta, que també afecta les Illes Balears i, per tant, els polítics 
que fan propostes responsables i assenyades mereixen la seva admiració perquè  no és 
bo esglaiar amb propostes que tenen un calat més fons quan les xifres són unes altres. 

Recorda que va qualificar d’extemporània la moció que presentà el Partit Popular sobre 
l’actuació de Greenpeace perquè pensava que no hi havia una alarma social per discutir 
si la incineradora era o no una instal·lació industrial perillosa per a la salut pública. 

Avui, en canvi, diu que aquesta moció no és extemporània sinó un poc avançada als 
esdeveniments perquè la tarifa encara no s’ha duit a Ple, atès que la revisió anual de la 
tarifa no ha passat per la Comissió General de Comptes. Explica que aquests dies s’està 
tancant la proposta de revisió de tarifa i, com el Sr. Bosch sap, en virtut del model de 
gestió d’un Pla Director Sectorial de Residus correcte, que tots els partits votaren a 
favor, es preveu la revisió anual de tarifa seguint el model de concessió administrativa i 
l’empresa concessionària fa un seguit d’inversions, que avança econòmicament, i 
després les repercuteix via tarifa. 

Matisa que una taxa, a diferència d’un impost, té per objecte cobrar per un servei que 
s’ha prestat i aquest servei s’ha prestat i no es pot dubtar que és un servei de qualitat i 
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que a Mallorca es fa una bona gestió dels residus, com no pot ser d’altra manera perquè 
es tracta d’una illa que viu del turisme i no ens podem permetre abocar els fems a 
qualsevol part. 

Així doncs, la tarifa és sensible perquè oscil·la segons com estan els imposts, l’IPC, 
l’Euribor, el preu del petroli (que malgrat que estigui a nivell de l’any passat, la revisió 
no serà en base del preu de fuel a dia d’avui, sinó del preu al llarg de l’exercici objecte 
de revisió) i, per tant, la tarifa té una situació que no queda a la baixa. Opina que això no 
significa un incompliment del que s’hagi pogut dir en ocasions anteriors.  

Fa notar que és possible abaixar preus quan la situació ho permet, però es fa difícil fer-
ho quan la situació econòmica, de cada vegada més, grava els imposts que paga la 
ciutadania; es veu, malauradament, que quan més crisi hi ha més pugen els imposts: 
més puja el preu del gasoli, del corrent elèctric, els imposts, les hipoteques, etc. Recorda 
que les taxes són sensibles a aquests fets. 

Afegeix que hi ha un compromís de l’equip de govern de treballar per donar solucions 
que impliquin la cooperació amb els ajuntaments de Mallorca, de manera que això 
permeti abaratir la tarifa.  

Considera que, en aquest sentit, s’ha fet la feina i s’han fet els deures, com ho 
demostren les dades empíriques: el model de gestió de residus de Mallorca és un model 
que econòmicament bonifica, al 100%, qui fa recollida selectiva i pena qui fa recollida 
de residus en brut. Assenyala que aquest és el principi de la jerarquia europea del 
tractament fiscal ambiental, que preveu que “qui contamina, paga”. Fa notar que d’això 
es dedueix que Europa no finança aquest servei i no pot injectar doblers perquè la 
ciutadania pagui menys, perquè la tarifa és un concepte per tractament de residus i 
Europa no subvenciona qui genera residus, sinó qui fa les coses ben fetes. 

Diu que les fórmules alternatives comportarien, com ha dit el Sr. Bosch, eliminar el 
cobrament pel tractament de fangs de depuració i eliminar també una sèrie de 
pagaments, que s’assumiren, al seu dia, per poder construir les instal·lacions en uns 
terrenys que eren propietat de l’Ajuntament de Palma. Observa que totes aquestes 
qüestions no es solucionen en dos dies, perquè són models que es varen crear entre el 
Govern de les Illes Balears, el Consell Insular de Mallorca i l’Ajuntament de Palma; tot 
i això, assegura que s’hi fa feina. 

Per altra banda, adverteix per endavant que, si algun dia es produeix un canvi des del 
Consell Insular de Mallorca -que sembla predestinat a cobrar la tarifa de tots els 
conceptes que es tracten- perquè sigui la Conselleria de Medi Ambient del Govern de 
les Illes Balears qui cobri aquesta taxa, en realitat és fer trampa perquè se li està cobrant 
igualment a la ciutadania, que tanmateix haurà de pagar el tractament de depuració i el 
tractament de residus. Observa que “a més serveis, més despeses”. 

Destaca, emperò, que la cooperació amb els ajuntaments és importantíssima perquè 
aquells que fa recollida selectiva no només no graven més la seva ciutadania, sinó que 
els cobren una tarifa més barata tot i que la tarifa de tractament de residus augmenti. 

Refereix, a mode d’exemple, unes dades de l’exercici 2006-2007. 
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En primer lloc, es refereix a Esporles. Diu que malgrat que la tarifa havia pujat un 
3,95%, es va aplicar una rebaixa als seus habitants del 17,39%; és a dir, Esporles va 
reciclar molt i per les tones de residus reciclats l’ajuntament no paga. 

En segon lloc, parla del cas de Puigpunyent, on la rebaixa va ser d’un 18%. 

En tercer lloc, diu que a la Mancomunitat del Raiguer, la rebaixa va ser d’un 6’45%. 

En quart lloc, posa l’exemple de Bunyola, que és el cas més destacat, perquè es va 
aplicar una rebaixa als seus habitants d’un 31,47%. 

Tot això demostra que aquest model de gestió de residus no és dolent i que qui fa les 
coses ben fetes té una bonificació, mentre que qui les fa mal fetes té una penalització. 
Igualment que amb l’aigua s’implantaran tarifes progressives per tal que qui gasti més 
aigua la pagui a un preu més elevat, també considera que és correcte bonificar qui actua 
correctament i penalitzar qui fa les coses mal fetes. 

Per acabar, diu que ni Unió Mallorquina ni l’equip de govern no recolzaran aquesta 
moció, no perquè no tengui uns arguments lloables, sinó perquè la tarifa encara no està 
aprovada ni tancada i -tot i que les previsions són que la tarifa té dificultats per davallar- 
aquesta és una decisió que ha de prendre l’equip de govern, cosa que es farà un cop que 
ella hagi fet la corresponent proposta al Consell Executiu; després, ho podran debatre en 
la Comissió General de Comptes. 

El Sr. BOSCH comenta que la Sra. Julve ha dit subtilment que ja preveuen una pujada 
de la tarifa que no acaba encara d’estar tancada. Ha dit que el Consell Executiu no 
l’aprovarà fins que ella no els dugui la proposta i, per tant, la insta perquè s’ho pensi 
molt bé atès que, com ella ha dit, en moments de crisi es pugen els imposts. 

Matisa que això són filosofies polítiques i que ella pertany a una formació política que 
està a la Internacional Lliberal, que més aviat aconsella receptes econòmiques 
contràries, com ara que l’administració miri de rebaixar la pressió fiscal. Reitera que 
aquest és un dels pocs temes en què el Consell Insular de Mallorca pot fer alguna cosa. 

Pel que fa al comentari relatiu a les tarifes més baixes que apliquen alguns ajuntaments 
perquè són bonificats per fer recollida selectiva, on ha citat alguns pobles que duen 
polítiques mediambientals de reciclatges que els permetin rebaixar aquesta taxa, 
assenyala que ell ha estat, durant sis anys, regidor d’Hisenda a l’Ajuntament d’Esporles, 
per tant afirma que no és només degut a això sinó que hi ha una voluntat política a 
l’hora de quadrar els pressuposts que suposa que la institució hi posi doblers. 

Remarca que fa més d’un d’any que se’n parla i que la situació no és la que era ni les 
previsions tampoc no són les que s’esperaven i, per això, els demana que es plantegin 
congelar la tarifa, que amb la pujada de l’IPC és una manera de rebaixar-la. 

Sol·licita a l’equip de govern que s’ho pensi bé i que s’asseguin a parlar-ne per intentar 
cercar totes les possibilitats. Recorda que en l’anterior legislatura ja ho varen fer quan 
hagueren de regularitzar d’un cop errors volumètrics de càlcul, etc. de la concessionària. 
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Igualment, ara s’hi podria fer una aturada i asseure’s per mirar si tècnicament, 
políticament i econòmicament és possible arribar a alleugerir aquests imports. 

Diu que seria interessant que es plantejassin seriosament aquesta qüestió; encara no es 
vol avançar als fets, però considerava que tenia l’obligació de plantejar aquesta 
possibilitat, perquè aquesta institució fes l’esforç per, com a mínim, congelar aquesta 
tarifa. 

Pel que fa a l’extemporaneïtat de la moció relativa a Greenpeace, manifesta que no hi 
està d’acord, amb la Sra. Julve, perquè no creu que la informació s’hagi de donar quan 
hi ha un problema. 

Al respecte, comenta que s’ha mirat dades de metalls pesats, així com el programa 
electoral del PSOE que deia que el Consell de Ministres implantaria mesures correctores 
per contrarestar els efectes negatius de Son Reus.  

Per tant, opina que publicar a una pàgina web, periòdicament i de forma assequible, uns 
resultats -tant si hi ha com si no hi ha una situació d’intranquil·litat-, no és extemporari. 

Per acabar, reitera la petició de fer un esforç per plantejar que es congeli aquesta taxa. 

La Sra. JULVE li comenta que recull la seva proposta. 

Pel que fa al comentari sobre que hi ha ajuntaments que quadren els seus pressuposts 
per mirar que els seus habitants paguin menys, considera que està bé i és bo que també 
els ajuntaments hi participin i no sigui només el Consell Insular de Mallorca, la 
institució pobra, que hagi de fer els deures i dur a dèficit els serveis que presta. 

Explica que la proposta que presentarà al Consell Executiu estarà basada en dades 
econòmiques i no sobre valoracions ni quadratures polítiques. Pensa que s’ha de ser 
realista i no dur xifres irreals que llavors els duguin a fer reajustaments de la tarifa. 

No obstant això, afirma que és voluntat de l’equip fer tot l’esforç possible per gravar el 
menys possible la ciutadania, perquè també són sensibles als seus problemes i a la crisi 
econòmica i, a més, perquè no és grat per a ningú aplicar pujades en les tarifes. 

Acaba amb el compromís per estudiar la proposta presentada pel Sr. Bosch i diu que, un 
cop disposi de les dades, els les facilitarà. 

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

 
PUNT 27. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELERS DEL PARTIT POPULAR 
REFERIDA A IMPUGNACIÓ DISPOSICIONS REGLAMENTÀRIES 
DICTADES PEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS EN MATÈRIES DE LA 
COMPETÈNCIA DEL CONSELL DE MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atès que el proppassat 10 de juliol de 2008 es publicà en el BOIB núm. 96 el Decret 76/2008, de 4 de 
juliol, pel qual es regula l’aplicació en l’àmbit agrícola i ramader, de la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de 
règim jurídic de les llicències integrades d’activitats de les Illes Balears. 
 
Atès que recentment, en el BOIB núm. 111, de 9 d’agost, s’ha publicat el Decret 86/2008, d 1́ d’agost, pel 
qual es despleguen i es regulen els processos electorals de les federacions esportives de les Illes Balears. 
 
Atès que segons disposa l’article 70 de l’Estatut d’Autonomia , « Són competències pròpies dels consells 
insulars, a més de les que els siguin atribuïdes per la legislació estatal, les matèries següents: 
 
(...)  9.  Esport i lleure. Foment i promoció de les activitats esportives i d’oci. 
(…) 12. Agricultura, ramaderia i pesca. Qualitat, traçabilitat i condicions dels productes agrícoles i 
ramaders i dels productes alimentaris que se’n deriven ». 
 
Atès que de conformitat amb allò que disposa l’article 72.1 de l’Estatut d’Autonomia, « en les 
competències que són atribuïdes com a pròpies als consells insulars, aquests exerceixen la potestat 
reglamentària ». 
 
Atès que el Govern de les Illes Balears ha exercit, en matèries pròpies dels consells insulars, la potestat 
reglamentària que estatutàriament correspon a aquests, el  Grup de Consellers del Partit Popular eleva al 
Ple la següent  
 

PROPOSTA D’A C O R D 
 
1.- El Ple del Consell de Mallorca acorda que s’exerceixin les accions legals pertinents per tal d’impugnar 
davant els tribunals competents les disposicions reglamentàries dictades pel Govern de les Illes Balears en 
matèries de la competència d’aquest Consell Insular. 
 
2.- El Ple del Consell de Mallorca acorda instar al Govern de les Illes Balears perquè s’abstengui en el 
futur d’exercir la potestat reglamentària en aquelles matèries que siguin de la seva competència. 
 
 

La Sra. PERELLÓ (PP) comença la seva intervenció. 

Recorda que, després de la fita legislativa que va suposar per al Consell Insular de 
Mallorca l’aprovació de la Llei de consells insulars, el reconeixement definitiu 
d’aquests com a institucions de govern de cadascuna de les illes l’ha donat, sens dubte, 
la Llei orgànica 1/2007 de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia.  

Observa que l’Estatut d’Autonomia culmina un procés de progressiva descentralització 
en favor dels consells insulars i ho fa amb el reconeixement a la seva competència en un 
ampli llistat de matèries que ara es configuren com a competències pròpies dels consells 
insulars, els quals també poden veure ampliades aquestes competències per mitjà de les 
oportunes Lleis de transferències.  

Comenta que, a diferència del sistema anterior, en què cada llei de transferències 
reservava al Govern de les Illes Balears la potestat reglamentària, actualment l’article 72 
de l’Estatut d’Autonomia disposa que, en aquelles competències que són pròpies dels 
consells insulars, aquests també exerciran la potestat reglamentària. 

Fa notar que no és la primera vegada que el Grup de consellers del PP planteja, davant 
el Ple, el debat de les competències; ho varen fer amb motiu de la tramitació 
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parlamentària de la denominada “Llei Carbonero”, amb un resultat infructuós i ho varen 
tornar a plantejar al Ple del passat 28 de juliol de 2008, per mitjà d’una interpel·lació 
formulada a la consellera executiva d’Economia i Turisme. 

Recorda que la resposta de la consellera, a l’esmentat Ple, no va ser massa clarificadora 
sobre quina seria la postura de l’equip de govern davant l’exercici per part del Govern 
de les Illes Balears d’una competència que és clarament d’aquest Consell Insular de 
Mallorca. Sí que ho va ser, en canvi, la de la presidenta d’aquesta institució, la qual va 
afirmar clarament que es faria tot el que calgui per preservar aquestes competències.  

Diu que és en aquest context en el qual s’ha de situar la present moció, atès que en un 
breu espai de temps el Govern de les Illes Balears ha dictat dues disposicions 
reglamentàries en matèries que l’article 70 de l’Estatut d’Autonomia atribueix com a 
pròpies dels consells insulars i, a més, hi ha constància que en tramiten d’altres que 
també incideixen en aquestes matèries, com ara el decret que prepara la Conselleria de 
Turisme, que té per objecte regularitzar determinades places hoteleres. 

Assegura que la moció que presenten pretén dues finalitats: en primer lloc, instar 
l’exercici d’aquelles accions que es considerin oportunes per tal d’impugnar aquelles 
disposicions que han estat elaborades i aprovades per un òrgan que no és el competent i, 
en segon lloc, evitar que en el futur el Govern de les Illes Balears continuï dictant 
disposicions d’aquest tipus en matèries que són pròpies del Consell Insular de Mallorca.  

Considera que el fet de no donar suport a aquesta moció significa no valorar el paper 
que tenen en realitat, avui per avui, els consells insulars, el paper que de forma decidida 
li ha donat la norma superior del nostre ordenament, que és l’Estatut d’Autonomia, com 
també és no admetre que aquesta institució és més que un gran ajuntament, que és el 
veritable govern de Mallorca.   

El Sr. ROSSELLÓ (Bloc per Mallorca) intervé tot seguit.  

Anuncia des de l’inici que el seu Grup polític no votarà a favor de la moció i ho explica 
a continuació. 

En primer lloc, perquè té dubtes seriosos que, en el cas de les federacions esportives, 
siguin els consells insulars els competents per fer-ne el nomenament i, sobretot, tal i 
com està redactat: “federacions esportives de les Illes Balears”. Diu que és una 
competència del Govern de les Illes Balears.  

Reconeix que, en el cas de la conselleria d’Agricultura, probablement existeixi una 
confrontació d’interessos i la competència reglamentària recauria en el Consell Insular 
de Mallorca.  

Diu a la Sra. Perelló que ell també valora de forma molt positiva el canvi que s’ha 
produït amb la nova redacció de l’Estatut d’Autonomia, amb el paper que s’adjudica als 
consells insulars en aquesta nova etapa i la importància que té posar en funcionament, al 
més aviat possible, l’Estatut d’Autonomia, fent les transferències que correspongui o bé 
posant en marxa l’exercici de la capacitat reglamentària que té aquesta institució. 
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Explica que el vot negatiu del Bloc per Mallorca a la moció no és per aquesta raó, sinó 
perquè consideren que encara no és el moment de les accions legals, sinó el del diàleg 
amb el Govern de les Illes Balears, com també de la posada en comú per aconseguir 
avançar i dur endavant una reforma d’aquesta envergadura. Destaca la seva enorme 
importància.  

Tot seguit, fa notar que de la Llei de Règim Local se’n dedueix l’obligació d’elaborar 
un reglament, que hauria de ser competència dels consells insulars, atesa la matèria que 
tracta, però això actualment significaria elaborar quatre reglaments, un per a cada 
consell insular. Adverteix que tanta complexitat requeriria posar-se d’acord, discutir-ho. 

Assegura que ell, com a conseller de Cooperació Local, per resoldre aquesta qüestió, ha 
proposat al Govern de les Illes Balears obrir una discussió per tal que aquest reglament 
es pugi fer conjuntament, per mitjà d’una comissió formada pels diferents consells 
insulars i el Govern de les Illes Balears. 

Diu que, com aquest exemple, en podria posar d’altres; existeixen una sèrie de 
dificultats, com ara les mancances que tendrien tots els serveis jurídics i la necessitat de 
creació d’un equip capaç d’afrontar tota la capacitat reglamentària. 

Considera que, després d’un any d’existència de l’esmentada normativa, l’actitud 
raonable, sensata i moderada per dur endavant l’Estatut d’Autonomia no és iniciar un 
procediment contenciós contra el Govern de les Illes Balears, sinó accentuar el diàleg, 
fer valer aquesta comissió mixta que ja s’ha creat i ja ha aprovat el seu reglament, 
intentar aclarir les coses, entre tots els membres del govern de la institució, per tal 
d’assumir la importància que té per a la institució aquesta capacitat reglamentària.  

Pensa que és important concedir-se un temps que faci possible el trànsit, amb bones 
maneres, de forma efectiva i no pel camí de la concentració.  

El Sr. MARTÍN (PSOE) intervé tot seguit. 

Anuncia el vot negatiu del seu Grup polític. Diu que, certament, resulta difícil no estar 
d’acord amb algunes de les qüestions que el PP planteja a la seva moció i és obvi que 
les considera positives però destaca que n’hi ha d’altres que valoren de forma negativa, 
per la qual cosa les explicarà tot seguit.  

Abans, però, assenyala els aspectes positius.  

En primer lloc, diu que al PSOE el reconforta observar que el PP s’adhereix, un cop 
més, a la defensa dels interessos i competències d’aquesta institució. Recorda que, fins i 
tot l’actual equip de consellers del PP, havia duit endavant actuacions que podrien 
considerar-se contradictòries amb el missatge d’aquesta moció, de defensa de les 
competències d’aquesta institució, com ara la seva oposició a la Llei de capitalitat que 
permetia al Consell Insular de Mallorca la recuperació de la competència urbanística de 
fiscalització respecte a l’Ajuntament de Palma, com també algunes manifestacions que 
va fer el PP en el debat de Política General referides a la transmissió de competències de 
la institució a entitats locals. És per aquesta raó que el PSOE acull de bon grat el canvi 
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de criteri del PP i anuncia, per endavant, que el PP podrà confiar en el suport del PSOE 
per a tot allò que es refereixi a la defensa dels interessos de la institució. 

En segon lloc, s’alegra per la coincidència amb la major part dels apartats de l’exposició 
de motius, perquè es fan ressò de les disposicions estatutàries, que el PSOE va votar 
també a favor; és obvi per tant, l’acord.   

Tot i això, observa que les qüestions legals no sempre són tan senzilles com sembla 
quan es fa una simple lectura de l’article o de la legislació. Fa notar que està subjecte a 
certs matisos i interpretacions, per la qual cosa freqüentment s’ha d’acudir a òrgans de 
consulta –el Consell Consultiu o la jurisdicció corresponent- per tal d’establir la 
interpretació correcta per a cada cas.  

Tot seguit, esmenta el dictamen 116/2008 de 18 de juny del Consell Consultiu del 
Govern de les Illes Balears. Diu que és capital per a resoldre la qüestió que planteja la 
moció, perquè es pronuncia expressament sobre el Decret 76/2008, un dels que hi 
figuren com a exemple dels que envaeixen les competències d’aquesta institució.  

Explica que la consideració segona d’aquest dictamen estableix clarament que aquest 
decret és legal, per la qual cosa s’entén que les competències de potestat reglamentària 
d’algunes conselleries del Govern de les Illes Balears que puguin existir, sempre i quan 
es facin sobre principis generals, pot considerar-se que la tenen.   

Per tant, si aquest és el criteri d’un òrgan consultiu de la categoria del Consell Consultiu 
del Govern de les Illes Balears, que és concís i taxatiu, no és possible votar a favor la 
moció, tal i com està redactada, perquè estableix que sense cap tipus de discriminació i 
de forma absolutament temerària, aquesta institució interposi recurs contenciós 
administratiu davant qualsevol tipus de potestat reglamentària que s’exerceixi per part 
del Govern de les Illes Balears  sense haver disposat, amb anterioritat, si s’ha fet seguint 
els criteris del Consell Consultiu o, en cas contrari, en què es podria entendre que els 
vulnera.  

Observa que no és tant una qüestió de fons com de forma; assegura que, tal i com la 
planteja el PP, és impossible que el PSOE la voti a favor.  

Recorda que el passat 31 de juliol de 2008 s’ha publicat una modificació del Decret 
76/2008 per la qual, d’acord amb les consideracions d’aquest dictamen del Consell 
Consultiu, ja utilitza la fórmula “d’acord amb allò que disposa el Consell Consultiu” i 
no “escoltat”, com s’havia fet anteriorment.  

Consegüentment, tampoc pot acceptar el PSOE la segona proposta de resolució, perquè 
també és general i no hi consta la discriminació que acaba d’explicar, amb vista a 
impugnar aquestes actuacions de les diverses conselleries del Govern de les Illes 
Balears.  

Per acabar, diu que entenen que la defensa de les competències de la institució no s’ha 
de limitar a reclamar-les quan entenem que són nostres, sinó també a tenir una imatge 
de responsabilitat, d’un absolut respecte a la resta de les institucions i, per tant, fa notar 
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que amb actuacions com aquesta, que consideren que poden ser temeràries, és obvi que 
no es respecta la institució; aquest és el motiu del vot contrari a la moció.   

El Sr. BONET (vicepresident i conseller executiu) inicia la seva intervenció.  

Diu que serà breu, degut a la coincidència en els plantejaments que ja han esmentat els 
anteriors portaveus de l’equip de govern.  

Observa que no és possible estar d’acord amb la moció del PP, en els termes en què la 
plantegen.  

Assegura que defensaran, allà on calgui fer-ho, les competències dels consells insulars, 
però considera que és una situació que encara no ha existit.  

Tot seguit, explica els dos arguments pels quals el vot serà negatiu.  

En primer lloc, per una qüestió de forma. En aquest sentit, expressa la coincidència amb 
tot el que ha dit el Sr. Martín. Fa notar que l’equip de govern no vol exercir la seva 
responsabilitat de govern des de la confrontació, sinó des del diàleg que mantenen amb 
el Govern de les Illes Balears, en aquesta i en altres qüestions. 

Un exemple d’aquest diàleg permanent seria el cas de la Conselleria d’Agricultura, amb 
un dels decrets que esmenten a la moció.  

Tot seguit, fa unes observacions sobre el decrets 76/2008 pel qual es regula l’aplicació a 
l’àmbit agrícola i ramader de la Llei 16/2006 de Règim Jurídic de les llicències 
integrades d’activitat de les Illes Balears i el decret 86/2008 pel qual es despleguen i 
regulen processos electorals de federacions esportives de les Illes Balears, que el PP 
assegura que han envaït la potestat reglamentària dels consells insulars. Opina que, 
segons l’equip de govern, tenen un plantejament completament diferent a l’hora de 
jutjar si realment envaeixen o no aquestes competències dels consells insulars.  

En el cas del decret referit als esports, diu que el PP interpreta de forma molt àmplia la 
competència dels consells insulars reflectida a l’Estatut d’Autonomia, però no fan 
esment de que el propi Estatut reserva una sèrie de competències a la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears, concretament a l’article 30/12 (esports i lleure) el 
foment, planificació i coordinació d’activitats esportives i d’oci i la regulació i 
declaració d’utilitat pública de les entitats esportives. Tot i això, reconeix que és cert, 
també, que l’Estatut d’Autonomia estableix que els consells insulars tenen competència 
pròpia en foment i promoció de les activitats esportives.  

Diu a la Sra. Perelló que l’equip de govern entén que el Decret 86/2008 únicament fa 
referència a processos electorals de les federacions d’àmbit balear, però no a les 
delegacions insulars d’aquestes mateixes federacions, que seria un àmbit en el qual el 
Consell Insular de Mallorca hi tendria alguna cosa a dir. Fa notar que l’Estatut 
d’Autonomia només atribueix als consells insulars el foment i la promoció, mentre que 
atribueix al Govern balear el foment, la planificació i la coordinació d’activitats 
esportives, com també la regulació i la declaració d’utilitat pública de les entitats 
esportives.  
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Assenyala que el decret, en tot moment, fa referència a l’àmbit territorial balear, l’àmbit 
de les competències del Govern balear i, alhora, la competència material pertany al 
Govern balear. Matisa que no pel fet que es tracti d’una normativa d’harmonització amb 
la legislació dels quatre consells insulars s’ha d’oblidar que, per ella mateixa, és pròpia 
del Govern balear; això és, almenys, el que ha entès l’equip de govern de la institució.  

Diu que aquest decret també té el dictamen favorable del Consell Consultiu. 

Pel que fa al decret 76/2008, de la conselleria d’Agricultura i Pesca, diu que s’ha 
adoptat després de les converses oportunes amb el Consell Insular de Mallorca. Recorda 
que el passat 4 de febrer de 2008 el projecte de decret entrava al Departament 
d’Economia i Turisme del Consell Insular de Mallorca, perquè la institució fes arribar 
les seves consideracions al Govern balear i el dia 18 de juny de 2008 el Consell 
Consultiu emetia un informe favorable.  

Explica que l’argument bàsic del Consell Consultiu que permet al Govern balear fer 
aquest decret és l’article 58 de l’Estatut d’Autonomia, que disposa que el Govern balear 
podrà establir principis generals sobre les matèries que els consells insulars han assumit 
com a pròpies, garantint sempre l’exercici de la potestat reglamentària dels consells 
insulars.  

Diu que es podria debatre fins on arriben aquests principis generals, considera que és un 
debat obert, però no creu que correspongui als polítics fer-lo, al Ple. També destaca que 
el Consell Consultiu fa unes consideracions genèriques en torn a aquest article, en el 
sentit que aquest article no permet que, en tot cas, sempre pugui haver-hi una norma 
reglamentària del Govern balear, a més dels reglaments dels consells insulars, pel fet 
que en algunes matèries la llei autonòmica ja estableix els principis generals que han de 
delimitar l’actuació dels consells insulars, sense que sia admissible una intervenció 
reglamentària per part del Govern balear. Fa notar que, si això es produís, sí que 
acudirien allà on pertoqui per defensar els interessos i les competències del Consell 
Insular de Mallorca, però no és el cas, segons el propi Consell Consultiu i segons el 
parer de l’equip de govern de la institució.  

Recorda que aquest decret té una llarga història, que comença el 14 de març de 2007, 
quan la consellera d’Agricultura i Pesca era la Sra. Moner i l’Estatut d’Autonomia ja 
estava en vigor. Diu que l’informe del Consell Consultiu elaborat aleshores per al 
projecte de decret, establia, textualment, el següent: “La conclusió que se’n obté és que 
el Govern de les Illes Balears i òbviament la conselleria impulsora de la norma haurà 
d’adequar el projecte”.  

Quan al contingut material, a les previsions del nou Estatut d’Autonomia de les Illes 
Balears, és un marc de competències molt més limitat del que tenia fins a l’1 de març de 
2007. Fa notar que la conclusió d’aquest dictamen era la següent: “El projecte de decret 
no es pot dictar amb l’exercici de la potestat reglamentària que té el Govern balear”, i 
ordenava al Govern balear tornar a redactar el decret, cosa que s’ha fet, per part d’un 
govern diferent.  

Diu que el nou projecte de decret, finalment, ha rebut l’informe favorable del Consell 
Consultiu. 



 187

Per totes aquestes raons, refusa l’argument de que els esmentats decrets hagin envaït les 
competències del Consell Insular de Mallorca.  

Diu també que pot entendre que els responsables polítics de la conselleria d’Agricultura 
d’aleshores encara no s’haguessin fet a la idea del nou marc de competències, com 
també que es tractava d’un moment inicial (març de 2007) després de l’entrada en vigor 
del nou Estatut d’Autonomia, del qual encara no estava clar com interpretar la nova 
distribució de competències i també pot entendre que el PP, aleshores, pogués fer una 
interpretació distinta de les competències dels consells insulars i del Govern balear, o 
que el PP hagi canviat d’opinió, però no pot acceptar que, un any després, quan fins i tot 
el Consell Consultiu ha canviat el sentit del seu dictamen perquè el decret s’ha fet 
d’acord a la nova situació, el PP demani a l’equip de govern que exerceixi accions 
legals amb l’argument d’aquest decret.  

Per tant, no és possible prendre un acord que impliqui prendre mesures contra decrets 
del Govern balear basant-se en aquesta argumentació, tot i que vol deixar ben clar que 
estaran d’acord amb qualsevol iniciativa que pretengui la defensa de les competències 
del Consell Insular de Mallorca, però fa notar que no ha estat necessari fins ara i no es 
preveu tampoc que en un futur existeixin les circumstàncies que obliguin a dur endavant 
cap acció d’aquest tipus.  

A causa d’aquesta confiança i per totes les raons que ha explicat, reitera que l’equip de 
govern votarà en contra de la moció. 

La Sra. PERELLÓ inicia el seu torn de rèplica.  

En primer lloc, respon al Sr. Rosselló que el PP no cerca cap tipus de confrontació i 
tampoc no vol entrar en determinades dinàmiques amb altres administracions, 
únicament considera que si s’ha dictat una disposició que potser no és conforme al Dret, 
per haver estat dictat per un òrgan no competent, s’ha de considerar que la interposició 
de recursos està subjecta a uns terminis, no és possible perllongar-ho en el temps, amb 
reunions, etc. En conseqüència, si es volen defensar les competències de la institució, 
s’ha de fer dins els terminis que estableix la llei; per aquest motiu s’ha plantejat la 
moció en els termes indicats.  

També li diu que el PP té la impressió que, des del Bloc per Mallorca, existeix un cert 
complex d’inferioritat. Recorda que l’Estatut d’Autonomia va fer una clara aposta pels 
consells insulars, n’és una mostra ben clara el fet d’atorgar-li la potestat reglamentària.  

Pensa que, en el moment en què es va tramitar i es va aprovar, existia la consciència del 
que això significava i, efectivament, en les matèries pròpies, cada consell insular, podrà 
dictar disposicions reglamentàries.  

També opina que és cert que en algunes matèries potser existeixin quatre disposicions 
distintes, perquè així ho varen voler i així es va aprovar. Per tant, ara és hora d’exercir 
aquestes competències.  

Recorda que el propi Consell Consultiu ja ha expressat, en molts de dictàmens, que al 
contrari d’aquelles matèries que estan relacionades i es consideren com a pròpies a 
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l’article 70, que per exercir-les serà necessari el famós traspàs de mitjans econòmics 
personals i materials, en el cas de la potestat reglamentària no caldrà esperar cap tipus 
de traspàs, és indiferent si s’ha produït o no aquest traspàs de mitjans personals o 
materials. Assenyala que la potestat reglamentària s’exerceix, pura i simplement, per la 
qual cosa opina que el Consell Insular de Mallorca no ha de tenir cap tipus de mania ni 
complex i ha de començar a exercir-la i a defensar aquelles competències quan una altra 
institució ho fa en el nostre lloc.  

Tot seguit, s’adreça al Sr. Martín. Li assegura que el PP coneix molt bé tot el que diu el 
Consell Consultiu en relació al decret 76/2008. Mostra la sorpresa del seu Grup per la 
defensa tan acurada que n’ha fet, tant el PSOE com després l’equip de govern, però 
pensa que no s’ha entès, que no s’ha captat la transcendència que té mantenir aquest 
precedent que suposa l’aprovació d’un decret a l’empara de l’article 58 – apartat 3 de 
l’Estatut d’Autonomia, que efectivament atorga al Govern de les Illes Balears la 
possibilitat de dictar disposicions reglamentàries quan tenen per objecte fixar o establir 
principis generals de caràcter autonòmic. 

Reconeix que el decret referit a la Conselleria d’Agricultura té una llarga trajectòria, que 
es va iniciar durant la legislatura passada i que va coincidir amb l’aprovació de l’Estatut 
d’Autonomia, com també que el Consell Consultiu, efectivament, el va tornar enrere per 
una qüestió purament de competències i que és cert que l’actual conselleria ho ha 
tramitat de bell nou, a l’empara d’aquest article 58 – apartat 3, com a principis generals 
autonòmics.  

Retreu també que no es qüestioni tan sols si efectivament aquesta regulació continguda 
a l’esmentat decret aborda o no principis generals autonòmics. Diu que crea un 
precedent, perquè deixa la porta oberta per tal que el Govern balear, a partir d’ara, dicti 
qualsevol disposició a l’empara d’aquest article i amb l’argument que es tracta de 
principis generals autonòmics, reduint considerablement la potestat reglamentària dels 
consells insulars.  

Adverteix que es poden plantejar quin serà l’argument d’aquest equip de govern quan 
finalment, sense dubte, la conselleria de Turisme aprovi aquest projecte de decret, que ja 
està tramitant i respecte del qual aquest equip de govern ja ha apel·lat públicament a la 
seva competència, quan es dicti, a l’empara de l’article 58 – apartat 3 i com a principis 
generals autonòmics.  

Reitera que el Consell Consultiu ha deixat ben clar que la potestat reglamentària 
s’exerceix des del primer moment i no cal fer cap tipus de traspàs, en el cas de les 
matèries que figuren a l’art. 70. Fa notar que moltes de les competències que figuren a 
l’article 70 també ho fan a l’article 30, lògicament, per tant no és un argument dir, en 
relació al decret d’esports, que la d’esports és també una competència que figura a l’art. 
30, perquè també figura a l’art. 70, atès que són les mateixes competències.  

Observa que el Consell Consultiu, al seu informe, en cap moment valora si la regulació 
continguda en el decret 76/2008 es refereix a principis generals autonòmics i únicament 
estableix, com a consideració essencial, que el decret indiqui que són principis generals 
autonòmics; haurà de ser la institució, la competència de la qual es pot veure 
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compromesa, la que haurà d’estudiar amb els seus serveis tècnics si efectivament 
aquesta regulació entra o no entra dins el concepte de principis generals.  

Indica que el mateix dictamen del Consell Consultiu diu que el projecte de decret 
intenta ajustar-se al concepte formal de principis generals autonòmics i, d’aquesta 
manera, complir els requisits essencials fixats per aquest Consell Consultiu. Diu que es 
tracta d’un meritori esforç a càrrec de la conselleria impulsora de la norma i, a més, 
reconeix la dificultat en cas de saber si efectivament la regulació s’ajusta o no a la 
consideració de principis generals autonòmics. 

El PP considera que correspon a l’equip de govern vetllar per si hi ha hagut invasió de 
competències i demanar als serveis tècnics que analitzin si efectivament la regulació 
entra o no en la consideració de principis generals i exercir les accions que consideri 
oportunes per defensar-ne el contingut, atès que es tracta d’una matèria pròpia del 
Consell Insular de Mallorca, no només per la qüestió de l’agricultura, sinó pel fet que 
aborda l’aplicació de la llei d’activitats dins l’àmbit de l’agricultura i la ramaderia, i per 
tant és un tema d’activitats classificades des de fa molts d’anys, molt abans de l’article 
70 de l’Estatut d’Autonomia ja era competència pròpia de la institució. 

Pel que fa a l’altre decret, el d’esports, fa un repàs de les opinions que han donat els 
diferents portaveus. Diu que només el Sr. Rosselló ha comentat que considerava que no 
era competència dels consells insulars, però que el Sr. Martín no n’ha dit res i opina que 
el Sr. Bonet ho ha fet amb poc fonament i, sense massa arguments, ha dit que tampoc 
entrava dins les competències dels consells. Reitera que, diguin el que diguin, entra dins 
la redacció de l’article 70. 

Discrepa del fet que existeixi un informe favorable del Consell Consultiu. Diu que 
només li consta que s’ha complimentat el tràmit de sol·licitar-ne un dictamen favorable, 
però no li consta que ja s’hagi dictat.  

No entén perquè no es pot arribar a un acord per aprovar la moció, quan sembla ser que 
tots els Grups coincideixen a considerar que la institució ha de defensar clarament les 
seves competències.  

Diu que, tot i que entén que puguin tenir discrepàncies en el primer punt de la moció, en 
el cas del segon no ho considera possible. Refusa el qualificatiu de genèric que li han 
donat, perquè pensa que els membres d’aquest Ple han de tenir ben clar que s’ha de fer 
una crida d’atenció seriosa al Govern balear perquè s’abstengui d’actuar en aquest 
sentit, en el futur i amb més motiu quan existeixen projectes de decret en tramitació que 
de forma ben clara incideixen en matèries pròpies d’aquest Consell Insular de Mallorca. 

Per aquest motiu, demana que considerin de bell nou el sentit del seu vot negatiu, 
perquè en un futur no ens tornem a trobar amb situacions com aquesta.  

 El Sr. ROSSELLÓ  intervé tot seguit, en el seu torn de rèplica.  

Es reafirma en el seu dubte sobre com pot regular, el Consell Insular de Mallorca, els 
processos electorals de les federacions esportives de les Illes Balears. Considera que 
podria regular els processos electorals de les seccions insulars, però no els de les 
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federacions de les Illes Balears; assegura que no és una competència dels consells 
insulars i per aquest motiu manté la seva discrepància sobre la moció.  

D’altra banda, assegura que en el Bloc per Mallorca no existeix cap complex 
d’inferioritat i refusa el comentari que ha fet la Sra. Perelló en aquest sentit.  

Li agraeix tota la informació que ha donat respecte a la capacitat reglamentària dels 
consells insulars, però li recorda que va intervenir com a ponent de l’Estatut 
d’Autonomia; en conseqüència, sap perfectament de què parla i en té tota la informació 
necessària.  

També li recorda que va votar favorablement totes i cadascuna d’aquestes mesures; fa 
notar que, tant ell personalment com el seu partit polític i la coalició política de la qual 
forma part han defensat el caire insular des de sempre i així ho varen defensar en el 
moment de la reforma de l’Estatut d’Autonomia. Observa que algunes de les mesures 
que s’han aprovat a la seva reforma figuren com a esmenes de la formació política que 
ell representa a altres discussions anteriors de l’Estatut d’Autonomia, inclòs el de l’any 
1983. És evident, per tant, que sempre han coincidit en aquesta qüestió.  

Assenyala que la discrepància amb el PP, a l’hora de votar aquesta moció -excepte la 
qüestió de l’àmbit d’esports, que manté, tot i ser una qüestió jurídica que ja s’esbrinarà 
com pertoqui-  no és per una qüestió d’estar o no tots d’acord amb la defensa de les 
competències i les atribucions dels consells insulars, que considera evident, sinó la 
forma de fer aquesta defensa.  

Assegura que encara no passa d’hora, s’ha de considerar la complexitat de la situació i 
per tant no és correcte entrar ja en un procés judicial. Fa notar que parlar de complexitat 
no vol dir estar en contra, sinó tot el contrari, la voluntat és fer les coses bé des de 
l’inici, que és el més correcte. Diu que en aquest moment és més important preparar la 
institució per ser capaç de complir totes les seves responsabilitats que interposar 
recursos judicials i és aquesta la discrepància.  

Al seu parer, és aquesta la tasca a què s’han de dedicar a fons i el PP no s’ha de dedicar 
a parlar de pactes estranys ni de diferències de criteri respecte a la concepció de 
l’estructura autonòmica d’aquesta comunitat autònoma, sinó trobar la millor manera i la 
més senzilla d’aconseguir que allò que preveu l’Estatut d’Autonomia es pugui dur 
endavant.  

Per acabar, es mostra convençut que encara és el moment del diàleg i de la discussió, 
com n’és exemple el cas del decret de la conselleria d’Agricultura del Govern balear, 
que ha explicat abans el Sr. Bonet. 

El Sr. MARTÍN (PSOE) diu a la Sra. Perelló que lamenta que no hagi entès el que ha 
explicat a la seva primera intervenció, potser perquè ell no s’ha explicat correctament,  
com es pot apreciar pels comentaris que ha fet. Per aquest motiu, diu que li tornarà a 
explicar les raons de la discrepància del seu Grup polític amb la moció. 

Reitera que el PSOE està completament d’acord que les competències d’aquesta 
institució s’han de defensar, no només la potestat reglamentària sinó totes les 
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competències que li corresponguin. En canvi, pensa que és irresponsable i temerari que, 
existint una discussió jurídica com a conseqüència dels dictàmens del Consell Consultiu 
que s’han esmentat abans, s’actuï sense cap tipus de discriminació, impugnant tots els 
reglaments que es dictin des de les conselleries del Govern balear. Fa notar el perill de 
complicació jurídica que podria produir-se i adverteix que seria molt difícil en aquest 
cas explicar a la ciutadania el motiu de tanta manca de coordinació entre les diferents 
institucions.  

D’altra banda, diu que no ha volgut tractar la qüestió des d’un punt de vista únicament 
jurídic perquè només en gaudirien uns quants llicenciats en Dret i pensa que a la 
ciutadania li han de donar explicacions comprensibles sobre les decisions de les 
institucions per a les quals ha elegit els representants.  

Diu que, vista la situació actual i que el PP no ha volgut modificar les seves propostes 
de resolució, el seu Grup entén que, si aquesta és la postura del PP, estan plenament 
legitimats, com a partit polític, per impugnar, si ho desitgen, totes les resolucions que 
considerin oportunes. Observa, però, que el PSOE no ho comparteix i no està disposat a 
sumar-se a la iniciativa, per després haver de donar compte, davant la ciutadania, a 
causa de la seva irresponsabilitat.  

Per totes aquestes raons, reitera el vot contrari a la moció.  

El Sr. BONET intervé tot seguit per tancar el debat.  

En primer lloc, destaca que tots els membres de l’actual equip de govern han demostrat 
que defensen aquesta institució i les seves competències.  

Recorda que es varen oposar, quan amb una llei d’acompanyament del pressupost, es 
varen retirar competències als consells insulars en matèria de foment d’energies 
renovables i que també ho feren amb aspectes de la Llei de capitalitat, que ara s’ha 
modificat gràcies a una proposta de llei sorgida d’aquest Ple. Per tant, creu que lliçons 
de com es defensa el Consell Insular de Mallorca, el PP en pot donar les mínimes.  

Diu que l’equip de govern entén que, en aquests casos, no s’han envaït les competències 
del Consell Insular de Mallorca, una institució de la qual n’han fet la defensa més 
absoluta. Assegura que, si es produís aquesta circumstància, sí que l’equip de govern 
emprendria les accions judicials corresponents. 

Sobre el retret de la Sra. Perelló de no haver documentat els decrets, li reitera que s’han 
fet des de la coordinació i el diàleg entre el Govern balear i el Consell Insular de 
Mallorca. Li assegura que sí que s’ha qüestionat, des del Consell Insular de Mallorca, 
aquesta doctrina dels principis generals, però pensa que un moment o l’altre s’han 
d’acceptar els fets, per tirar endavant. Fa notar que aquesta discussió encara continua, és 
un debat viu i permanent en el qual seguiran donant la seva opinió, però no per aquest 
motiu paralitzaran la gestió.  

Es mostra convençut d’arribar a una acord quan comencin a parlar-ne amb els 
representants de la conselleria que pertoqui en cada moment i per a cada acord, i també 
de que, fet amb sentit comú i seny, en sortiran els decrets que calgui adoptar, per 
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garantir que puguin exercir sense problemes les seves competències; observa que un 
criteri que s’hauria de considerar en tot moment és fer-ho  en benefici de la ciutadania i 
dels seus interessos. 

Reitera tot el que ha dit respecte als dos decrets de què parla la moció. Considera que 
actualment és tot prou clar i diu que no entén quin pot ser el motiu de polèmica. També 
reitera el compromís d’exercir les accions legals que corresponguin i amb la 
contundència necessària, en el cas que un futur decret perjudiqui la institució.  

Observa que el fet d’estar a la oposició condueix a ser impulsiu, però governar obliga a 
ser responsable i prudent. En aquest cas, diu que l’equip de govern serà prudent i, tot i 
que reitera un cop més que defensaran les competències del Consell Insular de 
Mallorca, expressa el convenciment més absolut que no és possible votar a favor de la 
moció del PP.  

Tot seguit, es vota la moció.  

Es rebutja la moció, per quinze vots a favor (PP) i setze vots en contra (PSOE, Bloc per 
Mallorca i UM). 

 
INTERPEL·LACIONS 
 
PUNT 28. INTERPEL·LACIÓ QUE PRESENTA L’HBLE. SR. JAUME FONT 
BARCELÓ  SOBRE ESTAT DE COMPLIMENT DE LES PROPOSTES DE 
RESOLUCIÓ APROVADES EN EL DEBAT DE POLÍTICA GENERAL. 
 
Es dóna compte de la següent interpel·lació: 
 
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 següent INTERPEL·LACIÓ:  
 
 
ESTAT DE COMPLIMENT DE LES PROPOSTES DE RESOLUCIÓ  APROVADES EN EL DEBAT 
DE POLITICA GENERAL 

 

El Sr. FONT (PP) comença la seva intervenció.  

Diu que, amb la prudència necessària però també de forma contundent, presentarà la 
seva interpel·lació, que pretén que tots els assistents al Ple coneguin quin grau de 
compromís es va assumir, el passat mes de gener, després del debat de Política General i 
saber si realment s’ha duit o no a terme. 

Recorda que a l’esmentat debat, de les propostes de resolució que s’hi presentaren, se’n 
varen aprovar devuit dels Grups polítics que conformen l’equip de govern de la 
institució i dues del Grup de l’oposició. 

Assenyala que han passat quasi vuit mesos des d’aleshores, que l’any és a punt d’acabar 
i que l’equip de govern ja treballa en la confecció d’un nou pressupost; observa que era 
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amb el pressupost de l’any 2008, que s’havien de dur a terme els compromisos acordats, 
i també recorda que d’altres accions no tenien cost econòmic.  

Opina que l’incompliment dels compromisos és important. Perquè quedi ben clara 
l’opinió del PP, vol fer un aclariment previ: recorda que a la roda de premsa en què es 
va presentar aquesta qüestió, ell va dir que ja estava bé de riure’s de la ciutadania de 
Mallorca i algun periodista va utilitzar el titular en relació a la rialla de la presidenta; 
comenta que no era aquesta la intenció, que la rialla de la presidenta li agrada, no hi té 
res a dir, i ell només parlava del fet que, si s’acorda posar en marxa una iniciativa, hi ha 
d’haver la suficient valentia i compromís amb allò que s’ha promès. 

Recorda que el PP va presentar un important conjunt d’iniciatives, però només se’n 
varen aprovar dues. És conscient que no és aquest l’objecte d’aquesta interpel·lació, per 
tant no hi entrarà a fons, però en posa dos exemples. 

En primer lloc, hi havia la proposta d’aprovar inicialment la modificació del Pla 
territorial de Mallorca, en un termini de sis mesos. En aquest sentit, comenta que saben 
que el Bloc per Mallorca i el GOB no estan satisfets i li diu que, si pretén donar-la per 
amortitzada i aprovada, bé, podria considerar-se un objectiu complit, però opina que 
molt per davall de les pretensions que tots teníem.  

En segon lloc, esmenta la proposta d’oposar-se a qualsevol iniciativa de transformació 
urbanística, de caràcter residencial, en sòl rústic no qualificat com àrea de transició de 
creixement. Diu que és evident que amb l’aprovació definitiva del PTM ha quedat una 
àrea de reconversió, la de Palma-Marratxí, que no necessita un reglament i és suficient 
un Pla especial. No opinarà, en aquest sentit, perquè la informació que té encara no la 
pot demostrar, però fa notar la incertesa sobre el que pot passar. 

Retreu a l’equip de govern que, de les devuit propostes presentades, les aprovassin totes 
i després no es duguin a terme.  

També retreu al PSIB-PSOE la seva proposta de modificació del Reglament, fet que 
podria provocar unes bones rialles, perquè fa mesos que ja podria estar acabada. Al seu 
parer, es tracta d’un incompliment total i absolut.  

Una altra proposta era la millora de les residències públiques. Demana quines són 
aquestes millores que s’han fet durant vuit mesos.   

Pel que fa a la proposta de posar en marxa un Pla Municipal de Serveis Socials, recorda 
que el PP s’hi va abstenir, perquè ho consideren paraules majors. Diu que opina des de 
la seva experiència concreta de vint anys dins un ajuntament i assegura que després 
d’aquest temps, encara no coneixen quines són les propostes. 

L’altre proposta en la qual el PP també es va abstenir va ser de l’ampliació i reforç de la 
xarxa d’atenció a persones en situació d’exclusió social. Diu que no és possible encara 
opinar, perquè desconeixen aquestes propostes, només han observat un silenci en aquest 
sentit. 

Espera que, al llarg d’aquesta interpel·lació es puguin donar a conèixer. 
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Tot seguit, n’anomena una que s’ha complit: el Pla marc d’igualtat d’oportunitats entre 
dones i homes. Expressa el seu acord i recorda que han votat a favor, per tant el PP ha 
col·laborat. 

Tot seguit, anomena les dues propostes del PSOE i opina que molt poc s’ha fet, per no 
dir gens. 

Recorda que la primera tractava de seguir donant participació a l’Assemblea de batles i 
batlesses de Mallorca. Opina que, de moment, aquesta assemblea serveix per a ben poca 
cosa, tot i que potser està equivocat. Un exemple n’és que finalment no s’han abaixat les 
taxes del fems, tot i que es tractava d’una qüestió que preocupava tots els batles i 
batlesses per igual. Tot i que potser es considera un tema resolt, opina que el resultat no 
és bo. 

Diu que la segona es referia a la creació de l’Agència de Protecció de la legalitat 
urbanística i territorial de Mallorca, qüestió que ha quedat aturada; comenta que, si 
s’hagués conegut la realitat de què tractava el punt 2 de l’ordre del dia, potser ja no 
s’hauria aprovat el punt 1.   

Sobre la proposta de intensificar la conscienciació del reciclatge per tal de complir el 
Pla de residus sòlids i urbans (PRSU). Diu que desconeix si s’aconsegueix intensificar, 
però pel que fa a la taxa, vist el debat d’avui, sembla que continuarà augmentant, tot i la 
promesa contrària que es va fer a l’inici de la legislatura. 

Per tancar aquest bloc, fa un repàs resumit de cadascuna de les propostes i reitera les 
conclusions que ha expressat.  

Tot seguit, es refereix a les propostes d’UM.  

Respecte a la primera, que proposava intensificar gestions amb Madrid, per tal de 
millorar el dèficit de finançament de la institució, assegura que no s’ha fet res. 

Pel que fa a la segona, referida a accelerar el màxim la signatura del conveni de 
carreteres, la valora de forma positiva. Diu que això sí que s’ha fet, però només tenim el 
conveni signat, sense les encomanes de gestió. En aquest sentit, retreu al conseller Sr. 
Pascual les seves manifestacions dels passats mesos de gener, febrer i març, quan deia 
que confiava tenir-les el passat mes de juny. 

Diu que la tercera, que pretén donar prioritat als accessos a Palma, lògicament tampoc 
s’ha complert. Retreu que no vulguin emprar l’expressió “segon cinturó” i que vulguin 
inventar un sistema nou per definir les entrades i les sortides de Palma. Diu que poden 
inventar el que vulguin, però demana que ho facin d’una vegada.  

Sobre la quarta, la modificació de la Llei de finançament dels consells insulars, diu que 
no coneix cap llei que hagi tengut entrada al Parlament de les Illes Balears per tal de fer 
aquesta modificació; per tant, és un incompliment més.  

Reitera, als representants d’UM, que cap de les quatre propostes anteriors s’han 
complert.  
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Tot seguit, parla de la cinquena, que es refereix a preservar la seguretat jurídica de la 
ciutadania, especialment en les decisions d’àmbit territorial. Diu que està cansat i avorrit 
d’aquesta qüestió, no en vol parlar, per no haver de tornar parlar de la urbanització de 
Es Guix, etc. Assegura que tampoc han complert el seu compromís, en aquest cas. 

Pel que fa a la proposta de perseguir la indisciplina urbanística i el no compliment de les 
lleis i normes urbanístiques territorials, retreu que no sap molt bé què persegueixen, 
perquè de moment només s’ha vist que són els fiscals els que persegueixen, res més. 
Diu que li sembla bé, però li semblaria millor si també el Consell Insular de Mallorca ho 
perseguís, perquè s’hi havia compromès. 

Diu que, si UM vol donar per complida la referida a Es Guix, d’acord, però només és 
una, d’un total de sis propostes: 5 incompliments és la realitat. 

Per acabar, es refereix a les propostes del Bloc per Mallorca. Diu que el conformen uns 
partits que, quan es troben a la oposició pareixen els més reivindicatius, però quan 
governen fins i tot els costa la incorporació al treball després d’un mes de vacances, 
com s’ha vist avui amb el conseller d’Interior.  

Recorda la contundència i la claredat amb què s’han expressat al Ple, però els recorda 
que no s’ha aprovat cap ni una de les seves propostes i no s’ha iniciat res del que 
demanaven. En la quarta proposta es podria considerar un compliment d’alguna cosa: 
demanaven la millora del propi finançament per desenvolupar les competències que li 
confereix l’Estatut d’Autonomia i arribaran les competències en caça. Puntualitza que 
ho diu sense desmerèixer caça, perquè ell n’ha estat responsable i li sembla una bona 
competència, però creu que no és aquesta la grandesa que pretén el Bloc per al Consell 
Insular de Mallorca. 

Consegüentment, només es pot visualitzar per a l’any 2009 una nova competència. Diu 
que suposa que, en aquest punt, li parlaran dels 25 milions destinats a Benestar Social, 
però vol aclarir que aquesta quantitat és posterior i que ja hi estava reflectida, al 
pressupost.  

La proposta que expressa que el Consell Insular de Mallorca s’implicarà activament a la 
comissió de transferències entre la CAIB i els consells insulars. Retreu que només serà 
per caça i està convençut que volen més coses i que no els sabria greu deixar una 
competència al Govern balear per exercir-ne una al Consell Insular de Mallorca. Opina 
que és ridícul el paper del Bloc per Mallorca, en aquest sentit i suggereix, tot i 
comprovar que el Sr. Rosselló s’enfada, que l’any que ve no en facin cap, de proposta.  

Arribat a aquest punt, la Sra. Mascaró demana la paraula. La presidenta li concedeix. 

La Sra. MASCARÓ (vicepresidenta i consellera executiva de Cultura i Patrimoni) 
intervé per advertir que, si el Sr. Font s’adreça al Bloc per Mallorca, aquest Grup polític 
haurà d’intervenir també, per al·lusions. 

La presidenta adverteix al Sr. Font que té la paraula, però s’ha d’adreçar a l’equip de 
govern, durant la interpel·lació, no als partits polítics. 
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El Sr. FONT reprèn la seva intervenció. Assenyala que està parlant de les esmenes del 
Bloc per Mallorca, que varen ser votades per tots els partits.  

Tot seguit, retreu els termes de la proposta tercera, de negociar, per mitjà de 
l’Assemblea de Batles i Batlesses, una millora del finançament municipal i els de la 
quinta, incrementar el suport i l’ajuda als municipis de la nostra illa; assegura que no 
s’ha augmentat res, només tenim el Pla d’obres i serveis (POS), el mateix que hi ha 
hagut sempre a la institució.  

Reitera que, de devuit propostes de resolució, només s’han vist dos compliments de 
proposta, amb la corresponent posada en funcionament, però no s’ha vist res de 
demanar més doblers a Madrid i res d’ajudar els ajuntaments de Mallorca. No dubta de 
la importància de les coses petites, com ha assenyalat la Sra. Dubon, però recorda que 
les coses importants que també ha de fer una institució com aquesta no s’han fet. 

Tot seguit, retreu també que l’equip de govern no acceptàs cap de les propostes que va 
fer el PP, al Ple del passat mes de juliol, per pal·liar els efectes de la crisi entre la 
ciutadania de Mallorca.  

Fa extensiu el retret al cas de la manca d’ajuda del Consell Insular de Mallorca, almenys 
a les institucions menors, els ajuntaments, i demana a la presidenta si se’n riuran un any 
més, aprovant coses que després no es duen a terme, com també si el Govern central ens 
tractarà amb menyspreu i ens ignorarà, com ha fet sempre, amb el conveni de carreteres 
i el finançament per a la institució. Recorda que no parla de propostes del PP, sinó de 
propostes que presentava el propi equip de govern i que no s’han duit a terme. 

Demana les explicacions oportunes de les propostes, en general i, en el cas de les tres 
propostes del PSOE que ha preferit no tractar a fons, per no criticar-ho injustament si 
efectivament s’ha fet el que expressaven, en demana tres aclariments.  

En primer lloc, que li expliquin de forma detallada en què ha consistit la millora de les 
residències. En segon lloc, quin és el Pla municipal de Serveis Socials. En tercer lloc, 
com s’ha fet l’ampliació i el reforçament de la xarxa d’atenció a les persones en situació 
d’exclusió social.  

La presidenta intervé tot seguit.  

Agraeix al Sr. Font les seves interpel·lacions, que li donen l’oportunitat de poder 
explicar-li la gestió incansable i la resolució de les propostes que ha fet l’equip de 
govern durant els darrers set mesos.   

Qualifica el compliment d’exhaustiu, en tot allò que es va acordar al Ple. Per tant, ja 
sorgeix aquí la primera i la més clara discrepància amb ell. 

Li recorda que, al Ple del passat mes de febrer es varen aprovar vint propostes de 
resolució, dues proposades pel PP i dues pels altres Grups polítics. Destaca que, de les 
vint, s’han complit les vint, en només set mesos de gestió i s’ha de considerar que 
encara queda temps per continuar el treball, abans que es celebri el proper debat de 
Política General.  
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Tot seguit, li dóna l’explicació sobre el compliment de cadascuna de les propostes. Fa 
notar que s’ajustarà a les vint propostes de resolució, que és el que planteja el PP a la 
present interpel·lació, però ha de considerar que no és només aquesta la gestió d’un 
govern, és evident que han treballat en molts d’àmbits més i que s’han duit endavant 
moltes altres gestions, que ha reconegut tothom, excepte el PP. Tot i això, perquè vol 
ser rigorosa amb els termes de la interpel·lació, no en parlarà.  

Reitera que l’incompliment de les propostes no és tal, sinó tot el contrari. 

Respecte a les polítiques socials, insisteix a recordar que des del primer moment va 
afirmar que serien la prioritat per al nou govern de la institució, però no es pot oblidar la 
situació que es varen trobar dins aquest àmbit; no és el mateix començar amb una bona 
situació econòmica des de l’inici que fer-ho en les circumstàncies que es varen trobar.  

Reitera que la situació d’origen no era bona i recorda que l’Institut de Serveis Socials i 
Esportius de Mallorca (s’Institut), precisament gestionat per un govern del PP, 
presentava un dèficit de vint milions d’euros. És obvi, per tant, que això comporta 
dificultats prou importants a l’hora de posar en funcionament polítiques de caire social.  

Diu al Sr. Font que, tot i la situació adversa, l’equip de govern, amb molts d’esforços, 
ha superat la situació i la mala herència deixada pel Partit Popular al Consell Insular de 
Mallorca. 

Pel que fa a la millora de les residències que gestiona la institució, diu que és important 
que la informació que demana el Sr. Font també la tengui tothom. Recorda l’herència 
del PP esmentada abans, en primer lloc el forat financer de vint milions d’euros, derivat 
de la gestió del PP durant la passada legislatura -que confia que algun dia se’n conegui 
en què es va gastar- i en segon lloc la política de creació de residències a Mallorca, 
directament des del Govern de les Illes Balears i sense comptar gaire amb el Consell 
Insular de Mallorca, incomplint els termes de la transferència de la política social al 
Consell Insular de Mallorca.  

Retreu el caràcter d’aquestes residències, amb unes places públiques i unes altres 
privades; aquesta era la política del PP, però no es va invertir ni un sol euro en les 
residències públiques del Consell Insular de Mallorca i aquesta és l’herència rebuda: a 
la Residència de La Bonanova i a la Residència de la Llar dels Ancians, les dues més 
grans, a part de les altres que té la institució, el PP no hi va invertir ni un euro durant els 
quatre anys de la legislatura.  

Per aquesta raó, el PP demana un miracle si pretén que es faci en els set mesos 
transcorreguts des de la proposta i li respon que, òbviament, miracles no en sap fer però 
voluntat política sí que en té molta i per tant han trobat el finançament necessari per dur 
endavant aquestes obres, ben necessàries, a les residències públiques i evidentment té 
clar que tenir cura de lo públic és lo primer, perquè és de tots i és allò que dóna solució 
a les persones més vulnerables de la nostra illa.  

Diu que aquesta és la seva convicció política i es mostra ben convençuda que 
s’aconseguirà, però reitera que no s’ha d’oblidar en cap moment l’herència negativa del 
PP que es varen trobar a l’inici d’aquesta legislatura.  
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Informa que en aquest moment s’està elaborant la proposta integral de remodelació de 
la Residència de La Bonanova i de la Llar dels Ancians, perquè desgraciadament les 
dues ja necessiten una reforma integral, perquè durant molts d’anys no s’hi han fet les 
inversions necessàries per part dels responsables polítics que ho havien d’haver fet.  

Anuncia que durant aquest mes de setembre presentaran el Pla integral de reforma de la 
Residència Llar dels Ancians, durant el mes de novembre el de reforma de la Residència 
Mixta de Pensionistes La Bonanova i dins el darrer trimestre de l’any 2008 es faran les 
reformes a les altres residències del Consell Insular de Mallorca.  

Explica que estan cercant el finançament oportú, perquè no és possible fer-ho d’altre 
manera, i han aconseguit deu milions d’euros, que invertirà el Govern de l’Estat 
espanyol per la via del conveni establert amb les Illes Balears, a la Residència Mixta de 
Pensionistes La Bonanova i a la Residència de la Llar dels Ancians. Assegura que, si el 
Consell Insular de Mallorca ha de recórrer a l’endeutament, ho farà, per poder invertir 
en aquestes residències públiques. Reitera que ja estan a punt de presentar els projectes 
de reforma integral de les dues grans residències que té aquesta institució. 

Sobre la segona proposta, en què el Consell Insular de Mallorca acorda la posada en 
marxa del Pla municipal de Serveis Socials, assegura que també s’ha executat al cent 
per cent.  

Informa que s’han fet les propostes pilot, a una sèrie d’ajuntaments, concretament als de 
Pollença, Artà i Sa Pobla i, a finals d’aquest mes de setembre, es tancarà el protocol 
d’actuació amb els ajuntaments i es començarà la tasca de dur endavant el projecte. 

Observa que, evidentment, aquestes propostes d’acord no s’acompleixen d’un dia per 
l’altre, sinó que necessiten un procés de negociació, que s’ha fet; s’ha exposat el Pla 
d’actuació desitjat i ara s’està pactant amb els ajuntaments esmentats. Informa que, 
acabada la negociació, el treball començarà a finals d’aquest mes de setembre.  

Pel que fa a la tercera, en què el Consell Insular de Mallorca acorda ampliar i reforçar la 
xarxa d’atenció a persones en situació d’exclusió social, dóna la informació següent:  

En primer lloc, que està enllestit el projecte de reforma de Ca l’Ardiaca i es troba en 
procés de contractació, per tal de poder desplaçar el servei de Sa Placeta, que es trobava 
en unes condicions molt dolentes i que és també una de les herències desgraciades del 
PP.  

En segon lloc, estan posant en marxa en aquest moment el Servei d’Unitats 
d’Emergències Socials Diürnes, perquè aquesta institució només tenia fins ara servei de 
vespres. Per atendre les persones que tenen aquesta situació d’exclusió social específica, 
s’han començat les obres a la Casa de Família. Fa notar que a aquest centre tampoc hi 
havia fet cap intervenció el PP, que n’era el responsable durant l’anterior legislatura.  

Diu al Sr. Font que, com ha pogut veure, fan molta feina, molta més que per complir les 
propostes de resolució i, amb molt més motiu, tapant els forats que el PP els va deixar. 
Li diu també que, en tot cas, el PP hauria d’explicar per què en aquell moment no varen 
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invertir en aquestes instal·lacions públiques del Consell Insular de Mallorca; és obvi que 
és el PP qui hauria de donar les explicacions, no la presidenta de la institució. 

Sobre les propostes referides a la igualtat, coincideix amb el Sr. Font a considerar que 
s’han acomplit perfectament. Recorda que varen tenir el suport del PP i que aquesta 
contractació ja s’ha duit a terme el passat mes de juliol, amb la qual el Sr. Font ha 
expressat el seu acord. Observa que és millor no esmentar amb què es gastava els 
doblers el PP, en general, i concretament els que s’havien de destinar a l’àmbit de la 
igualtat, perquè des de l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca no es va fer 
ni una sola línia política en la qüestió de la igualtat de gènere, sinó més aviat tot el 
contrari. Tot i això, creu que no cal entrar-hi, perquè el Sr. Font ja ha manifestat l’acord 
del PP amb la línia política de l’actual equip de govern del CIM, de la qual cosa se’n 
alegra molt. 

Pel que fa al municipalisme, a la cooperació local, retreu al Sr. Font que vegi com una 
anècdota la creació de l’Assemblea de Batles i Batlesses. Li diu que ella ho veu com 
una gran aportació institucional del Consell Insular de Mallorca i ho valora com una 
passa que no té tornada enrere. Considera que, tant la seva creació com la corresponent 
coordinació amb els 53 municipis de Mallorca, és una forma diferent de governar; és 
clar que al PP li costa entendre que és important dialogar, tenir espais de trobades entre 
les institucions. 

Assegura que per a l’equip de govern de la institució és una fita important, que no s’ha 
quedat només en això, sinó que s’ha dotat de contingut l’Assemblea de Batles i que 
s’han pogut prendre decisions d’acord amb les opinions dels 53 municipis de l’illa de 
Mallorca; aquest fet té un valor importantíssim. 

Recorda que s’han creat les subcomissions de l’Assemblea de Batles i Batlesses, de la 
Llei de Dependència, de la Llei de Finançament, de la Llei de Recollida Selectiva i que 
són a punt de crear l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de 
Mallorca.  

També recorda que s’han celebrat quatre reunions de l’Assemblea de Batles i Batlesses, 
dues ordinàries i dues extraordinàries; per tant, donen per complida del tot la proposta 
de resolució que feia referència a seguir impulsant el funcionament de l’esmentada 
assemblea. 

Pel que fa a la proposta del Bloc per Mallorca referida al compromís del Consell Insular 
de Mallorca d’incrementar el suport i l’ajuda als municipis de la nostra illa, convertint 
l’esfera del municipalisme en una eina d’identitat pròpia, expressa el convenciment que 
és així com s’ha treballat.  

Fa notar que han transcorregut set mesos des del debat de Política General, però ja fa un 
any que governen i des del primer moment, el municipalisme i els ajuntaments s’han 
situat en el primer ordre tant dels discursos de la presidenta com  de les actuacions 
d’aquesta institució, molt especialment, evidentment, des del Departament de 
Cooperació Local, amb iniciativa política, amb estudis conjunts amb els ajuntaments, 
amb ajuts tècnics i de suport institucional als ajuntaments, amb feina conjunta de 
trobada i exposició dels problemes.  
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Observa que, atès que al PP li costa d’entendre aquesta metodologia d’acord i de diàleg, 
li posa un exemple que ho reflecteix clarament: s’ha incrementat en un 15% el 
pressupost del Pla d’obres i serveis (POS); al seu parer, aquesta és la prova més 
contundent de les decisions preses per aquest equip de govern, a part de moltes altres 
qüestions. 

Tot seguit, comenta les dues propostes de resolució referides al Departament d’Obres 
Públiques, que va presentar UM.  

La primera, que establia l’acord del Consell Insular de Mallorca d’accelerar al màxim la 
signatura del conveni amb el Govern de les Illes Balears, per tal d’aconseguir el 
finançament adient en matèria de carreteres, diu que no hi veu enlloc l’incompliment, 
perquè el conveni està signat i representa la inversió de 254 milions d’euros per tal que 
el CIM es pugui fer càrrec d’aquelles obres viàries que figuren al conveni signat amb el 
Ministeri de Foment i que el Govern de les Illes Balears aportarà a la institució.  

Reitera que tendran el finançament per poder dur endavant les obres, de la qual cosa 
se’n alegra i recorda al Sr. Font que no va passar el mateix durant l’anterior legislatura, 
quan el CIM s’havia de fer càrrec de totes aquestes inversions, perquè no tenia encara 
signat el conveni amb el Govern de les Illes Balears ni tampoc, evidentment, amb el 
Ministeri de Foment. Fa notar que són dues fites que s’han aconseguit durant aquest 
primer any de govern, per aconseguir el finançament adequat per a realitzar les obres. 

Respecte a la segona, per acordar que el CIM donava prioritat, dins el conjunt de les 
seves actuacions, a les obres de millora dels accessos a Palma, reconeix que el Sr. Font 
té una part de raó, però diu que ella segurament en té l’altra part.  

Observa que, pel que fa referència a les obligacions d’aquest equip de govern, és 
evident que ha complit. Ara bé, que el Ministeri de Foment no ha complit com l’equip 
de govern hauria volgut, també és cert. Fa notar, però, que el Sr. Font interpel·la aquest 
equip de govern, i per tant reitera que aquest ha complit i que la feina està feta, per part 
del Departament d’Obres Públiques.  

Informa que, a més, s’han fet gestions molt diverses i han tengut diferents reunions, tant 
amb la ministra de Foment com amb el secretari d’Estat, per tal de demanar l’encomana 
de gestió. Recorda que el compromís que tenen és aconseguir l’encomana de gestió dels 
accessos a Palma i assegura que serà inflexible a l’hora de demanar o bé que el ministeri 
de Foment faci les obres o bé que concedeixi al CIM l’encomana de gestió 
corresponent. Diu que també serà inflexible el conseller d’Obres Públiques.  

Per acabar, reitera el total compliment de la responsabilitat de l’equip de govern, el qual 
té molt clar com ha de donar la solució als accessos a Palma, només està pendent de 
tenir l’encomana de gestió per part del ministeri de Foment del Govern central. 
Assegura que ella voldria tenir-la ja i opina que l’esmentat ministeri ja està endarrerint 
molt el que és una prioritat per aquesta illa i molt concretament per la ciutat de Palma.  

Respecte a la proposta que es refereix a Medi Ambient, en matèria de reciclatge, 
assegura que també està complida. Recorda que s’han intensificat les campanyes i, 
sobretot, han parlat amb els ajuntaments, que són els responsables de la recollida 
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selectiva. Pensa que els ajuntaments que aposten d’una forma decidida, políticament, 
per fer una recollida porta a porta, per fer-ne conscient la ciutadania, obtenen un bon 
resultat, com ho demostren les xifres de les estadístiques.  

Assegura que, en aquest sentit, encara hi treballaran molt més, però adverteix que el 
CIM no ho pot fer sense la col·laboració dels 53 municipis de l’illa de Mallorca. Diu al 
Sr. Font que, atès que hi està d’acord, convendria que parli amb els batles que pertanyen 
al PP, perquè els ajudin un poc més i vulguin implicar els seus municipis per fer 
recollida selectiva; fa notar que els grans municipis de Mallorca són els que tenen les 
pitjors xifres en relació a la recollida selectiva, per la qual cosa el PP, com a partit 
polític, també hi té alguna cosa a fer. També li diu que l’equip de govern agrairia molt 
la implicació activa del PP, no només de paraula, sinó amb accions ben decidides allà 
on governen.  

A continuació, parla de les propostes referides al finançament. Afirma, per endavant, 
que també estat totes complides.  

Respecte a la primera, que establia que el CIM donarà suport actiu als municipis de la 
nostra illa, per mitjà de l’Assemblea de Batles i Batlesses, per reivindicar i negociar una 
millora del finançament municipal, assegura que, efectivament, s’ha fet així.  

Explica que han creat una comissió de finançament municipal, s’ha fet un estudi de 
l’observatori local, del propi CIM, en el qual queden reflectides les mancances del 
finançament dels nostres municipis, cosa que no s’havia fet mai a aquesta institució i 
s’ha fet ara, amb aquest govern i amb aquest conseller de Cooperació Local, que ha fet 
la comissió de finançament local, l’estudi i, a més, tant ella com a presidenta com també 
l’esmentat conseller, han demanat al Govern de les Illes Balears una millora del 
finançament pels ajuntaments.  

D’altra banda, el conseller d’Hisenda i Pressuposts del CIM, que pertany a la comissió 
de finançament municipal de la Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP), ha anat a presentar també les reclamacions oportunes i es troba en fase de 
negociacions amb els representants que acudeixen al ministeri d’Hisenda del Govern 
central per a aquestes qüestions.  

Destaca, per tant, que l’impuls l’estan donant, tot el que saben i poden; per tant, també 
ho estan complint.  

Pel que fa a la segona, en la qual s’exposa que el CIM continuarà treballant 
conjuntament amb el Govern de les Illes Balears per aconseguir una millora substancial 
en el propi finançament, que faci possible desenvolupar amb eficiència i solvència les 
competències que li confereix l’Estatut d’Autonomia.  

Assegura al Sr. Font que, com a equip de govern, estan treballant intensament per 
millorar el finançament d’aquesta institució, tant amb el president del Govern de les 
Illes Balears, el Sr. Francesc Antich com amb el conseller d’Hisenda, el Sr. Carles 
Manera; per tant, li pot assegurar que han complit també aquesta proposta i que, a més, 
és la seva principal obsessió, com a presidenta del Consell Insular de Mallorca.  
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També li recorda que no només és el que ha explicat, sinó que com a mínim han 
aconseguit millorar allò que es tenia durant la passada legislatura.   

Tot seguit, posa dos exemples d’aquesta millora.  

En primer lloc, s’ha signat el conveni de carreteres; en aquest cas, la millora del 
finançament de la institució és de 254 milions d’euros en deu anys. En segon lloc, per a 
l’àrea de Benestar Social s’han aconseguit 25 milions extraordinaris.  

Diu que està bé que ara el PP prengui consciència de la realitat, perquè la Llei de 
finançament dels consells insulars és de l’any 2001. Recorda al Sr. Font que el PP va 
governar aquí des de l’any 2003 fins a l’any 2007 i que ni tan sols varen constituir la 
Comissió de finançament interinsular, per millorar-ne el finançament, tot i que 
l’esmentada llei de l’any 2001 obligava a fer-ho.  

Retreu que el PP no hagués creat, en quatre anys, aquesta Comissió de Finançament 
Interinsular i destaca que s’ha fet ara, precisament durant els mesos que, segons el PP, 
l’equip de govern no ha fet res.  

Explica que s’ha aconseguit precisament gràcies a una reivindicació d’aquest mateix 
equip de govern i que és en aquesta comissió i no en els pressuposts -els 25 milions 
d’euros no hi estaven inclosos- on s’ha aconseguit aquesta important bestreta (25 
milions d’euros) per a la revisió de la competència en Benestar Social, que evidentment 
s’ha d’assolir.  

Reconeix que aquesta institució està molt mal finançada i que té dèficits molt 
importants, però assegura que els estan superant, des d’una altra concepció de la 
política, des del diàleg i la col·laboració; pensa que ho estan aconseguint i es mostra 
convençuda que han de seguir avançant en la mateixa direcció. 

A continuació, parla la proposta de modificació del Reglament Orgànic del Consell 
Insular de Mallorca. Refusa que el Sr. Font ho defineixi com un greu incompliment, 
perquè no ho considera així. 

Li recorda que l’equip de govern ha estat seriós i rigorós en aquest sentit, perquè 
treballen i mantenen un debat amb el PP amb vista a elaborar, de manera unànime, un 
Reglament Orgànic.  

Explica que, també en aquest cas, l’actual equip de govern ha rebut una mala herència i 
per tant es veu obligada a recordar al Sr. Font que el PP va donar suport a l’actual 
Reglament Orgànic del CIM. També li recorda que el PSOE ho va haver de denunciar 
als tribunals, els quals, finalment, li han donat la raó. Fa notar que aquesta és la realitat 
de la qual partim, a la institució, respecte a una decisió que el PP va aprovar.  

També destaca que no és el Bloc per Mallorca qui canvia de posició, sinó el PP, que 
canvia radicalment de discurs segons les circumstàncies, depèn de si està governant o de 
si està a la oposició.    

Reitera que volen aprovar el Reglament Orgànic d’una manera unànime. Recorda al Sr. 
Font que el PP ha presentat una proposta el passat mes de juliol, que l’equip de govern 
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els presentarà una contraproposta durant aquest mes de setembre i que intentaran una 
flexibilitat en les postures, actitud que també demana al PP per tal de poder arribar a 
aquest acord.  

Pel que fa al desenvolupament de l’Estatut d’Autonomia, també reconeix que és una 
feina complexa i de legislatura, però li recorda que s’ha constituït la Comissió Mixta de 
Transferències, s’ha aprovat el Reglament Orgànic i s’està fent feina per acordar amb el 
Govern de les Illes Balears el calendari de les transferències de les diferents 
competències que ja són pròpies del Consell Insular de Mallorca, com també es treballa 
per fer el desplegament normatiu de les competències pròpies del CIM.  

Fa notar que aquesta no és una qüestió menor i que durant la passada legislatura el PP 
va estar quatre mesos amb l’Estatut d’Autonomia aprovat i no va fer res d’això, mentre 
que d’ençà que s’ha incorporat el nou equip de govern, sí que s’ha fet.  

Reconeix que l’equip de govern del CIM voldria anar més aviat, però va fent camí, 
passa a passa.  

Per acabar, parla sobre les propostes referides a política territorial. Assegura que també 
estan complides.  

Respecte a les que fan referència al Pla territorial de Mallorca (PTM), recorda que 
l’equip de govern va dir que modificaria el PTM i fa notar que s’ha duit al Ple i que s’ha 
aprovat durant aquests mesos. Tot i això, vol que quedi ben clar que no serà l’única 
modificació del PTM que presentaran, durant aquesta legislatura i que la que varen 
presentar era l’única modificació possible que podien presentar, en aquell moment.  

Diu que val la pena que reflexionem i que reflexioni, sobretot, el PP, que va presentar la 
proposta de resolució, que deia textualment: “el PP insta el Consell Insular de Mallorca 
a dur a aprovació inicial, en el termini màxim de sis mesos, la modificació puntual del 
Pla territorial de Mallorca”.  

Recorda al PP que es va dur l’aprovació inicial del PTM, amb la qual el PP no hi va 
estar d’acord, perquè desclassificava Es Guix i perquè aturava la possible execució 
d’unes àrees de reconversió territorial bastant discutides i bastant discutibles. Fa notar 
que el PP va expressar que estava en contra del PTM, en contra d’eliminar les àrees de 
reconversió territorial que s’indicaven i per tant el PP no va donar suport a l’eliminació 
de les àrees de reconversió territorial discutides, és a dir, les que són investigades 
actualment per la Fiscalia.  

Retreu al PP, per tant, que s’ompli la boca d’allò que no és, en realitat. Recorda que han 
hagut de ser uns altres els que adoptassin la decisió de desclassificar Es Guix, perquè és 
una aberració urbanística aquesta construcció dins la serra de Tramuntana i per tant no 
hi ha acord per executar aquestes àrees; aquesta és la posició de l’actual equip de govern 
i el compromís és avançar en l’acord per eliminar-ne algunes i per reduir-ne d’altres. 
Assegura que treballen en aquesta línia, però recorda que aquest és un acord de 
legislatura i per tant encara no han acabat els terminis per aconseguir-ho. 
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Respecte a l’altre proposta, que instava el CIM a oposar-se a qualsevol iniciativa de 
transformació urbanística, amb caràcter residencial, en sòl rústic, no qualificat com àrea 
de transició de creixement, assegura que també està complida.  

Diu al Sr. Font que ell podrà canviar-ho com vulgui, però el debat feia referència a la 
Llei que havia d’aprovar el Govern de les Illes Balears, de mesures urgents, per a la 
construcció d’habitatges de protecció oficial. Recorda que es va aprovar, al Ple, que no 
es faria en aquestes àrees de transició i s’ha fet així, per la Llei que ha aprovat el 
Parlament de les Illes Balears. La proposta, per tant, està totalment complida. 

Tot seguit, parla de les propostes que va presentar UM.  

En primer lloc, ho fa respecte a la que tracta sobre la inseguretat jurídica. Opina que 
l’equip de govern treballa per millorar la seguretat jurídica i és ben conscient que ho fa 
en la direcció correcte, com ho demostra, malgrat no li agradi al Sr. Font l’exemple, el 
plet que el govern del CIM ha posat contra la urbanització de Es Guix, atès que allò que 
és inseguretat jurídica és que hi hagi un engany d’un ajuntament al Consell Insular de 
Mallorca i que per tant s’aprovin coses que no s’ajusten a la norma. Es mostra 
convençuda que el CIM defensa la seguretat jurídica de la ciutadania i també la de les 
institucions.  

En segon lloc, la proposta de lluitar amb decisió sobre la indisciplina urbanística. 
Assegura que no s’havia fet mai i també es fa actualment. Diu que mai s’havia arribat a 
l’acord de crear l’agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca 
i ara és possible, perquè s’han fet passes per arribar a aquest acord. 

Li agraeix el suport del PP, però també ha d’entendre que hi ha hagut un suport actiu, 
una empenta activa d’aquest equip de govern per poder arribar a un acord unànime, a 
una Assemblea de Batles i Batlesses, de creació d’aquesta agència. Destaca que està 
aprovada per l’esmentada assemblea i que està a punt de constituir-se la comissió que ha 
de definir aquesta agència dins l’assemblea i que s’ha de posar en funcionament dia 1 de 
gener de 2009.  

En conseqüència, encara no s’haurà complit un any des de la presentació de les 
propostes (s’acompleix durant el mes de febrer) i per aquesta raó diu que el seu grau de 
satisfacció, pel que fa a la resolució de les propostes esmentades, és absolut.  

Diu al Sr. Font que, com ha pogut comprovar amb el detall que n’ha donat de cadascuna 
d’elles, la feina ha estat intensa, pel que fa a allò que se li pot qüestionar a aquest equip 
de govern, no d’allò que depèn d’altres institucions, perquè evidentment no és aquesta 
la seva funció. 

Suggereix al Sr. Font que faci un repàs de les propostes de resolució aprovades pel 
Parlament durant molts d’anys, per poder valorar el grau de compliment.  

Reitera la seva satisfacció per aquest fet i fa notar que encara resten cinc mesos per 
acabar el termini establert. 

Tot seguit, dóna la paraula al Sr. Font, per al seu torn de rèplica.  



 205

El Sr. FONT puntualitza que falten aproximadament tres mesos i vint-i-tres dies per 
acabar l’any.  

Diu a la presidenta que no toca de peus a terra i que no és conscient de la gran quantitat 
de persones que ho passen malament, com tampoc ho és de l’incompliment, en la seva 
gestió diària, de les promeses fetes.  

Li recorda que ell no ha fet gens de renou parlant de les residències, ni del Pla 
Municipal de Serveis Socials, ni de l’atenció de persones en situació d’exclusió social i 
que només ha dit que no sabia, per la qual cosa seria injust criticar-ho. En conseqüència, 
li retreu que la presidenta en parli i, a més, es presenti ella com a bona i deixi al PP el 
paper dolent. Li retreu també que parli amb un poc de supèrbia, com si el PP fos un 
desastre que l’únic que hagi fet sigui una mala gestió i deixar forats financers.  

Li suggereix que actuï amb més respecte cap als seus actuals socis de govern, del Grup 
polític d’UM, que durant la passada legislatura varen governar, juntament amb el PP, 
aquesta institució. Adverteix la presidenta i l’actual equip de govern que és ben segur 
que també hi haurà qüestions que hauran d’arreglar, quan acabi aquesta legislatura i 
entri un altre equip de govern, independentment del seu color polític, perquè ho provoca 
la pròpia inèrcia del treball. 

Diu a la presidenta que ella no havia governat mai i per tant no en té experiència, sinó 
que ara l’està agafant; li assegura que, quan acabi, ben segur que no pensarà el mateix 
perquè el dia a dia canvia la perspectiva sobre qüestions molt distintes. 

Observa que, en dir això, no defensa cap mala actuació. Li demana si creu que realment 
el problema són els vint milions d’euros de forat financer, considerant tot el que 
manejava l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca (s’Institut).  Li recorda, 
com exemple, que precisament avui, en una intervenció al Ple, s’ha demanat un 
augment de l’assignació d’una conselleria concreta que abans estava inclosa dins 
s’Institut; assegura que, amb allò que tenien, que era poc, avançaven, tot i que podrien 
haver tengut molt més.  

Reitera el retret i demana a la presidenta si aquesta serà la seva actitud fins a l’any 2011. 

També reitera la seva discrepància en el compliment de les propostes. Diu a la 
presidenta que convé que en demani l’opinió, en aquest sentit, als seus socis de govern, 
el Grup d’UM; precisament avui el seu portaveu, el Sr. Miquel Àngel Flaquer, ha 
manifestat que la situació actual en matèria de carreteres no podia ser pitjor. Fa notar 
que ho ha dit ell, per tant no cal parlar d’un compliment exhaustiu de les propostes.  

Sobre la qüestió del Reglament del Consell Insular de Mallorca i la seva impugnació, li 
recorda que és un reglament que el PP va elaborar, juntament amb UM. Demana a la 
presidenta per què, després de tretze mesos, no l’ha fet nou, si és cert que no hi estava 
d’acord, tot i que només el votàs ella. Li recorda que, el mes de desembre de 2007, el 
PP ja va entregar tots els documents necessaris al vicepresident de la institució i ho va 
fer, de bell nou, els mesos de març i juliol de 2008. 
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Recorda que ell hauria pogut presentar, avui, vint-i-cinc mocions, segons la darrera 
sentència que s’ha dictat, i perllongar el Ple, fins a les 24 h, durant un parell de dies. Diu 
que ja n’hi ha prou de menyspreu a l’oposició. Fa notar que ell té seny i calla, per evitar-
li un problema, amb l’esmentada sentència, però li retreu que ella no faci el mateix i li 
retregui constantment que el seu Grup polític va haver de patir aquest reglament. Li diu 
que, si és aquesta la seva política, endavant, que passi gust. 

Tot seguit, refusa l’explicació de la presidenta sobre les residències. Observa que ell 
només ha demanat informació sobre les millores que s’han fet i opina que la resposta 
que ha obtingut no és la que corresponia. Tot seguit, li dóna la seva opinió.  

En primer lloc, no és cert que la gestió de les residències durant la passada legislatura 
no tingués en compte el Consell Insular de Mallorca; assegura que comptaven amb 
aquesta institució i existia un Consorci de Recursos Sociosanitaris, del qual el CIM 
n’era el vicepresident. Posa l’exemple de les residències de Manacor, Calvià, Montuïri, 
Santanyí, Pollença, Sant Joan, Marratxí, l’Hospital Militar -i també la de Capdepera, 
que va inaugurar la presidenta fa uns dies- per demanar-li si creu que en tots aquests 
casos, el ministeri, el responsable del qual era el ministre Sr. Caldera, d’un govern 
socialista, no pagàs res fins que va començar a governar la institució el seu equip. Li diu 
que això és fer parts i quarts i tractar amb menyspreu la ciutadania. 

Assegura que els actuals responsables no hi creuen realment, en la qüestió social, només 
la dominen i en parlen molt bé, tot i les bones aparences, perquè sembla que el seu partit 
tengui un distintiu, una bolla que li adjudiqui l’exclusivitat de la qualitat en el treball 
dins aquest sector. Critica l’engany que això suposa per a les persones innocents o 
ignorants.  

Recorda a la presidenta que el seu partit va governar entre els anys 1999-2003, per tant 
li demana quants de plans de residències i quantes residències varen fer durant aquest 
període. Per contra, afirma que els responsables de l’anterior legislatura varen ser 
valents i decidits a posar en marxa aquests projectes i varen cercar el finançament 
oportú precisament perquè creuen en aquests objectius.  

Reitera la importància que tenen i que tendran en el futur aquestes iniciatives. Posa 
l’exemple de les 2.100 persones, només de la part forana de Mallorca, sense incloure les 
de Palma, que es troben en llista d’espera. Diu que a la ciutadania, allò que realment la 
preocupa és si realment farà més residències o si enderrocarà les que el PP va fer, el que 
necessita són solucions als seus problemes. La realitat és que ara en troben, de 
residències, més que abans, però encara en resten moltes més.  

Sobre el pla de remodelació de les dues residències que ha explicat la presidenta, 
considera que és normal, és lògic que s’arreglin els desperfectes, que els arregli qui els 
té.   

Tot seguit, tracta la qüestió de les carreteres i de l’herència negativa que la presidenta 
assegura que també han rebut.  

Li recorda que s’ha signat un conveni, durant aquesta legislatura, amb el Consell Insular 
de Mallorca i considera que a hores d’ara ja s’hauria de saber si aquest conveni existia o 
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no existia abans. Assegura que existia, tot i reconèixer que potser estava mal dotat, basat 
en la Llei de Transferències al Consell Insular de Mallorca de l’any 2001. Fa notar que 
l’any 2001 el conseller d’Obres Públiques era del PSOE i diu que no dubta que el 
conseller va fer tot allò que era possible, per tant no el criticarà.  

Retreu a la presidenta que negocia molt, que impulsa molt, però que ho fa malament. Li 
demana que concreti què ha aconseguit, què ha solucionat. També li retreu el seu estil 
de treball, el mètode de crear comissions, de reunir-se, perquè sembli que fan feina.  

Pel que fa al Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca, demana que li 
concreti si l’ha aprovat o no. Li reitera que podria haver-ho fet, perquè el PP ja li ha 
comunicat la seva opinió. 

Sobre la intensificació del reciclatge de residus, retreu que els socialistes vulguin vendre 
la imatge que els ajuntaments grans, perquè els governa el PP, són els que no reciclen. 
Fa notar que, en aquest sentit, els ajuntaments petits tenen unes facilitats que no tenen 
els grans i, per tant, vendre la imatge de bons i dolents segons facin o no el reciclatge 
porta a porta no li sembla correcte. Qüestiona, de passada, el cost que aquesta modalitat 
de recollida tendrà, a la llarga.   

Respecte als ajuntaments grans, recorda a la presidenta que l’Ajuntament de Palma ho 
és, gran, i no s’ha sentit cap comentari sobre reciclatge, simplement apliquen la 
normativa que existeix, fan els esforços necessaris i posen en marxa les campanyes 
adequades.   

Mostra el seu convenciment que, en matèria de reciclatge, no s’ha avançat gens; no es 
pot demostrar que el percentatge de reciclatge d’enguany sigui superior al del l’any 
passat, ni com es resoldrà aquesta qüestió. Diu que poden fer cartells per fer prendre 
consciència, però no té cap efectivitat.  

A continuació tracta la qüestió de l’impuls a l’Estatut d’Autonomia. Assegura que 
tampoc s’ha aconseguit.  

Sobre la Comissió de Transferències, sap que s’ha reunit i que han fet el Reglament, 
però demana que li concretin quina transferència tendran adjudicada dia 1 de gener de 
2009. Li recorda que, de moment, només serà la de caça i res més.  

Respecte a la millora de finançament dels ajuntaments, també demana que li concretin si 
tendran aquests doblers. Refusa les explicacions de que augmenten el percentatge del 
Pla d’obres i serveis (POS), perquè tot i això la demanda supera la quantitat disponible. 
Reconeix l’esforç que fa la conselleria, però recorda que no és el PP qui va presentar la 
proposta de millora substancial del finançament per als ajuntaments.  

Recorda a la presidenta que ella ha signat el conveni de carreteres i observa que a la 
ciutadania de Mallorca no li interessa si el conveni està signat o no ho està, el que volen 
són les carreteres arreglades. També li recorda que li ha recriminat que doni prioritat a 
les obres de millora dels accessos a Palma. 
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Retreu també que la modificació de la Llei de finançament dels consells insulars encara 
no s’ha fet, tot i que no dubta que ho han impulsat. Reitera que, entre impulsos i 
reunions, enganyen la societat mallorquina. 

Per acabar, diu a la presidenta que el PP havia plantejat aquesta interpel·lació amb molta 
normalitat i no havien previst rebre tants de retrets ni tan sovint.  

Recorda que el PP té moltes dificultats per obtenir informació, en aquesta institució, 
però tot i això s’han anat adaptant. Adverteix la presidenta que ell està ben disposat a 
lluitar, en allò que li correspon fer des de l’oposició, però li recorda les traves i els 
impediments que li posen per fer la seva tasca, com a portaveu.  

Assegura que la intenció d’aquesta interpel·lació només era aquesta, obtenir una sèrie 
d’informacions sobre qüestions que l’equip de govern ha donat per bones i que la 
institució ha aprovat per unanimitat. Retreu a la presidenta no haver-ho volgut 
reconèixer, perquè és perfecta; per tant, si és així, desitja que la gent la pugui votar 
molts d’anys.  

La presidenta intervé tot seguit.  

Diu al Sr. Font que no ha tengut en cap moment la intenció que descriu el Sr. Font i que 
ha explicat, simplement, allò que ha fet aquest equip de govern, per demostrar que ha 
complit els compromisos que havia adquirit.  

Comprèn que al Sr. Font no li agradi, com a membre de l’oposició, però considera que 
això no és insultar, ni és tractar malament, que és del que el Sr. Font l’ha acusada, sinó 
tot el contrari, perquè és el Sr. Font qui ha tengut algunes paraules una mica indecoroses 
cap a partits polítics, equips de govern i persones que formen part d’aquest equip de 
govern. 

Reitera el convenciment que no l’ha tractat gens malament, simplement ha fet una 
defensa total i sense fissures de la gestió que fa l’equip de govern.  

Fa notar que durant la seva intervenció ha reconegut que voldrien que, en algunes 
qüestions, les solucions fossin més ràpides. També admet que hi haurà qüestions en les 
quals s’equivocaran, perquè és inevitable cometre errors quan s’han de prendre 
decisions, però aquesta és una realitat ben evident, que té ben assumida i així ho ha 
manifestat sempre. Ara bé, pensa que no pot consentir que el Sr. Font afirmi que la 
presidenta se’n riu de la ciutadania de Mallorca, perquè fa un any que no fa res; 
considera que és una mentida i, per tant, li ha de contestar amb arguments.  

Observa que ha donat resposta al Sr. Font, amb arguments i ho ha fet a totes les 
propostes, una per una, perquè és aquest el debat que el PP ha plantejat al Ple.  

Reitera que la gestió del govern no és només el que ha explicat, és obvi que hi ha molt 
més a dir que les vint propostes a les quals s’ha referit. Ara bé, de les vint propostes, 
podrà parlar molt, podrà criticar determinats ministres del Govern central, esmentar 
també altres membres del govern –tot el que ha fet en realitat durant la seva rèplica -, 
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però li recorda que no li ha donat ni un sola dada que demostri que, d’aquestes vint 
propostes, l’equip de govern no hi hagi fet feina.  

Assegura que s’ha treballat amb totes, que d’aquestes algunes ja estan aprovades i 
aconseguides i d’altres no. 

Respecte al càlcul del temps disponible per aconseguir-ho, rectifica el que ha fet el Sr. 
Font. Li diu que des d’avui fins al mes de febrer de 2009 no falten tres mesos i vint-i-
dos dies, per tant és clar que ha plantejat un debat una mica anticipat en el temps, tot i 
que està bé que ho faci perquè ja duen un any governant. 

Reitera la suggerència que li ha fet, en el sentit de revisar totes les propostes de 
resolució aprovades en el Parlament de les Illes Balears durant la passada legislatura, 
relacionades amb les qüestions que li corresponien al Sr. Font, com a conseller.  

Assegura que el compliment de les propostes, en aquest cas, era molt minso, molt escàs. 
Li diu que ho poden repassar junts, en voler, però ara no és el motiu d’aquesta 
interpel·lació, sinó el control d’aquest equip de govern del qual ella n’és la presidenta. 

Refusa també les acusacions d’haver-se adreçat a la ciutadania amb supèrbia i amb 
prepotència, sinó tot el contrari, defensant una gestió feta des de la transparència, la 
honradesa, el rigor amb la gestió dels doblers públics –que és fonamental per a l’equip 
de govern- i explicant a la ciutadania tot allò que anaven fent i els projectes de futur que 
tenien. Era indispensable, per tant, dir que no s’han trobat una gestió fàcil, per diferents 
qüestions.  

En el cas de la política social, recorda que no s’ha referit només a una mala gestió de 
l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, que creu que també hi va ser, sinó 
que també ha considerat que aquesta institució té uns problemes estructurals de 
finançament i unes deficiències que tots coneixem perfectament i que aquest equip de 
govern s’ha proposat superar. Fa notar que no es superaran d’un dia per l’altre i seria 
enganar la gent dir-ho, per tant no ho pensa dir, perquè no és cert. Insisteix a dir que són 
deficiències que s’han de superar i s’ha d’avançar conjuntament i voldria que el PP 
també s’unís a aquesta línia de treball.  

Reitera i refusa, un cop més, les acusacions del Sr. Font sobre pretesos insults i manca 
de respecte a la institució; es mostra convençuda que no és possible acusar-la per 
aquests fets.   

Tot seguit, tracta la qüestió de l’incompliment en matèria de carreteres. Refusa també 
aquestes afirmacions del Sr. Font. Diu que, amb tot allò que pertoca fer a l’equip de 
govern, han complit al 100% i que aquesta és la realitat, tot i no ser del gust del Sr. 
Font.  

Reitera tot el que s’ha aconseguit: la signatura del conveni de carreteres amb el Govern 
central, 250 milions d’euros i cada dia s’estan executant obres, des del Departament  
d’Obres Públiques del CIM, per tant és enganar la gent dir que no es fa, perquè no és 
cert. Fa notar que les obres que pertanyen a aquest equip de govern, de la qual cosa ella 
n’és responsable i del que dona compte a la ciutadania de Mallorca, es fan.  
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Li recorda que és prou evident que ella no és la responsable del Ministeri de Foment ni 
de cap altre ministeri, però sí que ho és de les negociacions que fa i en aquest sentit sí 
que estan accelerant el procés. Li diu que els responsables del seu Grup durant l’anterior 
legislatura no devien ser tan bons si en quatre anys no aconseguiren el finançament 
necessari per al Consell Insular de Mallorca, ni són tan dolents els responsables actuals, 
si ho han aconseguit en un any; és obvi que no és molt equitativa la forma de mesurar 
les coses que aplica el Sr. Font.  

Respecte a l’acusació de no haver millorat el finançament del CIM, respon al Sr. Font 
que l’actual equip l’ha millorat en 50 milions d’euros per aquest any, respecte al de 
l’anterior legislatura. Reconeix que s’ha d’aconseguir més, però destaca les passes 
endavant que s’han fet, tot el contrari de l’equip anterior, que anava cap enrere. 

Reitera tots els retrets anteriors al PP sobre aquesta qüestió i destaca la diferència entre 
els plantejaments de l’expresident del Govern balear, el Sr. Jaume Matas i el del seu 
actual president, el Sr. Francesc Antich. 

Sobre la insistència del Sr. Font perquè aprovi el Reglament Orgànic, com a presidenta i 
sense el vot del PP, li diu que ja ho sap, que pot presentar al Ple la proposta de l’equip 
de govern, però assegura que aquesta no és la seva forma de fer les coses. Potser és 
criticable, però prefereix aprovar un Reglament Orgànic amb el consens del partit 
majoritari de l’oposició, perquè tendria visió d’estabilitat en el futur.  

Considera que les normes de funcionament d’aquesta institució han de ser una qüestió 
de pacte d’Estat entre els partits polítics i per aquesta raó treballen actualment per 
intentar arribar a un acord amb el PP. 

Sobre el comentari del Sr. Font de que no li accepta la seva política en la qüestió de les 
residències, la presidenta li respon que el que ella no pot entendre, no s’explica, és per 
exemple el que va fer el PP amb la residència Juan Crespí. Si aquest és un dels casos 
que posa com exemple positiu el Sr. Font, reitera que no ho entén. D’altra banda, fa 
notar que aquesta és una part de l’herència del PP, és aquesta la realitat: que han hagut 
de fer front a situacions complexes, molt difícils. 

També li retreu que s’han trobat que la Comissió Balear per la Dependència no existia, 
al Consell Insular de Mallorca, per tant aquest organisme no podia opinar. En 
conseqüència, han canviat el reglament i els estatuts i ara ja hi és. Retreu, per tant, que 
la Sra. Puig, exconsellera de Benestar Social del Govern de les Illes Balears, no va tenir 
en compte els consells insulars a l’hora de crear la Comissió Balear per a la 
Dependència: aquesta és la realitat de l’herència rebuda. 

Observa, tot seguit, les diferències entre el model residencial plantejat per cadascuna 
d’aquestes administracions. Inicialment, l’ajuntament cedia el solar, el Govern de les 
Illes Balears feia una concessió administrativa amb una empresa privada i part de les 
places eren privades.  

Assenyala que aquest no és el seu model, sinó que hauria invertit primer en les 
residències públiques. Tot i que respecta la decisió que va prendre aleshores el PP i no 
ha criticat l’existència d’aquestes residències, només li ha retret que no varen invertir ni 
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un euro en les residències públiques que té el CIM, ni a la Residència Mixta de 
Pensionistes La Bonanova ni a la Llar dels Ancians.  

Opina que el resultat d’aquesta política és que aquests centres no estan en les condicions 
adequades per a la ciutadania que les necessita i que és obligat fer un plantejament 
integral de remodelació. Fa notar que serà més costós per a la institució i necessitarà 
més temps, però assegura que ja tenen els projectes fets.  

Sobre l’expressió del Sr. Font de que és qui té els desperfectes, que els ha d’arreglar, li 
respon que és cert, però és que el Sr. Antoni Serra, que era el president de s’Institut 
durant la passada legislatura, no els va arreglar. Diu que aquesta és la realitat, en quatre 
anys no ho va arreglar ni hi va invertir res i ara s’han trobat en aquesta situació. 

Reitera el convenciment que si la institució s’ha d’endeutar ho farà, perquè és conscient 
que la seva primera obligació és cobrir, sobretot, els sectors més vulnerables, les 
persones que tenen aquesta necessitat.  

La presidenta assenyala que ha fet una intervenció del tot objectiva i que no ha tractat 
determinats temes, tot i que ho hagués pogut fer.  

Tot seguit, es refereix als comentaris sobre el reciclatge de residus sòlids urbans. Refusa 
la valoració negativa que n’ha fet, perquè no és la realitat. Recorda que la proposta de 
resolució a què ens referim es comprometia a intensificar les campanyes i aconseguir 
que es recicli més, a la nostra illa. Afirma que és això el que s’ha fet i es fa encara.  

Observa que per aquest motiu és fonamental aconseguir que els batles dels municipis 
s’impliquin en la recollida selectiva. Rebutja també el comentari de que els pobles petits 
ho tenguin més fàcil, perquè tant si són petits com grans, el que cal és haver fet un 
plantejament integral de tot el poble, o per barris; si hi ha voluntat política d’invertir 
amb un tipus de recollida selectiva, es fa, independentment de l’extensió del poble.  

Tot i això, entén el comentari del Sr. Font sobre els pobles grans, perquè precisament 
les dades sobre qui dóna més tones de rebuig al CIM, per tant qui paga una taxa més 
alta perquè el seu municipi no recicla són els següents: Inca, amb un percentatge de 
rebuig del 92%, Manacor, on és del 91% i Marratxí, amb un 93%. Per aquesta raó li ha 
demanat perquè el PP no ajuda el CIM en aquest sentit, si és el PP qui governa aquests 
ajuntaments i prenen decisions actives sobre aquestes qüestions.  

A més, li retreu que posi com exemple l’Ajuntament de Palma, com a ajuntament gran, 
que no recicla. Recorda al Sr. Font que durant setze anys el PP ha governat aquest 
ajuntament, per tant defineix com un autèntic desastre que no s’hagi fet res en tots 
aquests anys, ni recollida selectiva, ni ajuda al reciclatge, ni al CIM, que ha hagut de fer 
front a totes les despeses d’unes instal·lacions per poder tenir un sistema de recollida de 
residus adequat i integral, per a tota l’illa de Mallorca.  

Fa notar com els consellers Sr. Font i també el Sr. Alvarez ho coneixen perfectament, 
per raó dels seus càrrecs i responsabilitats anteriors. En canvi, es mostra ben 
convençuda que el nou equip de govern de l’Ajuntament de Palma farà feina per 
afavorir el reciclatge, com també està segura que no li resultarà gens complicat superar 
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el que va fer l’anterior equip al llarg d’aquest setze anys de govern. Recorda que l’únic 
que varen fer va ser instal·lar el sistema de recollida, al centre de Palma, però que 
tampoc no va funcionar.  

Insisteix en el fet que és una tasca que s’ha de fer conjuntament i que s’ha de deixar de 
fer demagògia sobre aquesta qüestió; totes les institucions s’han de posar a treballar 
seriosament, perquè si no és així el CIM i els 53 municipis de Mallorca no arribaran mai 
a aconseguir unes taxes de recollida selectiva adequades.  

Recorda que ella mai ho ha argumentat, com ha dit el Sr. Font, basant-se en una situació 
econòmica de la taxa del fems, sinó en la sostenibilitat ambiental de Mallorca, ben 
necessària i que tots sabem que té un cost. Pensa que és molt millor, per al futur de la 
nostra illa, que facem polítiques mediambientals sostenibles i per això necessitam 
involucrar-nos, tots, les institucions i la ciutadania. 

Per acabar, refusa una vegada més els comentaris d’incompliment dels compromisos 
anunciats. Diu al Sr. Font que li garanteix tot el contrari, però no només de paraula, sinó 
que s’ha demostrat el compliment de totes i, a més, li ha explicat una per una, amb tots 
els detalls, les vint propostes de resolució aprovades al Ple, a les quals fa referència la 
interpel·lació del PP. 

S’alegra de l’alt grau de compliment dels compromisos adquirits, però assegura que té 
per norma fer autocrítica, d’ella mateixa i de l’equip de govern sobre la millora de la 
seva gestió diària.  

Diu al Sr. Font que no ho interpreti com a supèrbia, però ella no té per exemple correcte 
d’un pla de treball determinats plantejaments de la legislatura anterior del Govern de les 
Illes Balears i, per tant, l’equip de govern actual no seguirà aquest model, perquè pensa 
bastant diferent i, sobretot, actua de molt diferent manera, com ho demostren les 
herències rebudes, que es publiquen aquests dies a la premsa.  

Destaca, per acabar, l’actual forma de governar més oberta, més transparent, més clara, 
perquè considera que és el que necessita aquesta terra.   

 
DESPATX EXTRAORDINARI 
 

En primer lloc, es vota la inclusió a l’ordre del dia. 

S’aprova la inclusió, per unanimitat. 

La presidenta demana si interessa fer la votació conjunta o per separat. 

El Sr. Font demana que es votin els tres punts per separat. 

Tot seguit, es fa la votació. 
 
 
PRIMER PUNT. RECTIFICACIÓ D’ERROR MATERIAL DELS ACORDS DE 
PLE DE DIA 11 DE JULIOL DE 2008 D’APROVACIÓ DELS EXPEDIENTS DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 6 (GEN 2/08 I CEX 1/08) I NÚM. 7 (CEX 
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1/08) DEL PRESSUPOST 2008 DE L’INSTITUT MALLOQUÍ D’AFERS 
SOCIALS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del president de l’IMAS: 
 
Antecedents:  
 
1. El Ple de dia 11 de juliol de 2008 va aprovar l'expedient de modificació de crèdit núm. 6 (GEN 20/08 i 
CEX 1/08) i l'expedient de modificació de crèdit núm. 7 (CEX 1/08) del vigent pressupost de l'Institut 
Mallorquí d'Afers Socials (IMAS).  
 
2. S'ha detectat en aquests acords un error material en la transcripció de la classificació econòmica de la 
partida d'ingressos.  
 
Fonaments jurídics: 
 
1. L'article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú estableix que les administracions poden, en qualsevol 
moment, rectificar d'ofici els errors materials o aritmètics existents en els seus actes.  
 
2. És competent per aprovar la resolució de rectificació el mateix òrgan que la va dictar. 
 
Per tot això, propòs al Ple del Consell de Mallorca que adopti el següent 
 

ACORD 
 
1. Rectificar l'acord de Ple de dia 11 de juliol de 2008 d'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit 
núm. 6 (GEN 2/08 i CEX 1/08)  del pressupost 2008 de l'IMAS, en el sentit següent:   
 
Crèdit extraordinari 1/08  
 
B) FONS DE FINANÇAMENT  
 
Allà on diu 

 
“B. 1. Romanent líquid de tresoreria: 

Partida Denominació Import 
02 87001 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 202.200,87 

 
ha de dir 
 
“B. 1. Romanent de tresoreria per a despeses generals: 

Partida Denominació Import 

02 87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER A FINANÇAMENT DE 
CRÈDITS EXTRAORDINARIS 202.200,87 

 
 
2. Rectificar l'acord de Ple de dia 11 de juliol de 2008 d'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit 
núm. 7 (CEX 1/08) del pressupost 2008 de l'IMAS, en el sentit següent:   
 
B) FONS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS:  

 
Allà on diu 

 
Partida Denominació Import 
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02 871001 ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA 328.752,65 

 
ha de dir 
  

Partida Denominació Import 

02 87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER A FINANÇAMENT DE 
CRÈDITS EXTRAORDINARIS 328.752,65 

 
 
No obstant això, el Ple resoldrà. 
 

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

 
SEGON PUNT. PROPOSTA DE CESSAMENT I NOMENAMENT DE NOUS 
MEMBRES, TITULARS I SUPLENTS, DEL CONSELL ESCOLAR DE 
MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la vicepresidenta i consellera executiva de 
Cultura i Patrimoni: 
 
Vists els escrits rebuts de: Ajuntament de Pollença, Ajuntament de Santanyí, Ajuntament de sa Pobla i 
Ajuntament de Palma, 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 7. Representants dels ajuntaments de Mallorca 
En representació de Santanyí 
· Cristòfol Vidal Vidal 
En representació de sa Pobla 
· Antoni Serra Comes 
 
— Grup 10. Representants dels consells escolars municipals 
En representació de l’Ajuntament de Palma 
· Margarita Duran Vadell 
En representació de l’Ajuntament de Pollença 
· M. Magdalena Estrany Espada 
 
2. Nomenar membres del Consell Escolar de Mallorca les persones que a continuació es relacionen. 
— Grup 7. Representants dels ajuntaments de Mallorca 
En representació de Santanyí 
· Cristòfol Vidal Vidal 
En representació de sa Pobla 
· Sebastià Gallardo de Arriba 
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— Grup 10. Representants dels consells escolars municipals 
En representació de l’Ajuntament de Palma 
· Antoni Fullana Bauzà 
En representació de l’Ajuntament de Pollença 
· Maria del Mar Sastre Llompart 
 
3. Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 
4. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 
 

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

TERCER PUNT. MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ, LES 
RETRIBUCIONS I LES INDEMNITZACIONS DELS MEMBRES DE LA 
CORPORACIÓ. 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 
El Ple del Consell de Mallorca en sessió celebrada el dia 23 de juliol de 2007 va adoptar, entre d'altres, 
l'acord següent: 

" 7. Aprovar la dedicació exclusiva per als consellers i les conselleres electes: 

- Tres per al grup polític Partit Popular, amb una retribució bruta anual de 52.078'18 �, distribuïda 
en 14 pagues. 

- Dues per el grup polític Partit Socialista Obrer Espanyol, amb una retribució bruta anual de 
52.078'18 �, distribuïda en 14 pagues. 

La dedicació exclusiva s'entén de 35 hores setmanals". 

De conformitat amb el que disposa l'article 75 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local (LRBRL), propòs: 

Afegir un nou paràgraf al punt 7 que digui així: 

Si els grups polítics renuncien a les retribucions previstes a l'apartat anterior, poden optar per augmentar 
el nombre de consellers electes amb dedicació parcial, de manera que cada renuncia amb dedicació 
exclusiva són dues dedicacions parcials. 

La presidenta explica que existeix una errada material, en aquest punt, en el sentit que 
no són dues renúncies, sinó una.  

Fet aquest aclariment, es fa la votació. 

S’aprova per unanimitat 

 
PRECS I PREGUNTES 
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PUNT 29. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SRA. CARMEN GARZÓN 
PELEGRÍN A L’HBLE. SRA. DOLÇA MULET (ROBA AMB LOGO DE 
S’INSTITUT). 
 
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 l’Hble. Sra. Dolça Mulet, Consellera d’Esports i Promoció Sociocultural. 
 
Pregunta: 
 
Ens podria informar de la quantitat total de roba i material esportiu que va rebutjar per estar identificada 
amb l’antic logo de S’Institut?   A quina o quines ONG’s es va donar? Coneix el destí final de tot aquest 
material?. 
 

La Sra. MULET (consellera executiva d’Esports i Promoció Sociocultural) reconeix que 
és cert que les imatges no eren agradables, però precisa que corresponien al moment 
determinat d’un trasllat d’un lloc a un altre i són circumstàncies que li poden passar a 
qualsevol.  

Assegura que, després, es va fer una selecció i per tant el material que s’aporta a les 
ONG o a diferents entitats, s’entrega en un estat perfecte.  

Diu que no s’ha fet de qualsevol manera, sinó que s’ha fet l’oferiment previ a les 
diverses entitats que han demostrat interès i, posteriorment, s’ha anat entregant.  

Informa que una tramesa molt important se l’emportaren els militars destinats a Kosovo 
i que una altra tramesa important s’ha enviat al Poble Saharaui. També informa que el 
Fons Mallorquí de Solidaritat va proposar el nom d’algunes ONG per enviar-hi 
material, però finalment degut a problemes de vacances i similars, s’ha produït un 
malentès, perquè realment aquest material anirà a parar al magatzem del Fons Mallorquí 
de Solidaritat i, des d’allà, s’anirà repartint.  

Per acabar, recorda que es tracta d’una decisió política que ja va explicar 
convenientment en un primer moment, degut a que el logo de l’Institut de Serveis 
Socials i Esportius de Mallorca (s’Institut) ja no és la imatge corporativa del nou 
organisme. Per tant, s’ha pres una decisió solidària amb qui realment ho necessita i 
garanteix que les entitats ho rebran en les condicions adequades. 

 
 
PUNT 30. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. BARTOMEU 
MARTINEZ OLIVER A L’HBLE. SRA. JOANA LLUÏSA MASCARÓ 
(RESTAURACIÓ GOLETA DE MIQUEL CALDENTENY). 
 
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, 
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adreçada a la Hble. Sra. Sra. Joana Lluïsa Mascaró, Consellera de Cultura i Patrimoni del Consell de 
Mallorca. 
 
Pregunta: 
 
Després de sis anys de restauració, el llaüt  mallorquí “Alzina” torna a la mar amb la finalitat de 
promocionar la cultura marítima balear. Una actuació ben diferent vers un altre i inestimable peça pel 
patrimoni marítim illenc: la goleta de Miquel Caldenteny (1913-1916). Pensen fer accions i estudis per 
recuperar-la? 
 

La Sra. MASCARÓ (vicepresidenta i consellera executiva de Cultura i Patrimoni) li 
respon que no sap si el pailebot Miquel Caldentey podrà formar part del patrimoni 
marítim de les Illes Balears, perquè com bé deu saber, l’any 2007, diferents ajuntaments 
de la Catalunya Nord i també el govern francès varen signar un protocol de restauració 
i, el gener de 2007, va ser traslladat a una drassana depenent del Centre Permanent 
d’Iniciatives per a l’Embelliment.  

Informa que, l’octubre de 2007, es va crear un sindicat mixt del pailebot Miquel 
Caldentey, format per quatre ajuntaments de Catalunya Nord, i el Consell General dels 
Pirineus Orientals i la Direcció Regional d’Assumptes Culturals i, per tant, ara ja 
s’arriba tard. Diu que és una llàstima que el PP, l’any 2005, no s’hagués sumat a la 
proposta que aleshores va presentar el PSM i EU, quan estava mig abandonat, però, a la 
votació del Ple del Consell Insular de Mallorca, no va obtenir el suport necessari per 
dur-ho endavant.  

Recorda que, actualment, és propietat de les institucions franceses que ha esmentat. 
Potser, un cop restaurat, fos possible demanar algun tipus d’intercanvi, però aquesta és 
la realitat.    

Per acabar, diu al Sr. Martínez que la seva proposta, per al patrimoni mallorquí, fa tard.  

 
PUNT 31. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. BARTOMEU 
MARTINEZ OLIVER A L’HBLE. SRA. JOANA LLUÏSA MASCARÓ 
(CONFERÈNCIA SECTORIAL DE CULTRA DE SARAGOSSA). 
 
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, Consellera de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca. 
 
Pregunta: 
 
 
El dia 10 de juliol de 2008 es va reunir la Conferència Sectorial de Cultura de Saragossa presidida pel 
ministre del govern espanyol en matèria cultural. Per què no va existir coordinació amb el Govern Balear 
i el Consell de Mallorca per presentar propostes culturals ambicioses per la nostra terra? 
 

La Sra. MASCARÓ (vicepresidenta i consellera executiva de Cultura i Patrimoni) li 
respon que aquesta pregunta l’hauria de fer a un company del seu propi partit polític, 
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que té molt a prop. Li recorda que, precisament a la conferència sectorial que ha 
esmentat, s’havien de ratificar precisament projectes presentats per l’anterior Govern de 
les Illes Balears, però no va presentar cap projecte en matèria cultural, per la qual cosa 
no es va poder aprovar. 

Respecte a les millores necessàries al Museu de Mallorca, assegura que el Govern 
balear ja va presentar les reivindicacions oportunes al ministre, Sr. Molina, quan aquest 
va visitar el museu, durant aquest estiu i entre d’altres necessitats, va poder comprovar-
ne les deficiències i mancances, com ara el seu caràcter de museu-sauna.  

Pel que fa a la presentació de projectes a Madrid, li assegura que n’hi ha en marxa. 
Informa que precisament el proper dia 15 l’acompanya el director general de cultura del 
Govern de les Illes Balears, per anar a presentar tot un conjunt de projectes al Ministeri 
de Cultura del Govern central.  

Li diu que confia que, en cas de no prosperar aquesta sol·licitud, sí que puguin tenir el 
suport del PP, per poder presentar alguna esmena als pressuposts de l’Estat, cosa que no 
ha estat possible durant una sèrie d’anys; s’alegra, per tant, de l’actual coincidència 
d’interessos.  

Retreu al Sr. Martínez que no s’hagués produït abans, aquest interès, tot i l’existència de 
coincidències de color polític, al Govern balear i al Govern central. 

 
PUNT 32. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SRA. AINA MARIA 
RODRÍGUEZ ARBONA A L’HBLE. SR. JOAN LLADÓ (CREACIÓ NOVES 
PLACES DE BOMBERS). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Aina Maria Rodríguez Arbona com a consellera del GRUP POPULAR al Consell de Mallorca formula la 
següent pregunta, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, segons contempla l'article 72 del ROC, 
adreçada a l’Hble. Sr. Joan Lladó, Conseller d’Interior. 
 
Pregunta: 
 
Com està el procés de creació de les noves places de bombers, les quals es va comprometre crear avanç 
de 31 de desembre de 2008? 
 

El Sr. LLADÓ (conseller executiu de Funció Pública) diu que li respondrà de forma 
breu i, alhora, aclarirà un poc més el contingut de la seva intervenció anterior, referida a 
la Relació de llocs de treball. 

Diu que avui s’aprova una plantilla i una relació de llocs de treball. Comenta que la Sra. 
Del Moral no havia acabat de veure tot allò que hi havia dins la Relació de llocs de 
treball, sinó allò que hi havia a la Plantilla.  

Informa que es creen 25 noves places, a la Relació de llocs de feina, de les quals 9 
places estan destinades a que hi hagi 24 bombers als Plans principals i setze als Plans 
auxiliars. A més, es creen dotze places de bomber-conductor, dues de caporal i una de 
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ergent per al Parc d’Andratx. Adverteix, però, que no es dotaran aquestes places fins 
que el parc de bombers s’hagi creat.   

Reitera, per acabar, que la situació real és aquesta.  

 
PUNT 33. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SRA. AINA MARIA 
RODRÍGUEZ ARBONA A L’HBLE. SR. JOAN LLADÓ (DATA PRESA 
POSSESSIÓ BOMBERS). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Aina Maria Rodríguez Arbona com a consellera del GRUP POPULAR al Consell de Mallorca formula la 
següent pregunta, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, segons contempla l'article 72 del ROC, 
adreçada a l’Hble. Sr. Joan Lladó, Conseller d’Interior. 
 
Pregunta: 
 
Quan té previst que prenguin possessió els bombers que aprovaren la darrera fase d’oposició? 
 

El Sr. LLADÓ (conseller executiu de Funció Pública) diu que la situació actual és una 
fase d’oposició, que ja s’han trobat, amb unes bases complexes, que farà possible que 
79 bombers siguin funcionaris de carrera.  

Recorda que ja s’han duit a terme totes les proves oportunes, inclosos dos ajornaments.  

Diu que el primer ajornament va ser a causa d’un informe mèdic per permetre la igualtat 
d’oportunitats, degut a què un dels aspirants havia patit una malaltia i que el segon 
ajornament va ser degut a que es va produir l’exclusió d’un aspirant.  

En aquest cas, explica que existia un informe, signat pel Sr. Joan Pol, aleshores director 
general d’Interior del Govern balear, que acreditava que l’aspirant tenia expedit el títol 
oportú. Diu que, després, per mitjà de l’Escola Balear d’Administració Pública, es va 
comprovar que l’aspirant no reunia els requisits i que no era apte en el curs bàsic, per la 
qual cosa actualment aquesta persona està exclosa del procés selectiu. 

Assenyala que aquest fet ha retardat el procés de selecció, però actualment ja s’ha 
publicat la llista provisional i es troba pendent de resoldre un recurs d’alçada; un cop  
resolt, serà possible publicar la llista definitiva. Assegura que resoldre aquest recurs 
d’alçada és qüestió de setmanes i és en aquest tema que fan feina actualment.  

A continuació, amb motiu de la celebració, en el dia d’avui, del Dia del Cooperant, la 
presidenta diu que abans d’aixecar la sessió, vol expressar als cooperants, en nom de la 
institució, la gratitud per la feina que fan i també encoratjar-los per la seva tasca 
solidària. 

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta, (que 
consta de 219 pàgines rubricades). 

El secretari general     Vist i plau 

La presidenta 
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