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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA  
 
Identificació de la sessió                                                                                                                                                                   
 
Núm.: 11/2008 
Caràcter: ordinària  
Data: 6 d’octubre  de 2008 
Horari: 10.15 a 15.40 
Lloc: sala de plens                    
 
Assistents:                         
 

Francesca Lluch Armengol Socias, presidenta 

Antoni Alemany Cladera (PSOE) 
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)  
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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 
 
 

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

Al punt 2n s'incorporen els senyors Bonet ( PSOE), Martín ( PSOE) i Flaquer ( UM). Al 
punt 9è s'incorpora el Sr. Font ( PP). Al punt 9è s'absenta el Sr. Flaquer ( UM) que 
retorna al punt 10è. Al punt 11è s'absenta la Sra. Mulet ( UM) que retorna al punt 12è. 
A la interpel·lació s'absenten el Sr. Bosch (PP) i la Sra. Del Moral ( PP) que ja no es 
reincorpora. 

 

Ordre del dia 

 

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR ( 8-09-2008) 

 

PRESIDÈNCIA 

2. DECRETS A DONAR COMPTE  

a) RELACIÓ DECRETS I RESOLUCIONS ADOPTAT DES DE LA DARRERA 
SESSIÓ PLENÀRIA. 

b) MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE RETRIBUCIONS DE LA CONSELLERA 
CRISTINA MORENO MULET 

c) ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNICA AL CÀRREC DE SECRETÀRIA 
TÈCNICA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 

d) DESIGNACIÓ DE LA SECRETARIA TÈCNICA DEL DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT PER SUPLÈNCIA 

3. DECRETS A RATIFICAR 

a) NOMENAMENT DE REPRESENTANT DEL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA A LA JUNTA RECTORA DEL PARC NATURAL DE 
MONDRAGÓ 

b) NOMENAMENT DE REPRESENTANT DEL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA A EUROPARC ESPAÑA I FEDERACIÓ EUROPARC 

c) NOMENAMENT DE REPRESENTANT DEL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA A L'AUTORITAT DE GESTIÓ DEL PARATGE NATURAL 
DE LA SERRA DE TRAMUNTANA 
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d) NOMENAMENT DE REPRESENTANT DEL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA EN LA COMISSIÓ PERMANENT PARITÀRIA CREADA PEL 
CONVENI SIGNAT ENTRE EL CONSELL I L'ASSOCIACIÓ D'AMICS 
DELS MOLINS DE MALLORCA, DE DATA 2 DE NOVEMBRE DE 2004 

 

DEPARTAMENT D'HISENDA I INNOVACIÓ 

4. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 
DEL CONSELL DE MALLORCA PER A L'ANY 2008. 
 
5. PROPOSTA D' APROVACIÓ DE L' EXPEDIENT NÚM. 31 DE MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2008. 
 
6. PROPOSTA D' APROVACIÓ DE L' EXPEDIENT NÚM. 11 DE MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE L'INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS 
SOCIALS DE 2008 ( SUP 1/08 EXT 03/08). 
 
7. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE QUART I DE LA DISPOSICIÓ 
FINAL DE L'ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA PER SERVEIS D'INSPECCIÓ 
TÈCNICA DE VEHICLES. 
 

DEPARTAMENT DE TERRITORI 

8. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA REFORMA DE L'ORDENANÇA FISCAL 
REGULADORA DE LA TAXA PER A LA TRAMITACIÓ DELS EXPEDIENTS 
RELATIUS A LA IMPLANTACIÓ D'USOS D'HABITATGE I LA DECLARACIÓ 
D'INTERÈS GENERAL EN SOL RÚSTIC DEL CONSELL DE MALLORCA. 
 

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 

9. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PROJECTE DE REGLAMENT PEL QUAL 
S’ESTABLEIX EL RÈGIM JURÍDIC QUE REGULA LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 
D’ACOLLIMENT RESIDENCIAL DE MENORS A MALLORCA. 
 

DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL 

10. DESESTIMACIÓ DELS REQUERIMENTS INTERPOSATS CONTRA L'ACORD 
DEL PLE DEL CONSELL DE MALLORCA DE DIA 2 DE JUNY DE 2008 DE 
REVOCACIÓ DE SUBVENCIONS ATORGADES EN EL MARC DELS PLANS 
D'OBRES I SERVEIS DELS ANYS 2002, 2003, 2004 I 2005. 

DEPARTAMENT D'ECONOMIA I TURISME 

11. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE CREACIÓ DE LA 
FUNDACIÓ MALLORCA TURISME. 
 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 
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12. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE QUART I LA DISPOSICIÓ 
FINAL DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DEL 
TRACTAMENT DELS RESIDUS URBANS DE L'ILLA DE MALLORCA PER A 
L'ANY 2009. 

13. PROPOSTA D' APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE LA TARIFA PER AL 
TRACTAMENT DELS RESIDUS URBANS PER A L'ANY 2009. 
 

MOCIONS 

14. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELERS DEL PARTIT POPULAR REFERIDA A 
LA CONVOCTÒRIA DE LA COMISSIÓ DE CONTROL DE LA RÀDIO I 
TELEVISIÓ DE MALLORCA 
 
15. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELERS DEL PARTIT POPULAR REFERIDA AL 
SEGON CINTURÓ DE PALMA 
 
16. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELERS DEL PARTIT POPULAR REFERIDA A 
L'AUDITORIA AL CONSELL DE MALLORCA 
 
INTERPEL·LACIONS 

17. INTERPEL·LACIÓ QUE PRESENTA L’HBLE. SR. JAUME FONT BARCELÓ 
SOBRE EL FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE BOMBERS DEL CONSELL DE 
MALLORCA. 

DESPATX EXTRAORDINARI 
 
PRECS I PREGUNTES 

18. PREGUNTA QUE FORMULA PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. 
TOMEU MARTÍNEZ OLIVER A L’HBLE. SRA. JOANA LLUÏSA MASCARÓ 
MELIÀ ( SUBVENCIÓ ANUAL AL CASAL BALAGUER) 

19. PREGUNTA QUE FORMULA PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. 
TOMEU MARTÍNEZ OLIVER A L’HBLE. SRA. JOANA LLUÏSA MASCARÓ 
MELIÀ ( ESPAI CULTURAL MALLORCA) 

20. PREGUNTA QUE FORMULA PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SRA. 
AINA RODRÍGUEZ ARBONA A L’HBLE. SR. MIQUEL ROSSELLÓ DEL ROSAL 
( PROJECTE DE DEMOLICIÓ CASES DE LLUCALCARI) 

21. PREGUNTA QUE FORMULA PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SRA. 
CARMEN GARZÓN PELEGRÍN A L’HBLE. SRA. PRESIDENTA (CONVENIS 
2008 AMB LES FEDERACIONS ESPORTIVES) 

22. PREGUNTA QUE FORMULA PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SRA. 
CARMEN GARZÓN PELEGRÍN A L’HBLE. SRA. PRESIDENTA (SUBVENCIONS 
2008 ALS CLUBS ESPORTIUS) 
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Desenvolupament de la sessió i acords 
 

La presidenta adverteix d’un error a l’ordre del dia, relatiu als punts 12 i 13, del 
Departament de Medi Ambient. Diu que es tractarà en primer lloc el 13, que correspon a 
la proposta d’aprovació de la tarifa i després el 12, la modificació de l’article quart i la 
disposició final de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa.  

Observa que a la documentació que s’ha repartit, l’ordre és el correcte. 

 
 

PUNT 1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR ( 8-09-2008) 

 

El secretari general adverteix que en el passat Ple de dia 8 de setembre de 2008 es va 
produir un error en la redacció de la proposta de designació de representants del Consell 
Insular de Mallorca 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). En conseqüència, es proposa l’acord de corregir la redacció de la 
següent manera:  

On diu:  

Isabel Monjo Oliver Bordoy 

Ha de dir: 

Isabel Monjo Bordoy 

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

 

PRESIDÈNCIA 

 

PUNT 2. DECRETS A DONAR COMPTE 
 
Es dóna compte dels següents decrets i resolucions: 
 
 
a) 
 
DECRETS DE 
PRESIDÈNCIA 

     

DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

BENESTAR SOCIAL 10-7-08 RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE 
CRÈDITS 

EXERCICI 2008 INSTITUT MALLORQUI 
AFER SOCIALS 

 606059,19 
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CONTRACTACIÓ 4-9-08 DEVOLUCIÓ FIANCES 
PROVISIONALS 

CONTRACTACIÓ DE LA 
CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA PER 
EL.LABORACIÓ I IMPLEMENTACIÓ 
DEL PLA IGUALTAT DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

BIANCOBLAS S.L 6000 

CONTRACTACIÓ 5-9-08 APROVACIÓ I DISPOSICIÓ 
DESPESA 

REPARACIONS REALITZADES 
EMERGÈNCIA DELS DANYS 
PRODUÎTS ALS EDIFICIS DEL CIM PER 
LA METEREOLOGIA DE DIA 4 
OCTUBRE 2007 

PASTOR S.A, COIBSA 355056,6 

COOPERACIÓ LOCAL 18-8-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

DISPOSAR PAGAMENT SUBVENCIO FUNDACIÓ DEIXALLES 74522,47 

COOPERACIÓ LOCAL 28-8-08 HABILITACIÓ APROVACIÓ SIGNATURA CONVENI 
AMB LA UIB PER PRÀCTIQUES 
ESTUDIANTS 

CONSELLER EX. DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

 

CULTURA I 
PATRIMONI 

8-8-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ PER 
OBRES CONDICIONAMENT I 
ADQUISICIÓ EQUIPAMENT 

FUNDACIÓ TEATRE 
PRINCIPAL DE PALMA 

1119630,2 

CULTURA I 
PATRIMONI 

14-8-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

BESTRETA 50% SUBVENCIÓ 
PROJECTE DIVULGACIÓ ACTIVITAT 
CIENTÍFICA 

OBSERVATORI 
ASTRONÒMIC DE 
MALLORCA 

115000 

CULTURA I 
PATRIMONI 

3-9-08 ESTIMAR AL.LEGACIONS DEL DEPARTAMENT 
DE CULTURA I PATRIMONI I EN 
CONSEGÛENTMENT A FAVOR DEL 
DEP. DE CULTURA I PATRIMONI PER 
CONVENIS DE COL.LABORACIÓ 
ENTRE UIB I CIM 

  

ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIOCULTUR 

14-8-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

BESTRETA 50% SUBVENCIÓ A 
ASSOCIACIONS GENT GRAN PER 
LLOGUER DE LOCALS SOCIALS 

ASSOCIACIONS DE 
GENT GRAN 

63705,77 

HISENDA I 
INNOVACIÓ 

18-7-08 DECRET DE RECTIFICACIÓ EXPEDIENT NÚM. 9 DE MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST 
PROPÌ DE 2008 

 493309,85 

HISENDA I 
INNOVACIÓ 

23-7-08 APROVAR EXPEDIENT NÚM.27 DE MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST 
PROPI DE LA CORPORACIÓ DE 2008 

 1009728,87 

HISENDA I 
INNOVACIÓ 

20-8-08 INICIAR EXPEDIENT EXP. 29 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 
EN PRESSUPOST 2008 

VEURE RELACIÓ 837633,86 

INTERIOR 4-8-08 RECURS ALÇADA DESESTIMAR RECURS ALÇADA 
CONTRA EXCLUSIÓ PROVES BOMBER 

JOAN FLUXÀ SALES 0 

INTERIOR 21-8-08 INDEMNITZACIÓ 
CONSELLERS 

DIETES QUILOMETRATGE MES 
AGOST 

SEGONS RELACIÓ 13956,53 

INTERIOR 1-9-08 CESSAMENT LLOC 
TREBALL 

COM A PERIODISTA DEL CIM JORDI MINGUILLON 
CEBRIAN 

 

MEDI AMBIENT 27-8-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA CESSIÓ ÚS DE 
80000 M2 DE TERRENYS I 
INSTAL.LACIONS DE LA FINCA DE 
SON REUS 

AJUNTAMENT DE PALMA 83616,54 
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MEDI AMBIENT 27-8-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

RECOLLIDA SELECTIVA DE LA ZONA 
3/LOT 3 DEL MES DE JUNY 2008.EXP. 
FISC. 370/04 

FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS S.A Y 
LIMPIEZAS URBANAS DE 
MALLORCA S.A UTE 

168171,27 

MEDI AMBIENT 4-9-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

PER RECOLLIDA SELECTIVA DE LA 
ZONA 1/LOT 1 ZONA 2/LOT 2 DEL MES 
DE JULIOL DE 2008 

FCCSA-LUMSA UTE 204847,25 

MEDI AMBIENT 4-9-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

RECOLLIDA SELECTIVA DE LA ZONA 
3/LOT 3 DEL MES DE MAIG 2008.EXP. 
FISC. 370/04 

REBALLIM S.A . 
MELCHOR MASCARO I 
HNOS. PALLICER 

85597,51 

OBRES PÚBLIQUES 25-8-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

ABONAMENT FACTURA 29 CERT. 
PROJECTE CONSERVACIÓ XARXA 
CARRETERES 

OBRAS Y PAVIMENTOS 
MAN, SA 

75274,23 

OBRES PÚBLIQUES 25-8-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

ABONAMENT FACTURA 30 CERT. 
PROJECTE CONSERVACIÓ XARXA 
CARRETERES 

OBRAS Y PAVIMENTOS 
MAN, SA 

77802,6 

OBRES PÚBLIQUES 27-8-08 ADMETRE RECURS ALÇADA CONTRA 
RESOLUCIÓ DE DIA 17 DE MARÇ DE 
2008 

GUIXOS SOLER 
VALLESPIR SL 

 

OBRES PÚBLIQUES 28-8-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

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

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

221568,86 

OBRES PÚBLIQUES 28-8-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA QUINZENA 
CERT. DEL MODIF. NÚM.1 DEL 
PROJECTE DE LA VIA DE RONDA DE 
FELANITX 

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

97290,86 

OBRES PÚBLIQUES 29-8-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

EXPEDIENT EXPROPIACIÓ FORÇOSA 
OBRA REFORMAT DEL PROJECTE 
REFORÇ DE FERM I MILLORA TRAÇAT 
DE LA MA-3040 

VEURE RELACIÓ 46732 

OBRES PÚBLIQUES 1-9-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA CATORZENA 
CERT. OBRA PROJECTE DE MILLORA I 
CONDICIONAMENT DE LA 
CARRETERA MA-1015 TRAM CALVIA 

UTE ACSA OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS 
S.A I FERRER PONS 
HNOS 

148461,7 

OBRES PÚBLIQUES 1-9-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA CINQUENA 
CERT. OBRA MANTENIMENT DE LES 
INSTAL.LACIONS DEL SISTEMA DE 
GESTIÓ DE TRÀNSIT DE LA VIA 
CINTURA I ACCESSOS PRINCIPALS 
DE PALMA 

UTE ROIG OBRES I 
SERVEIS I MEDI 
AMBIENT 

106949,29 

OBRES PÚBLIQUES 1-9-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA DINOVENA 
CERT. PROJECTE DE CONSERVACIÓ 
INTEGRAL  MA-13 I TRAM MA-13 EXP. 
27/06 

UTE CONSERVACIÓ 
INTEGRAL MA-13 

217110,04 

OBRES PÚBLIQUES 1-9-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA DISETENA 
CERT. PROJECTE DE CONSERVACIÓ 
INTEGRAL MA-1, MA-20 I TRAM MA-19 
EIX PONENT- LLEVANT 

UTE EIX PONENT-
LLEVANT 

389521,87 
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OBRES PÚBLIQUES 1-9-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA DIVUITENA 
CERT. PROJECTE DE CONSERVACIÓ 
INTEGRAL  MA-13 I TRAM MA-13 EXP. 
27/06 

UTE CONSERVACIÓ 
INTEGRAL MA-13 

363322,84 

OBRES PÚBLIQUES 1-9-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA TRENTA-INENA 
CERT. DE CONSERVACIÓ I 
MANTENIMENT DE LA XARXA DE 
CARRETERES DEL CIM 

MELCHOR MASCARO 
S.A 

106381,48 

OBRES PÚBLIQUES 1-9-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA VINT-I-SISENA 
CERT. DEL MODIF- NÚM.1 DEL 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE 
MILLORA DEL CAMÍ FONDO 

MATIAS ARROM 
BIBILONI S.L 

137022,26 

OBRES PÚBLIQUES 1-9-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA VINTENA 
CERT. OBRA MODIFICAT NÚM.1 DEL 
PROJECTE REFORMAT DE LA 
VARIANT DEL PORT DE POLLENÇA 

UTE VARIANTE DEL 
PORT DE POLLENÇA 

69673,64 

OBRES PÚBLIQUES 1-9-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT AL DINOVENA 
CERT. PROJECTE DE CONSERVACIÓ 
INTEGRAL MA-1, MA-20 I TRAM MA-19 
EIX PONENT- LLEVANT 

UTE EIX PONENT-
LLEVANT 

340702,61 

OBRES PÚBLIQUES 1-9-08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT AL DIVUITENA 
CERT. PROJECTE DE CONSERVACIÓ 
INTEGRAL MA-1, MA-20 I TRAM MA-19 
EIX PONENT- LLEVANT 

UTE EIX PONENT-
LLEVANT 

1031189,31 

PRESIDÈNCIA 18-8-08 COMPAREIXENÇA COMPAREIXENÇA JCA 1 PER RCA SR. 
CARLOS ENSEÑAT ANTOLÍ CONTRA 
SANCIÓ URBANÍSTICA 

JUTJAT CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU NÚM. 1 

0 

PRESIDÈNCIA 22-8-08 INICIAR EXPEDIENT EXP. CONCESSIÓ MEDALLA HONOR I 
GRATITUD ILLA DE MALLORCA 

DIONÍS BENNÀSSAR 
MULET 

0 

PRESIDÈNCIA 22-8-08 INICIAR EXPEDIENT EXP. CONCESSIÓ MEDALLA HONOR I 
GRATITUD ILLA DE MALLORCA 

EDITORIAL MOLL 0 

PRESIDÈNCIA 22-8-08 INICIAR EXPEDIENT EXP. CONCESSIÓ MEDALLA HONOR I 
GRATITUD ILLA DE MALLORCA 

JOAN OLIVES 
MERCADAL 

0 

PRESIDÈNCIA 22-8-08 INICIAR EXPEDIENT EXP. CONCESSIÓ MEDALLA HONOR I 
GRATITUD ILLA DE MALLORCA 

JOAN VALLS AGUILÓ 0 

PRESIDÈNCIA 22-8-08 INICIAR EXPEDIENT EXP. CONCESSIÓ MEDALLA HONOR I 
GRATITUD ILLA DE MALLORCA 

SIMÓ ANDREU TROBAT 0 

PRESIDÈNCIA 22-8-08 INICIAR EXPEDIENT EXP. CONCESSIÓ TITOL FILL 
PREDILECTE 

GUILLEM CIFRE DE 
COLONYA 

0 

PRESIDÈNCIA 25-8-08 INICIAR EXPEDIENT EXP. CONCESSIÓ MEDALLA HONOR I 
GRATITUD ILLA DE MALLORCA 

COR DEL TEATRE 
PRINCIPAL 

0 

PRESIDÈNCIA 27-8-08 DELEGACIÓ DE LA 
PRESIDÈNCIA 

COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL I 
DE COMPTES 

MIQUEL RAMÓN MATAS  

PRESIDÈNCIA 1-9-08 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ 
NÚM.12 DE PALMA 

DILIGÈNCIES PRÈVIES 
2170/08 

 

PRESIDÈNCIA 1-9-08 COMPAREIXENÇA DAVANT LA SALA 
CONT.ADMINISTRATIVA DEL TSJ 
ILLES BALEARS 

ACTUACIONS 525/08  
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TERRITORI 26-8-08 RECURS ALÇADA DEDUÏT PER LA SRA. MARIA BOSCH 
GOMILA CONTRA RESOLUCIÓ 
CONSELLERA PER DENEGACIÓ 
CÈDULA HABITABILITAT 

  

 
 
 
RESOLUCIONS 
CONSELLERS 

     

DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

31-7-08 CONTRACTE MENOR AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ D'UN 
CONTRACTE MENOR PER A 
L'ADQUISICIÓ D'UNA  
FOTOCOPIADORA PER AL 
DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ 
LOCAL 

SISTEMES DE OFICINA 
DE BALEARES S.A. 

11934,01 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

20-8-08 ALTRES CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL 
QUALIFICADOR PERSONAL LABORAL 
TEMPORAL-COORDINADOR  
D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

AJUNTAMENT ANDRATX 0,00 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

29-8-08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

APROVACIÓ EXPEDIENT PER A LA 
SIGNATURA CONVENI 
COL·LABORACIÓ AMB UIB PERQUÈ   
UNIVERSITARIS FACIN PRÀCTIQUES 
EN DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

SR. NOEL ALBERTO 
TORRES ANAYA 

514,00 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

29-8-08 CONTRACTE MENOR AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ D'UN 
CONTRACTE MENOR PER A LA 
REDACCIÓ D'UN PROJECTE  
TÈCNIC PER FER UNA ESCOLETA AL 
MUNCIPI DE MARIA DE LA SALUT 

SR. JUAN ALBERTO 
BORRÁS CASTELL 

20300,00 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

29-8-08 CONTRACTE MENOR AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ D'UN 
CONTRACTE MENOR PER A LA 
REDACCIÓ D'UN PROJECTE  
TÈCNIC PER FER UNA ESCOLETA AL 
MUNICIPI D'ESTELLENCS 

SR. CÉSAR GONZÁLEZ 
VALDIVIESO 

20300,00 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

2-9-08 APROVAR FACTURES ADO ABONAMENT RELACIÓ FRES. 
57/51830/20080713  CORRESPONENT 
A L'ORGANITZACIÓ DE CURS DE  
CONTRACTACIÓ A L'ÀMBIT LOCAL 
ORGANITZAT PEL SERVEI 
D'ASSISTÈNCIA ALS MUNICIPIS 

SAT 449,40 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

2-9-08 APROVAR FACTURES ADO ABONAMENT RELACIÓ RES. 
57/51830/20080818 

TERCERS VARIS 100,00 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

2-9-08 APROVAR FACTURES ADO ABONAMENT RELAICÓ FRES. 
57/51830/20080819 

TERCERS VARIS 429,41 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

8-9-08 APROVAR FACTURES ADO ABONAMENT RELACIÓ FRES. 
57/51830/20080820 2NA CERT. 
ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER 
ADAPTACIÓ  
PLANEJAMENTS MUNICIPALS 
MUNICIPIS MENYS 5000 HABITANTS 
PLA TERRITORIAL LOT-1 FASE 1 

ECOSISTEAM EUROPA 
SL 

27000,00 



 10

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

9-9-08 APROVAR FACTURES ADO ABONAMENT RELACIO FRES. 
57/51830/20080618 CORRESPONENT A 
L'ORGANITZACIÓ D'ASSEMBLEA  
GENERAL ARC LLATÍ RE 
200800033412 

COOPERACIÓ LOCAL 12986,69 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

9-9-08 APROVAR FACTURES ADO ABONAMENT RELACIÓ FRES. 
55/11109/20080619  

TERCERS VARIS 4911,30 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

9-9-08 CONTRACTE MENOR AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ D'UN 
CONTRACTE MENOR PER FER UNA 
ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN  
MATÈRIA DE PARTICIPACIÓ LOCAL I 
AGENDA LOCAL 21 
 

SR. PEDRO CHAVES 
GIRALDO 

11210,00 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

3-7-08 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DE DESPLAÇAMENT. FRANCISCA CURSACH 
PASTOR 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

4-7-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
PATRIMONI HISTÒRIC 

AUTORITZACIÓ D'ÚRGÈNCIA PER 
DUR A TERME EL PROJECTE 
D'ESCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA A LA 
PLAÇA DE CORT  
CANTONADA AMB EL CARRER 
COLOM I PLAÇA DE LA PESCATERIA 
(PALMA) 

RAFAEL TURATTI 
GUERRERO 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

9-7-08 ABONAR COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIÓ D'UN COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT DE CARÀCTER 
INCIDENTAL. 

ANTONIO HORCAS 
PÉREZ 

259,30 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

9-7-08 ABONAR COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIÓ D'UN COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT DE CARÀCTER 
INCIDENTAL. 

ANTONIO HORCAS 
PÉREZ 

622,32 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

9-7-08 ABONAR COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIÓ D'UN COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT DE CARÀCTER 
INCIDENTAL. 

ANTONIO HORCAS 
PÉREZ 

1140,92 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

9-7-08 ABONAR COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIÓ D'UN COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT DE CARÀCTER 
INCIDENTAL. 

ANTONIO SALOM 
DURAN 

636,18 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

9-7-08 ABONAR COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIÓ D'UN COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT DE CARÀCTER 
INCIDENTAL. 

ANTONIO SALOM 
DURAN 

1023,42 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

9-7-08 ABONAR COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIÓ D'UN COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT DE CARÀCTER 
INCIDENTAL. 

ANTONIO SALOM 
DURAN 

1500,00 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

9-7-08 ABONAR COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIÓ D'UN COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT DE CARÀCTER 
INCIDENTAL. 

ANTONIO SALOM 
DURAN 

1950,03 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

9-7-08 ABONAR COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIÓ D'UN COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT DE CARÀCTER 
INCIDENTAL. 

ANTONIO SALOM 
DURAN 

2000,00 
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

9-7-08 ABONAR COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIÓ D'UN COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT DE CARÀCTER 
INCIDENTAL. 

CATALINA ABELLÁN 
CARBONELL 

1390,63 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

9-7-08 ABONAR COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIÓ D'UN COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT DE CARÀCTER 
INCIDENTAL. 

CATALINA ABELLÁN 
CARBONELL 

1791,32 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

9-7-08 ABONAR COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIÓ D'UN COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT DE CARÀCTER 
INCIDENTAL. 

CATALINA ABELLÁN 
CARBONELL 

2946,25 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

9-7-08 ABONAR COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIÓ D'UN COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT DE CARÀCTER 
INCIDENTAL. 

DIEGO FUENTES 
SASTRE 

307,72 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

9-7-08 ABONAR COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIÓ D'UN COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT DE CARÀCTER 
INCIDENTAL. 

DIEGO FUENTES 
SASTRE 

1088,01 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

9-7-08 ABONAR COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIÓ D'UN COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT DE CARÀCTER 
INCIDENTAL. 

DIEGO FUENTES 
SASTRE 

1733,12 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

9-7-08 ABONAR COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIÓ D'UN COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT DE CARÀCTER 
INCIDENTAL. 

GUILLEM TERRASA 
AMENGUAL 

1000,09 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

9-7-08 ABONAR COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIÓ D'UN COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT DE CARÀCTER 
INCIDENTAL. 

GUILLEM TERRASA 
AMENGUAL 

1056,12 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

9-7-08 ABONAR COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIÓ D'UN COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT DE CARÀCTER 
INCIDENTAL. 

GUILLEM TERRASA 
AMENGUAL 

1299,84 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

9-7-08 ABONAR COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIÓ D'UN COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT DE CARÀCTER 
INCIDENTAL. 

JOSEP SOLER SOLÀ 1466,83 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

9-7-08 ABONAR COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIÓ D'UN COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT DE CARÀCTER 
INCIDENTAL. 

JOSEP SOLER SOLÀ 2264,40 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

9-7-08 ABONAR COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIÓ D'UN COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT DE CARÀCTER 
INCIDENTAL. 

JOSEP SOLER SOLÀ 2300,88 
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

9-7-08 ABONAR COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIÓ D'UN COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT DE CARÀCTER 
INCIDENTAL. 

SEBASTIÀ AMORÓS 
PINYA 

513,38 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

9-7-08 ABONAR COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIÓ D'UN COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT DE CARÀCTER 
INCIDENTAL. 

SEBASTIÀ AMORÓS 
PINYA 

702,52 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

9-7-08 ABONAR COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIÓ D'UN COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT DE CARÀCTER 
INCIDENTAL. 

SEBASTIÀ AMORÓS 
PINYA 

1064,00 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

9-7-08 ABONAR COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIÓ D'UN COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT DE CARÀCTER 
INCIDENTAL. 

SEBASTIÀ AMORÓS 
PINYA 

2161,60 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

9-7-08 ABONAR COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIÓ D'UN COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT DE CARÀCTER 
MENSUAL PER A L'ANY 2008 

SEBASTIÀ AMORÓS 
PINYA 

1064,00 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

29-7-08 CONCESSIÓ SUBVENCIÓ 
AD 

CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA 

AJUNTAMENT ARTÀ 8000,00 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

30-7-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

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

DISFAM 6000,00 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

30-7-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

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

ROIG EDITORS, S.L. 3480,00 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

30-7-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

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

LLIBRES COLOM, SL 246,18 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

30-7-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

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

VICENTE LUIS TERRASA 
DIAZ 

875,80 
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

30-7-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

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

TÉCNICOS DEL 
MONTAJE DE 
BALEARES, S.L. 

1049,10 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

30-7-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

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

C. BARQUERO, S.A. 1121,72 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

30-7-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

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

DIFERENTS TERCERS 1569,94 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

30-7-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

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

CENTRE CULTURAL 
CAPALTARD 

2080,00 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

30-7-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

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

TEBEOS DOLMEN 
EDITORIAL, S.L. 

1200,00 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

30-7-08 AUTORITZAR I DISPOSAR 
UNA DESPESA 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA DE 
DESPESES PER DESPLAÇAMENT. 

FRANCISCA CURSACH 
PASTOR 

1399,07 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

31-7-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

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

DIFERENTS TERCERS 1580,77 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

31-7-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

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

VIKTOR MOSKALENKO 3000,00 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

31-7-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
PATRIMONI HISTÒRIC 

AUTORITZACIÓ D'ÚRGÈNCIA PER 
DUR A TERME UNES CALES DE 
SONDEIG AL CAMÍ DE SA BOMBA 
(MARRATXÍ) 

HELENA INGLADA 0,00 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

31-7-08 RECONEIXER OBLIGACIÓ RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACATURES RELATIVES 
A DESPESES DE  
PATRIMONI HISTÒRIC/CULTURA I 
PATRIMONI. 

PILAR MORELL 
FORTUNY 

6189,70 
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PATRIMONI. 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

1-8-08 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DE DESPLAÇAMENT. GONZALO VALENCIA 
FERNÁNDEZ 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

1-8-08 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DE DESPLAÇAMENT. LLORENÇ NAVARRO 
PALMER 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

5-8-08 CONCESSIÓ SUBVENCIÓ 
AD 

CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ PER 
DONAR SUPORT A LES ACTIVITATS 
EDUCATIVES I CULTURALS A LA XL 
EDICIÓ DE LA  
UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU 

FUNDACIÓ UNIVERSITAT 
CATALANA D'ESTIU 

6000,00 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

14-8-08 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DE DESPLAÇAMENT. MAGÍ MORANTA MOREY 0,00 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

20-8-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
PATRIMONI HISTÒRIC 

AUTORITZACIÓ D'ÚRGÈNCIA DE LA 
PART ARQUEOLÒGICA DEL 
PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DEL 
PAVIMENT I ORDENACIÓ  
DE LA CLASTRA DE L'ORATORI DE 
SANT MIQUEL (CAMPANET) 

AJUNTAMENT 
CAMPANET 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

20-8-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
PATRIMONI HISTÒRIC 

AUTORITZACIÓ D'ÚRGÈNCIA DEL 
PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE 
COBERTA, FORJATS I FAÇANES I 
CONSTRUCCIÓ DE CAIXA  
D'ASCENSOR PER ELIMINAR 
BARRERES ARQUITECTÒNIQUES A 
L'EDIFICI DEL CENTRE DE FORMACIÓ 
DEL CARRER MAJOR,  
25 (CAMPANET) 

AJUNTAMENT 
CAMPANET 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

21-8-08 AUTORITZAR I DISPOSAR 
UNA DESPESA 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA DE 
DESPESES PER DESPLAÇAMENT. 

GONZALO VALENCIA 
FERNÁNDEZ 

1070,25 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

21-8-08 AUTORITZAR I DISPOSAR 
UNA DESPESA 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA DE 
DESPESES PER DESPLAÇAMENT. 

LLORENÇ NAVARRO 
PALMER 

1016,35 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

2-9-08 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DE DESPLAÇAMENT. GUILLEM MAS MIRALLES 0,00 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

2-9-08 CONCESSIÓ SUBVENCIÓ 
AD 

APROVACIÓ D'UNA SUBVENCIÓ PER 
DUR A TERME DIVERSES ACTIVITATS 
DE PROMOCIÓ I ÚS DE LA LLENGUA 
CATALANA  
PER L'ANY 2008 

ASSOCIACIÓ TRENTA-1 8500,00 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

4-9-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

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

DIFERENTS TERCERS 12917,72 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

4-9-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

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

DIFERENTS TERCERS 9542,40 
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

4-9-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACATURES RELATIVES  
A DESPESES DE PATRIMONI 
CULTURAL/CULTURA I PATRIMONI. 

ARCA 7920,00 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

4-9-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

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

DIFERENTS TERCERS 4229,36 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

4-9-08 CONCESSIÓ SUBVENCIÓ 
AD 

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DE 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA PER A 
BUTLLETINS D'ASSOCIACIONS DE 
VEÏNS I DE  
FEDERACIONS D'ASSOCIACIONS DE 
VEÏNS I REVISTES EN CATALÀ 
D'ENTITATS ASSOCIATIVES SENSE 
FINALITAT DE LUCRE. 

DIFERENTS TERCERS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

9-9-08 APROVAR EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

APROVACIÓ CONTRACTACIÓ DE LA 
CO-PRODUCCIÓ DEL DOCUMENTAL 
"PEDRITO DE CAMPANET" 

MIQUEL ÀNGEL RAYÓ 
MARTÍN 

7888,00 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

9-9-08 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

MODIFICACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ, 
DISPOSCIÓ I RECONEIXEMENT 
D'OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES  
RELATIVES A DESPESES DE 
PATRIMONI HISTÒRIC/CULTURA I 
PATRIMONI 

DIFERENTS TERCERS 3692,96 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

10-9-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

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

ODIL SERVICIOS DE 
RESTAUTACIÓN. S.L. 

183,18 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

10-9-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

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

ELECTRONICA 
CUADRADO, S.L. 

183,00 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

10-9-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

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

VIAJES MARTEL, SA 681,61 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

10-9-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

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

AUTOCARES ROCA, S.L. 813,20 
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

10-9-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

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

DIFERENTS TERCERS 1852,40 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

10-9-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

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

DIFERENTS TERCERS 7568,76 

DEPARTAMENT DE 
JOVENTUT I 
IGUALTAT 

15-7-08 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

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

DEPARTAMENT 
AFECTAT 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
JOVENTUT I 
IGUALTAT 

13-8-08 RECONEIXER OBLIGACIÓ RESOLUCIÓ RECONEIXEMENT I 
LIQUIDACIÓ DE L'OBLIGACIÓ PARCIAL 
D'ABONAMENT DE QUANTITAT  
ESTABLERTA AL CONVENI AMB 
L'ASSOCIACIÓ FACTORIA DE SO. 

ASSOCIACIÓ FACTORIA 
DE SO 

48228,80 

DEPARTAMENT DE 
JOVENTUT I 
IGUALTAT 

14-8-08 RECONEIXER OBLIGACIÓ RECONEIXER LES OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LA RELACIÓ DE 
FACTURES RELATIVES A DESPESES  
DEL DEPT. DE JOVENTUT I IGUALTAT. 

CIAC FORMACIÓ I 
GESTIÓ DE RECURSOS 
HUMANS 

15807,24 

DEPARTAMENT DE 
JOVENTUT I 
IGUALTAT 

14-8-08 RECONEIXER OBLIGACIÓ RECONEIXER LES OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LA RELACIÓ 
FACTURES RELATIVES A DESPESES 
DEL  
DEPT. DE JOVENTUT I IGUALTAT. 

INTRESS INSTITUT DE 
TREBALL SOCIAL I 
SERVEI SOCIALS 

12589,26 

DEPARTAMENT DE 
JOVENTUT I 
IGUALTAT 

25-8-08 APROVAR FACTURES ADO AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ  
DE FACTURES 22/32310/20080820 
RELATIVES A DESPESES DEL DEPT. 
DE JOVENTUT I IGUALTAT. 

VARIS 290,77 

DEPARTAMENT DE 
JOVENTUT I 
IGUALTAT 

25-8-08 AUTORITZAR I DISPOSAR 
UNA DESPESA 

APROVACIÓ DE LA REALITZACIÓ 
L'ORGANITZACIÓ DEL CONCERT DE 
L'ORQUESTRA DE JOVES  
INTÈRPRETS DELS PAÏSOS 
CATALANS A PALMA PER 
L'HOMENATGE A BALTASAR SAMPER. 

DEPARTAMENT 
AFECTAT 

18500,00 

DEPARTAMENT DE 
JOVENTUT I 
IGUALTAT 

25-8-08 AUTORITZAR I DISPOSAR 
UNA DESPESA 

APROVACIÓ DE LES ACTIVITATS DE 
SUPORT PER A LA PARTICIPACIÓ ALS 
"ENCUENTROS  
INTERNACIONALES DE JUVENTUD 
2008 (CABUEÑES-GIJÓN)". DEPT. DE 
JOVENTUT I IGUALTAT. 

DEPARTAMENT 
AFECTAT 

7332,00 
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DEPARTAMENT DE 
JOVENTUT I 
IGUALTAT 

25-8-08 RECONEIXER OBLIGACIÓ RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES  
22/32310/20080819 RELATIVES A 
DESPESES ADJUDICADES DEL DEPT. 
DE JOVENTUT I IGUALTAT. 

INTRESS INSTITUT DE 
TREBALL SOCIAL I 
SERVEI SOCIALS 

3978,78 

DEPARTAMENT DE 
JOVENTUT I 
IGUALTAT 

28-8-08 ABONAR COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT DE COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT AL SR. LLUÍS MARCH 
BALLE PER NIVELL DE  
CATALÀ SUPERIOR. 

SR. LLUÍS MARCH BALLE 33,56 

DEPARTAMENT DE 
JOVENTUT I 
IGUALTAT 

28-8-08 APROVAR FACTURES ADO AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ  
DE FACTURES 28/45290/20080827 
RELATIVES A DESPESES DEL DEPT. 
JOVENTUT I IGUALTAT. 

VARIS 507,90 

DEPARTAMENT DE 
JOVENTUT I 
IGUALTAT 

28-8-08 RECONEIXER OBLIGACIÓ DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT DE 
LES OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES  
28/45290/20080825 RELATIVES A 
DESPESES AUTORITZADES  DEL 
DEPT. DE JOVENTUT I IGUALTAT. 

MALLORCA MAR I 
TERRA, SL 

3182,36 

DEPARTAMENT DE 
JOVENTUT I 
IGUALTAT 

3-9-08 APROVAR FACTURES ADO AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ  
DE FACTURES 28/45290/20080902 
RELATIVES A DESPESES DEL DEPT. 
JOVENTUT I IGUALTAT. 

VARIS 37569,30 

DEPARTAMENT DE 
JOVENTUT I 
IGUALTAT 

3-9-08 RECONEIXER OBLIGACIÓ DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT DE 
LES OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES  
28/45290/20080901 RELATIVES A 
DESPESES AUTORITZADES DEL 
DEPT. JOVENTUT I IGUALTAT. 

VARIS 8324,20 

DEPARTAMENT DE 
JOVENTUT I 
IGUALTAT 

8-9-08 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

MODIFICACIÓ RESOLUCIÓ 
D'AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT DE OBLIGACIONS  
DERIVADES DE RELACIÓ FACTURES 
28/45290/20080708 RELATIVES A 
DESPESES DEL DEPT.  
JOVENTUT I IGUALTAT. 

MORANTA 
ELECTRODOMESTICOS, 
SA 

149,00 

DEPARTAMENT DE 
JOVENTUT I 
IGUALTAT 

8-9-08 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

MODIFICACIÓ RESOLUCIÓ DE 
DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT DE 
LES OBLIGACIONS DERIVADES DE  
LA RELACIÓ DE FACTURES 
28/45290/20080704  RELATIVES A 
DESPESES DEL DEPT. DE JOVENTUT I  
IGUALTAT. 

MALLORCA MAR I 
TERRA, SL 

1627,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

11-7-08 ALTRES AMONESTACIÓ FALTA LLEU PER 
MANCA D'OBSERVÀNCIA PREVENCIÓ 
LABORAL 

BEJARANO GARCIA, 
JULIÀ 

0,00 
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DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

11-7-08 ALTRES IMPOSICIÓ AMONESTACIÓ FALTA 
LLEU MANCA D'OBSERVÀNCIA 
NORMES PREVENCIÓ RISCS 
LABORALS  

SIMO DE AMICIS, MARTÍ 
SIMÓ 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

11-7-08 ALTRES IMPOSSICIÓ AMONESTACIÓ FALTA 
LLEU MANCA D'OBSERVÀNCIA 
NORMES PREVENCIÓ RISCS 
LABORALS  

GARCIA DELGADO 
AGRA, ALVARO 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

11-7-08 ALTRES IMPOSSICIÓ AMONESTACIÓ FALTA 
LLEU NEGLIGÈNCIA DE LES SEVES 
FUNCIONS 

FLORIT ANTICH, JOSEP 0,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

17-7-08 RECONEIXER OBLIGACIÓ AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS RELACIÓ 
47/44400/20080716 

ACT. PROT. MILLORA 
MEDI AMBIENT 

16674,01 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

23-7-08 RECONEIXER OBLIGACIÓ AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS RELACIÓ 
44/11106/20080721 

S'ARROSSERIA CAN 
CAPISCOL SL. 

65,06 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

23-7-08 RECONEIXER OBLIGACIÓ AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS RELACIÓ 
60/32209/20080722 

ALMACENES RULLAN SA 2844,55 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

24-7-08 RECONEIXER OBLIGACIÓ AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS RELACIÓ 
60/32221/20080723 

SERVEI ORIENTACIÓ 
MEDITERRANI 

164,85 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

28-7-08 ABONAR SUBVENCIÓ  CONCESIÓ SUBVENCIÓ CAMPANYA 
XIV 'NO LES LLANCIS' 

FUNDACIÓ PIME 
BALEARS 

24040,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

28-7-08 ABONAR SUBVENCIÓ  CONCESSIÓ SUBVENCIÓ IX 
CAMPANYA 'ELS REIS DE VIDRE' 

FUNDACIÓ PIME 
BALEARS 

15000,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

28-7-08 RECONEIXER OBLIGACIÓ AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS RELACIÓ 
47/44400/20080727 

AENA 35953,23 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

28-7-08 RECONEIXER OBLIGACIÓ AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS RELACIÓ 
60/32209/20080726 

PEDRA DE BINISSALEM 
SL. 

2320,00 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

28-7-08 RECONEIXER OBLIGACIÓ AUTORITZAR DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS RELACIÓ 
60/32223/20080725 

ELECTRICA 
PUIGCERCOS SA. 

19,12 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

31-7-08 INICIAR EXPEDIENT INICI D'EXPEDIENT CONTRACTACIÓ 
SERVEI CONSULTORIA ASSISTÈNCIA 
TÉCNICA REVISIÓ PLA  
DIRECTOR SECTORIAL RESIDUS  

FUNCIO PUBLICA 0,00 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

9-7-08 CONTRACTE MENOR APROVACIÓ, AUTORITZACIÓ I 
ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 
DEL SERVEI REFERENT AL  
PATROCINI DEL PROGRAMA CALAIX 
DE SASTRE DEL CANAL 4-RADIO 
MURTA, DURANT EL 2008 

PANAMERICA 3000, SL 10000,00 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

11-7-08 ABONAR COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT  JORDI MINGUILLON 
CEBRIAN 

246,16 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

11-7-08 CONTRACTE MENOR APROVACIÓ, AUTORITZACIÓ I 
ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 
DEL SERVEI REFERENT AL  
PATROCINI DE PROGRAMES 
CULTURALS I SOBRE MEDI AMBIENT 
DE RADIO ROBINES DURANT EL 2008 

G.O.L.M.A, SL 9976,00 
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DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

11-7-08 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

ABONAMENT DESPESES VIATGE A 
FORMETERA SRA. ANA ROSA ABEJÓN 
CALLEJA, INTÈRPRET EN  
LLENGUA DE SIGNES DE CONSELL, I 
INCLUSIÓ EN NÒMINA 

ANA ROSA ABEJÓN 
CALLEJA 

380,79 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

14-7-08 CONTRACTE MENOR APROVACIÓ, AUTORITZACIÓ I 
ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 
DEL SERVEI REFERENT AL  
PATROCINI DEL "MAGAZINE" 
CULTURAL I ESPORTIU DE RADIO 
ARTÀ, DURANT EL 2008 

JAUME MASSANET 
BRUNET 

10000,00 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

14-7-08 RECONEIXER OBLIGACIÓ AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
DERIVAT DE LA RELACIÓ DE 
FACTURES  
6/46100/20080712 

DIVERSOS SEGONS 
RELACIÓ ADJUNTA 

403,39 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

14-7-08 RECONEIXER OBLIGACIÓ RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
DERIVAT DE LA RELACIÓ DE 
FACTURES 6/46100/20080711  

DIVERSOS SEGONS 
RELACIÓ ADJUNTA 

4004,70 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

15-7-08 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT EN 
COMISSIÓ DE SERVEIS A L'EXPO-
ZARAGOZA DEL SR. JORDI  
MINGUILLÓN CEBRIÁN 

JORDI  MINGUILLÓN 
CEBRIÁN  

0,00 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

15-7-08 DESPESES DE 
MANUTENCIÓ 

ABONAMENT DESPESES COMISSIÓ 
DE SERVEIS A L'EXPO-ZARAGOZA 
DEL SR. JORDI MINGUILLÓN  
CEBRIÁN 

JORDI MINGUILLÓN 
CEBRIÁN 

126,93 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

15-7-08 RECONEIXER OBLIGACIÓ AUTORITZACIO, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
DERIVATS DE LA RELACIÒ DE  
FACTURES 6/46100/20080714 

CARLSON WAGONLIT 
ESPAÑA, SLU 

1199,87 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

18-8-08 AUTORITZAR I DISPOSAR 
UNA DESPESA 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ AMB LA 
SOCIEDAD MERCANTIL LOCAL RADIO 
I TELEVISIO DE MALLORCA  
PER UN IMPORT DE  
120.000 EUROS CORRESPOENT A 
UNA PAGAMENT DE L'ANY 2008 PER A 
DESPESES D'INVERSIÓ  
(2NA.APORTACIÓ  
EXTRAORDINÀRIA) 

INTERVENCIO GENERAL 120000,00 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

19-8-08 ABONAR COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL 
SERVEI 

FUNCIO PÚBLICA 
NÒMINES, SR. ANTONI 
SALOM MARTORELL 

126,93 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

19-8-08 AUTORITZAR I DISPOSAR 
UNA DESPESA 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES 
VISTA LA RELACIÓ DE FACTURES 
DERIVADA DE LA  
RELACIÓ1/11100/200080814 A FAVOR 
DE CARSON WAGONLIT ESPAÑA SL 
AMB NIF B81861304 

INTERVENCIO GENERAL 300,96 



 20

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

21-8-08 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

MODIFICACIÒ RESOLUCIÓ DE DATA 
12 DE JUNY DE 2008, REFERENT A LA 
RELACIÓ DE FACTURES  
6/46100/20080612 (INCLOURE QUE EL 
PAGAMENT NO ES FA A L'EMPRESA 
SINÓ A L'ENTITAT  
FINANCERA) 

SA NOSTRA DE 
INVERSIONS, 
ESTABLIMENT 
FINANCER DE 
CRÈDIT,SA 

20880,00 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

21-8-08 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

MODIFICACIÒ RESOLUCIÓ DE DATA 
13 DE JUNY DE 2008, REFERENT A LA 
RELACIÓ DE FACTURES  
6/46100/20080613 (INCLOURE QUE  EL 
PAGAMENT NO ES FA A L'EMPRESA 
SINÓ A L'ENTITAT  
FINANCERA) 

SA NOSTRA DE 
INVERSIONS, 
ESTABLIMENT 
FINANCER DE CRÈDIT, 
SA 

20880,00 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

28-8-08 AUTORITZAR I DISPOSAR 
UNA DESPESA 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES 
VISTA LA RELACIÓ DE FACTURES 
DERIVADA DE LA RELACIÓ  
2/12100/20080808 PER IMPORT DE 
287,55 EUROS  

INTERVECIO GENERAL 287,55 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

1-9-08 RECONEIXER OBLIGACIÓ RECONÈIXER LES OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LA RELACIÓ DE 
FACTURES 6/46100/20080827  

MALLA, SA 70531,45 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

2-9-08 AUTORITZAR I DISPOSAR 
UNA DESPESA 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES 
RECONÈIXER L'OLBICGACIÓ 
DERIVADA DE LA RELACIÓ 
1/11100/20080827 A  
FAVOR DE ASSOCIATED MANAGER 
FOR DESIGN AMB CIF B62774179 PER 
IMPORT DE 24941,88 EUROS 

INTERVECIO GENERAL 24941,88 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

2-9-08 RECONEIXER OBLIGACIÓ RECONÈIXER LES OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LA RELACIÓ DE 
FACTURES 6/46100/20080902  

MALLA, SA 82623,35 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

3-9-08 RECONEIXER OBLIGACIÓ RECONÈIXER LES OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LA RELACIÓ DE 
FACTURES 6/46100/20080903  

MALLA, SA 125062,50 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

5-9-08 ADJUDICACIÓ EXPEDIENT 
DE CONTRACTACIÓ 

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DEL 
CONTRACTE DE SERVEI PER A 
L'ORGANITZACIÓ DEL CONCERT 
MALLORCA POP 08,MITJANÇANT  
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE 
PUBLICITAT A LA SOCIEDAD 
ESAPÑOLA DE RADIODIFUSIÓN SA 
PER UN IMPORT TOTAL  
DE 60.000 EUROS. 

INTERVENCIO GENERAL 60000,00 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

8-9-08 RECONEIXER OBLIGACIÓ RECONÈIXER LES OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LA RELACIÓ DE 
FACTURES 6/46100/20080908  

DIVERSOS SEGONS 
RELACIÓ ADJUNTA 

5006,74 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

9-9-08 RECONEIXER OBLIGACIÓ ACTUACIONS PO 131/2006 JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.1 DE PALMA 

1300,00 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

9-9-08 RECONEIXER OBLIGACIÓ AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER LES OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LA RELACIÓ DE 
FACTURES  
6/46100/20080909   

DIVERSOS SEGONS 
RELACIÓ ADJUNTA 

606,26 
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DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

1-8-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.: AL-2008/102. MARIA MARGARITA 
PEÑA GAYÀ , 
DEMARCACIÓ DE 
COSTES , AJ. CALVIÀ 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

1-8-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.: AL-2008/105. BOCALBER, S.L , 
DEMARCACIÓ DE 
COSTES , AJ. POLLENÇA 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

1-8-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.: AL-2008/106. BOCALBER, S.L , 
DEMARCACIÓ DE 
COSTES , AJ. POLLENÇA 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

1-8-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.: AL-2008/109. MAS VADELL ALCOVER, 
C.B , DEMARCACIÓ DE 
COSTES, AJ. CAMPOS 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

1-8-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.: AL-2008/123. BRIAN GERARD 
TWOMEY , DEMARCACIÓ 
DE COSTES ,  AJ. 
CALVIÀ 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

1-8-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

PRÒRROGA SIS MESOS. NÚM.EXP.: 
AL-2007/116. 

PASCALE BREGNARD , 
DEMARCACIÓ DE 
COSTES, AJ. ALCÚDIA 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

1-8-08 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÈD.: 007176/2008-007212/2008. VARIS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

4-8-08 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.: 007213/2008-007221/2008. VARIS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

5-8-08 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÈD.: 007222/2008-007275/2008. VARIS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

6-8-08 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÈD.: 007277/2008. VARIS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

7-8-08 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÈD.: 007278/2008-007340/2008. VARIS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

8-8-08 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÈD.: 007341/2008-007413/2008. VARIS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-8-08 ALTRES  DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL. 
NÚM.EXP.: 000207/2007-XIG. 

LEONARDO JIMÉNEZ 
MARTÍN 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-8-08 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL. 
NÚM. EXP.: 000048/2008-XIG. 

TONI ROSSELLÓ 
MESTRE 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-8-08 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL. 
NÚM.EXP.: 000001/2008-XIG. 

ANTONIO VALLCANERAS 
BONET 

0,00 
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DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-8-08 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL. 
NÚM.EXP.: 000003/2008-XIG. 

INMOCALMA, S.L 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-8-08 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL. 
NÚM.EXP.: 000010/2008-XIG. 

HEINER BERNARD 
NORDHOFF 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-8-08 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL. 
NÚM.EXP.: 000011/2007-XIG. 

LORENZO ORTEGA 
LÓPEZ 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-8-08 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL. 
NÚM.EXP.: 000017/2008-XIG. 

ANTHONY EDWARD 
HARRIS 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-8-08 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL. 
NÚM.EXP.: 000023/2008-XIG. 

GABRIEL SOLER MARTÍ 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-8-08 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL. 
NÚM.EXP.: 000042/2007-XIG. 

LORENZO ORTEGA 
LÓPEZ 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-8-08 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL. 
NÚM.EXP.: 000046/2008-XIG. 

ANTONIO BARCELÓ 
BENNÁSAR 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-8-08 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL. 
NÚM.EXP.: 000176/2007-XIG. 

MARIA ANTONIA COMAS 
CRESPÍ 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-8-08 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL. 
NÚM.EXP.: 000193/2007-XIG. 

JOSEP MORAGUES 
RIERA 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-8-08 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL. 
NÚM.EXP.: 000215/2007-XIG. 

NEWSTART 
INVESTMENT, S.L 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-8-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.: AL-2007/268. DONATELO RAC & 
GROUP, S.L, 
DEMARCACIÓ DE 
COSTES, AJ. POLLENÇA 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-8-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.: AL-2008/126. FERNANDO PORTO VILA 
, DEMARCACIÓ DE 
COSTES, AJ. POLLENÇA 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-8-08 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÈD.: 007414/2008-007440/2008. VARIS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-8-08 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.: 001193/2008. Y.R.M , AJ. PALMA DE 
MALLORCA. 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-8-08 DENEGACIÓ DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM.EXP.: 001522/2008. J.A.M.C , AJ. MARIA DE 
LA SALUT 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-8-08 DENEGACIÓ DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM.EXP.: 002041/2008. M.M.C , AJ. SA POBLA 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000007/2008-HLSR. JACQUES IVES 
DECHARNEUX 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000008/2008-HLSR. PEDRO NADAL RIERA 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000011/2008-HLSR. MARIA ASUNCIÓN 
LLADÓ RIGO 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000016/2008-HLSR. JAVIER BOSCH ARISO 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000026/2008-HLSR. ANDREU ARROM RAMIS 0,00 
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DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000029/2008-HLSR. JAN DEREK HAUSEN 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000044/2008-HLSR. ANDREU MONSERRAT 
NOGUERA 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000050/2008-HLSR. ANTONIO TRUYOLS 
AMER 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000070/2008-HLSR. JAUME ARTIGUES 
OLIVER 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000076/2004-HLSR. PEDRO ANTONIO 
OBRADOR CRUZ 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000079/2008-HLSR. CATALINA SERRA 
PASTOR 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000084/2008-HLSR. BERNARDO POL REUS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000086/2008-HLSR. NADAL VALLESPIR 
FERRER 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000089/2006-HLSR. JOSÉ MARTORELL 
FABREGAS 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000093/2007-HLSR. MIGUEL PERELLÓ 
GELABERT 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000095/2008-HLSR. MICAELA VICENS PONS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000096/2008-HLSR. CLARA ROMERO 
MARTÍNEZ 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000098/2007-HLSR. VOLGER RUDIGER 
ERWIN PAULY 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000102/2008-HLSR. FERMÍN DORADO 
RODRÍGUEZ 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000106/2008-HLSR. BARTOMEU NIELL 
BORRÁS 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000108/2008-HLSR. ANTONIO GOMILA 
DURÁN 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000115/2008-HLSR. JAUME MASCARÓ 
SANSÓ 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000116/2008-HLSR. CONSTRUCCIONS I 
PROMOCIONS ES MACS, 
S.L 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000125/2008-HLSR. JERÓNIMO 
SANTANDREU SUREDA 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000191/2006-HLSR. PEDRO SOLIVELLAS 
SUREDA 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000216/2007-HLSR. PEDRO A. AMENGUAL 
CARRIÓ 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000326/2007-HLSR. BORJA VILADOMIU 
RODRÍGUEZ-ARIAS 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000363/2007-HLSR. JOANA TORRENS 
SERRA 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000375/2007-HLSR. STEFANIE CORBAE 0,00 
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DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000399/2007-HLSR. JAIME TOMÁS 
ARTIGUES 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000416/2007-HLSR. MOLI MAJORA, S.L 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000431/2007-HLSR. CATALINA PLANISI 
MARTORELL 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000443/2007-HLSR. KLAUS FRISCH 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000473/2007-HLSR. MARTIN PEITHMANN 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000477/2007-HLSR. JOSÉ LUIS LAPRESA 
RODRÍGUEZ-
CONTRERAS 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000511/2007-HLSR. CONSTRUCCIONES 
FERRIOL FLORIT, S.L 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000514/2007-HLSR. CONSTRUCCIONES 
FERRIOL FLORIT, S.L 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000536/2007-HLSR. PEDRO RIGO VALLBONA 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000545/2007-HLSR. ELDER SERVICIOS Y 
CONSULTORÍA, S.L 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000552/2007-HLSR. MIQUEL OBRADOR 
LLADÓ 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000555/2007-HLSR. ANTONIA ROSSELLÓ 
BLANCH 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.:000078/2008-HLSR. ANTONIA NADAL RIERA 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.:000107/2008-HLSR. RAMÓN MARTÍN 
BUSUTIL VALLS 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

11-8-08 EXPEDICIÓ DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM.EXP.: 002211/2008. FRANCISCA GARAU 
BARCELÓ 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

12-8-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

PRÒRROGA AUTORITZACIÓ OBRES 
ZSP. NÚM.EXP.: AL-2006/182. 

VELL MARÍ, S.A , 
DEMARCACIÓ DE 
COSTES, AJ. 
CAPDEPERA 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

12-8-08 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÈD.: 007441/2008-007445/2008. VARIS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

13-8-08 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÈD.: 007446/2008-007452/2008. VARIS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

13-8-08 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.: 000798/2008. C.E.A.C , AJ. MARRATXÍ 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

14-8-08 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÈD.: 007453/2008-007497/2008. VARIS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

18-8-08 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÈD.: 007498/2008-007535/2008.  VARIS 0,00 
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DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

19-8-08 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÈD.: 007536/2008-007572/2008. VARIS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

20-8-08 ALTRES DEVOLUCIÓ TAXA INGRESSADA 
INDEGUDAMENT. EXP.: HLSR 
000503/2007. 

RICHARD THOMAS 
CLEMENS, 
INTERVENCIÓ GENERAL 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

20-8-08 ALTRES DEVOLUCIÓ TAXA INGRESSADA 
INDEGUDAMENT. EXP.: XIG 
000040/2008. 

INTERVENCIÓ GENERAL 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

20-8-08 APROVAR FACTURES ADO CODI RELACIÓ DE 
FACTURES:72/43210/20080806. 

VARIS, INTERVENCIÓ 
GENERAL 

4057,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

20-8-08 AUTORITZAR I DISPOSAR 
UNA DESPESA 

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA 
55.43240.22706, DE LES DESPESES 
DEL CONSELL DE MALLORCA ANY  
2008.(T.P COORDINACIÓ I SEGUIMENT 
DECLARACIÓ S.TRAMUNTANA P. 
HUMANITAT). 

ANTONI BOSCH 
FERRAGUT, 
INTERVENCIÓ GENERAL 

6316,83 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

20-8-08 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÈD.: 007573/2008-007614/2008. VARIS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

20-8-08 RECONEIXER OBLIGACIÓ NÚM.FACTURA:2008148 DE 31/07/08, 
DINS LA RELACIÓ FACTURES: 
52/43240/20080804. 

SISTEMAS 
DOCUMENTALES 
INFORMATIZADOS SDI, 
S.L , INTERVENCIÓ 
GENERAL 

2666,67 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

21-8-08 ALTRES  DECLARACIÓ INTERÈS 
GENERAL.NÚM.EXP.: 000132/2007-XIG. 

ANTÒNIA FERRIOL 
LLULL 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

21-8-08 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL. 
NÚM.EXP.: 000012/2008-XIG. 

JULIO TOME BARCELÓ 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

21-8-08 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL. 
NÚM.EXP.: 000014/2008-XIG. 

JAUME FERRER RAMÓN 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

21-8-08 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL. 
NÚM.EXP.: 000041/2008-XIG. 

ROBERTO 2000, S.L 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

21-8-08 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL. 
NÚM.EXP.: 000044/2007-XIG. 

CATALINA BOVER 
LLABRÉS 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

21-8-08 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL. 
NÚM.EXP.: 000050/2008-XIG.  

JUAN POL ROSSELLÓ 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

21-8-08 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL. 
NÚM.EXP.: 000107/2008-XIG. 

AGRONATURA, S.A.T 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

21-8-08 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL. 
NÚM.EXP.: 000111/2007-XIG. 

AMER E HIJOS, S.A 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

21-8-08 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL. 
NÚM.EXP.: 000113/2007-XIG. 

MARGALIDA COLL 
SEGUÍ 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

21-8-08 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL. 
NÚM.EXP.: 000144/2007-XIG. 

JOAN ADROVER 
BLANCH 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

21-8-08 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL. 
NÚM.EXP.: 000213/2007-XIG. 

PEDRO JOSÉ BETETA 
GÓMEZ 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

21-8-08 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL. 
NÚM.EXP.: 000250/2006-XIG. 

REDES Y TENDIDOS DE 
BALEARES, S.A 

0,00 
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DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

21-8-08 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL. 
NÚM.EXP.: 000258/2006-XIG. 

ANTÒNIA AMER SAMPOL 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

21-8-08 APROVAR FACTURES ADO CODI RELACIÓ FACTURES: 
72/43210/20080801. 

VARIS, INTERVENCIÓ 
GENERAL 

1034,62 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

21-8-08 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÈD.: 007615/2008-007686/2008. VARIS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

21-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP. :000560/2007-HLSR. PEDRO SIMONET 
HOMAR 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

21-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000004/2008-HLSR. PEDRO GALMÉS 
BENNÁSAR 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

21-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000020/2008-HLSR. CARLOS BAILLARGEON 
BINIMELIS 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

21-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000022/2008-HLSR. MARIO ANDREOLI 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

21-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000058/2008-HLSR. JUAN REYNES 
RECHACH 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

21-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000061/2008-HLSR. MARGARITA VIDAL RIGO 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

21-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000064/2008-HLSR. RESE DOROTHEA 
ZUMHOLZ 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

21-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000065/2008-HLSR. RESE DOROTHEA 
ZUMHOLZ 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

21-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000066/2008-HLSR. RESE DOROTHEA 
ZUMHOLZ 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

21-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000068/2008-HLSR. RESE DOROTHEA 
ZUMHOLZ 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

21-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000093/2008-HLSR. FRANCISCO PÉREZ 
LÓPEZ 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

21-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000103/2008-HLSR. MARÍA MAGDALENA 
SERVERA ROSSELLÓ 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

21-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000114/2008-HLSR. ANTONIO ANTICH 
SIQUIER 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

21-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000134/2008-HLSR. WORTHINGTON 
NICHOLLS LIMITED 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

21-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000159/2004-HLSR. JOSÉ A. GARCÍA 
ESTEBÁNEZ 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

21-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000255/2007-HLSR. ENRIQUE MIGUEL 
SOSPEDRA LARA 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

21-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000302/2007-HLSR. GABRIEL ALOY LLABRÉS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

21-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000309/2006-HLSR. HARRIET CORDELIA 
THIELE 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

21-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000346/2007-HLSR. ANDREU MONTSERRAT 
NOGUERA 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

21-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000368/2007-HLSR. CATALINA GELABERT 
NIELL 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

21-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000384/2007-HLSR. INMO LIVING RUSTIC, 
S.L 

0,00 
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DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

21-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000445/2007-HLSR. MARFLOMAR BALEAR, 
S.L 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

21-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000483/2007-HLSR. INMO BAUN, S.L 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

21-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000484/2007-HLSR. INMO BAUN, S.L 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

21-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000490/2007-HLSR. FRANCISCA BARCELÓ 
RIGO 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

21-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000493/2007-HLSR. INMO BAUN, S.L 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

21-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000499/2007-HLSR. GREGORIO MULET 
ENSEÑAT 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

21-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000501/2007-HLSR. FRANCISCA CALVIN 
TRUJILLO 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

21-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000502/2007-HLSR. JUAN MIGUEL 
FERNÁNDEZ PACHECO 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

21-8-08 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000548/2007-HLSR. MARÍA CLADERA 
BURGUERA 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

21-8-08 RECONEIXER OBLIGACIÓ FACTURA NÚM:40/2008 DE 07/07/08, 
DINS LA RELACIÓ 
FACTURES:52/43240/20080708. 

GABINET D'ANÀLISI 
AMBIENTAL I 
TERRITORIAL, S.L , 
INTERVENCIÓ GENERAL 

10208,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

21-8-08 RECONEIXER OBLIGACIÓ FACTURA NÚM:CR1804250 DE 
23/07/08 DINS LA RELACIÓ 
FACTURES:52/43240/20080811. 

COL·LEGI OFICIAL 
ARQUITECTES ILLES 
BALEARS, INTERVENCIÓ 
GENERAL 

5909,99 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

21-8-08 RECONEIXER OBLIGACIÓ FAVTURA NÚM.: 07/2008 DE 01/07/08, 
DINS LA RELACIÓ FACTURES: 
52/43240/20080707. 

JUAN CARLES FUSTER 
GUASP, INTERVENCIÓ 
GENERAL 

6000,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

21-8-08 RECONEIXER OBLIGACIÓ NÚM. FACTURA:1/2008 DE 01/08/08 
DINS LA RELACIÓ FACTURES: 
72/43210/20080802. 

JENNIFER DICKSON 
CAMARGO, 
INTERVENCIÓ GENERAL 

2333,31 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

22-8-08 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.: AL-2008/118. NANY GARAU 
NOGUERA, 
DEMARCACIÓ DE 
COSTES, AJ. 
CAPDEPERA 

0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

22-8-08 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NUM.CED.: 007687/2008-007831/2008. VARIS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

22-8-08 DENEGACIÓ DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM.EXP.:002201/2008. S.F.O , AJ. SES SALINES 0,00 
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DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

22-8-08 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

ASSIST. CURS ESTIU UIB 2008: 
INFRASTRUCTURES VERDES: 
FALQUES VERDES, PARCS  
PERIURBANS, CORREDORS 
ECÓLÒGICS I CONNECTIVITAT DEL 
28-31/07 A PALMA. 

JAIME JAUME PONSETI, 
FUNCIÓ PÚBLICA, 
CONSELLER EXECUTIU 
D'INTERIOR. 

103,60 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

22-8-08 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

ASSIST. CURS ESTIU UIB 
2008:INFRASTRUCTURES VERDES: 
FALQUES VERDES, PARCS 
PERIURBANS,  
CORREDORS ECOLÒGICS I 
CONNECTIVITAT DEL 28-31/7 A 
PALMA. 

CAROLINA HORRACH 
MORA, FUNCIÓ 
PÚBLICA, CONSELLER 
EXECUTIU D'INTERIOR 

103,60 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

22-8-08 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

ASSISTIR CURS D'ESTIU UIB 2008: 
INFRASTRUCTURES VERDES, DEL 
28/07-31/07/2008 A PALMA DE  
MALLORCA. 

ADRIANA ROSA POUSA 
GARCÍA, FUNCIÓ 
PÚBLICA, CONSELLER 
EXECUTIU D'INTERIOR 

45,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

25-8-08 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NUM.CED.: 007832/2008-007859/2008. VARIS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

26-8-08 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NUM.CED.: 007860/2008-007879/2008. VARIS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

27-8-08 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NUM.CED.: 007880/2008-007891/2008. VARIS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

28-8-08 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÈD.: 007892/2008-007949/2008. VARIS 0,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

29-8-08 AUTORITZAR I DISPOSAR 
UNA DESPESA 

AP. CONTRACTACIÓ MENOR ASS. 
TÈCNICA PR REDACTAR ESQUEMA 
DIRECTOR DESENVOLUPAMENT  
ÀREA RECONVERSIÓ TERRITORIAL 
9.1 PALMA-MARRATXÍ, DEL PTM. 

ANTONI FORTEZA 
FORTEZA, INTERVENCIÓ 
GENERAL 

19720,00 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI 

29-8-08 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÈD.: 007950/2008-007962/2008. VARIS 0,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

16-6-08 AUTORITZAR I DISPOSAR 
UNA DESPESA 

CONTRACTE MENOR PER A 
L'ASSISTÈNCIA DE GUÍES TUÍSTICS 
DE MALLORCA A VISITES I  
CONFERÈNCIES A PERPINYÀ AMB 
MOTIU DE L'ANY JAUME I 

COL.LEGI OFICIAL DE 
GUIES TURÍSTICS DE 
LES ILLES BALEARS. 

5620,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

21-7-08 INICIAR EXPEDIENT CONTRACTACIÓ D'UN SERVEI QUE TÉ 
PER OBJECTE ORGANITZAR I 
COORDINAR L'EXPOSICIÓ "ART I  
VI A MALLORCA", MITJANÇANT 
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE 
PUBLICITAT. 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I TURISME 

0,00 
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DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

1-8-08 INICIAR EXPEDIENT CONTRACTACIÓ D'UN SERVEI QUE TÉ 
PER OBJECTE PROMOCIONAR ELS 
PRODUCTES MALLORQUINS  
A LA CADENA ALEMANYA DE 
MERCATS DELIKATESSEN, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT 
NEGOCIAT SENSE  
PUBLICITAT. 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I TURISME 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

7-8-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

DESPESES LOCOMOCIÓ ORGANS DE 
GOVERN 

DIRECTTRAVEL, S.L. 216,21 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

13-8-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

IMPRESIÓ CARTES "MALLORCA WEEK 
" EN VARIS IDIOMES PER LES OIT'S 

CLAVE DE PUBLICITAT, 
S.A. 

2412,80 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

14-8-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

DESPESES SERVEI DE 
CORRESPONDÈNCIA DE JULIOL 

SOCIEDAD ESTATAL 
CORREOS Y 
TELÉGRAFOS, S.A. 

314,75 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

14-8-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

DESPESES SERVEI DE CÒPIES DE LA 
O.I.T. AEROPORT 

SISTEMAS DE OFICINAS 
DE BALEARES 

200,07 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

18-8-08 AUTORITZAR I DISPOSAR 
UNA DESPESA 

CONTRACTE MENOR PER 
PROMOCIONAR ELS PRODUCTES DE 
MALLORCA A LA CELEBRACIÓ DE  
MALLORCA WESTERN FESTIVAL 

LA MODERNA 
ORGANIZACIÓN Y 
DIRECCIÓN DE 
ACONTECIMIENTOS, S.L. 

7064,40 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

18-8-08 RECTIFICAR RESOLUCIÓ CONTRACTE MENOR PER 
L'ORGANITZACIÓ, MUNTATGE I 
MATERIAL PROMOCIONAL DEL 
FESTIVAL  
PING!2008 

ASSOCIACIÓ CULTURAL 
SA TARONJA 

17740,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

18-8-08 RECTIFICAR RESOLUCIÓ CONTRACTE MENOR PER 
PATROCINAR EL MALLORCA 
WESTERN FESTIVAL 

BEACH EVENT 
CONSULTING, S.L. 

18000,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

20-8-08 APROVAR EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

AUTORITZACIÓ DE DESPESA. 
CONTRACTE DE SERVEI PER 
ELABORAR UN PLA DE 
COMPETITIVITAT  
TURÍSTICA DE MALLORCA, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT 
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT. 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I TURISME 

60000,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

21-8-08 AUTORITZAR I DISPOSAR 
UNA DESPESA 

CONTRACTE MENOR PER 
ORGANITZAR UN WORKSHOP A 
MADRID 

MALLORCA 
CONVENTION BUREAU 

16000,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

25-8-08 ADJUDICACIÓ EXPEDIENT 
DE CONTRACTACIÓ 

ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DEL 
CONTRACTE DE PATROCINI DE LA XIII 
TEMPORADA DE BALLET DE  
MALLORCA. 

ALINMU, S.A.  - 
TEMPORADA DE BALLET 
DE MALLORCA (TBM) - 

39000,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

25-8-08 RECONEIXER OBLIGACIÓ IMPRESIÓ 500 CATÀLEGS 
"EXPOSICION 20 ICONOS DEL SIGLO 
XX- MUSEO DEL TRAJE". 

GRAFICAS MURIEL, S.A. 8220,92 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

25-8-08 RECONEIXER OBLIGACIÓ PUBLICACIÓ REVISTA DE PROMOCIÓ 
TURÍSTICA PER AL MERCAT TURISTIC 
RUS. 

PUBLIART SERVEIS 
GENERALS DE 
COMUNICACIÓ, SL. 

5608,60 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

27-8-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

DESPESES D'AIGUA I MAQUINARIA. FONT OASIS, S.L. 105,52 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

27-8-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

DESPESES DERIVADES DE 
CURS/CONFERÈNCIES. 

CARLSON WAGONLIT 
ESPAÑA, S.L. 

709,52 
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DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

27-8-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

DESPESES MATERIAL D'OFICINA AVALGO, S.A. 201,10 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

27-8-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

DESPESES MATERIAL D'OFICINA AVALGO, S.A. 218,15 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

27-8-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

DESPESES SUMINISTRE ELÈCTRIC ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.L. 

416,61 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

27-8-08 AUTORITZAR I DISPOSAR 
UNA DESPESA 

CONTRACTE MENOR PER A LA 
CREACIÓ I EMISSIÓ PER RADIO DE 
MICROESPAIS INFORMATIUS DE  
PROMOCIÓ DE PRODUCTES 
GASTROALIMENTARIS DE MALLORCA. 

DAS INSELRADIO, S.L. 13340,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

27-8-08 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES DERIVADES DEL 
CENTENARI DEL NAIXEMENT DEL REI 
JAUME I 

COL.LEGI OFICIAL DE 
GUIES TURÍSTICS DE 
LES ILLES BALEARS. 

5620,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

27-8-08 RECONEIXER OBLIGACIÓ ORGANITZACIÓ MARATÓ 
INTERNACIONAL BADIA D'ALCUDIA. 

SN SPORT MARKETING, 
S.L. 

11553,60 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

27-8-08 RECONEIXER OBLIGACIÓ REIMPRESIÓ 100.000 FULLETONS 
"COTXES DE LLOGUER" I 
REIMPRESIÓ 100.000  
FULLETONS "EXCURSIONS EN 
BARCA". 

CLAVE DE PUBLICITAT, 
S.A. 

12055,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

3-9-08 RECONEIXER OBLIGACIÓ DISTRIBUIR MATERIAL IMPRÈS DE LA 
DIRECCIÓ INSULAR DE TURISME. 

SALVADOR PAYERAS 
ALZAMORA 

7375,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

4-9-08 RECTIFICAR RESOLUCIÓ RECTIFICAR RESOLUCIÓ DE DATA 26 
DE JUNY PER ERROR MATERIAL. 

SALVADOR PAYERAS 
ALZAMORA 

3687,50 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

8-9-08 AUTORITZAR I DISPOSAR 
UNA DESPESA 

CONTRACTE MENOR DE GESTIÓ I 
DIRECCIÓ DEL PROJECTE DE 
TURISME CULTURAL DE VISITA D'UN  
NOU ESPAI AL CONVENT DE LES 
CAPUTXINES DE PALMA. 

AINA PASCUAL 
BENNASAR 

3353,91 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIAL 

4-8-08 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIO EN NOMINA DE DESPESES 
DE QUILOMETRATGE 

JOANA MANERA 
TORRENS 

172,76 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIAL 

20-8-08 CONCESSIÓ SUBVENCIÓ 
AD 

RESOLUCIÓ PER RECONEIXER 
L'OBLIGACIÓ I ORDENAR EL 
PAGAMENT CORRESPONENT A UNA  
SUBVENCIÓ 

ASSOCIACIÓ DE 
TERCERA EDAT DE 
PORTALS 

7669,20 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIAL 

21-8-08 APROVAR FACTURES ADO ADO DE LA RELACIO DE FACTURES 
AMB CODI 40/32300/20080505 
RELATIVES A DESPESES DE  
PERSONES MAJORS/ESPORTS I 
PROMOCIO SOCIOCULTURAL  

S.E. CORREOS Y 
TELEGRAFOS S.A. 

602,99 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIAL 

21-8-08 APROVAR FACTURES ADO ADO DE LA RELACIO DE FACTURES 
AMB CODI 40/32300/20080616 
RELATIVES A DESPESES DE  
PERSONES MAJORS/ESPORTS I 
PROMOCIO SOCIOCULTURAL 

S.E. CORREOS Y 
TELEGRAFOS, S.A 

501,31 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIAL 

21-8-08 RECONEIXER OBLIGACIÓ RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS DE 
LA RELACIO DE FACTURES AMB CODI 
40/32300/20080731  
RELATIVES  A DESPESES DE 
PERSONES MAJORS/PROMOCIO 
SOCIOCULTURAL 

PERSONES FISIQUES O 
JURIDIQUES QUE S'HI 
INDIQUEN 

3818,08 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

18-6-08 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA DE 
DESPESES PER DESPLAÇAMENT I/O 
DIETES I/O MATRÍCULA. 

SR. MIQUEL SIMONET 
CAPELLÀ 

69,99 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

18-6-08 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA DE 
DESPESES PER DESPLAÇAMENT I/O 
DIETES I/O MATRÍCULA. 

SRA. MONTSERRAT 
MOLINS DURAN 

69,99 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

18-6-08 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA DE 
DESPESES PER DESPLAÇAMENTS I/O 
DIETES I/O MATRÍCULA. 

SRA. MONTSERRAT 
MOLINS DURAN 

139,98 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

18-6-08 INICIAR EXPEDIENT INICI D'EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ PER LA 
EL·LABORACIÓ I POSADA EN MARXA 
D'UN PLA  
ESTRATÈGIC DE MODERNITZACIÓ. 

DEPARTAMENT 
AFECTAT 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

18-6-08 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT DE PRORROGA DEL 
CONTRACTE DE CUSTÒDIA I 
TRANSPORT DELS DOCUMENTS  
PROCEDENTS DE L'ARXIU GENERAL. 

DEPARTAMENT 
AFECTAT 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

18-6-08 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT DE PRORROGA DEL 
CONTRACTE DEL SERVEI DE 
RECOLLIDA D'ANIMALS A LES  
CARRETERES DE MALLORCA. 

DEPARTAMENT 
AFECTAT 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

18-6-08 JUSTIFICACIÓ BESTRETA 
CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE LA BESTRETA DE 
CAIXA FIXA 

SRA. MARIA CAPELLÀ 
TROBAT 

64,81 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

18-6-08 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA DE 
DESPESES PER DESPLAÇAMENTS I/O 
DIETES I/O MATRÍCULA. 

SRA. MONTSERRAT 
MOLINS DURAN 

139,98 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

19-6-08 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA DE 
DESPESES DE QUILOMETRATGE. 

SR. JOSE MORRO MARTI 37,56 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

19-6-08 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA PER 
DESPESES DE QUILOMETRATGE. 

SR. MANUEL MUDARRA 
RONCERO 

147,88 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

19-6-08 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA PER 
DESPESES DE QUILOMETRATGE. 

SR.ANTONI PALMER 
SANCHEZ 

140,84 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

19-6-08 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA PER 
DESPESES DE QUILOMETRATGE. 

SRA. ISABEL DIAZ 
FERRER 

61,03 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

19-6-08 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA PER 
DESPESES DE QUILOMETRATGE. 

SRA. JERÒNIA SALVÀ 
MUT 

56,33 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

19-6-08 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA PER 
DESPESES DE QUILOMETRATGE. 

SRA. MARIA CAPELLÀ 
TROBAT  

52,58 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

19-6-08 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA PER 
DESPESES DE QUILOMETRATGE. 

SRA. MONTSERRAT 
MOLINS DURAN 

274,63 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

19-6-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES. 

RELACIÓ 
62/72100/20080606 

657,41 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

19-6-08 APROVAR FACTURES ADO RELACIÓ DE FACTURES DEL JURADO 
PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN 
FORZOSA DE ILLES BALEARS. 

RELACIÓ 
79/51110/20080620 

831,39 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

19-6-08 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA CURSOS 

AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA 
JORNADA 

SRA. MARTA SABATER 
FORTEZA-REY 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

19-6-08 JUSTIFICACIÓ BESTRETA 
CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE LA BESTRETA DE 
CAIXA FIXA. 

SRA. MARIA CAPELLÀ 
TROBAT 

1137,45 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

19-6-08 RECONEIXER OBLIGACIÓ ABONAMENT DE PASSATGES DEL 
DESPLAÇAMENT DE LA SRA. 
MONTSERRAT MOLINS DURAN A  
MADRID. 

CARLSON WAGONLIT 
TRAVEL 

124,52 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

19-6-08 RECONEIXER OBLIGACIÓ AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
RELATIVES A DESPESES DE  
L'EDIFICI DE LA MISERICÒRDIA / 
HISENDA I INNOVACIÓ 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2008. 

RELACIÓ 
73/45110/20080619 

2743,40 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

19-6-08 RECONEIXER OBLIGACIÓ RELACIÓ DE FACTURES D'ADOFC. RELACIÓ 
74/43230/20080616 

13887,74 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

19-6-08 RECONEIXER OBLIGACIÓ RELACIÓ DE FACTURES D'ADOFC. RELACIÓ 
75/43250/20080616 

1874,43 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

20-6-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES RELACIÓ 
9/12110/20080515 

2274,98 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

20-6-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES. 

RELACIÓ 
10/12120/20080503 

3572,22 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

20-6-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES. 

RELACIÓ 
95/51110/20080531 

7022,15 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

20-6-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES. 

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

12485,68 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

20-6-08 APROVAR FACTURES ADO RELACIÓ DE FACTURES DE 
MELCHOR MASCARÓ 

MELCHOR MASCARÓ, 
SA 

9375,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

20-6-08 APROVAR FACTURES ADO RELACIÓ DE FACTURES MELCHOR 
MASCARÓ 

MELCHOR MASCARÓ, 
SA 

9375,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

20-6-08 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE 
L'AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE DE NETEJA  
DE L'ESCOLA TALLER MESTRES 
D'AIXA. 

MAC INSULAR, SL 129,35 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

24-6-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES CARLSON WAGONLIT 
ESPAÑA SLU 

213,42 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

24-6-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES LIMPIEZAS BRILLO, SA 601,33 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

24-6-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES MAREBLUE, SA 625,95 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

24-6-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES RELACIÓ 
10/12120/20080531 

8066,48 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

24-6-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES. 

CARLSON WAGNOLIT 
ESPAÑA,SLU 

402,42 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

24-6-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES. 

CARLSON WAGONLIT, 
S.L 

211,46 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

24-6-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES. 

INDUSTRIAS GRÁFICAS 
MALLORQUINAS, SA 

1145,48 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

24-6-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES. 

LIMPIEZAS BRILLO, SA 278,61 



 33

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

24-6-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES. 

MANTENIMIENTOS 
MARPE,SL 

1362,18 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

24-6-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES. 

RELACIÓ 
71/12130/20080529 

734,08 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

24-6-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES. 

S'ARROSERÍA 
CAPISCOL, SL 

119,31 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

24-6-08 APROVAR FACTURES ADO RELACIÓ DE FACTURES D'OPTIMÀLIA 
BALEAR, S.L 

ISS SERVICIOS AUX. Y 
COMPLEMENTARIOS 
OFICINA, SA 

34494,45 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

24-6-08 APROVAR FACTURES ADO RELACIÓ DE FACTURES D'OPTIMÀLIA 
BALEAR, S.L 

ISS SERVICIOS AUX. Y 
COMPLEMENTARIOS 
OFICINA,SA 

34494,45 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

24-6-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ DE GARANTÍA 
DEFINITIVA CONTRACTE DEL SERVEI 
D'ORGANITZACIÓ DE LES  
EXPOSICIONS QUE ES REALITZIN A 
LA CAPELLA DE LA MISERICÒRDIA 
DURANT L'ANY 2007. 

COMUNICACIÓ ARA 
BALEARS, SL 

6960,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

24-6-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ GARANTIA  DEFINITIVA 
CONTRACTE RELATIU A LA 
CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA  
TÈCNICA INTEGRAL PER L'APLICACIÓ 
INFORMÀTICA DE RECURSOS 
HUMANS. 

CARLOS CASTILLA 
INGENIEROS, SA 

1075,02 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

24-6-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ GARANTIA  DEFINITIVA 
CONTRACTE RELATIU A LA 
IMPLANTACIÓ I EXECUCIÓ DE  
L'APLICACIÓ INFORMATICA DE 
RECURSOS HUMANS. 

CARLOS CASTILLA 
INGENIEROS, SA 

2640,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

24-6-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ GARANTIA  DEFINITIVA 
CONTRACTE RELATIU AL 
SUBMINISTRAMENT DE 
PUBLICACIONS  
PERIÒDIQUES DESTINADES A LES 
BIBLIOTEQUES. 

DISTRIBUIDORA 
ROTGER, SA 

1960,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

24-6-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA 
CONTRACTE RELATIU A LA A LA 
IMPLANTACIÓ I EXECUCIÓ DE  
L'APLICACIÓ INFORMÀTICA DE 
RECURSOS HUMANS. 

CARLOS CASTILLA 
INGENIEROS, SA 

440,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

24-6-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA 
CONTRACTE RELATIU A LA GESTIÓ 
DE NÒMINES DEL CONSELL  
INSULAR DE MALLORCA. 

CARLOS CASTILLA 
INGENIEROS, S.A 

2644,45 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

24-6-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA 
CONTRACTE RELATIU AL SERVEI DE 
MANTENIMENT I  
CONSERVACIÓ D'EDIFICIS DEL 
CONSELL. 

UTE PASTOR S.A Y 
COMERCIAL 
INSTALADORA BALEAR, 
S.A 

5780,00 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

24-6-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA 
CONTRACTE RELATIU AL SERVEI DE 
MANTENIMENT I  
CONSERVACIÓ D'EDIFIFCIS DEL 
CONSELL DE MALLORCA. 

UTE PASTOR S.A Y 
COMERCIAL 
INSTALADORA BALEAR, 
S.A 

2000,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

24-6-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA 
CONTRACTE RELATIU AL 
SUBMINISTRAMENT DE 5000 
AGENDES  
PER L'ANY 2007. 

RED WINE GRAFIC, SL 2436,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

24-6-08 JUSTIFICACIÓ BESTRETA 
CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE LA BESTRETA DE 
CAIXA FIXA 

SR. JORDI AMER 
BONNÍN, HABILITAT DEL 
SERVEIS GENERALS 

538,65 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

24-6-08 JUSTIFICACIÓ BESTRETA 
CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE LA BESTRETA DE 
CAIXA FIXA 

SR. PERE BOVER 
CRESPÍ, HABILITAT DEL 
DEPT. DE MEDI AMBIENT 

1316,49 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

24-6-08 JUSTIFICACIÓ BESTRETA 
CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE LA BESTRETA DE 
CAIXA FIXA. 

SR. JORDI AMER 
BONNÍN, HABILITAT DEL 
SERVEIS GENERALS 

16,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

24-6-08 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE 
DATA 16 DE MAIG DE 2008 DE 
RECONEIXEMENT  
D'OBLIGACIONS. 

RELACIÓ 
95/45110/20080418 

42502,44 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

24-6-08 RECONEIXER OBLIGACIÓ AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
RELATIVES A DESPESES DE  
L'EDIFICI DE LA MISERICÒRDIA 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2008. 

RELACIÓ 
75/45110/20080620 

2417,08 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

25-6-08 ABONAR COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT DE COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT A LA SRA. VIRGINIA 
GARCÍA GIMÉNEZ DEL  
DEPT. D'HISENDA I INNOVACIÓ. 

SRA. VIRGINIA GARCÍA 
GIMÉNEZ 

33,56 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

25-6-08 ADJUDICACIÓ EXPEDIENT 
DE CONTRACTACIÓ 

ADJUDICACIÓ DE L'EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE 
MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ  
DE LLICÈNCIES D'EINES SIT. 

ESRI ESPAÑA 
GEOSISTEMAS, SA 

30000,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

25-6-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES CARLSON WAGONLIT 
ESPAÑA, S.L.U 

106,71 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

25-6-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES CARLSON WAGONLIT 
ESPAÑA, SL 

1092,58 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

25-6-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA 
CONTRACTE CONSULTORIA I 
ASSISTÈNCIA TÈCNICA INTEGRAL  
PER A LA IMPLANTACIÓ I EXECUCIÓ 
DE L'APLICACIÓ INFORMÀTICA DE 
RECURSOS HUMANS.  

CARLOS CASTILLA 
INGENIEROS, SA 

1290,81 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

25-6-08 JUSTIFICACIÓ BESTRETA 
CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE LA BESTRETA DE 
CAIXA FIXA 

SR. JORDI AMER 
BONNÍN, HABILITAT DEL 
SERVEIS GENERALS 

129,55 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

25-6-08 JUSTIFICACIÓ BESTRETA 
CAIXA FIXA 

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

SR. GUILLEM CORTÉS 
MORA, HABILITAT DEL 
DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

49,35 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

25-6-08 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

MODIFICACIÓ D'UNA RESOLUCIÓ DE 
JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE 
CAIXA FIXA.  

RELACIÓ 
1/11100/20080519 

2140,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

25-6-08 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ 
D'APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES. 

LIMPIEZAS BRILLO, SA 278,61 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

25-6-08 RECONEIXER OBLIGACIÓ APROVACIÓ DE CERTIFICACIÓ I 
RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ DE 
LA CINQUENA CERTIFICACIÓ  
D'OBRA "ADEQUACIÓ DE LA NAU 
AÏLLADA ON ES DESENVOLUPA LA 
INSPECCIÓ TÈCNICA DE  
VEHICLES.  

PASTOR, SA 25547,32 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

25-6-08 RECONEIXER OBLIGACIÓ RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ DE 
LA CERTIFICACIÓ FINAL DE LES 
OBRES DE REFORMA INTERIOR  
PER A L'ADAPTACIÓ DE LA LLIRERIA 
ILLA DE LLIBRES AL CENTRE 
CULTURAL DE LA MISERICÒRDIA. 

CONSTRUCCIONES 
PASTOR, SA 

9781,59 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

26-6-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ D'AVAL I D'UN INGRÉS 
INDEGUT. 

SENYOR JOAN PONS 
MORELL 

68513,32 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

26-6-08 RECONEIXER OBLIGACIÓ APROVACIÓ DE CERTIFICACIÓ I 
RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ DE 
LA QUARTA CERTIFICACIÓ  
D'OBRA "ADEQUACIÓ DE LA NAU ON 
ES DESENVOLUPA LA INSPECCIÓ 
TÈCNICA DE VEHICLES" 

PASTOR, SA 43286,98 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

27-6-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES PASTOR S.A. Y COIBSA 2308,80 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

27-6-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES PASTOR S.A. Y COIBSA 10347,39 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

27-6-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES  PASTOR S.A. Y COIBSA  31614,67 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

27-6-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES. 

RELACIÓ 
10/12120/20080620 

1214,39 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

27-6-08 APROVAR FACTURES ADO ABONAMENT PASSATGES DEL 
DESPLAÇAMENT DE LA SRA. 
MONTSERRAT MOLINS DURAN A 
MADRID 

CARLSON WAGONLIT 
TRAVEL 

84,96 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

27-6-08 APROVAR FACTURES ADO ABONAMENT PASSATGES DEL 
DESPLAÇAMENT DE LA SRA. 
MONTSERRAT MOLINS DURAN A 
MADRID. 

CARLSON WAGONLIT 
TRAVEL 

175,46 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

27-6-08 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DE DESPLAÇAMENT 
EN COMISSIÓ DE SERVEIS 

SRA. MONTSERRAT 
MOLINS DURAN 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

27-6-08 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA DE 
DESPESES PER DESPLAÇAMENTS I/O 
DIETES I/O MATRÍCULA 

SRA. MONTSERRAT 
MOLINS DURAN 

69,99 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

27-6-08 JUSTIFICACIÓ BESTRETA 
CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE LA BESTRETA DE 
CAIXA FIXA 

SRA. MARIA CAPELLÀ 
TROBAT 

250,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

27-6-08 RECTIFICAR RESOLUCIÓ RECTIFICACIÓ RESOLUCIÓ DE DATA 
5 DE JUNY DE 2008. 

TECNICOS DEL 
MONTAJE DE 
BALEARES, SL 

7146,57 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

30-6-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES AENA 816,18 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

30-6-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES EDITORIAL ARANZADI, 
SA 

14048,69 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

30-6-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES HUMICLIMA,SAC, SA 5098,35 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

30-6-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES JARDINS DE S'OLIVERA, 
SL 

1278,90 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

30-6-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES MANTENIMENTS 
INTEGRALS DE 
MALLORCA, SL 

4332,91 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

30-6-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES MANTENIMENTS 
INTEGRALS DE 
MALLORCA,SL 

2269,62 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

30-6-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES RELACIÓ 
11/12140/20080621 

27581,71 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

30-6-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES T-SYSTEMS ITC IBERIA, 
SAU 

3438,94 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

30-6-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES TRABLISA Y ATESE UTE  
LEY 18/1982 (EXP. 43.06) 

12776,89 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

30-6-08 APROVAR FACTURES ADO RELACIÓ DE FACTURES D' ISS 
FACILITY SERVICES SA 

ISS FACILITY SERVICES, 
SA 

22996,30 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

30-6-08 APROVAR FACTURES ADO RELACIÓ DE FACTURES D'ISS 
FACILITY SERVICES SA 

ISS FACILITY SERVICES, 
SA 

22996,30 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

30-6-08 APROVAR FACTURES ADO RELACIÓ DE FACTURES DE 
MELCHOR MASCARÓ 

MELCHOR MASCARÓ 6250,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

30-6-08 APROVAR FACTURES ADO RELACIÓ DE FACTURES DE 
MELCHOR MASCARÓ 

MELCHOR MASCARÓ, 
SA 

6250,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

30-6-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ DEFINITIVA PEL 
CONTRACTE DE REHABILITACIÓ DEL 
PONT DES CAMPET. EXP.52/04. 

COEXA,SA 2140,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

30-6-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA DEFINITIVA PEL 
CONTRACTE DE INSTAL·LACIÓ D'UN 
GRUP ESCULTÒRIC. EXP.  
53/04. 

COEXA,SA 968,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

30-6-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA DEFINITIVA PEL 
CONTRACTE DE MOD. NÚM. 1 
MILLORES LOCALS. EXP 80/02 I 57- 
M/04. 

UTE OBRAS Y 
PAVIMENTACIONES MAN 
- AMER E HIJOS - 
PAVIMENTACIONES 
QUIMIPRES. 

50693,67 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

30-6-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA DEFINITIVA PEL 
CONTRACTE DE PROJECTE DE 
PAVIMENTACIÓ ASFÀLTICA DE  
DIVERSOS TRAMS. EXP. 68/05. 

LLABRES FELIU OBRA 
CIVIL,SA 

37912,92 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

30-6-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA DEFINITIVA PEL 
CONTRACTE DE PROJECTE DE 
REFORÇ DEL FERM DE LA  
CARRETERA MA- 3020 DE PK 1,400 A 
2,920. EXP 34/06. 

PAVIMENTACIONES Y 
OBRAS CARBONELL, SA 

2336,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

30-6-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA DEFINITIVA PEL 
CONTRACTE DE PROJECTE 
MODIFICAT NÚM. 1 DEL  
CONDICIONEMENT DE L'ENLLAÇ PM-
351 I PM-352. EXP. 31/05 I 16/06-M. 

PAVIMENTACIONES Y 
OBRAS CARBONELL, SA 

2435,09 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

30-6-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA DEFINITIVA PEL 
CONTRACTE DE REPAVIMENTACIÓ. 
EXP 46/02 

MATIAS ARROM 
BIBILONI 

2727,66 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

30-6-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA DEFINITIVA PEL 
CONTRACTE DE SENYALITZACIÓ 
HORITZONTAL DE LA XARXA  
DE CARRETERES DE MALLORCA. 
EXP.31/02. 

APLICACIÓN DE 
PINTURAS, 
SEÑALIZACIÓN Y 
SEGURIDAD VIAL API, 
SA 

27784,55 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

30-6-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA DEFINITIVA PEL 
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT 
DE 100 UNITATS DE  
CINTURONS D'INTERVENCIÓ PEL 
SERVEI DE BOMBERS. EXP 07/06. 

SASATEX ESPAÑOLA,SA 551,24 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

30-6-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA DEFINITIVA PEL 
PROJECTE DE REFORÇ FERM TRAM 
SA POBLA-MURO. EXP 36/04. 

CONSTRUCCIONES Y 
PAVIMENTACIONES 
SIQUIER, SA 

8319,52 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

1-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ DE FIANÇA EXP. RCD 
179/2008 

INMELIS, SL 5022,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

1-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ DE FIANÇA EXP. RCD 
213/2008 

FRANORMI,SL 1137,81 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

1-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
071/2008 

GARAU GARI, SL 2584,29 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

1-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
167/2008 

BULEVAR BAHIA, SL 11298,04 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

1-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
170/2007 

CONXITA BONCOMPTE 
COLL 

329,33 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

1-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
184/2008 

PROMOTORA LOPEGAL, 
SL 

3939,07 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

1-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
206/2008 

ELIAURE, SL 14290,45 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

1-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
211/2008 

CASES DE PORRERES, 
SL 

11106,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

1-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
216/2008 

GAJOMA, SL 672,87 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

1-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
217/2008 

NUEVA EDIFICACIÓN 
BALEAR, SL 

3580,68 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

1-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
218/2008 

SES PALMERES DE 
SANT BERNAT, SL 

2566,21 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

1-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
219/2008 

PALOMA CABRER 
SERVERA 

661,25 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

1-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
220/2008 

GIRONA OLIVA COLL 
CASASNOVAS 
INGENIEROS, SA 

4514,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

1-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
221/2008 

JERONI GINARD SUÑER 2861,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

1-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
223/2008 

CONSTRUCCIONES Y 
PROMOCIONES 
TERNELLES, SL 

20402,47 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

1-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
224/2008 

MARINA DE GOTMAR, SL 14648,84 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

1-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
225/2008 

PROMOCIONS I 
PROJECTES TRES 
TORRES, SL 

4153,46 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

1-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
226/2008 

PEDRO PUJOL BAUZA 11599,61 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

1-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
227/2008 

RAMPER, SL 1186,89 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

1-7-08 JUSTIFICACIÓ BESTRETA 
CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE LA BESTRETA DE 
CAIXA FIXA 

SR. ANDRÉS GONZÁLEZ 
GARCÍA 

288,58 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

1-7-08 MODIFICACIÓ CONTRACTE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
RELATIU L'ASSEGURANÇA DE 
RESPONSABILITAT CIVIL DELS  
ARQUITECTES I ENGINYERS DEL DPT. 
D' ECONOMIA I HISENDA. 

MUSAAT, MUTUA DE 
SEGUROS A PRIMA FIJA 

27198,72 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

2-7-08 RECONEIXER OBLIGACIÓ RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
RELATIVES A DESPESES DE L'EDIFICI 
DE LA MISERICÒRDIA  
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2007. 

RELACIÓ 
73/45110/20080701 

1438,39 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

3-7-08 JUSTIFICACIÓ BESTRETA 
CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE 
CAIXA FIXA 

SR. JORDI AMER 
BONNÍN, HABILITAT 
DELS SERVEIS 
GENERALS 

872,47 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

4-7-08 APROVAR EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ RELATIUS ALS 
TREBALLS DE CONTROL FINANCER  
D'EXPEDIENTS DE DRETS I 
INGRESSOS I DESPESA REFERITS A 
L'EXERCICI 2007.   

DEPARTAMENT 
AFECTAT 

24750,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

4-7-08 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA CURSOS 

AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA 
JORNADA 

SR. MATIES TOGORES 
PIQUER. 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

4-7-08 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA CURSOS 

AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA 
JORNADA 

SRA. ALICIA RIVAS 
PASCUAL 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

7-7-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES CIA. MEDITERRÁNEA DE 
VIGILANCIA 

323,43 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

7-7-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES M. RUIZ, SL 778,99 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

7-7-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES RELACIÓ 
10/12120/20080626 

6142,01 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

7-7-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES. 

SCHINDLER RIBAS 
GUBERN, SA 

818,58 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

7-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
231/2008 

MARIA ANTONIA 
BERNAT BOSCH 

452,02 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

7-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
240/2008 

DAUBA, SL 249,26 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

7-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
246/2008 

BARTOLOME FERRAGUT 
CAMPANER 

1102,94 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

7-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
247/2008 

CONSTRUCCIONES Y 
PROMOCIONES DE 
GARZON E HIJOS, SL 

2296,29 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

7-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
251/2008 

SON MULATO, SL 1511,05 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

7-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
252/2008 

SON MULATO, SL 22272,56 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

7-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
254/2008 

FINSAQUI, SL 3564,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

7-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA RESOLUCIÓ DEVOLUCIÓ GARANTIA 
DEFINITIVA CONTRACTE DEL SERVEI 
DE PUBLICACIÓ DEL  
LLIBRE KRISTIAN KREKOVIC. 

IMPRENTA SOCIAS 
MONSERRAT 

571,79 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

7-7-08 JUSTIFICACIÓ BESTRETA 
CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE LA BESTRETA DE 
CAIXA FIXA 

SRA. DANIELA QUILES 
NAVIO, HABILITADA DEL 
DEPARTAMENT 
D'OBRES PÚBLIQUES 

451,30 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

7-7-08 JUSTIFICACIÓ BESTRETA 
CAIXA FIXA 

TRASLLAT DE JUSTIFICACIÓ DE LA 
BESTRETA DE CAIXA FIXA 

SR. ANTONI SALOM 
MARTORELL, HABILITAT 
DE PROGRAMES DE 
PRESIDÈNCIA 

408,25 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

8-7-08 ENDOSSAMENT 
FACTURES ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDOSSAMENT DE LES 
OBLIGACIONS DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS  
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2007. 
RELACIÓ 96/45110/20071231. 

SERBROK, 
CORREDURIA DE 
SEGUROS, GRUPO SA 
NOSTRA, SA 

425,20 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

9-7-08 APROVAR PROJECTE APROVACIÓ DEL PROJECTE 
COMPLEMENTARI NÚM. 1 DE 
PAVIMENTACIÓ I MILLORA. EXP. 18/08 

DEPARTAMENT 
AFECTAT 

257120,97 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

9-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
253/2008 

CONSTRUCCIONS I 
PROMOCIONS CA'N 
BONO, SL 

2798,68 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

9-7-08 JUSTIFICACIÓ BESTRETA 
CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE LA BESTRETA DE 
CAIXA FIXA 

SR. JORDI AMER 
BONNÍN, HABILITAT 
DELS SERVEIS 
GENERALS 

22,75 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

9-7-08 JUSTIFICACIÓ BESTRETA 
CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE LA BESTRETA DE 
CAIXA FXA 

SR. JORDI AMER 
BONNÍN, HABILITAT DEL 
SERVEIS GENERALS 

971,87 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

9-7-08 JUSTIFICACIÓ BESTRETA 
CAIXA FIXA 

TRASLLAT DE JUSTIFICACIÓ DE LA 
BESTRETA DE CAIXA FIXA 

SR. ANTONI SALOM 
MARTORELL 

24,86 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

9-7-08 JUSTIFICACIÓ BESTRETA 
CAIXA FIXA 

TRASLLAT DE JUSTIFICAIÓ DE LA 
BESTRETA DE CAIXA FIXA  

SR. ANTONI SALOM 
MARTORELL, HABILITAT 
DE PROGRAMES DE 
PRESIDÈNCIA 

2396,77 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

9-7-08 RECONEIXER OBLIGACIÓ AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ 
RELATIVA A L'INDEMNITZACIÓ  
PELS DANYS SOFERTS EN EL SEU 
VEHICLE. 

SR. DANIEL JAVALOYAS 
MOLINA 

2911,56 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

10-7-08 ADJUDICACIÓ EXPEDIENT 
DE CONTRACTACIÓ 

APROVACIÓ, AUTORITZACIÓ I 
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE 
MANTENIMENT DELS EQUIPS  
D'AIRE CONDICIONAT I CALEFACCIÓ 
A LA MISERICÒRDIA PER L'ANY 2008. 

HUMICLIMA SAC, SA 11928,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

10-7-08 APROVAR EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ RELATIU AL 
SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI 
PELS  
NOUS ESPAIS ADEQUATS A LES 
OFICINES D'ITV. 

DEPARTAMENT 
AFECTAT 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

10-7-08 APROVAR FACTURES ADO RESOLUCIÓ D'ORDENACIÓ DEL 
PAGAMENT DE LA RELACIÓ DE 
FACTURES DEL SERVEI DE 
PATRIMONI  
HISTÒRIC. 

RELACIÓ 
77/45320/20070313 

11936,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

10-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ DE FIANÇA DEFINITIVA 
PEL CONTRACTE DE PROJECTE DE 
MILLORA DE L'ACCÈS A SA  
RÀPITA. EXP 63/05. 

AGLOMERADOS 
MALLORCA, SA 

2360,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

10-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA DEFINITIVA 
DERIVADA DE L'ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE DE TRANSPORT  
MUNTATGE I DESMUNTATGE DE 
L'ESTAND DE MEDI AMBIENT I 
NATURA DURANT L'ANY 2007.  

TRUI ESPECTACLES, SL 1200,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

10-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA DEFINITIVA PEL 
CONTRACTE D'ASSISTÈNCIA 
TÈCNICA DIRECCIÓ D'OBRA I  
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I 
SALUT. EXP. 78/05. 

CIMAR INGENIERIA, SL 1192,00 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

10-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA DEFINITIVA PEL 
CONTRACTE DE NOVA VIA DE RONDA 
VILAFRANCA-CARRETERA  
DE FELANITX. EXP. 24/01. 

MELCHOR MASCARÓ, 
SA 

9221,93 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

10-7-08 INICIAR EXPEDIENT INICI DE L'EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ DE PROJECTE 
COMPLEMENTARI NÚM.1 DEL DE  
PAVIMENTACIÓ I MILLORA DE LA 
CARRETERA. CLAU 07-09. 0-PC. EXP 
18/08. 

DEPARTAMENT 
AFECTAT 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

10-7-08 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
D'ADQUISICIÓ DE POALS I BOSSES 
PER IMPLANTACIÓ DE LA  
RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS 
MUNICIPALS (FORM). 

DEPARTAMENT 
AFECTAT 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

10-7-08 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
DEL SERVEI D'EDICIÓ DEL LLIBRE 
"ANTOLOGIA DE JOVES  
NARRADORS DE MALLORCA" 

DEPARTAMENT 
AFECTAT 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

10-7-08 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
PER L'ASSISTÈNCIA I PARTICIPACIÓ 
DEL CONSELL COM A  
EXPOSITOR A LA FIRA TURÍSTICA DE 
LUXE DE CANNES 2008. 

DEPARTAMENT 
AFECTAT 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

10-7-08 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
PER LA INSTAL·LACIÓ I POSADA EN 
MARXA  
D'INFRAESTRUCTURES TÈCNIQUES 
DE LA TELEVISIÓ DEL CONSELL. 

DEPARTAMENT 
AFECTAT 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

10-7-08 JUSTIFICACIÓ BESTRETA 
CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE LA BESTRETA DE 
CAIXA FIXA 

SR. ANDRÉS GONZÁLEZ 
GARCÍA 

220,27 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

10-7-08 JUSTIFICACIÓ BESTRETA 
CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE LA BESTRETA DE 
CAIXA FIXA 

SR. JORDI AMER 
BONNÍN, HABILITAT 
DELS SERVEIS 
GENERALS 

14,25 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

10-7-08 JUSTIFICACIÓ BESTRETA 
CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE LA BESTRETA DE 
CAIXA FIXA 

SR. JORDI AMER 
BONNÍN,HABILITAT DELS 
SERVEIS GENERALS 

12,40 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

11-7-08 ADJUDICACIÓ EXPEDIENT 
DE CONTRACTACIÓ 

APROVACIÓ, AUTORITZACIÓ I 
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE 
MANTENIMENT DELS ASCENSORS  
A L'EDIFICI DE LA MISERICÒRDIA PER 
L'ANY 2008. 

RIGONZA, SL 6000,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

11-7-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES CARLSON WAGONLIT 
ESPAÑA, SL 

170,96 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

11-7-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICA, S.L.U 

240,96 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

11-7-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES LIMPIEZAS BRILLO, SA 601,33 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

11-7-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES LIMPIEZAS INITIAL, SA 519,71 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

11-7-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES PASTOR, SA Y COIBSA 36573,10 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

11-7-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES RELACIÓ 
10/12120/20080630 

2119,91 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

11-7-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES RELACIÓ 
67/61120/20080515 

1132,07 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

11-7-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES RELACIÓ 
67/61120/20080709 

475,24 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

11-7-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES RELACIÓ 
74/43230/20080603 

130,79 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

11-7-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES TRABLISA Y ATESES 
UTE LEY 18/1982 
(EXP.43/06) 

12413,58 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

11-7-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES  LIMPIEZAS BRILLO, SA 544,46 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

11-7-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES  RELACIÓ 
95/45200/20080503 

27338,92 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

11-7-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES  SOBERATS MAS 
ASESORES, SLU 

2422,08 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

11-7-08 JUSTIFICACIÓ BESTRETA 
CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE LA BESTRETA DE 
CAIXA FIXA 

SRA. MARIA CAPELLA 
TROBAT, HABILITADA 
DEL SERVEI D'ITV 

76,90 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

11-7-08 RECONEIXER OBLIGACIÓ AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
RELATIVES A DESPESES  DE  
L'EDIFICI DE LA MISERICÒRDIA 
CORRESPONENT A L'EXERCICI 2008. 

RELACIÓ 
73/45110/20080709 

433,20 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

11-7-08 RECONEIXER OBLIGACIÓ AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
RELATIVES A DESPESES DE  
L'EDIFICI DE LA MISERICÒRDIA 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2008. 

ALMACENES RULLAN, 
SA 

104,03 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

11-7-08 RECONEIXER OBLIGACIÓ AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT D'OBLIGACIOS 
RELATIVES A DESPESES DE  
L'EDIFICI DE LA MISERICÒRDIA 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2008. 

RELACIÓ 
73/45110/20080704 

18071,57 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

11-7-08 RECONEIXER OBLIGACIÓ RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
RELATIVES A DESPESES DE L'EDIFICI 
DE LA MISERICÒRDIA  
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2008. 

RELACIÓ 
95/45110/20080707 

13854,65 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

11-7-08 RECONEIXER OBLIGACIÓ RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ 
RELATIVA A L'ASSEGURANÇA DE 
DANYS MATERIALS DEL  
PATRIMONI DEL CONSELL DE 
MALLORCA. 

REALE SEGUROS 
GENERALES, SA 

28890,00 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

14-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANCES DEFINITIVES 
PEL CONTRACTE DE "MODIFICAT 
NÚM. 1 CONDICIONAMENT DE LA  
CARRETERA" EXP. 77/02 I 44/04-M. 

COEXA, SA 44480,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

14-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANCES DEFINITIVES 
PEL CONTRACTE DE MODIFICAT 
NÚM. 1 DEL CONDICIONAMENT C- 
713 ENTRE PM-30 I POLÍGON DE 
MARRATXÍ. EXP. 34/02 I 33/03-M. 

MATIAS ARROM 
BIBILONI 

24528,27 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

14-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA DEFINITIVA PEL 
CONTRACTE DE EIXAMPLAMENT 
CALÇADA I CAPA RODADA  
DRENANT EN EL CAMÍ PM-V 402-1 
MANACOR, SON NEGRE, SON 
CARRIÓ, S'ILLOT. 

MATIAS ARROM 
BIBILONI 

2355,97 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

14-7-08 RECONEIXER OBLIGACIÓ RELACIÓ DE FACTURES D'ADOFC RELACIÓ 
75/43250/20080615 

20919,65 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

14-7-08 RECONEIXER OBLIGACIÓ RELACIÓ FACTURES D'ADOFC RELACIÓ 
74/43230/20080620 

1888,30 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

15-7-08 ABONAR COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA DE 
DESPESES DE QUILOMETRATGE. 

SRA. Mª ISABEL JULIÀ 
PEREA. 

28,17 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

15-7-08 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA DE 
DESPESES DE QUILOMETRATGE 

SR. FRANCISCO LLADÓ 
GUAL 

55,16 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

15-7-08 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA DE 
DESPESES DE QUILOMETRATGE 

SR. MIQUEL SIMONET 
CAPELLA 

122,06 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

15-7-08 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA DE 
DESPESES DE QUILOMETRATGE 

SRA. MARIA CAPELLÀ 
TROBAT  

43,66 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

15-7-08 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA DE 
DESPESES DE QUILOMETRATGE 

SRA. MONTSERRAT 
MOLINS DURAN 

313,36 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

15-7-08 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA DE 
DESPESES DE QUILOMETRATGE. 

SR. JOSE MORRO MARTÍ 56,33 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

15-7-08 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA DE 
DESPESES DE QUILOMETRATGE. 

SR. MANUEL MUDARRA 
RONCERO 

42,25 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

15-7-08 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA DE 
DESPESES DE QUILOMETRATGE. 

SRA. ISABEL DIAZ 
FERRER 

107,74 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

15-7-08 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA DE 
DESPESES DE QUILOMETRATGE. 

SRA. Mª JESUS 
GARRIDO BERMUDEZ 

76,29 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

15-7-08 ALTRES NOMENAMENT DE L'HABILITAT PER 
GESTIONAR LA BESTRETA DE CAIXA 
FIXA PEL DEPARTAMENT  
D'ESPORTS I PROMOCIÓ 
SOCIOCULTURAL DEL CONSELL DE 
MALLORCA. 

SR. RAFAEL BOROBIA 
ORDINAS 

11000,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

15-7-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES RELACIÓ 
10/12120/20080708 

596,93 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

15-7-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES RELACIÓ 
11/12140/20080721 

28412,48 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

15-7-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES TECNOCOM 
TELECOMUNICACIONES 
Y ENERGÍA, SA 

5684,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

15-7-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES VISUALES E 
INFORMATICOS 
SERVICIOS Y 
SUMINISTROS, SL 

515,04 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

15-7-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES VISUALES E 
INFORMATICOS 
SERVICIOS Y 
SUMINISTROS, SL 

12825,15 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

15-7-08 APROVAR FACTURES ADO RESOLUCIÓ DEL CONSELLER 
D'HISENDA I INNOVACIÓ PER 
ORDENAR EL PAGAMENT DE TRIBUTS 
DE  
L'AJUNTAMENT DE PALMA. 

RELACIÓ 
57/51830/20080620 

66,41 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

15-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA DEFINITIVA PEL 
CONTRACTE D'ASSISTÈNCIA 
TÈCNICA PER REALITZAR UN PLA  
ESTRATÈGIC TURÍSTIC (ANY 2007) 

SAB TOURISM 
ENVIRONMENTAL & 
TECH CONSULTANTS, 
SL 

1072,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

15-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA DEFINITIVA PEL 
CONTRACTE DE SERVEI PER 
ORGANITZAR EL MERCAT  
AGROALIMENTARI BONÍSSIM (ANY 
2007) 

LA MODERNA 
ORGANIZACIÓN Y 
DIRECCIÓN DE 
ACONTECIMIENTOS, SL 

1192,48 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

15-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA DEFINITIVA PEL 
CONTRACTE DE SERVEI PER 
ORGANITZAR LA PARTICIPACIÓ I  
ASSISTÈNCIA DEL CONSELL DE 
MALLORCA AL "SALÓ DEL HOBBY" 
(ANY 2007) 

CLAVE DE PUBLICITAT, 
SA 

1121,96 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

15-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
123/2008 

ANA VIVES ESTRANY 4281,32 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

15-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
124/2008 

MACIANA ALEMANY 
ENSEÑAT 

3658,82 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

15-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
222/2008 

S'ESTEL NOU PALMA, SL 5373,29 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

15-7-08 RECONEIXER OBLIGACIÓ AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
RELATIVES A DESPESES DE  
L'EDIFICI DE LA MISERICÒRDIA 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2008. 

RELACIÓ 
73/45110/20080715 

166,26 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

15-7-08 RECONEIXER OBLIGACIÓ AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
RELATIVES A DESPESES DE  
L'EDIFICI DE LA MISERICÒRDIA DE 
L'EXERCICI 2008. 

INITIAL TEXTILES E 
HIGIENE, SL 

323,65 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

15-7-08 RECONEIXER OBLIGACIÓ FACTURA ÚNICA ISS FACILITY 
SERVICES SA 

ISS FACILITY SERVICES, 
SA 

11498,15 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

15-7-08 RECONEIXER OBLIGACIÓ FACTURA ÚNICA ISS FACILITY 
SERVICES, SA 

ISS FACILITY SERVICES, 
SA 

11498,15 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

15-7-08 RECONEIXER OBLIGACIÓ RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
RELATIVES A DESPESES DE L'EDIFICI 
DE LA MISERICÒRDIA DE  
L'EXERCICI 2008. 

LIMPIEZAS INITIAL, SA 4638,52 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

16-7-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES RELACIÓ 
11/12140/20080720 

3726,27 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

16-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
172/2008 

SEBASTIAN GALMES 
GARCIA 

4594,51 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

16-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
176/2008 

ANTONIA HENARES 
REDONDO 

1359,30 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

16-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
243/2008 

PROMOTEC XXI,SL 5606,91 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

16-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
257/2008 

CRISAL, SA 1232,09 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

16-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
258/2008 

CONSTRUCCIONES Y 
PROMOCIONES GRUPO 
ODOKIO, SL 

1028,68 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

16-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
260/2008 

PROMOCIONS CA'N 
BOSCH, SL 

2626,27 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

16-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
261/2008 

BLANC I BLANS 
PROMOCIONS, SL 

2394,44 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

16-7-08 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA 
D'INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL 
SERVEI 

ANTONI BARCELÓ 
TROBAT 

277,02 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

16-7-08 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA 
D'INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL 
SERVEI  

PEDRO TIRADO DÍAZ 559,82 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

16-7-08 JUSTIFICACIÓ BESTRETA 
CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE LA BESTRETA DE 
CAIXA FIXA 

SR. JORDI AMER 
BONNÍN, HABILITAT DEL 
SERVEIS GENERALS 

188,40 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

16-7-08 JUSTIFICACIÓ BESTRETA 
CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE LA BESTRETA DE 
CAIXA FIXA  

SR. ALEJANDRO 
MARTINO BENNASSAR 

207,70 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

16-7-08 JUSTIFICACIÓ BESTRETA 
CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE LA BESTRETA DE 
CAIXA FIXA DEL DEPARTAMENT DE 
TERRITORI (5/2008) 

SR. JOAN FERRER 
OLIVER 

230,66 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

16-7-08 RECONEIXER OBLIGACIÓ AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
RELATIVES A DESPESES DE  
L'EDIFICI DE LA MISERICÒRDIA 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2008 

RELACIÓ 
73/45110/20080716 

872,96 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

17-7-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES RELACIÓ 
62/72100/20080630 

536,49 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

17-7-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES RELACIÓ 
62/72100/20080703 

949,15 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

17-7-08 APROVAR FACTURES ADO ABONAMENT PASSATGES DEL 
DESPLAÇAMENT DE LA SRA. 
MONTSERRAT MOLINS DURAN A 
MADRID. 

SRA. MONTSERRAT 
MOLINS DURAN 

133,46 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

17-7-08 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ DE VEHICLE HISTÒRIC SR. FRIEDRICH 
SCHUREEN 

0,00 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

17-7-08 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ DE VEHICLE HISTÒRIC  SR. ANTONIO A. 
BELTRAN AMENGUAL 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

17-7-08 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ DE VEHICLE HISTÒRIC  SR. BERNARDINO RIERA 
CANALS 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

17-7-08 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ DE VEHICLE HISTÒRIC  SR. DAMIAN PLANAS 
CLAR 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

17-7-08 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ DE VEHICLE HISTÒRIC  SR. FEDERICO GOMEZ 
LORCA 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

17-7-08 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ DE VEHICLE HISTÒRIC  SR. ISIDRO LOSA 
GARRIDO 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

17-7-08 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ DE VEHICLE HISTÒRIC  SR. J. ENRIQUE RIERA 
SIMONET 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

17-7-08 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ DE VEHICLE HISTÒRIC  SR. JAIME ALHAMA 
LOPEZ 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

17-7-08 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ DE VEHICLE HISTÒRIC  SR. JOHN MADIN 
DALTON 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

17-7-08 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ DE VEHICLE HISTÒRIC  SR. JORGE FERNANDEZ 
HERNANDEZ 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

17-7-08 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ DE VEHICLE HISTÒRIC  SR. MONTSERRAT 
GALMES BAULA 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

17-7-08 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ DE VEHICLE HISTÒRIC  SR. SALVADOR 
ARGENTE BELMONTE 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

17-7-08 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ DE VEHICLE HISTÒRIC  SR. STEFAN ALOYS 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

17-7-08 JUSTIFICACIÓ BESTRETA 
CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE LA BESTRETA DE 
CAIXA FIXA 

SR. PERE BOVER 
CRESPÍ, HABILITAT DEL 
DEPARTAMENT DE MEDI 
AMBIENT 

210,70 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

18-7-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES INFORMATICA 
MULTIMEDIA, SL 

8815,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

18-7-08 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA 
D'INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL 
SERVEI. 

FRANCISCO GUAITA 
MAS 

69,99 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

18-7-08 RECONEIXER OBLIGACIÓ APROVACIÓ DE CERTIFICACIÓ I 
RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ DE 
LA DESPESA DE LA SEGONA  
CERTIFICACIÓ DE LES OBRES DEL 
PARC DE BOMBERS DEL PORT 
D'ALCÚDIA. 

PASTOR, SA 18634,56 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

18-7-08 RECONEIXER OBLIGACIÓ APROVACIÓ DE CERTIFICACIÓ I 
RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ DE 
LA DESPESA DE LA SISENA  
CERTIFICACIÓ D'OBRA. 

PASTOR, SA 29726,91 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

21-7-08 ABONAR COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

RESOLUCIÓ D'ATORGAMENT D'UN 
COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT. 

FUNCIONARIS/ES DEL 
DPT. D'HISENDA I 
INNOVACIÓ-SERVEI 
INFORMÀTICA. 

60,00 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

21-7-08 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA CURSOS 

AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA 
JORNADA 

SRA. MARTA SABATER 
FORTEZA-REY 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

21-7-08 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA CURSOS 

AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA 
JORNADES TÈCNIQUES 

SR. PEDRO BONET 
NADAL 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

21-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
210/2008 

ROSA MARIA TORNER 
ROCA 

347,41 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

21-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
262/2008 

JAUME LLABRES 
MORANTA 

76,20 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

21-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
265/2008 

INVERSIONS ES ROURE 
SEC, SL 

9141,88 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

21-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
266/2008 

EDIFICIOS Y PARQUES 
RESIDENCIALES, SA 

2467,41 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

21-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
267/2008 

JUANA ANA TUGORES 
BONET 

1478,12 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

21-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
268/2008 

ALANSE, SL 1449,71 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

21-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
269/2008 

MARGARITA BENNASAR 
FERRA 

9489,94 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

21-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
271/2008 

AIGUAVES, SA 2001,82 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

21-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
277/2008 

MIGUEL TOUS RADO 2286,60 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

21-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
280/2008 

PROYECTOS Y OBRAS 
CARREÑO MARTINEZ, 
SL 

3453,47 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

21-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
281/2008 

VALL DES PI GESTORIA, 
SL 

234,41 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

21-7-08 JUSTIFICACIÓ BESTRETA 
CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE LA BESTRETA DE 
CAIXA FIXA 

SR. GUILLEM CORTÉS 
MORA, HABILITAT DEL 
DPT. DE COOPERACIÓ 
LOCAL 

59,25 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

22-7-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES ATM SERVICIOS, SCL 5485,50 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

22-7-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES RELACIÓ 
10/12120/20080703 

4593,97 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

22-7-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES RELACIÓ 
95/45200/20080604 

14198,47 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

22-7-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES RELACIÓ 
95/51110/20080704 

1274,86 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

22-7-08 INICIAR EXPEDIENT INICI DE L'EXPEDIENT RELATIU A LA 
CESSIÓ DE LES ARMES RATLLADES 
(RIFLES) ALS GUARDES DE  
CAMP. 

DEPARTAMENT 
AFECTAT 

0,00 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

22-7-08 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
DEL SERVEI D'ACTUALITZACIÓ I 
MANTENIMENT DELS  
CONTINGUTS DE LA WEB DEL 
CONSELL DE MALLORCA. 

DEPARTAMENT 
AFECTAT 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

22-7-08 JUSTIFICACIÓ BESTRETA 
CAIXA FIXA 

JUSTIFICAICÓ DE LA BESTRETA DE 
CAIXA FIXA 

SR. JORDI AMER 
BONNÍN, HABILITAT DEL 
SERVEIS GENERALS 

29,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

23-7-08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT PER A 
LA SIGNATURA D'UN CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ AMB LA  
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS.  

FUNDACIÓ UNIVERSITAT 
EMPRESA DE LES ILLES 
BALEARS 

5032,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

23-7-08 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DE DESPLAÇAMENT 
EN COMISSIÓ DE SERVEIS 

SR. JORDI AMER 
BONNÍN 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

23-7-08 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DE DESPLAÇAMENT 
EN COMISSIÓ DE SERVEIS 

SRA. MARTA SABATER 
FORTEZA-REY 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

23-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
058/2008 

OLALTOR PROMO, SL 3,87 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

23-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
201/2008 

PRODAVINSA, SL 7518,47 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

23-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
208/2008 

MAXIMINO REY CALVO 873,05 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

23-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
230/2008 

OLIVER MATEU 
PROMOCIONES Y 
PROYECTOS, SL 

23326,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

23-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
234/2008 

BARTOMEU MOLL ROIG 2006,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

23-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
235/2008 

EDIFICIO SON FORTEZA 
SL 

3901,62 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

23-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
236/2008 

BALEAR TRES PLANTAS, 
SL 

4031,42 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

23-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
237/2008 

PROMOCIONES LA 
LLAVE DE FORMENTOR, 
SL 

1798,41 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

23-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
239/2008 

DANIEL FERNANDEZ 
GARCIA 

636,71 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

23-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
242/2008 

CARLOS TRUYOLS 
ALVAREZ NOVOA 

608,94 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

23-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
244/2008 

JUANA ANTONIA 
CAPLLONCH DOUDKINE 

2483,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

23-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
278/2008 

JUAN JOSE TALENS 
LLINAS 

1076,47 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

23-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
284/2008 

TAYLOR WOODROW, SA 20815,11 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

23-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
287/2008 

ES CAP D'ASE, SL 16969,66 



 49

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

23-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
289/2008 

GRATACELS MALLORCA 
SLU 

4387,23 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

23-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
290/2008 

AGRADO MALLORCA, SL 2302,10 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

23-7-08 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA 
D'INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL 
SERVEI 

SR. JORDI AMER 
BONNÍN 

117,69 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

23-7-08 JUSTIFICACIÓ BESTRETA 
CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE LA BESTRETA DE 
CAIXA FIXA 

SR. PERE BOVER 
CRESPÍ, HABILITAT DEL 
DEPARTAMENT DE MEDI 
AMBIENT. 

845,16 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

23-7-08 JUSTIFICACIÓ BESTRETA 
CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE LA BETRETA DE 
CAIXA FIXA 

SR. JORDI AMER 
BONNÍN 

175,30 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

24-7-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES EDITORIAL ARANZADI, 
SA 

2900,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

24-7-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES INTERNATIONAL 
INSTITUTE FOR 
LEARNING SPAIN, SL 

2361,47 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

24-7-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES PASTOR SA Y COIBSA 51858,61 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

24-7-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES RELACIÓ DE FACTURES  
98/20080725 

1262,03 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

24-7-08 APROVAR FACTURES ADO APROVACIÓ DE FACTURES DE 
LIMPIEZAS Y REFORMAS DE 
BALEARES, SL 

LIMPIEZAS Y REFORMAS 
DE BALEARES, SL 

1734,22 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

24-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA DEFINITIVA ISIDRE VILA 
GASTRONOMIA SC 

1192,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

24-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA RESOLUCIÓ DEVOLUCIÓ DE 
GARANTIA DEFINITIVA CONTRACTE 
PEL SUBMINISTRAMENT VEHICLE  
PEUGEOT PARTNER COMBI PLUS PEL 
SERVEI DE PATRIMONI HISTÒRIC. 

AUTOMOVILES COLL, SA 660,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

24-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA RESOLUCIÓ DEVOLUCIÓ GARANTIA 
DEFINITIVA CONTRACTE PEL 
SUBMINISTRAMENT VEHICLE  
PEUGEOT HDI BOXER PLUS PEL 
SERVEI DE PATRIMONI HISTÒRIC. 

AUTOMOVILES COLL, SA 843,46 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

24-7-08 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ EN LANÒMINA 
D'INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL 
SERVEI. 

SRA. MARTA SABATER 
FORTEZA-REY 

69,69 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

24-7-08 ALTRES DEVOLUCIÓ DE TAXES SR. ANTONIO MORELL 
CIFRE 

40,17 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

24-7-08 ALTRES DEVOLUCIÓ DE TAXES SR. JOSÉ PEREZ 
MARTINEZ 

25,01 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

24-7-08 ALTRES DEVOLUCIÓ DE TAXES  SRA. SANDRA 
MAGDALENA LEHNIS 

110,33 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

25-7-08 INICIAR EXPEDIENT INICI D'EXPEDIENT DE PRÒRROGA 
DEL CONTRACTE  DE 
L'ORGANITZACIÓ I PRESTACIÓ DEL  
PROGRAMA "DANSES DEL MÓN" PER 
L'ANY 2008. 

DEPARTAMENT 
AFECTAT 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

25-7-08 INICIAR EXPEDIENT INICI D'EXPEDIENT DE PRÒRROGA 
DEL CONTRACTE DE 
L'ORGANITZACIÓ I PRESTACIÓ DEL  
PROGRAMA  "POTÈNCIA I FORÇA" 
PER L'ANY 2008. 

DEPARTAMENT 
AFECTAT 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

25-7-08 INICIAR EXPEDIENT INICI D'EXPEDIENT DE PRÒRROGA 
DEL CONTRACTE DE 
L'ORGANITZACIÓ I PRESTACIÓ DEL  
PROGRAMA "ACTIVA'T I RELAXAT" 
PER L'ANY 2008. 

DEPARTAMENT 
AFECTAT 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

25-7-08 INICIAR EXPEDIENT INICI D'EXPEDIENT DE PRÒRROGA 
DEL CONTRACTE DE 
L'ORGANITZACIÓ I PRESTACIÓ DEL  
PROGRAMA "BALLS DE SALÓ" PER 
L'ANY 2008. 

DEPARTAMENT 
AFECTAT 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

25-7-08 INICIAR EXPEDIENT INICI D'EXPEDIENT DE PRÒRROGA 
DEL CONTRACTE DE 
L'ORGANITZACIÓ I PRESTACIÓ DEL  
PROGRAMA "GAUDEIX CAMINANT" 
PER L'ANY 2008. 

DEPARTAMENT 
AFECTAT 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

25-7-08 INICIAR EXPEDIENT INICI D'EXPEDIENT DE PRÒRROGA 
DEL CONTRACTE DE 
L'ORGANITZACIÓ I PRESTACIÓ DEL  
PROGRAMA "GENT GRAN EN MARXA" 
PER L'ANY 2008. 

DEPARTAMENT 
AFECTAT 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

25-7-08 INICIAR EXPEDIENT INICI D'EXPEDIENT DE PRÒRROGA 
DEL CONTRACTE DE 
L'ORGANITZACIÓ I PRESTACIÓ DEL  
PROGRAMA "MANUALITATS" PER 
L'ANY 2008. 

DEPARTAMENT 
AFECTAT 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

25-7-08 INICIAR EXPEDIENT INICI D'EXPEDIENT DE PRÒRROGA 
DEL CONTRACTE DE 
L'ORGANITZACIÓ I PRESTACIÓ DEL  
PROGRAMA "TEATRE I 
DRAMATITZACIÓ" PER L'ANY 2008. 

DEPARTAMENT 
AFECTAT 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

25-7-08 JUSTIFICACIÓ BESTRETA 
CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE LA BESTRETA DE 
CAIXA FIXA 

SR. PERE BOVER 
CRESPÍ, HABILITAT DEL 
DEPARTAMENT DE MEDI 
AMBIENT 

680,70 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

28-7-08 ABONAMENT CURSOS INCLUSIÓ EN LA NÒMINA DE 
INSCRIPCIONS I MATRÍCULES 

SRA. MARTA SABATER 
FORTEZA-REY 

126,00 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

28-7-08 ALTRES APROVACIÓ DEL COMPTE 
JUSTIFICATIU PER ORDRE DE 
PAGAMENT A JUSTIFICAR. 

SR. BARTOLOMÉ 
OLIVER BENNÀSAR, 
HABILITAT DEL 
DEPARTAMENT 
D'HISENDA I INNOVACIÓ  

41,84 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

28-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ DE FIANÇA EXP. RCD 
204/2008 

BERNAT BRUNET 
ROSSELLO 

957,65 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

28-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ DE FIANÇA EXP. RCD 
214/2008 

LANTANA CAPITAL, SA 2391,21 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

28-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ DE FIANÇA EXP. RCD 
255/2008 

ANA ORDINAS PONS 218,91 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

28-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ DE FIANÇA EXP. RCD 
270/2008 

INGEMAXTER, SA 9152,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

28-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ DE FIANÇA EXP. RCD 
293/2008 

JAIME FUSTER FUSTER 13970,80 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

28-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ DE FIANÇA EXP. RCD 
294/2008 

INMACULADA 
GUTIERREZ GAMARRA 

1175,26 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

28-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ DE FIANÇA EXP. RCD 
296/2008 

CASES DE SOLLER, SL 325,19 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

28-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ DE FIANÇA EXP. RCD 
298/2008 

LAURA MARTIN 
MARTINEZ 

520,47 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

28-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA DEFINITIVA 
DERIVADA DE L'ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE DE  
SUBMINISTRAMENT DELS TROFEUS 
DELS PREMIS DE MEDI AMBIENT. 

GALERIA PELAIRES,SL 1202,02 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

28-7-08 INICIAR EXPEDIENT INICI D'EXPEDIENT DE PRÒRROGA 
DEL CONTRACTE DE 
L'ORGANITZACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT DELS  
PROGRAMES DE PROMOCIÓ 
ESPORTIVA I ESPORT A L'ESCOLA.  

DEPARTAMENT 
AFECTAT 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

28-7-08 INICIAR EXPEDIENT INICI D'EXPEDIENT DE PRÒRROGA 
DEL CONTRACTE DE 
L'ORGANITZACIÓ I PRESTACIÓ DELS  
PROGRAMES RECREATIUS. 

DEPARTAMENT 
AFECTAT 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

28-7-08 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ 
D'AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA 
JORNADA DE MARTA SABATER  
FORTEZA-REY.  

SRA. MARTA SABATER 
FORTEZA-REY 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

29-7-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA RESOLUCIÓ DEVOLUCIÓ GARANTIA 
DEFINITIVA CONTRACTE DEL SERVEI 
D'EDICIÓ DEL LLIBRE FONS  
D'ART CONTEMPORANI DEL CONSELL 
DE MALLORCA  

ETÉREA 70, SL 1146,40 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

29-7-08 RECONEIXER OBLIGACIÓ AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
RELATIVES A DESPESES DE  
L'EDIFICI DE LA MISERICÒRDIA 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2008. 

RELACIÓ 
73/45110/20080728 

3529,59 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

30-7-08 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ DE VEHICLE HISTÒRIC AMERICAN LION, SL 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

30-7-08 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ DE VEHICLE HISTÒRIC SR. ADRIAN STRIDE 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

30-7-08 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ DE VEHICLE HISTÒRIC SR. ANTONIA BELTRAN 
AMENGUAL 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

30-7-08 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ DE VEHICLE HISTÒRIC SR. GABRIEL PERLLO 
COLL 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

30-7-08 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ DE VEHICLE HISTÒRIC SR. HANS METER 
FRIEDRICH BEYELER 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

30-7-08 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ DE VEHICLE HISTÒRIC SR. J. ENRIQUE RIERA 
SIMONET 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

30-7-08 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ DE VEHICLE HISTÒRIC SR. JOSE PERELLÓ 
GAYA 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

30-7-08 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ DE VEHICLE HISTÒRIC SR. MALLORCA 
SOUTHWEST, SL 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

30-7-08 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ DE VEHICLE HISTÒRIC SR. PETER COOPER 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

30-7-08 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ DE VEHICLE HISTÒRIC SR. VICTOR MANUEL 
DIAZ VARELA 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

30-7-08 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ DE VEHICLE HISTÒRIC SRA. FRANCESCA 
MARGUERITE DE BORST 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

30-7-08 JUSTIFICACIÓ BESTRETA 
CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE LA BESTRETA DE 
CAIXA FIXA 

SR. JORDI AMER 
BONNÍN, HABILITAT DEL 
SERVEIS GENERALS 

226,29 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

30-7-08 JUSTIFICACIÓ BESTRETA 
CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE LA BESTRETA DE 
CAIXA FIXA 

SR. JORDI AMER 
BONNÍN, HABILITAT DEL 
SERVEIS GENERALS. 

27,42 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

30-7-08 JUSTIFICACIÓ BESTRETA 
CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE LA BESTRETA DE 
CAIXA FIXA. 

SR. JORDI AMER 
BONNÍN, HABILITAT DE 
SERVEIS GENERALS 

88,72 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

30-7-08 RECONEIXER OBLIGACIÓ AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
ECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
RELATIVES A DESPESES DE  
L'EDIFICI DE LA MISERICÒRDIA 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2008. 

DELTA MUEBLES- 
MOBILIARIO Y MATERIAL 
DE OFICINA, SL 

488,07 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

30-7-08 RECONEIXER OBLIGACIÓ AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
RELATIVES A LES DEPESES DEL  
MUSEU KREKOVIC CORRESPONENTS 
A L'EXERCICI 2008. 

INITIAL TEXTILES E 
HIGIENE, SL 

196,89 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

30-7-08 RECONEIXER OBLIGACIÓ AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
RELATIVES A LES DESPESES DE  
L'EDIFICI DE LA MISERICÒRDIA 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2008 

ALMACENES RULLAN, 
SA 

87,63 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

30-7-08 ALTRES ABONAMENT DE LES FACTURES 
INCLOSES A LES RELACIONS 
CORRESPONENTS AL 
RECONEIXEMENT  
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE 
L'EXERCICI 2007 I ANTERIORS 

DEPARTAMENTS DE 
TERRITORI I D'HISENDA I 
INNOVACIÓ. 

15007,53 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

30-7-08 ALTRES ANUL·LACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE 
DATA 16 D'ABRIL DE 2008. EXP. 6/08 

DEPARTAMENT 
AFECTAT 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

30-7-08 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA DE 
DESPESES PER DESPLAÇAMENTS I/O 
DIETES I/O MATRÍCULA. 

SRA. MONTSERRAT 
MOLINS DURAN 

69,99 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

30-7-08 JUSTIFICACIÓ BESTRETA 
CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE LA BESTRETA DE 
CAIXA FIXA  

SRA. MARIA CAPELLÀ 
TROBAT, HABILITADA 
DEL SERVEI D'ITV 

8,47 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

30-7-08 JUSTIFICACIÓ BESTRETA 
CAIXA FIXA 

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

SR. GUILLEM CORTES 
MORA, HABILITAT DEL 
DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

1050,30 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

30-7-08 RECTIFICAR RESOLUCIÓ RECTIFICACIÓ RESOLUCIÓ SRA. MONTSERRAT 
MOLINS DURAN 

169,24 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

31-7-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES AEROPUERTOS 
ESPAÑOLES Y 
NAVEGACIÓN AÉREA 

612,15 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

31-7-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES ESTUDIOS 
FINANCIEROS VIRIATO, 
SL 

420,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

31-7-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES MELCHOR MASCARÓ, 
SA 

3125,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

31-7-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES MELCHOR MASCARÓ, 
SA 

3125,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

31-7-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES PASTOR, SA Y COIBSA 13111,58 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

31-7-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES RELACIÓ 
10/12120/20080723 

994,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

31-7-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES RELACIÓ 
10/12120/20080724 

6810,02 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

31-7-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES RELACIÓ 
74/43230/20080702 

933,03 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

31-7-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES RELACIÓ 
75/43250/20080701 

962,23 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

31-7-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES RELACIÓ 
9/12110/20080630 

2889,87 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

31-7-08 APROVAR EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ PER L'ELABORACIÓ I 
POSADA EN MARXA D'UN PLA  
ESTRATÈGIC DE MODERNITZACIÓ 
DEL CONSELL DE MALLORCA. 

DEPARTAMENT 
AFECTAT 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

31-7-08 INICI PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 

INICI DE PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. 

DEPARTAMENT 
AFECTAT 

0,00 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

31-7-08 JUSTIFICACIÓ BESTRETA 
CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE LA BESTRETA DE 
CAIXA FIXA. 

SR. PERE BOVER 
CRESPÍ, HABILITAT DEL 
DEPARTAMENT DE MEDI 
AMBIENT. 

565,99 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

31-7-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES RELACIÓ 
11/12140/20080727 

940,16 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

31-7-08 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT 
DE VESTIMENTA  
ESPORTIVA DE L'ESPORT FEDERAT 
PER L'ANY 2009. 

DEPARTAMENT 
AFECTAT 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

31-7-08 PAGAMENTS A 
JUSTIFICAR 

EXPEDICIÓ PAGAMENT A JUSTIFICAR SR. JOSEP FERRER 
DÍEZ 

2352,92 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

31-7-08 RECTIFICAR RESOLUCIÓ RECTIFICACIÓ RESOLUCIÓ DE DATA 
18 DE JUNY DE 2008. 

SERVEI D'ITV 64,81 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

1-8-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES RELACIÓ 
10/12120/20080801 

1620,32 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

1-8-08 JUSTIFICACIÓ BESTRETA 
CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE LA BESTRETA DE 
CAIXA FIXA 

SR. ANDRÉS GONZÁLEZ 
GARCÍA, HABILITAT DEL 
DEPARTAMENT DE 
CULTURA I PATRIMONI 

3430,51 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

5-8-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES ISS SERVICIOS AUX. Y 
COMPLEMENTARIOS 
OFICINA, SA 

4506,60 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

5-8-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES RELACIÓ 
10/12120/20080726 

2820,11 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

5-8-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES RELACIÓ 
75/43250/2000722 

1536,90 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

6-8-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES RELACIÓ 
71/12130/20080703 

440,49 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

6-8-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES ROLDAN OFICINES I 
DESPATXOS, SA 

412,83 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

6-8-08 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ 
D'APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES. 

RELACIÓ 
74/43230/20080415 

2803,56 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

8-8-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES RELACIÓ 
10/12120/200800803 

4708,83 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

8-8-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES RELACIÓ 
10/12120/20080714 

967,27 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

8-8-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES RELACIÓ 
10/12120/20080801 

1526,07 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

8-8-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES RELACIÓ 
95/43250/20080801 

475,91 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

8-8-08 AUTORITZACIÓ 
CONTRACTE FACTORING 

AUTORITZACIÓ CONTRACTE 
FACTORING 

BRÚJULA TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN, 
SA 

0,00 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

8-8-08 JUSTIFICACIÓ BESTRETA 
CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE LA BESTRETA DE 
CAIXA FIXA 

SR. JORDI AMER 
BONNÍN, HABILITAT DEL 
SERVEIS GENERALS 

18,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

8-8-08 JUSTIFICACIÓ BESTRETA 
CAIXA FIXA 

JUSTIFICAIÓ DE LA BESTRETA DE 
CAIXA FIXA  

SR. JORDI AMER 
BONNÍN 

94,25 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

8-8-08 RECONEIXER OBLIGACIÓ AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ 
RELATIVA A LA INDEMNITZACIÓ  
PELS DANYS SOFERTS AL SEU 
VEHICLE. 

SRA. MAGDALENA 
MANSILLA HERAS 

287,18 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

8-8-08 RECONEIXER OBLIGACIÓ AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ 
RELATIVA A LA INDEMNITZACIÓ  
PELS DANYS SOFERTS EN EL SEU 
VEHICLE.  

SRA. ENCARNACIÓN 
FUENTES RENDÓN 

594,35 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

8-8-08 RECONEIXER OBLIGACIÓ RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ 
RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DE 
L'ASSEGURANÇA DE  
RESPONSABILITAT CIVIL. EXP. 36/07 

MUSAAT, MUTUA DE 
SEGUROS A PRIMA FIJA 

2218,22 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

8-8-08 RECONEIXER OBLIGACIÓ RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ 
RELATIVA A LES DESPESES 
D'INSCRIPCIÓ REGISTRAL DE LES  
PARCEL·LES SOBRANTS DELS EXP. 
16/07 I 20/07. 

RELACIÓ 
10/12120/20080802 

158,87 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

11-8-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
164/2008 

MARGARITA 
MARTORELL ABRAHAM 

862,08 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

11-8-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
196/2008 

GINES MACIA MARCH 2971,10 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

11-8-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
241/2008 

PROMOCIONS 
INMAREDU, SL 

1010,60 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

11-8-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
256/2008 

URBANPALMA, SL 352,58 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

11-8-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
282/2008 

TAYLOR WOODROW, SA 1093,25 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

11-8-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
283/2008 

TAYLOR WOODROW, SA 894,36 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

11-8-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
285/2008 

MARGALIDA MOREY 
FONT 

2061,23 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

11-8-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA 
CONTRACTE RELATIU A L'EXECUCIÓ 
DE LES OBRES DE  
RESTAURACIÓ DE LES FAÇANES. 
EXP. 1/2005. 

PASTOR, SA 22003,61 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

11-8-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA 
CONTRACTE RELATIU A LA 
RENOVACIÓ I INSTAL·LACIÓ DE  
L'AIRE ACONDICIONAT AL PALAU DEL 
CONSELL DE MALLORCA. 

HUMICLIMA EST, SA 339,21 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

11-8-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA 
CONTRACTE RELATIU AL SERVEI 
D'ACTUALITZACIÓ,  
MANTENIMENT I DESENVOLUPAMENT 
DE LA WEB DEL CONSELL DE 
MALLORCA. 

MIQUEL PIULATS MATEU 4732,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

11-8-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA 
CONTRACTE RELATIU AL 
SUBMINISTRAMENT DE 4 VEHICLES  
TIPUS FURGONETA. 

TALLERES PONS 
PERELLO, SL 

3229,52 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

11-8-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA 
CONTRACTE RELATIU ALS SERVEIS 
AUXILIARS DE CONTROL DEL  
CASAL "CAS ACAPELLÀ". 

TRABAJO PERSONAL, SL 1773,32 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

11-8-08 JUSTIFICACIÓ BESTRETA 
CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE LA BESTRETA DE 
CAIXA FIXA 

SR. JORDI AMER 
BONNÍN, HABILITAT DEL 
SERVEIS GENERALS 

185,08 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

11-8-08 RECONEIXER OBLIGACIÓ AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
RELATIVES A DESPESES DE  
L'EDIFICI DE LA MISERICÒRDIA 
CORRESPINENTS A L'EXERCICI 2008  

RELACIÓ 
73/45110/20080805 

1405,96 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

11-8-08 RECONEIXER OBLIGACIÓ RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
RELATIVES A DESPESES DE L'EDIFICI 
DE LA MISERICÒRDIA  
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2008. 

SEGURIDAD PERSONAL 
Y VIGILÀNCIA, SCL 

52073,56 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

12-8-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES TRABLISA Y ATESE UTE 
LEY 18/1982 (EXP. 43.06) 

13004,37 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

13-8-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES ISS FACILITY SERVICES, 
SA 

11498,15 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

13-8-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES ISS FACILITY SERVICES, 
SA 

11498,15 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

13-8-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES MARIA DE LLUC MOREY 
SUAU 

2958,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

13-8-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES MELCHOR MASCARÓ, 
SA 

3125,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

13-8-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES PASTOR SA Y COIBSA 46163,26 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

13-8-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES PASTOR, A Y COIBSA 16604,33 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

13-8-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES PASTOR, SA Y COIBSA 33465,22 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

13-8-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES RELACIÓ 
67/61120/20080724 

322,42 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

13-8-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES  INSPECCIÓ TÈCNICA 
D'EDIFICIS DE BALEARS, 
SL 

6612,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

18-8-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES MELCHOR MASCARÓ, 
SA 

3125,00 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

18-8-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES RELACIÓ 
10/12120/20080812 

2016,67 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

18-8-08 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

MODIFICACIÓ DE RESOLUCIÓ DE 
JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE 
CAIXA FIXA 

RELACIÓ 
1/11100/20080614 

43,85 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

19-8-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
238/2008 

ARANTXA GALLEGO 
ALEMANY 

288,65 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

19-8-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
259/2008 

ROSA MARIA ISERN 
AMENGUAL 

4593,87 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

19-8-08 INICIAR EXPEDIENT INICI D'EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ D'ADQUISICIÓ D'UN 
VEHICLE PER REALITZAR TASQUES 
D'  
OFICINA MÒBIL DE L'AGENDA 21 
LOCAL. 

DEPARTAMENT 
AFECTAT 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

19-8-08 INICIAR EXPEDIENT INICI D'EXPEDIENT DE PRÒRROGA 
DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE 
NETEJA DELS EDIFICIS DE LA  
LLAR DE LA JOVENTUT I DE LA 
INFÀNCIA. 

DEPARTAMENT 
AFECTAT 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

19-8-08 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT DE PRÒRROGA DEL 
CONTRACTE DEL SERVEI 
D'ORDENACIÓ, MANTENIMENT I  
CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA. 

DEPARTAMENT 
AFECTAT 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

20-8-08 APROVAR FACTURES ADO ORDENAR PAGAMENT DE LES 
FACTURES APROVADES PEL PLE DEL 
CONSELL DE MALLORCA EL DIA  
11/07/2008 

VARIES RELACIONS 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

20-8-08 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

MODIFICACIÓ D'UNA RESOL·LUCIÓ 
DE JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE 
CAIXA FIXA.  

RELACIÓ 
1/11100/20080614 

43,85 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

21-8-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES SCHINDLER RIBAS 
GUBER, SA 

1201,83 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

21-8-08 JUSTIFICACIÓ BESTRETA 
CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE LA BESTRETA DE 
CAIXA FIXA  

SRA. MAGADALENA 
SOCIAS, HABILITADA 
DEL DPT. HISENDA I 
INNOVACIÓ 

1073,77 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

25-8-08 JUSTIFICACIÓ BESTRETA 
CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE LA BESTRETA DE 
CAIXA FIXA  

SRA. MAGADALENA 
SOCIAS, HABILITADA 
DEL DPT. D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

2228,64 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

26-8-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
279/2008 

TOS-ALS VERDS, SL 3018,88 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

26-8-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
286/2008 

GESTORA DOMISA, SL 15294,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

26-8-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
304/2008 

PROCLAVE CONCEPT, 
SL 

5317,75 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

26-8-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
305/2008 

RONDALLES, SL 2964,64 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

26-8-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
306/2008 

PATRIZIA RAFAELA 
TARANTOLA 

665,12 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

26-8-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
307/2008 

MARIA ROSA MIQUEL 
PASTOR 

184,04 



 58

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

26-8-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
308/2008 

GUADALUPE GESTION 
PROMOTORA, SL 

11793,73 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

26-8-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
309/2008 

MARIA VIDAL 
CANTALLOPS 

78,78 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

26-8-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
310/2008 

ES JONCAR 
PROMOCIONS, SL 

4115,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

26-8-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
311/2008 

CARLOS ANTICH ROJAS 364,85 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

26-8-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
312/2008 

ANTONIA SUÑER BATLE 674,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

26-8-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
315/2008 

OBRAS Y PROYECTOS 
TOQUE PROMO, SL 

1378,68 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

26-8-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
319/2008 

PEDRO PERELLO 
SALAMANCA 

678,04 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

26-8-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
323/2008 

EDIPAL 1950, SL 7851,67 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

26-8-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
324/2008 

EDIPAL 1950, SL 2355,70 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

2-9-08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES RELACIÓ 
10/12120/20080813 

4897,07 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

2-9-08 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ DE VEHICLE HISTÒRIC SR. ANDREW 
QUARTEMAN 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

2-9-08 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ DE VEHICLE HISTÒRIC SR. CHRISTOPHER LA 
BONTÉ 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

2-9-08 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ DE VEHICLE HISTÒRIC SR. DAVI ANDREW 
HARVEY 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

2-9-08 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ DE VEHICLE HISTÒRIC SR. EUGENIO CORBI 
MATEU  

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

2-9-08 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ DE VEHICLE HISTÒRIC SR. HANS PETER 
ESCHER 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

2-9-08 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ DE VEHICLE HISTÒRIC SR. HANS PETER 
ESCHER 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

2-9-08 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ DE VEHICLE HISTÒRIC SR. JUAN ENRIQUE 
RIERA SIMONET 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

2-9-08 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ DE VEHICLE HISTÒRIC SR. JUAN MORANTA 
PERELLO 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

2-9-08 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ DE VEHICLE HISTÒRIC SR. JULIAN RAMOS 
PUIROS 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

2-9-08 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ DE VEHICLE HISTÒRIC SR. MANUEL 
HERNANDEZ MARTIN 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

2-9-08 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ DE VEHICLE HISTÒRIC SR. MIGUEL ASIS 
MUÑOZ 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

2-9-08 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ DE VEHICLE HISTÒRIC SR. MIGUEL CAMPOS 
ROSER 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

2-9-08 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ DE VEHICLE HISTÒRIC SR. PETER COOPER 0,00 
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INNOVACIÓ 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

2-9-08 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ DE VEHICLE HISTÒRIC SR. SEBASTIAN RIERA 
BISBAL 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

2-9-08 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ DE VEHICLE HISTÒRIC SR.AMADOR CALAFAT 
VALLESPIR 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

2-9-08 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ DE VEHICLE HISTÒRIC SRA. MARGARITA 
PALMER CUNILL 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

2-9-08 INICIAR EXPEDIENT INICI D'EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ DE SERVEI DEL 
PROGRAMA DE DINAMITZACIÓ 
SOCIOCULTURAL.  
EXP. 45/08. 

DEPARTAMENT 
AFECTAT 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

2-9-08 INICIAR EXPEDIENT INICI D'EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ DE SERVEI DEL 
PROGRAMA DEL CASAL D'ENTITATS 
DE  
MALLORCA. 

DEPARTAMENT 
AFECTAT 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

2-9-08 JUSTIFICACIÓ BESTRETA 
CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE LA BESTRETA DE 
CAIXA FIXA 

SRA. MARIA CAPELLÀ 
TROBAT, HABILITADA 
DEL SERVEI D'ITV 

43,51 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

3-9-08 JUSTIFICACIÓ BESTRETA 
CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE LA BESTRETA DE 
CAIXA FIXA 

SRA. DANIELA QUILES 
NAVIO, HABILITADA DEL 
DPT. D'OBRES 
PÚBLIQUES 

250,56 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

8-9-08 ADJUDICACIÓ EXPEDIENT 
DE CONTRACTACIÓ 

ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DE 
L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
RELATIU AL SUBMINISTRAMENT DE  
MOBILIARI. EXP.25/08 

BALEARS D'OFICINES 
2006 

21500,83 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

8-9-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. 318/2008 PROJECTES AVAROM, 
SL 

1988,26 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

8-9-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
198/2008 

ARQ DISSENYS 10 DE 
NOVEMBRE DE 2005,SL 

13337,32 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

8-9-08 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
264/2008 

PROPAL 90, SL 3854,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

8-9-08 INICIAR EXPEDIENT INICI D'EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ DE LLOGUER AMB 
MANTENIMENT DE VEHICLES PEL 
SERVEI  
DE BOMBERS. EXP. 41/2008. 

DEPARTAMENT 
AFECTAT 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

8-9-08 INICIAR EXPEDIENT INICI D'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ 
DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE 
MANTENIMENT I  
CONSERVACIÓ D'EDIFICIS DEL 
CONSELL DE MALLORCA. 

DEPARTAMENT 
AFECTAT 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

10-9-08 APROVAR PROJECTE APROVACIÓ DEL PROJECTE 
COMPLEMENTARI NÚM.1 DE 
DRENATGE DE LA VARIANT DEL PORT 
DE  
POLLENÇA. EXP.20/08. 

DEPARTAMENT 
AFECTAT 

806876,46 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

10-9-08 INICIAR EXPEDIENT INICI DE L'EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ DEL PROJECTE 
COMPLEMENTARI NÚM.1 DE 
DRENATGE DE  
LA VARIANT DEL PORT DE 
POLLENÇA. EXP.20/08. 

DEPARTAMENT 
AFECTAT 

0,00 

 
 

b) MODIFICACIÓ RÈGIM RETRIBUCIONS CONSELLERA CRISTINA MORENO MULET 

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 setembre de 2007, d'acord amb el qual es va 
determinar que la consellera del Grup Socialista, Sra. Cristina Moreno Mulet s'acollís al règim de 
dedicació parcial. 

Atès l'escrit amb NRE 27058, de 17 de setembre de 2008 presentat pel Grup Socialista sol·licitant la 
modificació del règim de retribucions de la Sra. Cristina Moreno Mulet. 

RESOLC: 

1. Determinar que la consellera electa, Sra. Cristina Moreno Mulet, s’aculli al règim de dietes per 
assistència a sessions del Ple, amb efectes de dia 1 d’octubre de 2008, i, en conseqüència, cessi en el 
règim de dedicació parcial. 

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. 

 

c) 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. 

Atès l'escrit presentat per la Sra. Esperança Massanet Forteza mitjançant el qual renuncia al càrrec de 
secretària tècnica del Departament. 

RESOLC: 

1. Acceptar la renúncia del càrrec de secretària tècnica del Departament de Medi Ambient de la Sra. 
Esperança Massanet Forteza, amb efectes de dia 21 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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d) 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. 

Atès l'escrit presentat per la Sra. Esperança Massanet Forteza mitjançant el qual renuncia al càrrec de 
secretària tècnica del Departament. 

RESOLC: 

1. Acceptar la renúncia del càrrec de secretària tècnica del Departament de Medi Ambient de la Sra. 
Esperança Massanet Forteza, amb efectes de dia 21 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. 

 

La Sra. DEL MORAL (PP) comenta que, en relació a les resolucions del conseller 
executiu de Cooperació Local, s’ha donat una passa enrere atès que s’havia aconseguit 
que s’adjuntassin a les resolucions les relacions de factures i ara no s’hi ha adjuntat ni 
una resolució, per la qual cosa demana que, almanco, es torni a la situació anterior. 

D’altra banda, explica que també es dóna compte d’un conveni amb la UIB que diu que 
s’adjunta i no és així i, per tant, no tenen coneixement dels convenis que se signen. 
Puntualitza que això també passa a altres departaments que signen convenis i no els 
adjunten a les resolucions. 

Comenta també que hi ha dues resolucions d’adjudicació de dos contractes menors per a 
la redacció de projectes d’escoleta i demana si no hi ha tècnics al Consell de Mallorca 
que puguin fer aquests projectes o si, en cas negatiu, no seria convenient, amb els 
doblers que es paguen per cada projecte, contractar un tècnic per tenir en plantilla i així 
crear algun lloc de feina. 

Per altra banda, també es dóna compte d’una assistència tècnica per a la qual es 
contracta un associat de la Universitat Carles III, expert en temes de participació, i en 
demana una ampliació d’informació. 

En quant a la Conselleria d’Interior, li comenta al Sr. Lladó l’existència de diverses 
resolucions per cobrir places interines mitjançant el procediment extraordinari de 
concurs de mèrits i demana si no es podria fer mitjançant concurs ordinari. Afegeix que 
s’ha seguit aquest procediment per cobrir places d’operadors de comunicacions, 
d’auxiliars d’animació sociocultural, d’un graduat social, d’un tècnic auxiliar de gestió 
econòmica, etc. 

 

El Sr. ALEMANY (vicepresident i conseller executiu d’Hisenda i Innovació), en primer 
lloc, reconeix que la Sra. Del Moral té tot el dret a exigir que la documentació que s’ha 
d’adjuntar als decrets s’hi adjunti i confirma el compromís de l’equip de govern per fer 
els esforços necessaris perquè això sigui així. No obstant això, la convida perquè en els 
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casos que això no es faci, els avisi tot d’una per tal d’adjuntar als decrets la 
documentació que correspongui. 

Manifesta que, d’altra banda, no està d’acord que s’entri a demanar informació o 
aclariments dels decrets –atès que només se’n dóna compte– però vist que les qüestions 
plantejades ha estat molt concretes, convida els consellers al·ludits perquè donin les 
oportunes explicacions. 

 

El Sr. ROSSELLÓ (conseller executiu de Cooperació Local) comenta, respecte al tema 
de les relacions de factures, creia que era un tema resolt però vist que no és així ho 
tendrà en compte perquè se solucioni.  

En quant a les altres qüestions plantejades, convida la Sra. Del Moral perquè contacti 
amb ell per qualsevol dubte que li sorgeixi i li fa saber que té obertes les portes del seu 
departament i tot el personal a la seva disposició per consultar qualsevol tema. 

Respecte al contracte amb la UIB, explica que es tracta d’un contracte d’un becari 
durant el mes de setembre. 

La qüestió dels projectes d’escoletes és deguda al gran nombre d’ajuntaments que han 
demanat projectes en aquesta convocatòria –27 ajuntaments concretament– i n’han 
quedat fora dos, la qual cosa no justifica la contractació d’un nou tècnic com tampoc no 
s’ha volgut deixar de fer la feina que els han demanat els ajuntaments per la qual cosa 
s’ha optat per una contractació externa. 

El tema de l’assistència tècnica és per a la redacció d’un llibre blanc sobre la 
participació ciutadana en les agendes locals 21 que tendrà, com a primera fase, 
l’elaboració de l’esmentat llibre d’aquí a desembre i, d’aquí a juny de l’any que ve, 
l’elaboració d’un pla estratègic de participació ciutadana o d’impuls dels fòrums 
ciutadans de l’Agenda Local 21. 

 

El Sr. RUBIO (PP) demana la paraula per una qüestió d’ordre. 

Comenta que tots els departaments posen a disposició de tots els grups polítics les 
resolucions i els decrets a donar compte llevat del departament de Benestar Social i, per 
tant, demana que d’igual manera que ho fan els altres departaments, el departament de 
Benestar Social passi també els seus decrets i, malgrat que faci feina mitjançant 
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, considera que tenen dret a consultar també aquests 
decrets. 

La Sra. presidenta manifesta que faran tot el possible per tal que tenguin a la seva 
disposició aquests decrets. 

La corporació en resta assabentada. 
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PUNT 3. DECRETS A RATIFICAR. 

Es dóna compte dels següents decrets: 

a) ASSUMPTE: NOMENAMENT DE REPRESENTAT DEL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA A LA JUNTA RECTORA DEL PARC NATURAL DE MONDRAGÓ  
 
Atesa la necessitat de comptar amb un representant del Consell Insular de Mallorca en la Junta Rectora 
del Parc Natural de Mondragó, segons disposa el Decret 38/2002, de 15 de març, pel qual es modifica el 
decret 85/1992, de 18 de novembre, de creació del parc natural de Mondragó. 

Atès l’escrit de la consellera executiva del Departament de Medi Ambient de dia 20 d’agost de 2008. 

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

RESOLC: 

 

1. Disposar el cessament del Sr. Francesc Cladera Pomar com a representant titular del Consell 
Insular de Mallorca a la Junta Rectora del Parc Natural de Mondragó. 

2. Nomenar el Sr. Guillem Riera Colom, director insular de Medi Ambient, com a representant 
titular del Consell Insular de Mallorca a la Junta Rectora del Parc Natural de Mondragó. 

3. Notificar-ho a les persones interessades i a la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les 
Illes Balears. 

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

 

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

 

b) ASSUMPTE: NOMENAMENT DE REPRESENTAT DEL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA A EUROPARC ESPAÑA I FEDERACIÓ EUROPARC 
 
Atesa la necessitat de comptar amb un representant del Consell Insular de Mallorca a Europarc España i a 
la Federació Europarc. 

Atès l’escrit de la consellera executiva de Medi Ambient de data 20 d’agost de 2008. 

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

RESOLC: 

 

1. Disposar el cessament del Sr. Francesc Cladera Pomar com a representant titular del Consell 
Insular de Mallorca a Europarc España i a la Federació Europarc, i agrair-li els serveis prestats. 

2.  Nomenar el Sr. Guillem Riera Colom, director insular de Medi Ambient com a representant 
titular del Consell Insular de Mallorca a Europarc España i a la Federació Europarc. 

3. Notificar-ho a les persones interessades, a Europarc España i a la Federació Europarc, i a la 
Secretaria Tècnica del Departament de Medi Ambient 

4. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc, per a la seva ratificació. 
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S’aprova per desset vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM), zero vots en contra i 
quinze abstencions (PP). 
 

 

c) ASSUMPTE: NOMENAMENT DE REPRESENTANT EN L’AUTORITAT DE GESTIÓ 
PARATGE NATURAL SERRA DE TRAMUNTANA  
 
Atesa la necessitat de comptar amb un representant del Consell Insular de Mallorca en l’Autoritat de 
Gestió del Paratge Natural Serra de Tramuntana, segons disposa l’Ordre del conseller de Medi Ambient 
del Govern de les Illes Balears, de 21 de maig de 2007, per la qual es crea l’Autoritat de Gestió del 
Paratge Natural de la Serra de Tramuntana (BOIB núm. 79, de 26/05/2007). 

Atès l’escrit de la consellera executiva de Medi Ambient. 

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

RESOLC: 

 

1. Disposar el cessament del Sr. Francesc Cladera Pomar com a representant suplent del 
Consell Insular de Mallorca en l’Autoritat de Gestió del Paratge Natural Serra de 
Tramuntana i agrair-li els serveis prestats. 

2. Nomenar el Sr. Guillem Riera Colom, director insular de Medi Ambient, com a 
representant suplent del Consell Insular de Mallorca en l’Autoritat de Gestió del 
Paratge Natura Serra de Tramuntana. 

1. Comunicar-ho a les persones interessades, a la Conselleria de Medi Ambient del Govern 
de les Illes Balears i a la Secretaria Tècnica del Departament de Medi Ambient. 

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

 

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

 

d) ASSUMPTE: NOMENAMENT DE REPRESENTANT EN LA COMISSIÓ PERMANENT 
PARITÀRIA CREADA PEL CONVENI SIGNAT ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA 
I L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DELS MOLINS DE MALLORCA, DE DATA 2 DE NOVEMBRE DE 
2004 
 
La clàusula primera del conveni de col·laboració signat en data 2 de novembre de 2004 entre el Consell 
Insular de Mallorca i l’Associació d’Amics dels Molins de Mallorca estableix la creació d’una Comissió 
Permanent paritària en la qual hi haurà dos representants del Consell Insular de Mallorca. 
 
Atès l’escrit de la consellera executiva de Medi Ambient i Natura de data 20 d’agost de 2008. 
 
En base a les atribucions conferides per l’article 48 del Reglament Orgànic del Consell Insular de 
Mallorca. 
 
RESOLC: 
 

1. Disposar el cessament del Sr. Francesc Cladera Pomar com a representant del Consell Insular de 
Mallorca en la Comissió Permanent paritària creada pel Conveni signat entre el Consell Insular 
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de Mallorca i l’Associació d’Amics dels Molins de Mallorca, de data 2 de novembre de 2004, i 
agrair-li els serveis prestats. 

2. Nomenar el Sr. Guillem Riera Colom, director insular de Medi Ambient, com a representant del 
Consell Insular de Mallorca en la Comissió Permanent paritària creada pel Conveni signat entre 
el Consell Insular de Mallorca i l’Associació d’Amics dels Molins de Mallorca, de data 2 de 
novembre de 2004. 

3. Comunicar-ho a les persones interessades, a l’Associació d’Amics dels Molins de Mallorca i a la 
Secretaria Tècnica del Departament de Medi Ambient. 

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

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

La corporació en resta assabentada. 
 

DEPARTAMENT D’HISENDA I INNOVACIÓ 

PUNT 4. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE 
SUBVENCIONS DEL CONSELL DE MALLORCA PER A L'ANY 2008 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu d'Hisenda i Innovació: 

Atès que des dels Departaments de Cooperació Local i d’Economia i Turisme i l’Institut de l’Esport Hípic 
de Mallorca 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 COOPERACIÓ LOCAL 

DIRECCIÓ INSULAR DE COOPERACIÓ LOCAL 

A l'apartat 2. "Objectius específics per destinatari o convocatòria", afegir: 

�� Aportació Ajuntament Consell POS 2004 

a) Abonar la subvenció concedida a l’Ajuntament de Consell l’any 2004 en el marc de la 
convocatòria de subvencions adreçada a les Corporacions Locals per a actuacions 
d’inversió de competència municipal 

Al punt 5. Pressupost previst, afegir: 
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PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

65.51800.76202 Aportació Ajuntament Consell POS 2004 50.000,00.-� 

DEPARTAMENT D’ECONOMIA I TURISME 

DIRECCIÓ INSULAR DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 

Al punt 5. Pressupost previst, allà on deia: 

PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

80.72110.48913 Conveni Cambra de Comerç: Finestra única 20.000,00.-� 

Ha de dir: 

PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

80.72110.48913 Conveni Cambra de Comerç: Finestra única 18.000,00.-� 

INSTITUT DE L’ESPORT HÍPIC DE MALLORCA 

A l'apartat 3. "Efectes prevists ",  

Allà on deia: 

Actuacions, participants i beneficiaris Previsió 

Realització d’esdeveniments 70 

Participació de joqueis 700 

Participació de cavalls 800 

Afluència de públic aproximadament 25.000 

Beneficiaris (associacions de cavalls, propietaris, joqueis, entrenadors)  

1.500 

Ha de dir: 
Actuacions, participants i beneficiaris Previsió 

Realització d’esdeveniments  42 
Participació de joqueis 420 
Participació de cavalls 480 
Afluència de públic aproximadament 15.000 
Beneficiaris (associacions de cavalls, propietaris, joqueis, entrenadors)  

900 
A l'apartat 5. "Pressupost previst", allà on deia:  

CONVOCATÒRIES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

01.45230.48900 Altres transferències 160.000,00 � 
Ha de dir: 

CONVOCATÒRIES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

01.45230.48900 Altres transferències 60.000,00 � 
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El Sr. ÁLVAREZ (PP) intervé per manifestar que els punts 4, 5 i 6 estan relacionats i 
per tant considera que es poden votar conjuntament, alhora que anuncia l’abstenció del 
seu Grup en els tres punts. 

 

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

 

PUNT 5. PROPOSTA D' APROVACIÓ DE L' EXPEDIENT NÚM. 31 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 19 de setembre 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. 

Vist que la Intervenció d'aquest Consell Insular ha emès el dictamen preceptiu, amb data de 19 de 
setembre 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.- Aprovar l'expedient núm. 31 de modificació de crèdits en el Pressupost propi de 2008, d'acord 
amb el següent detall: 

EXPEDIENT NÚM.31 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2008 
   
* CRÈDITS EXTRAORDINARIS (CEX-9/08)   

PARTIDA CONCEPTE IMPORT 
65,51800,76202 Aportació Ajuntament de Consell POS 2004 50.000,00 
   
 TOTAL AUGMENTS PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS 50.000,00 
   
FONS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS: 
   
1) Baixes per anulació  
   

PARTIDA CONCEPTE IMPORT 
   
 Total baixes per anul·lació  0,00 

2) Romanent de tresoreria  
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PARTIDA CONCEPTE IMPORT 

 Total romanent de tresoreria p/fin.c.extraord. 0,00 
   

3) Majors ingressos recaptats  
   

PARTIDA CONCEPTE IMPORT 
80,42000 Participacó en ingressos de l'estat 50.000,00 
   
 Total majors ingressos  50.000,00 
   

 
TOTAL FONTS DE FINANÇAMENT PER CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS 50.000,00 

   
* SUPLEMENTS DE CRÈDITS (SUPL-5/08)   
   

PARTIDA CONCEPTE IMPORT 
20,45320,62000 Terrenys i béns naturals patrimoni històric 143.309,10 
50,44200,60000 Inversió noiva en terrenys expropiació gestió residus 67.514,37 
70,75100,22604 Activitats culturals p/fires promoció turística 27.045,45 
80,12120,22602 Publicitat i propaganda serveis generals 6.000,00 
   
 TOTAL AUGMENTS PER SUPLEMENTS 243.868,92 
   
 FONS DE FINANÇAMENT DELS SUPLEMENTS: 
   
1) Baixes per anulació  
70,75100,85200 Adquisició accions sector públic 27.045,45 
80,12120,22405 Assegurances resp. Civil serveis generals 6.000,00 

PARTIDA CONCEPTE IMPORT 
   

 TOTAL BAIXES PER ANUL·LACIÓ  33.045,45 
2) Romanent de tresoreria  

PARTIDA CONCEPTE IMPORT 
99,87001 Romanent tresoreria p/fin.suplements (FA)  
   
 Total romanent de tresoreria p/fin.suplem. 0,00 

   
3) Majors ingressos recaptats  

PARTIDA CONCEPTE IMPORT 
80,42000 Participacó en ingressos de l'estat 210.823,47 
   

 Total majors ingressos 210.823,47 
   

 TOTAL FONS DE FINANÇAMENT PER SUPLEMENTS 243.868,92 
   
* TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS  (TRA-16/08)  
   
A) AUGMENTS DE CRÈDITS P/ TRANSFERÈNCIES 

PARTIDA CONCEPTE IMPORT 
20,45110,23001 Dietes C.C. La Misericòrdia 7.000,00 
60,32300,22604 Publicacions/activ. Culturals persones majors 20.000,00 
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70,72110,22799 Altres prestacions serveis promoció econòmica 2.000,00 
   
 TOTAL AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES  29.000,00 
   
B) DISMINUCIONS DE CRÈDITS P/ TRANSFERÈNCIES 

PARTIDA CONCEPTE IMPORT 
20,11103,23000 Dietes càrrecs òrgans de govern Cultura 7.000,00 

60,32300,48914 Cercle Belles Arts. Certamen literari i activ.cult. 20.000,00 
70,72110,48913 Conveni Cambra Comerç: Finestreta única 2.000,00 

   
 TOTAL DISMINUCIONS P/TRANSFERÈNCIES 29.000,00 
 

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

 

PUNT 6. PROPOSTA D' APROVACIÓ DE L' EXPEDIENT NÚM. 11 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE L'INSTITUT 
MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS DE 2008 ( SUP 1/08 EXT 03/08) 

Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta: 

Aquesta Presidència, per Providència de dia 18 de setembre de 2008, atenent les necessitats que 
s'especifiquen a la memòria corresponent i de les quals n'hi ha constància en els antecedents de 
l'expedient, ordenà la incoació d'un expedient de modificació de crèdits en el Pressupost de 
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de 2008 a l'objecte de poder atendre algunes despeses, les 
partides a les quals s'havien d'imputar no existien al pressupost de 2008 o era insuficient. 

Atès que la Intervenció d'aquest Consell de Mallorca ha emès el dictamen preceptiu, amb data 19 de 
setembre de 2008, on es fan constar les operacions de modificació de crèdit que es proposen per atendre 
les despeses esmentades, i d'acord amb allò que es preveu en el Capítol III Secció 2ona. a l'article 177 del 
TRLRHL aprovat pel RD legislatiu 2/2004 de 5 de març, concordant amb els articles 35 a 38 del RD 
500/1990, de 20 d'abril i amb la base 8 de les d'execució del pressupost per a 2008 he resolt de proposar al 
Ple de la Corporació el següent 

ACORD: 

"PRIMER.- Aprovar l'expedient núm. 11 de modificació de crèdits en el Pressupost de l’Institut 
Mallorquí d’Afers Socials de 2008, (SUP 1/08 EXT 03/08) d'acord amb el següent detall: 

SUPLEMENTS DE CRÈDIT (SUPL 1/08) 

A) AUGMENTS DE CRÈDITS PER SUPLEMENT 

PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

30.31354.22709 Assistència San. i Social immigració  190.000,00 � 
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 TOTAL DESPESES 190.000,00 � 
 

B) FONS DE FINANÇAMENT DELS SUPLEMENTS 
 

PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

02.87001 Romanent líquid de tresoreria per a suplements de crèdit  190.000,00 � 

 TOTAL FONS DE FINANÇAMENT  190.000,00 � 

CRÈDITS EXTRAORDINÀRIS (CEX 3/08) 

A) AUGMENTS DE CRÈDITS P/CRÈDITS EXTRAORDINARIS 

PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

30.31354.48905 Consejo Gral. de la Abogacía Española 15.000,00 � 

 TOTAL DESPESES 15.000,00 � 

B) FONS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
 

PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

02.87000 Romanent líquid de tresoreria per a crèdits 
extraordinaris 15.000,00 � 

 TOTAL FONS DE FINANÇAMENT  15.000,00 � 
Segon.- Aquest acord serà considerat definitiu si no es produeixen reclamacions en contra durant el 
termini d'exposició pública, i entrarà en vigor, una vegada s'hagi complit el que disposa l'article 112,3 de 
la Llei 7/1985 de 2 d'abril reguladora de les bases del Règim local, i també l'article 169 del Text Refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel RD legislatiu 2/2004 de 5 de març". 
 

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

 

 

PUNT 7. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE QUART I DE LA 
DISPOSICIÓ FINAL DE L'ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA PER 
SERVEIS D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu d'Hisenda i Innovació: 

Vist l'estudi econòmic justificatiu de l'increment dels imports de la taxa per serveis d'inspecció tècnica de 
vehicles de data 18 de setembre de 2008, i l'informe d'Intervenció, de data 19 de setembre de 2008, aquest 
conseller eleva al Ple del Consell de Mallorca, la següent 

PROPOSTA D'ACORD 

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’article quart i la disposició final de l'Ordenança reguladora 
de la taxa per serveis d'inspecció tècnica de vehicles en els termes que es contenen en el text annex.  

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

Tercer.- Aquesta exposició al públic s'anunciarà en el BOIB, i també en un diari dels de major difusió de la 
Comunitat Autònoma i el seu termini serà comptador a partir de l'endemà del dia de la publicació del 
corresponent anunci en el BOIB. 

Quart.- Aquest Acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es produeixen reclamacions en contra 
durant el termini d'exposició pública, segons el que disposa l'article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. La modificació 
entrarà en vigor el dia de la publicació de l'acord definitiu i el text de la modificació de l'Ordenança al 
BOIB i serà d'aplicació a partir de l'1 de gener de 2009.” 

TEXT ANNEX.- 

MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE QUART I LA DISPOSICIÓ FINAL DE L’ORDENANÇA FISCAL 
REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES. 

Art. 4t.- TARIFA. 
La taxa s'exigirà d'acord amb les següents tarifes: 

SERVEIS A REALITZAR EUROS 
1 Inspecció periòdica vehicles pesants 33,62 
2 Inspecció periòdica vehicles lleugers 26,90 
3 Inspecció periòdica quadricicles, quads i turismes 20,26 
4 Inspecció periòdica vehicles de 2 i 3 rodes 12,16 
5 Inspecció emissió gasos vehicles pesants diesel 32,85 
6 Inspecció emissió gasos vehicles lleugers i turismes diesel 16,55 
7 Inspecció emissió de gasos vehicles amb catalitzador 4,74 
8 Inspecció vehicles accidentats amb inspecció periòdica inclosa 115,95 
9 Suplement per inspecció a l'Estació mòbil 14,57 

10 Desplaçament [p=50,73+(n*-1) x 5,07] 
11 Pesatge 3.54 
12 Segones inspeccions pesants 10,09 
13 Segones inspeccions lleugers 8,10 
14 Segones inspeccions turismes 6,04 
15 Segones inspeccions motocicletes 3,62 
16 Segona inspecció emissió gasos vehicles pesants diesel 9.83 
17 Segona inspecció emissió gasos vehicles lleugers i turismes diesel 5,00 
18 Emissió de duplicat de fulla d'inspecció periòdica i/o adhesiu 4,05 
19 Inspecció periòdica tractors agrícoles 20,24 
20 Inspecció periòdica remolcs agrícoles 12,16 

21 
Inspecció prèvia a matriculació vehicles de trànsit comunitari o 
d'importació 117,55 

22 
Inspecció prèvia a matriculació vehicles exempts d'homologació i vehicles 
històrics 95,26 

23 
Inspecció prèvia matriculació vehicles espanyols o importats per 
representant oficial i per canvi de matricula espanyola 41,17 

24 Reformes d'importància amb projecte 25,21 
25 Reformes d'importància sense projecte 12,60 
26 Duplicats de Targeta d'ITV 8,33 
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27 Verificació i precintatge d'aparells taxímetres 13,18 

28 Inspecció específica vehicles transport escolar i de menors 21,04 
29 Anotació Targeta d'ITV 5,90 
30 Carpeta i impresos 1,15 
31 Emissió certificat sense inspecció prèvia 4,17 
32 Emissió certificat amb inspecció prèvia 12,60 

33 Desplaçament [p=50,73+(n*-1) x 5,07] 
34 Certificats ATP 42,08 

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

  

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

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

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

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

A aquestes tarifes s'hi afegirà l'IVA quan els serveis els presti el concessionari. 

DISPOSICIÓ FINAL 

La present Ordenança, la darrera modificació de la qual s’ha aprovat provisionalment pel Ple del Consell 
de Mallorca, en sessió de dia  ***, entrarà en vigor el mateix dia que es publicarà al BOIB, serà 
d'aplicació a partir de dia 1 de gener de 2009 i romandrà en vigor fins a la seva modificació o derogació 
expressa. 
 

El Sr. ÁLVAREZ (PP) comença la seva intervenció.  

Reitera el mateix que va expressar el PP quan es va aprovar l’esmentada ordenança, en 
el sentit de cercar un incentiu per a determinats col·lectius socials que, per situacions 
socials o econòmiques, no passen la revisió oportuna dels vehicles. Assegura que el fet 
d’existir bonificacions i exempcions estimularia la revisió dels seus vehicles. 

Observa que es tracta d’una ordenança que afecta pràcticament un 75% del padró 
municipal, perquè el 25% correspon a subjectes passius o contribuents que no passen 
per la revisió.  

Reconeix que aquesta taxa ha de cobrir el cost dels serveis, però considera que el 
Consell Insular de Mallorca ha de fer un esforç, bé per mitjà de polítiques 
pressupostàries pròpies o bé per mitjà de la pròpia ordenança, per tenir en compte 
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aquests col·lectius i aconseguir que facin la revisió dels vehicles –especialment en un 
moment de crisi com l’actual, que no afavoreix la compra de vehicles nous– i no només 
per la pròpia seguretat dels propietaris, sinó pel bé de tothom. 

 

El Sr. ALEMANY (vicepresident i conseller executiu d’Hisenda i Innovació) comença 
la seva intervenció.  

Respon al Sr. Álvarez que l’equip de govern no ha variat el seu parer respecte a les 
manifestacions que va fer el dia de l’aprovació d’aquesta taxa sobre exempcions o 
bonificacions per a determinats col·lectius.  

Fa un aclariment sobre els col·lectius als quals s’ha referit el Sr. Álvarez. Explica que si 
la problemàtica és per qüestions socials, no és possible fer cap tipus de bonificació, però 
sí que ho seria quan la causa és per problemes econòmics, atès que l’única previsió que 
fa la llei en qüestió de taxes és preveure la possibilitat de fer el repartiment de la taxa en 
funció de les possibilitats econòmiques de la persona que l’ha de pagar.  

Tot i això, assenyala que algú ha de pagar el que no pagui aquesta persona, o bé ho ha 
de pagar el Consell Insular de Mallorca, d’altres ingressos que tengui. Opina que aquest 
tipus d’ingressos que té la institució són molt justs per dedicar a allò que és 
imprescindible i no és possible dedicar cap partida a la qüestió de la revisió de vehicles. 
Observa que, en cas que fos possible disposar d’alguna quantitat econòmica, seria 
prioritari dedicar-la a Benestar Social; no és possible, però, perquè el càlcul de la taxa 
prevista és molt exacte i el que es cobra s’ha de destinar a cobrir la despesa que 
ocasiona aquest servei.    

Entén i respecta la petició del PP, però reitera que l’equip de govern ha decidit no fer 
cap diferència entre la ciutadania per raons econòmiques i que per diferències socials no 
està previst tampoc fer bonificacions.  

Sobre l’estímul que aquesta mesura podria generar, li diu que no en tenen cap estudi, 
per tant no li pot discutir. Tot i això, té molts dubtes sobre el fet que el 25% de la 
ciutadania que no fa la revisió de vehicles correspongui als col·lectius desafavorits als 
quals s’ha referit el Sr. Álvarez; pensa que és més aviat el contrari.  

Reitera que la proposta es mantendrà tal i com s’ha presentada.  

 

El Sr. ÁLVAREZ reitera que el PP manté la mateixa postura que ja va fer constar a 
l’acta del Ple anterior, perquè seria aquesta la seva política, la seva visió i el seu objectiu 
si el PP governàs aquesta institució.  

També recorda que a l’esmentada acta hi consta un compromís del Sr. Alemany, 
d’intentar aconseguir aquest tipus de bonificacions o exempcions, per mitjà del 
pressupost propi del Consell Insular de Mallorca o per aportacions d’altres 
administracions. Assenyala que aquesta institució rep devers 25 milions d’euros, per 
mitjà de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), que aporta el Govern balear per a 
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les polítiques socials. Opina que la millor política social és un equilibri fiscal i una 
justícia en la distribució, per mitjà de l’elaboració de les ordenances i dels pressuposts 
del Consell Insular de Mallorca. 

Retreu al Sr. Alemany no haver fet aquesta tasca d’estudi de les possibles solucions.  

Per acabar, reitera que el PP mantendrà aquesta postura. Diu també que és ben segur 
que existeixen més problemes socials entre la població compresa dins el 75% que fa la 
revisió que entre el 25% que no la fa.  

El Sr. ALEMANY intervé per tancar el debat.  

Reconeix que és cert que va dir que no descartaven estudiar-ho, i certament ho han 
estudiat; per aquest motiu, li ha pogut dir que per diferències d’estructura social no és 
possible fer cap diferència en l’aplicació de la taxa, però sí que és possible fer-ho 
únicament per raó de diferències de capacitat econòmica.  

Fa notar que la tasca d’esbrinar qui realment ho necessita i qui no ho necessita seria tan 
complicada que val la pena ajornar-ho, de moment, perquè la complicació que genera 
fer les verificacions oportunes és molt superior al benefici que en traurien. Adverteix 
que el cost generat per aquestes gestions d’inspecció s’hauria de carregar, també a la 
taxa, que pagaria, també, la resta de la ciutadania; per aquestes raons, s’ha decidit 
mantenir-la i incrementar-la únicament d’acord a allò que estableix el contracte, que és 
en funció de l’augment anual de l’IPC. 

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

DEPARTAMENT DE TERRITORI 

PUNT 8. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA REFORMA DE L'ORDENANÇA 
FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA TRAMITACIÓ DELS 
EXPEDIENTS RELATIUS A LA IMPLANTACIÓ D'USOS D'HABITATGE I LA 
DECLARACIÓ D'INTERÈS GENERAL EN SOL RÚSTIC DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

Es dóna compta de la següent proposta de la consellera executiva de Territori: 
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i pels articles 106 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i conforme al que disposen els articles 15 a 
27 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març , el Departament de Territori del Consell de Mallorca proposa al Ple reformar l’Ordenança 
fiscal reguladora de la taxa per a la tramitació dels expedients relatius a la implantació d’usos d’habitatge 
i la declaració d’interès general en sòl rústic. 

El vigent Decret d’organització del Consell de Mallorca atribueix a la consellera executiva del 
Departament de Territori les competències relatives al sector d’activitat administrativa pròpia del 
Departament. 

Per tot l’exposat, s’eleva al Pla del Consell de Mallorca la següent proposta d’ 
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ACORD 

1r.- Aprovar inicialment la reforma de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la tramitació dels 
expedients relatius a la implantació d’usos d’habitatge i la declaració d’interès general en sòl rústic del 
Consell de Mallorca, en els termes que es recullen al document annex. 

2n.- De conformitat amb allò que disposa l’article 17.1 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el present acord i el document 
annex, s’exposaran al públic al tauler d’anuncis del Consell de Mallorca durant el termini de 30 dies 
hàbils, a fi que els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin 
oportunes. 

3r.- Aquesta exposició pública s’anunciarà al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), i també en un 
dels diaris de major difusió de la Comunitat Autònoma; el termini fixat a l’apartat anterior serà comptador 
a partir del dia següent a la publicació en el BOIB. 

4t.- Aquest acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es produeixen reclamacions en contra 
durant el termini d’exposició pública, d’acord amb el que disposa l’article 17.3 del Reial Decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

TEXT ANNEX 

Primer.- Modificació de determinats articles de l’Ordenança. 

1. L’article 2 queda redactat en els següents termes: 

«Article 2. Fet imposable 

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’activitat tècnica i administrativa, de competència del Consell 
de Mallorca, tendent a verificar si els actes d’edificació i ús del sòl rústic de Mallorca a que es refereixen 
els articles 36 i 37 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del Sòl Rústic de les Illes Balears, s’ajusten a les 
normes urbanístiques, d’edificació i de policia previstes a l’esmentada llei del sòl, al Pla Territorial de 
Mallorca i a les altres disposicions generals i particulars que hi siguin aplicables. 

Concretament, queden subjectes a la present taxa els següents supòsits: 

L’emissió d’informe previ preceptiu i vinculant en els expedients de llicència d’obra a emetre pel Consell 
de Mallorca per a la implantació d’usos d’habitatge en el sòl rústic, en el tràmit de l’article 36 de la 
6/1997, de 8 de juliol,  del Sòl Rústic de les Illes Balears.  

La declaració d’activitats d’interès general que es tramitin davant el Consell insular pel procediment 
previst a l’article 37 de la llei 6/1997, de 8 de juliol, del Sòl Rústic de les Illes Balears o normativa 
equivalent, incloses les activitats que es tramitin per l’esmentat procediment, quan siguin exclusivament 
les de dotació  de servei a activitats prèviament autoritzades, tal i com les de subministrament de dotació 
d’energia elèctrica o similars, sempre que la declaració d’interès general produeixi un benefici particular 
individualitzable al subjecte passiu.» 

2. L’article 6 queda redactat en els següents termes: 

«Article 6. Base imposable 

Constitueix la base imposable de la taxa, en els casos subjectes a l’aplicació de tarifa, la superfície en 
l’àmbit d’aplicació del projecte objecte de tramitació, expressada en metres quadrats d’aprofitament, 
d’ocupació, o el servei prestat.» 

3. L’article 7 queda redactat en els següents termes: 
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«Article 7. Quota tributària 

De conformitat amb l’article 24.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la quota tributària es determina d’acord amb l’annex 
d’aquesta Ordenança en les modalitats de quantitat fixa; resultant d’aplicació de tarifes; i per aplicació 
conjunta d’ambdues modalitats, en funció dels supòsits expressats en l’annex esmentat.» 

4. L’article 8 queda redactat en els següents termes: 

«Article 8. Exempcions i bonificacions 

Estaran exempts de l’aplicació d’aquesta Ordenança les actuacions previstes a l’apartat B de l’Annex, 
quan siguin promogudes per qualsevol de les Administracions Públiques o els seus ens instrumentals.» 

5. Els apartats  1 i 4 de l’article 9 queden redactat en els següents termes: 

«1. Es merita la taxa i apareix l’obligació de contribuir quan es presenti en el Consell Insular de Mallorca 
la sol·licitud de realització de l’activitat que constitueix el fet imposable.  

4. D’acord amb l’article 26.1 b) del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, no es realitzarà l’activitat administrativa ni tramitarà la 
sol·licitud sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent.» 

6. L’apartat 1 de l’article 10 queda redactat en els següents termes: 

«1.- Un cop rebut en el Consell Insular de Mallorca l’expedient amb la sol·licitud d’informe o de 
declaració d’interès general, es requerirà al promotor la necessitat de practicar l’oportuna autoliquidació, 
havent d’aportar-se tota la informació necessària per a l’exacta aplicació d’aquesta taxa si fos insuficient 
la que figura en la documentació presentada.» 

Segon.- Modificació de l’annex de l’Ordenança. 

L’annex de l’ordenança queda redactat en els termes següents. 

ANNEX 

Quotes tributàries 

A. Per a cada expedient d’informe previ a emetre pel Consell  Insular de Mallorca a la llicència 
municipal per usos d’habitatge en sòl rústic, s’aplicaran les quotes següents: 
 
1) Obres de construcció de nova planta, ampliació d’edificis o instal·lacions de totes classes existents, 
així com també en els projectes de modificació de l’ús dels edificis i instal·lacions en general: 600 
euros. 
 
2) En les modificacions de projectes aprovats: 300 euros. 
 
3) En els casos que es produeixi el desistiment a instància de l’interessat o la caducitat de l’expedient, i 
resulti acordat aquest arxiu de l’expedient, l’interessat tendrà dret, si així ho sol·licita expressament, a 
que se li retorni el 50 % de la quantitat ingressada. 
 
4) En els casos en què s’acordi la incompetència del Consell Insular de Mallorca per a resoldre 
l’expedient, l’interessat tindrà dret a que se li retorni el 100 % de les quantitats ingressades, si així ho 
sol·licita expressament. 
 

B. Per a cada expedient de declaració d’interès general d’activitats que es tramitin davant el Consell 
Insular de Mallorca, s’aplicaran les quotes següents: 
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B.1. Quan es tracti d’activitats exclusivament de dotació de servei a activitats prèviament 
autoritzades, tal i com les de subministrament de dotació d’energia elèctrica o similars. 
 
1) En els casos de subministrament d’energia elèctrica:  
a) Quan la dotació de servei de subministrament elèctric sigui exclusivament amb destinació a una 
única edificació o activitat. 550 euros  
b) En els casos de xarxes de subministrament elèctric de dotació de servei a més d’una edificació o 
activitat: 550 euros com a quantitat fixa mes 250 euros per a cada una de les construccions, 
edificacions o instal·lacions a dotar de subministrament. 
2) En els casos de conduccions d’aigua o altres tipus de conduccions:  300 euros. 
 
3) En les modificacions de projectes aprovats, en qualsevol dels tipus d’aquest subapartat: 150 euros. 
 
4) En els casos que es produeixi el desistiment a instància de l’interessat o la caducitat de l’expedient, i 
resulti acordat aquest arxiu de l’expedient, l’interessat tendrà dret, si així ho sol·licita expressament, a 
que se li retorni el 50 % de la quantitat ingressada. 
 
5) En els casos en què s’acordi la incompetència del Consell de Mallorca per a resoldre l’expedient, 
l’interessat tindrà dret a que se li retorni el 100 % de totes les quantitats ingressades, si així ho sol·licita 
expressament. 
B.2. Quan es tracti de la resta d’activitats: 
 
1) En els casos de declaracions d’interès general d’activitats diferents a les de dotació de 
subministrament expressades a l’apartat B.1 anterior, la tarifa serà de 450 euros com a quantitat fixa, 
més la quantitat que resulti de multiplicar els metres quadrats ( o fracció) d’aprofitament de les 
construccions a raó de 2’5 euros/m2, més la quantitat que resulti de multiplicar els metres quadrats (o 
fracció) ocupats per l’activitat en què no hi hagi construcció pròpiament dita per 0,30 euros. En tot cas, 
el mínim de percepció serà de 600 euros. 
 
2) En les modificacions de projectes aprovats, en qualsevol dels tipus d’aquest subapartat B.2: 225 
euros com a quantitat fixa, , més la quantitat que resulti de multiplicar els metres quadrats (o fracció) 
d’aprofitament de les construccions a raó de 2’5 euros/m2, més la quantitat que resulti de multiplicar 
els metres quadrats (o fracció) ocupats per l’activitat en què no hi hagi construcció pròpiament dita per 
0,30 euros . En cas que les modificacions no comportin increment de superfície ocupada, tributaran 
amb la quantitat fixa de 500 euros. 
 

3) En els casos que es produeixi el desistiment a instància de l’interessat o la caducitat de l’expedient, i 
resulti acordat aquest arxiu de l’expedient, l’interessat tendrà dret, si així ho sol·licita expressament, a 
que se li retorni el 50 % de la quantitat que excedeixi del mínim de percepció de 600 euros. 

 

4) En els casos en què s’acordi la incompetència del Consell de Mallorca per a resoldre l’expedient, 
l’interessat tindrà dret a que se li retorni el 100 % de la quantitat ingressada, si així ho sol·licita 
expressament. 

 

 

La Sra. DUBON (consellera executiva de Territori) explica que avui es duu a Ple 
l’aprovació d’aquesta ordenança fiscal que ja va ser implantada el mes de juny de 2006 
però que, com a conseqüència del gran nombre d’expedients que es tramiten, s’ha 
observat la necessitat de revisar-ne alguns articles per tal de millorar-ne el funcionament 
i l’eficàcia en el càlcul i l’aplicació. 
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L’objectiu primer que es persegueix és un major grau d’eficàcia i afegeix que durant els 
dos anys de vigència d’aquesta ordenança s’ha constatat que els càlculs i els 
requeriments que es feien als interessats per alguns tipus d’expedients podien superar 
els dos mesos, és a dir, l’interessat estava dos mesos aportant documentació perquè era 
molt complex calcular aquesta taxa tal i com estava prevista en el seu moment. 

Aquesta qüestió allargava molt la tramitació dels expedients, la qual podria durar un 
mes o mes i mig com a molt, i en afegir-los aquests dos mesos, podria resultar una 
demora en la tramitació de fins a quatre mesos fins que se’n podria dictar una resolució, 
la qual cosa suposava un problema afegit al departament de Territori perquè creava 
problemes i no donava una visió real de la tasca que s’hi duu a terme i, alhora, 
empitjorava la imatge d’agilitat que ella sempre ha volgut donar. 

Així doncs, aquesta modificació parteix d’un suggeriment dels mateixos tècnics del 
Consell de Mallorca que, en explicar-li’n les causes i els motius, va trobar que era molt 
interessant dur a terme aquesta modificació per tal d’agilitar al màxim aquest servei. 

Per tal de fer més efectiva aquesta taxa i millorar-ne la transparència, s’han adoptat un 
major nombre de criteris fixos per tal que no hi hagi tants de càlculs alhora que s’hi 
introdueix una altra qüestió important que són les exempcions i les bonificacions de 
nova creació. Concretament es farà una exempció a les distintes administracions 
públiques quan sol·licitin una declaració d’interès general, qüestió aquesta que ha estat 
molt demanada pels ajuntaments, sobretot quan demanen la declaració d’interès general 
per a una escoleta o per a un centre escolar, centre de salut, etc. i sempre es queixaven 
d’haver de pagar aquesta taxa. 

Ara, amb el nou procediment, s’atenen les peticions dels distints ajuntament la qual cosa 
suposa un principi lògic de cooperació entre administracions des del moment que 
deixaran de pagar taxes. 

Destaca, així mateix, que per calcular el nou cost de cadascun dels apartats continguts 
en l’ordenança s’ha seguit, després d’una anàlisi de tots els costos imputables, un 
sistema d’unir les quantitats finals de manera que el resultat final sigui de la mateixa 
magnitud que abans, és a dir, que es rebin les mateixes aportacions que es rebien i 
només s’han arrodonit les xifres per ajustar-les d’una manera més còmoda i ràpida per 
part dels interessats. 

Així doncs, considera que aquesta és una mesura positiva per a tothom i, sobretot, per 
als ciutadans atès que s’acurcen terminis cosa que sempre ha estat una reivindicació dels 
ciutadans que demanen de l’administració la màxima agilitat.  

 

La Sra. PERELLÓ (PP) anuncia que el seu Grup s’abstendrà en la votació d’aquesta 
proposta bàsicament perquè, encara que comparteixen amb la Sra. Dubon que aquesta 
modificació que proposen simplificarà els tràmits atès que els càlculs de taxa eren molt 
complexos i comprenien una part fixa i una de variable que exigia la intervenció del 
ciutadà i la feia realment complexa, entenen que la modificació que duen avui va molt 
més enllà de la simplificació dels tràmits perquè no només comporta un arrodoniment 
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de les quantitats que se satisfan en concepte de taxa sinó que comporta també un 
increment important d’aquestes que, en alguns casos, són del 15%  i algunes arriben al 
25% que les quantitats fixades actualment. 

Consideren que la memòria econòmica que dóna suport a aquesta modificació no 
detalla, amb suficient claredat, el perquè d’aquests percentatges ni molt manco que els 
increments que s’acorden tenguin per objecte subvenir als costos de la prestació del 
servei que es pretén cobrir mitjançant aquesta taxa. 

Afirma que crida l’atenció que el cost principal que s’al·lega a la memòria és el del sou 
dels funcionaris que fa aquesta tasca i atès que aquest sou, per llei de pressuposts, 
s’incrementa un 2% anual, no entenen com això justifica de per si que, en alguns casos, 
la taxa s’incrementi un 25% respecte del que es contemplava fins ara. 

Reitera que s’hi abstendran i recorda que estan en un termini en què hi poden presentar 
al·legacions atès que consideren que això suposa posar més entrebancs encara a 
l’activitat particular tot i que els sembla molt encertat que s’eximeixi del pagament 
d’aquesta taxa a les administracions públiques però al ciutadà se li posen, cada vegada, 
més inconvenients almanco des del punt de vista econòmic que en alguns casos pot 
suposar una doble imposició perquè han de satisfer la taxa no només si es volen 
construir un habitatge sinó també si llavors el vol dotar de subministrament elèctric. 

 

La Sra. DUBON respon que la doble imposició que comentava la Sra. Perelló ja existia. 
Ara per ara, quan a algú se li dóna la declaració d’interès general i llavors ha de fet 
qualsevol tipus d’instal·lació, també ha de tornar a abonar una taxa. 

Les modificacions que s’introdueixen en aquest cas, en cap moment, no impliquen una 
doble taxa, és a dir, que en aquest sentit no hi ha cap modificació. 

Pel que fa als casos concrets que puguin experimentar algun increment –com deia la 
Sra. Perelló del 15% o del 25%– és cert que és així però ho és pel mateix procediment 
de càlcul i simplificació que ha fet que s’hagin establerts uns criteris que unifiquen els 
conceptes. 

Així doncs, és possible que en algunes actuacions de petit calat sí que hi pot haver algun 
increment, en canvi, en altres actuacions davalla. L’arrodoniment que s’ha comentat 
beneficia alguns tipus de taxes i d’altres no. 

Afegeix que amb aquesta modificació també s’hi introdueixen algunes millores com, 
per exemple, als annexos B.1.4 i B.2.4 de manera que, en el primer cas, abans quan hi 
havia caducitat o desistiment d’un expedient es retornava el 50% de la quantitat variable 
i ara es retornarà el 50% de la quantitat ingressada, és a dir, és més beneficiós per a 
l’interessat. En el segon supòsit, abans es retornava el 100% de la quantitat variable i el 
50% del mínim de la percepció i ara es retornarà el 100% de la quantitat ingressada. 

Per tant, en aquests dos casos, els canvis van a favor de la persona interessada que 
presenta la petició i ha sol·licitat el retornament de les quantitats satisfetes. 
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D’altra banda, considera que la qüestió més important és que es guanyarà molta agilitat 
en la tramitació dels expedients i, en conseqüència, l’administrat quedarà més content 
en veure que les coses es fan més àgils dins l’administració així com també el fet que 
les administracions públiques no hagin de pagar aquesta taxa, tot i que reitera que és 
cert que alguns conceptes s’han incrementat. 

 

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

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 

PUNT 9. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PROJECTE DE REGLAMENT PEL 
QUAL S’ESTABLEIX EL RÈGIM JURÍDIC QUE REGULA LA PRESTACIÓ 
DEL SERVEI D’ACOLLIMENT RESIDENCIAL DE MENORS A MALLORCA 

Es dóna compte de la següent proposta del president de l'Institut Mallorquí d'Afers 
Socials: 
Antecedents 

1. En data de 31 de juliol de 2008 ha tengut entrada en el Servei Jurídic Administratiu un informe 
proposta pel qual es demana que s’iniciïn els tràmits corresponents per aprovar el nou Reglament 
pel qual s’estableix el règim jurídic de la prestació del servei d’acolliment residencial de menors 
a Mallorca, atès que la norma que fins ara regulava aquesta qüestió—aprovada pel Ple del 
Consell de Mallorca en sessió de 4 de novembre de 2002 i publicada en el BOIB núm. 15, d’1 de 
febrer de 2003— ha quedat desfasada i no respon a les necessitats actuals de regulació d’aquest 
servei. 

2. Consta a l'expedient l’informe jurídic corresponent.   

Consideracions jurídiques 

1. La Llei de les Illes Balears 8/1997, de 18 de desembre, d’atribució de competències als consells 
insulars en matèria de tutela, acolliment i adopció de menors delegava en les administracions 
insulars l’exercici de les competències en aquest àmbit.  

2. Posteriorment, l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, en la nova redacció que li ha donat la 
Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, ha establert, a l’article 70, que la tutela, l’acolliment i 
l’adopció de menors és una competència pròpia dels consells insulars. Per altra banda, l’article 
72 disposa que, en les competències atribuïdes com a pròpies als consells insulars, aquests 
exerceixen la potestat reglamentària.  

Per tant, de la interpretació conjunta d’ambdós preceptes es dedueix que el Consell de Mallorca 
ostenta la titularitat de la potestat reglamentària en la matèria esmentada.  

3. 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 de 2007). L'article 2.1 dels Estatuts 
disposa que l’Institut Mallorquí d’Afers Socials té per 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. 
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4. Pel que fa a l’òrgan competent, els Estatuts de l’IMAS no atribueixen expressament a cap òrgan 
la competència per elevar al Ple els projectes de disposicions reglamentàries que s’adoptin en 
l’àmbit de les seves competències. Per tant, n’és d’aplicació la clàusula residual continguda en 
l'article 7, lletra s, segons la qual correspon al president l’exercici de totes aquelles competències 
no atribuïdes expressament per aquests Estatuts a cap altre òrgan de l’IMAS.  

5. El procediment que s’ha de seguir per exercir-la es dedueix de la interpretació conjunta de 
diverses normes legals. En aquest sentit, s’ha de tenir en compte, per una banda, l’article 49 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, que estableix, per aprovar les 
ordenances locals, els tràmits següents: 

a) aprovació inicial pel Ple 

b) informació pública —mitjançant la publicació de l’acord d’aprovació inicial 
en el BOIB i en el tauler d’edictes— per un termini no inferior a trenta dies 
perquè puguin examinar-lo i presentar les reclamacions i els suggeriments 
que estimin pertinents. 

c) Resolució de les reclamacions i suggeriments presentats dins termini i 
aprovació definitiva pel Ple. 

La previsió continguda en aquest precepte relativa al supòsit que no se’n presentessin, cas en el qual 
l’acord del Ple s’havia d’entendre definitivament adoptat, no és aplicable en aquest cas, que requereix 
d’aprovació definitiva degut a la preceptiva emissió de dictamen del Consell Consultiu.  

Per altra banda, també s’ha de donar audiència prèvia a les associacions inscrites en el Registre 
d’entitats de participació ciutadana del Consell de Mallorca, les finalitats de les quals guardin relació 
directa amb l’objecte de la disposició, de la qual cosa ha de quedar constància a l’expedient.  

Simultàniament, s’ha de sol·licitar dictamen: 

- al Consell Econòmic i Social, d’acord amb el Conveni de col·laboració signat entre aquest òrgan i el 
Consell de Mallorca, de dia 13 de març de 2008, i atès el caràcter social de la disposició 
reglamentària que es pretén adoptar. 

- i a l’Institut Balear de la Dona, d’acord amb l’article 7 de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a 
la dona, segons el qual, en els projectes de llei presentats al Parlament de les Illes Balears i en totes 
les normatives dictades per les distintes administracions, s’ha d’adjuntar un informe sobre el seu 
impacte de gènere, elaborat per aquest Institut. 

En darrer terme, en compliment de l’article 10 de la Llei 5/1993, del Consell Consultiu de les Illes 
Balears, modificada per la Llei 6/2000, de 31 de maig, s’ha de sol·licitar dictamen al Consell 
Consultiu, atès que no és una norma de caràcter organitzatiu. A aquest efecte s’ha de remetre el text 
del projecte de la disposició, juntament amb les reclamacions o suggeriments que s’hagin pogut 
presentar, si n’és el cas.  

Finalment, el text s’ha de sotmetre novament al Ple perquè en faci l’aprovació definitiva, acord que 
s’ha de comunicar al Govern de les Illes Balears i a la Delegació del Govern, i, un cop transcorreguts 
quinze dies des d’aquesta comunicació, s’ha de publicar en el BOIB.  

Per tot això, s’eleva al Ple la següent 

Proposta d’acord 

1. Aprovar inicialment el Projecte de Reglament pel qual s’estableix el règim jurídic que regula la 
prestació del servei d’acolliment residencial de menors a Mallorca, que s’adjunta com annex a aquesta 
proposta. 
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1. Sotmetre l'expedient a informació pública mitjançant la inserció dels corresponents anuncis en el 
tauler d'edictes de l'IMAS i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per tal que totes les persones que 
estiguin interessades puguin examinar-lo i presentar les reclamacions i els suggeriments que estimin 
pertinents, dins el termini de trenta dies a comptar des de la inserció del corresponent anunci en el butlletí.  

2. Ordenar que es duguin a terme la resta dels tràmits corresponents per a l’aprovació definitiva de 
la norma reglamentària, inclosa la sol·licitud de l’emissió dels dictàmens preceptius.  

No obstant això, el Ple resoldrà. 

 

La Sra. RAMIS (consellera executiva de Joventut i Igualtat) explica que avui es duu a 
aprovació el projecte de reglament pel qual s’estableix la regulació de la prestació del 
servei d’acolliment residencial de menors a l’illa de Mallorca i que, evidentment, es 
comencen els tràmits corresponents a aquest nou reglament. 

Recorda que ara s’està funcionant amb una norma de finals de 2002 –publicada a 
principis de 2003– i que cal comptar amb aquest nou reglament bàsicament perquè 
tengui consonància amb les necessitats dels infants. 

Afegeix que, l’any 2006, el Govern de les Illes Balears va aprovar una Llei d’atenció als 
drets de la infància i a la família i això feia necessari un nou reglament que tengués en 
compte les aportacions de l’esmentada llei. 

Remarca que aquest reglament ha estat elaborat pels tècnics de Menors amb les 
aportacions recollides dels centres propis i dels centres col·laboradors gestionats per 
entitats col·laboradores i consensuat pels equips que gestionen l’acolliment residencial. 

Els punts que s’han tractat i s’han intentat millorar en aquest reglament han estat, 
sobretot, garantir la protecció de dades dels menors tot regulant-ne la utilització i l’accés 
als dossiers personals; la composició, les tasques i les obligacions del personal dels 
centres tot donant una visió d’equip directiu dels centres; la classificació dels centres 
per diferents tipologies –segons les realitats de cadascun d’ells– i l’organització 
educativa que ara s’impartia però no estava regularitzada. 

Així mateix, s’han regulat les conductes i tot allò que pugui suposar un incompliment 
dels deures i les possibles sancions i destaca que també s’han regulat, a la fi, les 
reclamacions i els suggeriments que puguin fer les famílies respecte a l’atenció dels 
menors per part de l’administració. 

Per tot això, considera que es tracta d’una fita important, una passa endavant i que la 
creació d’aquest reglament era completament necessària. 

 

La Sra. FRAU (PP) comenta que el dimecres de la setmana anterior es va reunir amb el 
director general de Menors i una tècnica del seu equip per exposar-los la visió del Partit 
Popular sobre aquest reglament. 
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Si bé estan d’acord amb el contingut d’aquest reglament, voldrien perfilar una sèrie de 
qüestions o bé millorar-ne algunes com el fet que les ràtios de personal no hi estaven 
contemplades. 

En aquest sentit, consideren que aquest reglament hauria de ser més explícit i que són 
recomanables unes exigències mínimes de ràtio de personal educatiu en funció de la 
tipologia dels centres i dels perfils dels menors. 

En quant al tema del voluntariat –que es recull en l’article 9–, el Partit Popular 
considera que per tal d’incidir-hi més i regular-lo d’una manera molt més detallada –
atès que l’atenció als menors és un tema molt sensible– hagués estat millor contemplar 
que l’administració pogués actuar amb voluntaris però mitjançant convenis amb entitats 
de voluntariat i no amb voluntaris a títol individual, tot això tant per l’interès del menor 
com per la seguretat dels mateixos voluntaris, tot tenint en compte la formació de les 
persones que prestarien aquest servei de voluntariat. 

Pel que fa a les pràctiques acadèmiques o professionals i estudis d’investigació, explica 
que seria molt millor que es contemplàs que aquestes pràctiques es realitzin quan així 
ho autoritzi l’autoritat competent i no amb caràcter excepcional com es contempla en el 
projecte de reglament. 

Per altra banda, voldrien incidir un poc més en el tema de la programació anual per tal 
que tots els centres comptassin amb una programació anual entesa com un conjunt 
d’objectius, procediments i tècniques coordinant les accions educatives necessàries que 
s’hagin de desenvolupar durant l’any tot incloent-hi un pressupost econòmic per a 
aquest desenvolupament i que sigui elaborada pels professionals dels equips educatius i 
tècnics i la direcció del centre i que seria confeccionada pel Servei de Protecció de 
Menors en el primer trimestre de cada any. 

Respecte a la memòria, consideraven que era molt millor que es presentassin, d’acord a 
uns paràmetres, uns formularis segons el paràgraf que explica, en el reglament, el tema 
de la memòria ja que s’hi contempla que aquesta es podrà presentar en qualsevol format 
i, el seu Grup, pensava que seria millor que hi hagués un formulari perquè cada centre 
pogués presentar la seva memòria. 

També seria convenient que hi hagués una avaluació, és a dir, que cada centre avaluàs 
l’organització de l’activitat educativa en funció dels objectius, criteris i formes de 
participació que s’haguessin establert en el projecte educatiu i que aquests resultats de 
l’avaluació s’haguessin d’incloure en la memòria del centre. 

Afegeix que, així mateix, li varen exposar al director general de Menors que, en quant al 
seguiment dels centres, els professionals del Servei de Protecció de Menors realitzin 
visites periòdiques als centres a l’objecte de fer-ne un seguiment del funcionament i 
l’organització, supervisar l’acció educativa i oferir recolzament tècnic en l’elaboració 
dels instruments tècnics exigits en aquest reglament. 

En l’article 43 d’aquest projecte de reglament relatiu a visites als centres per part 
d’altres entitats, en el punt 1 es contempla que els centres podran rebre visites 
d’inspecció, control o demanda d’informació únicament del Ministeri Fiscal, dels jutjats 
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o del Defensor del Poble i, en aquest sentit, el Partit Popular opina que això hauria de 
ser referit únicament en quant a l’assistència dels menors però també s’hi haurien de 
contemplar, sense perjudicis de les competències específiques d’altres administracions, 
inspeccions de treball, inspeccions de sanitat, etc., més referides al mateix centre. 

Reitera que tot això li ho varen exposar al director general de Menors i que els agradaria 
que els admetessin aquestes esmenes. 

 

La Sra. RAMIS manifesta que és coneixedora de la reunió que la Sra. Frau va mantenir 
amb el director general de Menors i li comenta que ara es tracta d’una aprovació inicial 
d’aquest reglament. Totes les esmenes que va presentar el Partit Popular –així com les 
que ha presentat el PSOE, amb el qual ja s’han reunit– s’estudiaran amb detall i tot allò 
que pugui enriquir aquest reglament i suposi una empenta a les polítiques d’infància 
s’acceptarà. 

 

S’aprova per unanimitat. 

 
 
DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL 
 

PUNT 10. DESESTIMACIÓ DELS REQUERIMENTS INTERPOSATS 
CONTRA L'ACORD DEL PLE DEL CONSELL DE MALLORCA DE DIA 2 DE 
JUNY DE 2008 DE REVOCACIÓ DE SUBVENCIONS ATORGADES EN EL 
MARC DELS PLANS D'OBRES I SERVEIS DELS ANYS 2002, 2003, 2004 I 2005 

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

Vists els requeriments per a l'anul·lació de l'acord del Ple del Consell de Mallorca de dia 2 de juny de 
2008 de revocació de subvencions atorgades en el marc dels Plans d'obres i serveis dels anys 2002, 2003, 
2004 i 2005 interposats per les següents corporacions locals: Calvià, Marratxí, Mancomunitat des Raiguer 
i Selva. 

Vist l'informe jurídic de data 10 de setembre de 2008 del Cap dels Serveis Administratius de Cooperació 
Local.  

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 

D'acord amb els motius que es fan constar a l'informe jurídic de data 10 de setembre de 2008 esmentat als 
antecedents del present acord desestimar els requeriments interposats, a l'empara de l'article 44 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa, pels ajuntaments de 
Calvià, Marratxí i Selva, i per la Mancomunitat des Raiguer per a l'anul·lació de l'acord del Ple del 
Consell de Mallorca de dia 2 de juny de 2008 de revocació de subvencions atorgades en el marc dels 
Plans d'obres i serveis dels anys 2002, 2003, 2004 i 2005. 
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El Sr. BOSCH (PP) comença la seva intervenció.  

Anuncia que el PP votarà en contra de la proposta i, tot seguit, ho explica. 

Recorda que molt sovint s’han trobat problemes per raó d’informes negatius del 
Departament d’Intervenció i de l’Assessoria Jurídica d’aquesta institució i que s’ha 
volgut donar una solució política, perquè és clar que la feina està feta i també per evitar 
mals majors a l’hisenda pública pel que fa a convalidar determinats expedients de 
despesa.  

Reitera que les obres estan fetes i que no existeix mala voluntat, sinó únicament potser 
alguns incompliments de terminis. Per aquesta raó, opina que podrien haver donat una 
solució política, per no crear un trastorn a les hisendes municipals –prou necessitades de 
suport per part de les institucions supramunicipals– i donar algun tipus més d’ajuda que 
simplement tramitar un expedient de revocació i acabar aquesta qüestió d’una manera 
ràpida i purament administrativa.  

Diu que, certament, existeixen precedents i quan interessa es presenten al Ple, per 
resoldre temes polítics, amb informes negatius. Retreu, per tant, que avui es presenti 
únicament la desestimació, basada estrictament en uns terminis, d’unes obres fetes, 
sense que existeixi cap tipus de mala voluntat. Anomena les diferents característiques de 
cada cas, per demostrar que era possible trobar una solució diferent.   

  

El Sr. ROSSELLÓ (conseller executiu de Cooperació Local) intervé tot seguit. 

Recorda al Sr. Bosch que aquest debat ja es va fer en el moment oportú. Reconeix que 
el seu estil és donar una solució política als temes, és allò que fa habitualment, però que 
en aquest cas, com ja ha explicat en diferents ocasions, hi ha doblers d’altres 
administracions públiques i doblers de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en 
quantitats molt superiors a les que ha aportat el Consell Insular de Mallorca, doblers que 
ja no es poden recuperar perquè s’han retornat. En conseqüència, per fer front a aquests 
pagaments s’hauria de fer, en tots els casos, a càrrec del pressupost del Consell Insular 
de Mallorca i, en aquest moment, no és possible.  

Li recorda que la majoria d’ajuntaments afectats ho han entès i n’és la prova que només 
s’han rebut quatre o cinc requeriments, un dels quals correspon a la Mancomunitat del 
Raiguer. Assegura que ha mantingut converses amb els responsables per tal de trobar 
una solució, no per retornar els doblers, perquè és impossible, sinó per cobrir la despesa 
amb ajuts d’altres institucions.  

Aconsella al Sr. Bosch que digui als batles que ell coneix que el problema s’arreglaria 
millor parlant-ne que interposant recursos, tot i que lògicament tothom té el dret de 
defensar-se i cadascú té el seu estil per fer-ho.  

 

El Sr. BOSCH li assegura que hi parlen, amb els batles d’aquests municipis i que els 
transmetrà aquesta observació, però per la mateixa raó li recorda que ell també hi podria 
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haver parlat, amb l’estil que el caracteritza, abans d’iniciar aquests expedients, atès que 
era evident que les obres s’havien fet.  

Li retreu que parli de diàleg després d’haver posat la revocació damunt la taula i li diu 
que ha d’entendre que cadascú s’ho agafi de forma diferent i que uns intentin defensar 
allò que creuen que és raonable, com també ha d’entendre que a ningú li interessa, 
lògicament, posar recursos a l’entitat supramunicipal de la qual depenen el Pla d’Obres i 
Serveis, les subvencions, etc. Considera, per tant, que és d’agrair el talant que han 
demostrat els batles dels municipis afectats, per defensar els seus drets. 

 

El Sr. ROSSELLÓ intervé per tancar el debat.  

Reconeix que tots els batles han de defensar el seu municipi, per tant tenen tot el seu 
respecte i la seva consideració.  

Opina que ja està tot dit sobre aquesta qüestió, però tot i això posa un exemple concret 
de com s’hauria de resoldre una aportació de 600.000 euros, a un municipi de la zona de 
Llevant; assegura que més de 400.000 euros, el CIM els hauria de treure d’on no n’hi 
ha, perquè eren del Ministeri d’Administracions Públiques o de la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears. Diu que, si això no es vol entendre, no sap què més poden fer.  

Li recorda que la solució que intenta donar, és parlar amb els responsables i aconseguir 
aquestes quantitats d’altres entitats, per cobrir les deficiències, com li ha explicat abans. 
Assegura que ho ha fet així amb el president de la Mancomunitat del Raiguer i que 
pràcticament ja s’ha solucionat aquest tema.    

Per acabar, li reitera que l’única quantitat econòmica disponible, que era del Consell 
Insular de Mallorca, és només una tercera part del total, i la resta ja no ha arribat, no ha 
entrat a la caixa, per la qual cosa és inviable el que demana el PP en aquesta proposta. 

 

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

DEPARTAMENT D'ECONOMIA I TURISME 

PUNT 11. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE CREACIÓ 
DE LA FUNDACIÓ MALLORCA TURISME 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva d'Economia i 
Turisme: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Vist que el Consell de Mallorca, a proposta del seu Departament d’Economia i Turisme, va aprovar 
inicialment ,en la sessió del Ple de 28 de juliol de 2008 , la creació  d’un ens mixt de gestió i promoció 



 87

turística de l’illa de Mallorca, amb la forma jurídica d’una fundació, amb una dotació fundacional 
aportada pel Consell superior al 50 per cent i amb l’objectiu principal de gestionar conjunta i 
coordinadament la promoció turística de Mallorca, i els objectius generals d’aconseguir la marca 
Mallorca com a referent turístic, consolidar la imatge de l’illa i coordinar i unificar totes les actuacions i 
recursos de promoció turística, en la qual es preveia la participació en el Patronat de  l’Institut Balear de 
Turisme, la Federació Hotelera de Mallorca, el Foment del Turisme i la Cambra de Comerç de Mallorca. 

Vist que l’aprovació inicial es va publicar formalment en el BOIB núm.109 de data 5 d’agost de 2008 , i 
dins el termini i amb la forma preceptives, s’han formulat al·legacions per part de les següents entitats : 

Associació empresarial de restauració de Mallorca, mitjançant escrit amb registre d’entrada al Registre 
General del Consell de Mallorca de 12 d’agost de 2008, núm. 23970. 

Grup de Consellers del Partit Popular del Consell de Mallorca, mitjançant escrit amb registre d’entrada al 
Registre General del Consell de Mallorca de 27 d’agost de 2008, núm. 25026. 

Grup de Consellers d’Unió Mallorquina del Consell de Mallorca, mitjançant escrit amb registre d’entrada 
al Registre General del Consell de Mallorca de 8 de setembre de 2008, núm. 26014. 

Foment del Turisme de Mallorca, mitjançant escrit amb registre d’entrada al Registre General del Consell 
de Mallorca de 9 de setembre de 2008, núm. 26161. 

Grup Socialista al Consell de Mallorca, mitjançant escrit amb registre d’entrada al Registre General del 
Consell de Mallorca de 10 de setembre de 2008, núm.26273. 

Vist l’informe jurídic de 18 de setembre de 2008 que informa favorablement sobre l’aprovació definitiva 
de la Fundació Mallorca Turisme, i la seva consideració jurídica tercera la qual es reprodueix a 
continuació, on es motiva l’estimació o la desestimació de les al·legacions esmentades: 

“Vistes les al·legacions formulades: 

1- Es considera ajustada a dret l’estimació total - o parcial en allò que implica criteri 
d’oportunitat política no sotmès a consideració jurídica-, i es proposa l’estimació amb la consegüent 
modificació dels estatuts de la Fundació, de les següents al·legacions: 

a) L’al·legació segona del Grup de consellers del Partit Popular, l’al·legació 11 del Grup de 
consellers d’Unió Mallorquina i l’al·legació 6 del Grup Socialista coincideixen quant a la 
necessitat d’una regulació més detallada del funcionament del Consell Assessor, qüestió que 
donaria una major seguretat jurídica al funcionament d’aquest òrgan, per la qual cosa 
s’estipula un mínim de convocatòries anuals així com que es constata la necessitat de fixar 
un quòrum necessari per a sol·licitar convocatòries extraordinàries. Tot això implica la 
incorporació d’aquestes especificacions en la redacció de l’article 20 ,que en congruència 
amb el seu contingut canviaria el seu enunciat. La determinació exacta del nombre de 
convocatòries i del quòrum d’aquestes és una qüestió d’oportunitat sobre la qual no hi caben 
consideracions jurídiques. 

b) L’al·legació tercera del Grup de consellers del Partit Popular, i l’al·legació 8 del Grup de 
consellers d’Unió Mallorquina quant als requisits exigibles a la persona que ocupi la 
Direcció de la Fundació, repercuteixen positivament en la consecució d’una millor elecció 
d’aquesta,  i són coherents amb els principis de mèrit i capacitat, entre d’altres, exigibles 
d’acord amb la  Disposició addicional primera de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut 
bàsic de l’empleat públic. En conseqüència es podrien afegir al redactat de l’article 18 els 
factors com el perfil formatiu i l’experiència professional en els sectors de marketing i 
promoció turística. 

c) L’al·legació 2 i 7 del Grup de consellers d’Unió Mallorquina i l’al·legació 1 i 4 del Grup 
Socialista quant a la necessària coordinació entre els diversos organismes de promoció 
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turística, coordinació exigida per la pròpia legislació reguladora del règim jurídic de les 
administracions públiques i que s’incorpora com a finalitat de la  Fundació i com a nova 
atribució de la Comissió Executiva respectivament en els articles 6 i 17. 

d) L’al·legació 3 del Grup de consellers d’Unió Mallorquina,  l’al·legació 2 del Grup Socialista 
i l’al·legació 2 del Foment de Turisme, parcialment, atès que incideixen sobre el mateix 
article 11 dels estatuts i coincideixen essencialment quant a la necessitat de diferenciar el 
concepte de vocals representants del dels respectius patrons, i a la eliminació de l’expressió 
“persona natural” i diferenciació entre persona física i persona jurídica , alhora que es fa  
una classificació més estructurada del sector públic i el sector privat en la composició del 
Patronat, considerant-se procedent donar  una nova forma a la redacció d’aquest article 
recollint les distintes aportacions de les entitats esmentades. La determinació exacta del 
nombre de vocals  correspon a la decisió política oportuna. 

e) L’al·legació 5 del Grup de consellers d’Unió Mallorquina, quant a la clarificació de la 
condició de membre, esmentada en l’article 12 i 13, la qual se substitueix oportunament pels 
termes vocals o patrons en cada supòsit, per considerar-se termes jurídics més definits que 
aporten certesa i seguretat jurídica al contingut del text. 

f) L’al·legació 9 del grup de consellers d’Unió Mallorquina, quant al canvi de redacció de 
l’article 18 j), es considera més acurada i ajustada a la finalitat de la Fundació l’expressió 
proposada de “adequat funcionament de la Fundació”. 

g) L’al·legació 10 del Grup de consellers d’Unió Mallorquina, atès que esmena un error de 
transcripció a l’article 19 , substituint vice-secretària per vice-presidència. 

h) L’al·legació 12 del Grup de consellers d’Unió Mallorquina, atès que efectivament el quòrum 
de majoria absoluta és el més ajustat al nivell de consens democràtic i la necessària 
participació de la majoria de les entitats que integren el Patronat, que hauria de requerir una 
modificació d’estatuts, enlloc de la majoria simple prevista inicialment, la qual limitaria la 
presa de decisió a la majoria dels assistents a la sessió. 

i) L’al·legació 3 del Grup Socialista, pretén possibilitar la delegació de la Vicepresidència del 
Patronat quan aquesta participi com a membre de la Comissió Executiva; atès que no 
existeix cap impediment legal per preveure la figura de la delegació i que aquesta dotaria 
d’una major agilitat i eficàcia al funcionament de la Comissió Executiva, es podria afegir 
aquesta previsió a l’article 16. 

2- No es consideren ajustades a dret les següents al·legacions i es proposa la seva desestimació: 

a) L’al·legació 1 del Grup de consellers d’Unió Mallorquina,  quant a les coincidències de les 
finalitats de la Fundació amb les que presenti l’organisme IBATUR. Les finalitats que preveu el 
Decret 6/2004 de creació de l’IBATUR per a aquesta entitat han de coincidir per força amb les 
que es preveuen per a la Fundació, atès que l’objectiu d’ambdues és el mateix quant a funcions, 
radicant la diferència en el àmbit territorial que ha d’abastar la promoció turística, que en el 
primer serà autonòmic, i en la que ens ocupa serà insular. 

b) L’al·legació tercera del Grup de consellers del Partit Popular i la 4ª del Foment del Turisme , 
quant al sistema d’elecció de la persona que ocupi el càrrec de la Direcció de la Fundació. Atesa 
la Disposició addicional primera de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat 
públic, la qual té caràcter bàsic, i, per tant, també aplicable a l’Administració local, i dels 
principis continguts en els articles 52, 53, 54, 55 i 59 de dita Llei, els quals són aplicables a les 
entitats del sector públic estatal, autonòmic i local, que no estiguin incloses en l’article 2 de 
l’Estatut i que estiguin definides així en la seva normativa específica, el qual és el supòsit de les 
fundacions del sector públic. Els principis continguts en els articles enumerats es refereixen a les 
següents matèries principalment: accés a l’ocupació pública d’acord amb els principis 
constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat; selecció del personal mitjançant procediments que 
garanteixin els principis constitucionals abans esmentats, i, a més, els de publicitat, 
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transparència, imparcialitat i professionalitat dels membres dels òrgans de selecció, adequació 
entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques per desenvolupar i agilitat, 
sens perjudici de l’objectivitat, en els processos de selecció. 

Tot això, tenint en compte que a la vista de la legislació vigent, el criteri econòmic és el que determina 
que una fundació formi part o no del sector públic, estatal o autonòmic, amb una doble vessant: primera, 
en el moment de la constitució de la fundació, si l’aportació majoritària, directa o indirecta, procedeix del 
sector públic; segona, en qualsevol moment, si el seu patrimoni està format en més de la meitat del seu 
valor per béns i drets procedents del sector públic.  

És per tant del tot necessari l’aplicació dels principis esmentats per a la selecció i contractació del 
director de la Fundació, poguent entrar en contradicció amb aquests principis l’exigència d’unanimitat o 
la proposta del nomenament feta per part d’un sol sector dels patrons , que podria minvar el principi de 
lliure accés en règim d’igualtat, mèrit i capacitat. 

No obstant això, aquestes al·legacions han posat de manifest la necessitat de fixar una majoria 
qualificada en el Patronat per dur a terme la designació del director/a de la Fundació, que amb 
l’objectiu d’aconseguir una coparticipació en l’elecció dels dos blocs de patrons, l’institucional i el 
sectorial privat, es proposa de ¾ parts dels components del Patronat, sense perjudicar l’aplicació dels 
principis abans esmentats. 

c) L’al·legació 7 del Grup Socialista, quant a una nova redacció de la Disposició Addicional Segona, 
no es pot admetre atès que suposa una modificació substancial del text que causaria la indefensió dels 
afectats perquè implica una nova obligació pels futurs patrons, la qual en el supòsit d’incloure’s no 
hauria estat sotmesa al tràmit d’audiència pública. 

d) L’al·legació 13 del Grup de consellers del Grup Unió Mallorquina, quant a la competència del 
Patronat per dur a terme la modificació dels Estatuts. No es pot admetre atès que l’article 29 i 
següents de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions i l’article 36 del Real Decret 
1335/2005, d’11 de novembre pel qual s’aprova el Reglament de fundacions, en tant que normativa 
que regeix la Fundació, estableixen la competència i capacitat del Patronat per acordar la modificació 
dels Estatuts de la fundació, amb les preceptives comunicacions al protectorat que preveuen els 
articles esmentats. 

e) L’al·legació 6 del Grup de consellers d’Unió Mallorquina, quant a la inclusió de l’IBATUR a la 
Comissió Executiva, no procediria la seva admissió atès que l’IBATUR és un organisme autònom 
amb personalitat jurídica pròpia i distinta de la del Grup polític que la formula, i  per això no es pot 
considerar que ostenti la condició d’interessat en la modificació proposada, d’acord amb la definició 
del concepte d’interessat que fa la legislació de  procediment i règim jurídic administratiu. 
L’IBATUR no ha presentat cap al·legació . 

f) L’al·legació 15 del Grup de consellers d’Unió Mallorquina exposa unes circumstàncies de fet 
totalment alienes al contingut dels estatuts de la Fundació, per la qual cosa no es poden veure 
reflectides en cap canvi en aquest text. 

g) L’al·legació 1 del Foment del Turisme no es pot admetre atès que interessa la supressió de 
determinats òrgans de govern de la fundació com la Presidència, la Vice-presidència, Consell 
Assessor i Secretaria. El govern i la representació de la Fundació corresponen al patronat, el qual ha 
de complir les finalitats fundacionals i administrar amb diligència els béns i els drets que integren el 
patrimoni de la fundació, i mantenir-ne el rendiment i la utilitat. Independentment d’aquesta figura 
orgànica i de conformitat amb  l’art. 16.2 de la Llei de Fundacions, els estatuts poden preveure 
l’existència d’altres òrgans per acomplir les funcions que expressament se’ls encomanin, i així s’ha 
fet en aquest supòsit. Concretament a l’art. 10 es preveu l’existència dels òrgans esmentats, i en els 
següents articles es desenvolupa la naturalesa de cadascun. Tots i cada un tenen definides les seves 
atribucions al llarg de la resta de l’articulat dels estatuts, i d’aquestes atribucions prové la seva 
condició orgànica. 
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h) L’al·legació 3 del Foment de Turisme no es pot admetre quant a la pretensió de excloure la 
possibilitat de modificar l’art. 18 dels estatuts  per tot el que s’exposa a l’anterior apartat b) , ni 
tampoc  quant a la inclusió d’un nou apartat a l’article 12 atès que ja consta a l’apartat f) de l’art. 12  
com atribució del Patronat la de designar el càrrec de Director. 

3- Les al·legacions exposades a continuació responen a criteris d’oportunitat política i no són susceptibles 
de valoració jurídica, per la qual cosa no correspon a qui subscriu  la proposta d’estimació o desestimació: 

a) L’al·legació única de l’Associació Empresarial de Restauració de Mallorca, així com 
l’al·legació primera del Grup de consellers del Partit Popular coincideixen en la demanda de 
participació en el Patronat de la primera i d’altres subsectors turístics i entitats associatives 
municipals. En aquest sentit cal destacar que les associacions empresarials representatives 
del sector s’hi integraran a través de la Cambra de Comerç de Mallorca. Així mateix les 
entitats associatives municipals FELIB I AMIB podran tenir presència  a la Fundació dins el 
Consell Assessor segons preveuen els estatuts.  

b) L’al·legació 4 del Grup de consellers del Grup Unió Mallorquina , l’al·legació 2 del Grup 
Socialista   i l’al·legació 2 del Foment de Turisme quant a la determinació del nombre i dels 
vocals concrets que  representen al Consell de Mallorca que han de reunir aquests vocals , 
així com la necessitat de reajustar el nombre de vocals en concordança a les aportacions a la 
dotació fundacional de cadascun dels patrons i incrementant proporcionalment el nombre de 
vocals de tots ells per tal de mantenir la majoria pública de la corporació promotora 
d’aquesta Fundació. S’ha de tenir en compte que el nombre de vocals per cadascun dels 
patrons del sector privat proposat pel Foment de Turisme s’adequa a la proporció de cada 
una de les aportacions econòmiques d’aquestes entitats, i que, per tal de garantir la majoria 
dels representants del Consell de Mallorca, seria oportú admetre el nombre de 8 vocals 
proposat pel Grup Socialista. 

c) L’al·legació segona del Grup de consellers del Partit Popular i l’al·legació 6 del Grup 
Socialista, quant al quòrum necessari per convocar el Consell Assessor és una qüestió 
d’oportunitat sobre la qual no hi caben consideracions jurídiques. 

d) L’al·legació 14 del Grup de consellers d’Unió Mallorquina, proposa un termini de 6 mesos 
per desvincular-se de la Fundació; el termini de preavís previst inicialment és excessivament 
dilatat i no es justifica la necessitat de 3 anys , sent suficientment previsora la nova regulació 
proposada en un termini de 6 mesos per desvincular-se de la Fundació. 

e) L’al·legació 5 del Grup Socialista, quant a la inclusió dels agents socials  entre els integrants 
del Consell Assessor.  Es considera recomanable aquesta inclusió per tal de donar una millor 
i major representativitat a tots els sectors implicats en el món del turisme, màxim pel que fa 
als agents socials que són els representants dels executors directes de l’activitat turística.” 

Vist que les al·legacions que no contenen valoracions jurídiques, s’han de resoldre d’acord amb criteris 
d’oportunitat política per l’òrgan competent. 

Vist l’informe de Secretaria General de 22 de setembre de 2008 en relació a les al·legacions presentades a 
l’acord inicial de creació de la Fundació Mallorca Turisme i sobre la proposta d’aprovació definitiva dels 
estatuts de la Fundació, es modifiquen les consideracions jurídiques en la contestació a les al·legacions 
proposada el 18 de setembre de 2008, d’acord amb l’informe complementari de la Secretaria Tècnica  de 
22 de setembre de 200  el qual es reprodueix a continuació:  

“Ateses les observacions de la Secretaria General del Consell de Mallorca, les quals condicionen el seu 
informe favorable per a la proposta d’acord d’aprovació definitiva dels estatuts de la Fundació 
MALLORCA TURISME  a la incorporació d’aquestes modificacions al text dels Estatuts. 

Atès que dites observacions impliquen les següents modificacions en la redacció del text dels Estatuts i en 
la contestació de les al·legacions: 
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1- La modificació de l’article 19 quant a la substitució per absència de la persona titular de la 
Secretari  dins el Consell Assessor , en el sentit que la substitució no serà assumida per la 
Vicepresidència, atès que podria donar-se la circumstància que aquesta hagués de substituir  
a la Presidència a la vegada. conseqüentment es proposa la substitució per part del membre 
que, a proposta de la Presidència, designi el propi Consell Assessor. Aquesta modificació 
prové de l’al·legació  10 del Grup de consellers d’UM, la qual manté la seva proposta 
d’estimació però amb una nova redacció. 

2- La modificació de l’article 29 quant a la necessitat de ratificació pel Ple del Consell de 
Mallorca de les modificacions dels estatuts, atès que la participació pública a través de 
l’Administració matriu –Consell de Mallorca- és majoritària i aquesta Administració ha de 
valorar que la modificació dels estatuts no alteri les exigències de l’interès general. Aquesta 
modificació prové de l’al·legació  13 del Grup de consellers d’UM, la qual inicialment 
s’havia proposat desestimar, i que, a resultes d’aquesta modificació resultarà estimada. 

Per tot això és proposa la modificació dels articles 19 i 29 del text dels estatuts, i l’estimació de 
l’al·legació 13 del grup de consellers d’UM, amb la consegüent modificació a la proposta d’acord 
d’aprovació definitiva.” 

Vist que la totalitat de patrons del sector privat –Foment del Turisme de Mallorca, Federació Hotelera de 

Mallorca i Cambra de Comerç de Mallorca-  han presentat formalment el seu compromís de participació 

orgànica i econòmica en la Fundació Mallorca Turisme. 

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

PRIMER. Estimar les al·legacions 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11 ,12, 13 i 14 del Grup de consellers d’Unió 
Mallorquina, les al·legacions 1, 2, 3, 4,5, 6 del Grup Socialista, i l’al·legació 2 del Foment de Turisme i 
estimar parcialment l’al·legació segona i tercera del Grup de consellers del Partit Popular, l’al·legació 3 i 
4 del Grup de consellers d’Unió Mallorquina. 

SEGON. Desestimar les al·legacions 1, 6 i 15 del Grup de consellers d’Unió Mallorquina, les al·legacions 
primera, segona parcialment i tercera parcialment del Grup de consellers del Partit Popular, les 
al·legacions 1 ,3 i 4 del Foment del Turisme de Mallorca, l’al·legació 7 del Grup Socialista, l’al·legació 
única de l’Associació Empresarial de Restauració de Mallorca. 

TERCER. Aprovar definitivament els Estatuts de la Fundació Mallorca Turisme, que d’acord amb les 
al·legacions efectuades queden redactats en els termes següents: 

ESTATUTS FUNDACIÓ MALLORCA TURISME 

TÍTOL I 

ARTICLE 1 

DENOMINACIÓ I NATURALESA 

La Fundació Mallorca Turisme és una entitat sense ànim de lucre, que forma part del sector públic 
insular, el patrimoni de la qual es troba afectat de manera duradora a la realització de les finalitats 
d’interès general que es detallen en l’article 6 d’aquests Estatuts. 
ARTICLE 2 

PERSONALITAT I CAPACITAT 

Una vegada inscrita en el Registre de Fundacions, la Fundació constituïda té personalitat jurídica pròpia i 
capacitat d’obrar plena; en conseqüència, pot dur a terme tots els actes necessaris per complir la finalitat 
per a la qual s’ha creat; pot adquirir, disposar i posseir tota classe de béns mobles, immobles i drets; 
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realitzar els actes jurídics d’administració i de domini, i obligar-se amb subjecció al que s’estableix en  
l’ordenament jurídic. 

ARTICLE 3 

RÈGIM 

La Fundació es regeix per la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions; pel Reial decret 1337/2005, 
d’11 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de fundacions de competència estatal; per les altres 
disposicions legals vigents; per la voluntat de les persones fundadores manifestada en aquests Estatuts, i 
per les normes i les disposicions que el Patronat estableixi per interpretar-los i desplegar-los. 

La Fundació se subjecta a l'ordenament civil, mercantil, laboral, fiscal i administratiu que, per raó de la 
matèria i l’especialitat, li sigui aplicable en cada situació o relació jurídica. 

ARTICLE 4 

NACIONALITAT I DOMICILI 

La Fundació que es crea té la nacionalitat espanyola. 

El domicili de la Fundació està ubicat al carrer del Palau Reial 1, 07001 Palma. 

El Patronat pot promoure el canvi de domicili mitjançant la modificació estatutària oportuna, i ha de 
comunicar-ho immediatament al Protectorat en la manera prevista en la legislació vigent. 

ARTICLE 5 

ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

La Fundació desenvolupa les activitats en tot el territori de l’illa de Mallorca. En cas d’exercir activitats 
fora de l’illa, s’entén que aquestes activitats estan encaminades al compliment dels fins i els objectius que 
es preveuen en aquests estatuts. 

TÍTOL II 

OBJECTE FUNDACIONAL, APLICACIÓ DE RECURSOS I BENEFICIARIS 

ARTICLE 6 

FINALITATS 

La finalitat de la Fundació és fomentar la promoció turística de l’illa de Mallorca en el mercats nacional i 
internacional, juntament amb la creació de producte turístic, la gestió dels serveis turístics en general, i 
qualsevol altra activitat amb l’objectiu de promoure el turisme de l’illa. Per al desenvolupament degut de 
l’objecte fundacional, la Fundació du a terme, entre d’altres, les activitats següents: 

- Gestionar els serveis turístics de l’illa de Mallorca. 

- Organitzar activitats promocionals en l’àmbit de l’illa, de la comunitat autònoma de les Illes 
Balears, de l’Estat o internacional. 

- Coordinar les actuacions de promoció turística amb els altres organismes públics de 
promoció turística.  

- Contribuir a facilitar als professionals del sector turístic mallorquí els mitjans necessaris per 
possibilitar-los la competitivitat en els mercats exteriors. 

- Donar suport i promoure la comunicació i la col·laboració entre tots els agents del sector 
turístic de l’illa de Mallorca 

- Ajudar el sector turístic per facilitar-li la presència en fires i mercats internacionals. 
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ARTICLE 7 

AFECCIÓ DEL PATRIMONI 

Els fundadors afecten el patrimoni fundacional a les finalitats descrites en l’article 6, constituït per béns i 
drets acordats pels òrgans de govern competent respectius, que es detallen i valoren en l’escriptura de 
constitució de la Fundació. 

Tot això sens perjudici de les noves aportacions que es puguin fer en qualsevol moment. 

ARTICLE 8 

LLIBERTAT D’ACTUACIÓ 

El Patronat té llibertat plena per determinar les activitats que ha de realitzar la  Fundació per a aconseguir 
els objectius concrets més adequats o convenients en cada moment, a judici del Patronat i dins el 
compliment de les seves finalitats. 

ARTICLE 9 

DETERMINACIÓ DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES 

La Fundació aplica el patrimoni i les rendes als fins fundacionals, dóna informació suficient d’aquests i de 
les seves activitats, i actua amb criteris d’imparcialitat i no-discriminació en la determinació dels 
beneficiaris, que són la societat mallorquina i el sector turístic en general de l’illa de Mallorca. 

TÍTOL III 

ÒRGANS DE GOVERN DE LA FUNDACIÓ 

CAPÍTOL I 

ÒRGANS DE GOVERN 

ARTICLE 10 

Regeixen la Fundació els òrgans següents: 

El Patronat 

La Presidència 

La Vicepresidència 

La Comissió Executiva 

La Direcció 

El Consell Assessor 

La Secretària 

Això sense perjudici de qualsevol altres òrgans complementaris, siguin permanents o no, que el Patronat 
acordi constituir en el si de la Fundació. 

CAPÍTOL II 

DEL PATRONAT 

ARTICLE 11 
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COMPOSICIÓ I DESIGNACIÓ 

El Patronat, màxim òrgan de govern, representació i administració, regeix la Fundació. Li correspon 
complir els fins fundacionals i administrar amb diligència els béns i els drets que integren el patrimoni de 
la Fundació, i mantenir-ne el rendiment i la utilitat. 

Els patrons fundadors són el Consell Insular de Mallorca, l’Institut Balear de Turisme, la Federació 
Hotelera de Mallorca, el Foment del Turisme de Mallorca i la Cambra de Comerç de Mallorca. 

El Patronat té la següent composició: 

a) Bloc institucional: 

- Presidència , que l’exerceix la persona que ocupa la Presidència del Consell de Mallorca 

- Vice-presidència, que correspon al conseller executiu o consellera executiva del Consell de 
Mallorca que gestioni l’àrea de turisme. 

- Vuit vocals en representació del Consell de Mallorca que ha de designar el seu Ple. 
D’aquests, quatre elegits d’entre els/les consellers/es electes i quatre d’entre els consellers/es 
executius/ves o alts càrrecs. 

- Un vocal en representació de l’Institut Balear de Turisme 

b) Bloc sectorial privat: 

- Tres vocals en representació de la Federació Hotelera de Mallorca. 

- Dos vocals en representació del Foment del Turisme de Mallorca 

- Un vocal en representació de la Cambra de Comerç de Mallorca 

Els Patrons exerceixen les funcions de manera indefinida i cadascun d’ells ha de designar els vocals 
titulars i suplents que els representi. Les designacions i cessaments dels vocals s’han de ser comunicats  
formalment a la Secretaria del Patronat per part dels respectius patrons. 

Els representants del sector públic tenen la consideració de membres nats, pel fet d’exercir aquesta 
condició per raó del càrrec, i cessen automàticament quan cessin en el càrrec. 

En qualsevol cas, el càrrec de patró no és remunerat. 

El Patronat pot nomenar, a proposta de la Presidència, fins a dos assessors d’entre persones de reconegut 
prestigi en el sector turístic per assistir a les sessions d’aquest òrgan, que també pot convocar la Vice-
presidència o la Direcció per funcions d’assessorament i assistència a les sessions de la Comissió 
Executiva. 

En qualsevol cas, hi assisteixen amb veu i sense vot, i tenen dret a percebre dietes. 

ARTICLE 12 

ATRIBUCIONS DEL PATRONAT 

Al Patronat, màxim òrgan de govern, representació i administració de la Fundació, li corresponen les 
atribucions següents: 

a) Aprovar els comptes anuals i el pla d’actuació, que ha de contenir els objectius i les activitats 
que s’han de desenvolupar en l’exercici següent. 
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b) Modificar els Estatuts.  

c) Acordar la fusió, d’acord amb el que es disposa en l’article 30 d’aquests estatuts, l’extinció de la 
Fundació i la realització dels actes que requereixin l’autorització del Protectorat.  

d) Aprovar reglaments de règim intern i d’instruccions de compliment de les obligacions establertes 
en la Llei de contractes, la Llei de subvencions i la Llei de règim jurídic de les administracions 
públiques, i la creació d’òrgans de govern de la Fundació.  

e) Elegir els nous patrons en el cas que se n’augmenti el nombre, i també cobrir les vacants que 
puguin produir-se. 

f) Designar els representants en la Comissió Executiva i la persona que ha d’ocupar el càrrec de la 
Direcció, i també fer que cessin. 

g) Nomenar els membres del Consell Assessor. 

h) Realitzar les inversions convenients i justificades per als fins fundacionals i adquirir, a títol 
onerós o lucratiu, tota classe de béns i drets; constituir i cancel·lar hipoteques, penyores i altres 
càrregues i gravàmens reals i, en general, dur a terme tota classe d’actes de disposició i 
administració dels béns i els drets de la Fundació. 

i) Concertar tota classe d’operacions bancàries actives i passives, i contractar serveis bancaris i 
contractes de compte corrent, de compte d’estalvi, de dipòsit d’obertura de crèdit documentari o 
no, de préstec, de descompte, i qualssevol altres de fiança i serveis de transferències de fons, 
canvis de divisa, i tots els actes i els negocis accessoris o complementaris per a l’eficàcia plena 
dels contractes anteriors. Les operacions d’endeutament requereixen en qualsevol cas 
l’autorització prèvia del Consell de Mallorca. 

j) Acceptar herències, llegats, donacions, subvencions i altres liberalitats. 

k) Cobrar i percebre rendes, fruits, dividends, interessos i qualsevol altres productes, beneficis i 
quantitats que corresponguin a la Fundació per qualsevol concepte. 

l) Atorgar i revocar delegacions i poders en relació amb l’exercici de qualsevol matèria, per 
garantir el compliment dels fins fundacionals. En l’exercici dels seus drets i accions el Patronat 
pot conferir la representació de la Fundació a les persones que lliurement designi i amb les 
facultats que consideri pertinents. 

m) Canviar el domicili de la Fundació i acordar l’obertura i el tancament de les seves delegacions 

n) I, en general, realitzar els actes, intervenir en negocis jurídics i atorgar qualssevol contractes que 
siguin necessaris per assegurar la millor administració i disposició de les rendes i els béns, per a 
l’exercici dels drets i les accions que siguin procedents i per a la realització i el compliment més 
adequat dels fins fundacionals. 

El Patronat pot delegar les facultats a què fan referencia a les lletres j), l), m) i n), en un o més vocals, 
sempre donant-ne compte al Patronat. 

 
ARTICLE 13 

FUNCIONAMENT DEL PATRONAT I RÈGIM DE SESSIONS 

El Patronat exerceix les funcions de govern i direcció de la Fundació de forma col·legiada i mitjançant 
l’adopció dels acords corresponents. Convocat i presidit per la Presidència, es reuneix en sessió ordinària 
dues vegades l’any i, a més, cada vegada que ho consideri oportú la Presidència o així ho sol·licitin per 
escrit, com a mínim, cinc representants dels patrons, els quals han d’especificar els assumptes que s’han 
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d’incloure en l’ordre del dia. Aquesta reunió s’ha de dur a terme dins els 30 dies següents al fet que la 
Presidència rebi la comunicació escrita esmentada. 

La primera junta ordinària s’ha de reunir durant el primer semestre  i la segona durant el quart trimestre 
de cada any. A la primera d’aquestes juntes el Patronat ha d’aprovar els comptes anuals corresponents a 
l’any anterior, en els termes prevists legalment. A la segona, el Patronat ha d’aprovar el pla d’actuació i el 
pressupost de l’any següent. No obstant això, el Patronat pot tractar qualsevol altre assumpte que pugui 
considerar convenient introduir en l’ordre del dia, sempre que, respectant el quòrum d’assistència, hi sigui 
present com a mínim un representant de cada patró. 

Les sessions ordinàries s’han de convocar amb deu dies d’antelació, com a mínim, i les extraordinàries, 
també com a mínim, amb setanta-dues hores d’antelació. Amb aquesta finalitat la Secretaria, en nom de la 
Presidència, ha d’adreçar, per qualsevol mitjà que permeti tenir-ne constatació, una convocatòria de 
reunió a cada vocal,  en la qual han de figurar l’ordre del dia, el lloc, la data  i l’hora de la reunió.  

Les reunions s’han de dur a terme en única convocatòria i són vàlides si hi assisteix la meitat més un dels 
representants dels patrons. 

Els punts de l’ordre del dia s’han de deliberar seguint els torns sol·licitats a la Presidència i els acords 
s’han de prendre per majoria simple dels presents, tret dels supòsits de majoria qualificada prevists en 
aquests estatuts. En cas d’empat, decideix el vot de qualitat de la Presidència. 

El secretari o la secretària ha d’estendre acta de les reunions, en què ha de constar la llista completa dels 
assistents a cada reunió i un resum suficientment explícit de les deliberacions de la sessió, de les 
votacions produïdes i dels acords adoptats. Les actes han d’estar autoritzades amb la firma del secretari o 
la secretària i els vist-i-plaus del president o la presidenta i s’han de traslladar al llibre corresponent. 

ARTICLE 14 

LA PRESIDÈNCIA. ATRIBUCIONS 

Li corresponen les atribucions següents: 

a) Representar la Fundació davant tota classe de tribunals i òrgans públics, amb àmplies facultats 
per atorgar poders generals o especials. 

b) Presidir les reunions del Patronat, dirigir les deliberacions i visar les actes de la reunió. 

c) Complir i fer complir els acords del Patronat. 

d) Vetllar pel compliment de la llei i dels Estatuts. 

e) Qualsevol altra facultat que legalment o estatutàriament se li atribueixi. 

ARTICLE 15 

LA VICEPRESIDÈNCIA 

Substitueix la Presidència en els casos d’absència per qualsevol causa, i li presta l’ajuda i la col·laboració 
en les funcions que li corresponen.  

ARTICLE 16 

LA COMISSIÓ EXECUTIVA 

Per facilitar la realització dels fins fundacionals i agilitar el funcionament de la Fundació, el Patronat ha 
de designar una Comissió Executiva, integrada per les persones que ocupen els càrrecs de la Direcció de 
la Fundació, la Vice-presidència del Patronat o persona en la que aquesta delegui i un vocal dels 
representants del Consell de Mallorca, així com dos vocals proposats conjuntament pels patrons 
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representants del sector privat. En designar els integrants de la Comissió, es pot preveure la figura del 
suplent per als supòsits d’absència o malaltia del titular. 

ARTICLE 17 

ATRIBUCIONS I FORMA DE DELIBERAR 

Corresponen a la Comissió Executiva les atribucions següents: 

a) Seguir el pla d’actuació que aprova el Patronat i, si escau, adoptar les mesures necessàries per 
garantir-ne el compliment. 

b) Seguir l’execució dels pressuposts que aprova el Patronat i, si escau, adoptar les mesures 
necessàries per garantir-ne el compliment. 

c) Administrar, juntament amb la Direcció, els fons de la Fundació. 

d) Dirigir, en coordinació amb la Direcció, l’àrea de recursos humans, serveis i col·laboracions de 
la Fundació, i fer les previsions contractuals del personal necessari d’acord amb els pressuposts 
aprovats  

e) Vetllar per la coordinació de les activitats promocionals amb els altres organismes públics de 
promoció turística. 

f) Totes les funcions que el Patronat li delegui o li encomani. 

La Vice-presidència és l’òrgan que convoca la Comissió Executiva i en presideix les sessions, llevat que 
no hi assisteixi. En aquest cas, les presideix el membre de la Comissió que el Consell de Mallorca ha 
nomenat vocal, el qual, a més, ha de firmar l’acta de la reunió juntament amb la Secretaria.  

Les sessions s’han de convocar amb deu dies d’antelació, com a mínim, i amb aquesta finalitat la 
Secretaria, en nom de la Vice-presidència, ha d’adreçar, per qualsevol mitjà que permeti tenir-ne 
constatació, una convocatòria de reunió a cada membre de la Comissió, en la qual han de figurar l’ordre 
del dia, el lloc, el dia i l’hora de la reunió. 

Les reunions s’han de dur a terme en única convocatòria i són vàlides si hi assisteix la meitat més un dels 
membres de la Comissió.  

Els punts de l’ordre del dia s’han de deliberar seguint els torns sol·licitats a la Vice-presidència i els 
acords s’han de prendre per majoria simple dels presents. En cas d’empat, decideix el vot de qualitat de la 
Vice-presidència o de qui hi actuï com a tal. 

La Secretaria de la Fundació fa també les funcions de la Secretaria de la Comissió Executiva i ha de 
transcriure al llibre d’actes els acords adoptats. 

ARTICLE 18 

LA DIRECCIÓ  

El Patronat ha de nomenar per majoria qualificada de ¾ de la seva composició, una persona per ocupar el 
càrrec de la Direcció de la Fundació, la selecció de la qual s’ha de fer d'acord amb un procediment que 
garanteixi els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat de la convocatòria, tenint en compte factors 
com el perfil formatiu i l’experiència professional en els sectors de marketing i promoció turística.  

Les atribucions de la Direcció són les següents: 

a) Gestionar i executar els plans i els programes que aprova el Patronat. 

b) Organitzar i executar el programa anual d’activitats. 
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c) Satisfer totes les obligacions a càrrec de la Fundació i estendre les ordres de pagament que 
autoritza la Presidència o les persones en les quals aquesta ha delegat, dur els comptes i 
autoritzar, conjuntament amb la Presidència, els talons i els rebuts necessaris per a tota classe 
d’ingressos i pagaments. 

d) Elaborar i executar, si escau, el pressupost. 

e) Elaborar la memòria anual i sotmetre-la a l’aprovació del Patronat, juntament amb els comptes 
anuals. 

f) Formalitzar i aprovar tota classe d’actes i contractes. 

g) Les altres que li delegui el Patronat i, en especial, acceptar donacions, herències i llegats a 
benefici d’inventari, cobrar i percebre els ingressos, les rendes o fruits, dividends, interessos, 
utilitats o qualssevol altres beneficis, i ordenar els pagaments derivats d’obligacions que ha 
contret la Fundació. 

h) Realitzar les despeses en execució de les previsions pressupostàries. 

i) Dirigir l’àrea de recursos humans, serveis i col·laboracions de la Fundació i contractar el 
personal que sigui necessari d’acord amb els pressuposts aprovats, amb coordinació prèvia amb 
la Comissió Executiva. 

j) En general, impulsar totes les activitats que siguin convenients per a l’adequat funcionament de 
la Fundació  o que li encarregui el Patronat. 

ARTICLE 19 

CONSELL ASSESSOR  

El Consell Assessor té les funcions assessora i consultiva, i ha de presentar les deliberacions al Patronat 
mitjançant la forma d’informes o propostes no vinculants.  

El Patronat designa lliurament aquestes persones o entitats, amb un nombre màxim de 15 membres, els 
quals, una vegada que han acceptat el càrrec, entren a formar part del Consell Assessor, al qual assisteix 
la persona que ocupa el càrrec de la Secretaria. En absència de la persona titular de la Secretaria, actuarà 
de substitut el membre que, a proposta de la Presidència, designi el propi Consell Assessor. L’integren 
associacions, experts i empreses dins l’àmbit de l’activitat turística, els ajuntaments de l’illa i els agents 
socials en la forma i les condicions que determini el Patronat, i representants dels partits polítics amb 
representació en el Ple del Consell de Mallorca.  

Aquests càrrecs de membres del Consell Assessor no són remunerats. 

ARTICLE 20 

FUNCIONAMENT DEL CONSELL ASSESSOR. 

La Presidència de la Fundació o, si escau, la Vice-presidència, ha de convocar el Consell Assessor, n’ha 
de presidir les sessions i, a més, ha de firmar l’acta de la reunió juntament amb la Secretaria. 

Les sessions s’han de convocar dues vegades l’any i, en tot cas, també si ho demanen la meitat mes un 
dels membres del Consell Assessor  S’ha de convocar amb quinze dies d’antelació, com a mínim, i amb 
aquesta finalitat la Secretaria, en nom de la Presidència, ha d’adreçar, per qualsevol mitjà que permeti 
tenir-ne constatació, una convocatòria de reunió a cada membre del Consell Assessor o a la persona que 
el representi, en la qual han de figurar l’ordre del dia, el lloc, la data  i l’hora de la reunió, que s’ha de dur 
a terme en única convocatòria i que és vàlida si hi assisteix la meitat més un dels membres. 
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ARTICLE 21 

LA SECRETARIA 

La Presidència de la Fundació ha de nomenar la persona que ha d’ocupar el càrrec de la Secretaria, amb 
veu i sense vot. Li correspon custodiar els llibres d’actes, redactar l’ordre del dia amb la Direcció i 
convocar, en nom de la Presidència, les reunions, així com redactar les actes de les reunions del Patronat, 
de la Comissió Executiva i del Consell Assessor. També li correspon expedir certificats i testimonis dels 
acords que han adoptat el Patronat i la resta d’òrgans de la Fundació, així com realitzar qualsevol altra 
funció que acordi atribuir-li el Patronat o la Presidència.  

Aquest càrrec és remunerat, quant a les assistències de les convocatòries del Patronat, la Comissió 
executiva i el Consell assessor. 

TÍTOL IV 

EL PATRIMONI, LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES I EL RÈGIM PRESSUPOSTARI 

ARTICLE 22 

PATRIMONI 

Constitueixen el patrimoni de la Fundació la dotació inicial dels fundadors, les aportacions successives, 
les donacions, les liberalitats, les subvencions i qualsevol recurs que la Fundació pugui obtenir, i 
especialment els següents: 

Béns immobles i drets reals, que s’han d’inscriure en el Registre de la Propietat a nom de la Fundació. 

Valors mobiliaris, que s’han de dipositar a nom de la Fundació en establiments bancaris o d’estalvi que 
designi el Patronat. 

Béns mobles, títols de propietat, resguards de dipòsits o qualssevol altres documents acreditatius del 
domini, possessió, ús, gaudi o qualsevol altre dret de què sigui titular la Fundació, que ha de custodiar el 
Patronat. 

Subvencions, donatius i aportacions que rebi de persones públiques o privades, físiques o jurídiques. 

Les rendes i els productes de capital percebuts o acumulats. 

Els llegats i les herències de què sigui beneficiària la Fundació. 

Els béns i les rendes de la Fundació s’entenen adscrits d’una manera directa o immediata a la realització 
de les finalitats fundacionals. 

L’adscripció del patrimoni de la Fundació a la consecució dels objectius té caràcter comú i indivís, sense 
assignació de quotes o parts de capital o de rendes per cada un dels membres.  

L’administració i la disposició del patrimoni de la Fundació corresponen al Patronat, en la forma 
establerta en aquests Estatuts i amb subjecció al que es disposa en la Llei 50/02, de fundacions. La 
disposició i el gravamen dels béns i els drets patrimonials s’han d’ajustar al que es preveu en l’article 21 
de la dita Llei 50/02. La Fundació ha de figurar com a titular de tots els béns i els drets integrants del 
patrimoni, que ha de constar en l’inventari anual 

ARTICLE 23 

ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
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1. La Fundació ha de dur a terme les finalitats amb el producte de les rendes del patrimoni i, si escau, amb 
les altres procedents de les ajudes, les subvencions o les donacions que rebi de persones o entitats, tant 
públiques com privades i, en particular, de les entitats fundadores. 

2. La Fundació pot desenvolupar activitats econòmiques quan l’objecte estigui relacionat amb les 
finalitats fundacionals o en siguin complementàries o accessòries. 

3. La Fundació pot obtenir ingressos per les activitats, sempre que això no impliqui una limitació 
injustificada de l’àmbit dels possibles beneficiaris. 

Així mateix pot participar en societats mercantils en les quals no es respongui personalment dels deutes 
socials, i n’ha de donar compte al Protectorat quan la participació esmentada sigui majoritària. 

ARTICLE 24 

PRESSUPOST ANUAL 

El Patronat ha de confeccionar anualment un pressupost d’ingressos i despeses per a l’exercici següent, en 
el qual s’han de consignar tots els rendiments que es preveuen per qualsevol concepte, inclosos els que 
són en forma d’ajudes, subvencions o donacions de persones públiques o privades, així com les despeses 
que s’han de fer durant l’exercici, les quals han d’incloure com a mínim les de personal, producció, 
conservació i administració  

El Patronat pot modificar el pressupost per acomodar-lo a les necessitats i les funcions que s’han de 
cobrir. 

Les rendes s’han d’aplicar a l’objecte fundacional amb el màxim rigor. 

ARTICLE 25 

FISCALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA FUNDACIÓ 

Correspon a la Intervenció del Consell de Mallorca la fiscalització a posteriori de l’activitat econòmica 
desenvolupada en cada exercici, que s’ha d’exercir mitjançant control financer. 

ARTICLE 26 

BALANÇ I COMPTE DE RESULTATS 

El Patronat ha d’aprovar amb periodicitat anual:  

L’inventari de la Fundació al tancament de l’exercici; 

El balanç de situació; 

El compte de resultats;  

La memòria explicativa de les activitats fundacionals i de la gestió econòmica, que ha d’incloure el 
quadre de finançament, així com el grau de compliment dels fins fundacionals. I també ha d’especificar 
les variacions patrimonials i els canvis en els òrgans de govern, direcció i representació; 

La liquidació del pressupost 

ARTICLE 27 

RÈGIM PRESSUPOSTARI I DE COMPTABILITAT 
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1. L’exercici econòmic ha de coincidir amb l’any natural, exceptuant el primer, que comença amb l’inici 
de les activitats de la Fundació. 

2. La Fundació ha de dur necessàriament un llibre diari i un llibre d’inventaris i comptes anuals i altres 
llibres convenients per desenvolupar adequadament les activitats i per controlar la comptabilitat. 

3. En matèria de pressuposts, comptabilitat i auditoria de comptes, la Fundació es regeix d’acord amb el 
que s’estableix en el capítol V de la Llei 50/2002, de fundacions, o la normativa aplicable en cada 
moment. 

Abans de l’1 d’abril s’han de trametre els comptes anuals a la Intervenció General del Consell de 
Mallorca per a l’auditoria.  

4. El Patronat de la Fundació ha de confeccionar i aprovar anualment, dins el termini de sis mesos des de 
la data de tancament de l’exercici: 

l’inventari, el balanç i el compte de resultats, en què han de constar la situació financera, econòmica i 
patrimonial de la fundació; 

la memòria, que ha d’expressar les activitats fundacionals i la gestió econòmica amb especificació del 
grau de compliment de les finalitats fundacionals, les fonts de finançament, les variacions patrimonials i 
els canvis en els òrgans de govern i direcció; 

la liquidació del pressupost d’ingressos i despeses de l’any anterior. 

I els ha de remetre al Protectorat dins els 10 dies hàbils següents a la seva aprovació. 

5. En els darrers tres mesos de cada exercici, el Patronat ha d’elaborar el pressupost anual i un pla 
d’actuació, que ha de remetre al Protectorat i en el qual han de quedar reflectits els objectius i les 
activitats que es pretenen desenvolupar durant l’exercici següent. 

ARTICLE 28 

ENTITATS PATROCINADORES 

Per al desenvolupament dels fins i les activitats específiques de la Fundació, pot convenir-se la 
participació de totes les entitats que ofereixin la cooperació, en els termes que acordi el Patronat, el qual 
ha de determinar els requisits que corresponen a les esmentades entitats i hi ha d’establir el règim de 
relacions.  

El Patronat pot acceptar dels particulars i d’altres ens públics aportacions econòmiques o de qualsevol 
naturalesa a favor de la Fundació i, si accepta herències, llegats o donacions, sempre és a benefici 
d’inventari 

TÍTOL V 

MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS 

ARTICLE 29 

El Patronat pot acordar la modificació o la nova redacció dels Estatuts, mitjançant un acord que adopti la 
majoria absoluta del total dels components, i ho ha de comunicar al Protectorat, prèvia ratificació del Ple 
del Consell de Mallorca. La modificació o la nova redacció dels Estatuts requereix l’escriptura pública i 
s’ha d’inscriure en el Registre de Fundacions d’aquesta comunitat autònoma.  

TÍTOL VI 
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FUSIÓ, SEPARACIÓ I EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ 

ARTICLE 30 

FUSIÓ 

La Fundació es pot fusionar amb una altra fundació o amb d’altres, si ho acorden els patronats respectius, 
cosa que s’ha de comunicar al Protectorat, prèvia autorització en tot cas del Ple del Consell de Mallorca. 

ARTICLE 31 

SEPARACIÓ 

Qualsevol patró pot separar-se de la Fundació amb un preavís sis mesos, i manté incòlumes totes les 
obligacions contretes fins a la data de la separació. 

El patró que se separi de la Fundació no té dret a cap part del patrimoni d’aquesta, llevat que es tracti de 
béns aportats en concepte de dipòsit o cessió temporal, en definitiva, que no hagin adquirit la plena 
titularitat de la Fundació. 

ARTICLE 32 

EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ 

La Fundació és, per naturalesa, permanent. S’extingeix, no obstant això, per la pèrdua total dels béns o 
per la impossibilitat de complir les finalitats fundacionals. L’apreciació d’aquesta darrera circumstància 
correspon al Patronat, que l’ha de justificar degudament davant el Protectorat. 

Per dur a terme l’extinció, cal formalitzar el document administratiu corresponent, que ha d’aprovar el 
Protectorat i en el qual ha de constar la fórmula de liquidació. 

En el cas d’extinció, els béns sobrants, una vegada satisfets els deutes, s’han de destinar als membres en 
la proporció que determini el Patronat. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA 

En el supòsit que es produeixi l’adhesió de nous patrons o una ampliació dels representants dels patrons, 
la nova composició que en resulti ha de mantenir un mínim del 52 % del vot del sector públic. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA 

1.Abans que el Ple del Consell de Mallorca aprovi definitivament aquests Estatuts, les entitats del sector 
privat que han de formar part del Patronat han d’haver adoptat el compromís d’integrar-se en aquesta 
Fundació i determinar la seva aportació a la dotació fundacional.  

2. L'aportació mínima, en conjunt, de les entitats que integren el sector privat ha de ser com a mínim d'un 
10 % del total de la dotació fundacional. 

Mentre aquesta dotació no es realitzi,  les entitats no adquireixen la condició de patrons, ni adquireixen 
cap dret en relació amb la Fundació i, en conseqüència, tampoc no s'integren en el Patronat. 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA 

La Fundació pot subrogar-se, en els termes prevists en la legislació aplicable, en els contractes adjudicats 
per l’àrea de la Direcció Insular de Turisme del Departament d’Economia i Turisme del Consell de 
Mallorca, quan aquests no hagin finalitzat l’execució i tenguin per objecte algun dels que fan part de la 
finalitat i objecte fundacional. 
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QUART. Publicar el present Acord  en el Butlletí Oficial de les Illes Balears   i  dur a terme les 
comunicacions. 

 

 

La Sra. OLIVER (consellera executiva d’Economia i Turisme) anuncia que avui es duu 
a aprovació definitiva la creació de la Fundació Mallorca Turisme. 

Com ja es va dir en fer-ne l’aprovació inicial, l’objecte de la Fundació és la promoció de 
la marca Mallorca com a destinació turística, millorar els productes turístics consolidats 
de Mallorca i la creació i la implantació de nous productes, tot això per millorar el 
posicionament de la marca en els mercats emissors i fer-la més competitiva. 

Vol destacar tres aspectes d’aquesta Fundació: 

El primer és la implicació del sector privat de Mallorca, des del primer moment, en 
aquest projecte. Tant és així, que Foment de Turisme de Mallorca, la Federació 
d’Hotelers de Mallorca i la Cambra de Comerç de Mallorca han manifestat el seu desig 
de formar part d’aquesta Fundació com a patrons fundador i, per això, hi aportaran 
capital fundacional per import de 36.000 euros –12.000 � els aporta Foment, 6.000 � la 
Cambra de Comerç i 18.000 � la Federació d’Hotelers de Mallorca–. 

Aquests tres representants privats més el Consell de Mallorca i l’Institut Balear de 
Turisme –IBATUR– conformaran els membres fundadors d’aquesta Fundació. 

Destaca que, amb aquestes tres institucions i les privades, hi són àmpliament 
representats tots els sectors turístics: agències de viatges, vehicles de lloguer, transport 
per carretera, transport aeri, sector nàutic i sector agrari. 

Aquesta participació activa i amb responsabilitat del sector privat és essencial per dur a 
terme una promoció professional, tant per la seva experiència com per la seva necessitat 
de sumar esforços i aprofita per agrair a aquestes tres entitats –Foment, Cambra i 
Federació– el suport que li han donat des del principi així com la decisió presa 
d’implicar-s’hi i de participar-hi activament. 

Una altra qüestió que vol destacar és la idea de coordinació que tenen per dur a terme 
les actuacions de promoció. Considera que és necessària aquesta coordinació amb altres 
entitats de promoció sigui quin sigui el seu àmbit –tant estatal, Illes Balears o 
municipal–, coordinació entesa en la necessitat de sumar esforços i aprofitar sinergies 
entre tots aquests instruments. 

La Fundació Mallorca Turisme dissenyarà la seva pròpia estratègia de promoció però, 
això sí, sense duplicar esforços. 

Una tercera característica és la seva professionalitat. Des del Consell de Mallorca volen 
que aquest sigui un organisme altament professional i aquesta professionalitat es 
manifesta amb la participació activa del sector privat i amb l’elecció d’un director 
mitjançant un concurs públic i la seva designació per una majoria qualificada de tres 
quarts de tots els vocals que en formen el Patronat. 
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Pel que fa al tema de les al·legacions, agraeix la participació activa de tots els grups 
polítics que conformen el Ple del Consell de Mallorca així com de Foment del Turisme i 
de l’Associació de Restauració que són els que les han formulades. 

Comenta que, en general, les aportacions de tots els grups, de Foment i de l’Associació 
de Restauració han millorat la claredat de la part jurídica del text. Fa èmfasi en les 
al·legacions del Partit Popular, d’Unió Mallorquina i del Partit Socialista pel que fa a 
una regulació més detallada del Consell Assessor de Turisme que ha millorat moltíssim 
gràcies a les seves aportacions. 

També agraeix al Grup Popular i a Unió Mallorquina les seves aportacions als requisits 
de la persona que ocuparà la direcció de la Fundació perquè en surt reforçada la 
imparcialitat, la transparència i la professionalitat que tothom desitja per a la direcció de 
la Fundació. 

Al Grup d’Unió Mallorquina, específicament, li agraeix les valuoses aportacions envers 
la coordinació i la millora jurídica en general de tot el text que el fa més comprensible, 
més clar i més bo i al Grup Socialista li agraeix la inclusió dels agents socials en el 
Consell Assessor, que no hi havien estat fins ara. 

Així mateix agraeix les aportacions de la Secretaria General del Consell de Mallorca 
que fan que, jurídicament, estiguin tranquils perquè es compleix tota la normativa 
exigible. 

Afegeix que, amb l’aprovació definitiva de la Fundació Mallorca Turisme, comença a 
caminar una forma pròpia de fer promoció de Mallorca. Les illes de Menorca i d’Eivissa 
ja fa temps que la tenen i ja era hora que li tocàs a Mallorca i ara ha arribat el moment: a 
partir d’ara, el Consell de Mallorca comptarà amb una fundació per fer aquesta 
promoció pròpia i diferenciada de Mallorca. El Consell de Mallorca i el sector privat 
seran els que, junts, duran a terme aquesta tasca. 

 

El Sr. FLAQUER (UM) manifesta, en primer lloc, el seu agraïment a la Sra. Oliver per 
la seva predisposició per tal de consensuar i discutir diferents punts d’aquest estatut 
fundacional. 

La voluntat d’Unió Mallorquina és que hi hagi una màxima coordinació amb la resta 
d’institucions i que la Fundació aprofiti, al màxim, els doblers amb què compti. 

Es corre el perill –cada vegada hi ha més institucions que tenen competències en 
matèria de turisme– que els doblers es dispersin i que, realment, les actuacions que es 
duguin a terme en matèria de turisme no siguin les adequades. Per tant, Unió 
Mallorquina li ha fer saber a la Sra. Oliver la seva obsessió perquè això no sigui així. 

Han intentat, tal com ha dit la Sra. consellera, presentar al·legacions per millorar aquest 
text i cal dir que han estat escoltats i moltes d’elles s’hi han inclòs. Això sí, hi ha sèrie 
de punts que, per un error o un altre, no han pogut prosperar i que, segons entenen, 
haurien haver-se recollit en el text final. 
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Tot seguit enumera els punts esmentats. 

En quant a l’article 11, creuen que els assessors de Presidència no han de cobrar dietes. 
Un assessor que hi va un dia per parlar d’un problema puntual –com podria ser ara el 
problema aeri– hi ha d’anar de forma gratuïta per dues o tres hores que hi hagi 
d’assistir. No els sembla bé que, atesa la situació econòmica i financera d’aquesta 
institució, s’hagin de pagar dietes a un senyor que ve d’una companyia aèria o d’una 
organització especialitzada. Consideren que és una inutilitat o una cosa a obviar. 

L’article 12 sobre les delegacions del Patronat, els sembla molt greu. Aquest article diu 
que el Patronat pot delegar facultats en un o més patrons o un o més vocals, llevat de 
quatre casos. Segons Unió Mallorquina, les atribucions del Patronat no es poden delegar 
a ningú, són del Patronat i és molt perillós que es puguin delegar aspectes com són 
realitzar inversions, elegir nous patrons, etc. Reitera que –i no s’ha inclòs en el text 
final– no s’haurien de poder delegar a ningú cap de les funcions essencials d’aquest 
Patronat i li demana a la Sra. Oliver que li’n doni alguna resposta perquè és un tema que 
el preocupa. 

Pel que fa a l’article 13 sobre les reunions del Patronat, considera que un Patronat que 
neix amb la idea de reunir-se dos pics a l’any li sembla pobre. Si s’ha de parlar de 
turisme i de com es gasten els doblers en promoció turística només dues vegades a l’any 
és un mal començament. Hi ha molta feina i molta coordinació amb altres entitats i 
organismes com per partir amb dues reunions anuals i caldria intentar fer-hi un poc més 
de feina, sobretot de coordinació amb l’IBATUR i amb ajuntaments com Calvià i Palma 
que destinen molts d’esforços a la promoció turística. Per tant, un Patronat que es 
reuneix dos pics a l’any és, com a mínim, poc ambiciós. 

De l’article 29 sobre modificació d’estatuts, assegura que li preocupa el fet que el 
mateix Patronat pugui modificar els seus estatuts sense passar pel Ple del Consell de 
Mallorca. Si aquest Ple aprova, avui, un Patronat amb uns estatuts, aquests estatuts 
haurien de tornar, en cas de modificació, a passar per aquest Ple.  

En aquest sentit, una vegada feta la Fundació, aquesta es pot reunir i canviar els seus 
estatuts i això opina que és un frau. Qualsevol modificació dels estatuts d’una Fundació 
d’aquest tipus, atesa la serietat d’aquest organisme, hauria de tornar a passar pel Ple del 
Consell de Mallorca i ser votada per aquest òrgan suprem d’aquesta institució i on són 
representats tots els consellers. 

Li reitera a la Sra. Oliver que aquests són els quatre aspectes que més preocupen a Unió 
Mallorquina dels que no s’han incorporat al text final i, d’altra banda, li reitera el seu 
agraïment per la seva total col·laboració a l’hora d’arribar a acords i de consensuar 
al·legacions i aprofita per desitjar que aquesta Fundació sigui un element que ajudi a 
millorar la promoció turística i que no se perdin doblers per les voreres que és el que 
realment indigna els ciutadans. 

 

La Sra. SANSÓ (PSOE) agraeix a la Sra. Oliver i al seu departament el fet que hagin 
tengut en compte les propostes fetes pels grups polítics i pels agents socials. 
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Afegeix que el Grup Socialista considera que és una passa important la creació de la 
Fundació Mallorca Turisme amb vista al traspàs de les competències en matèria de 
turisme al Consell de Mallorca. 

Conclou amb la felicitació a les institucions privades implicades en aquest projecte i, 
especialment, a la participació i la implicació del sector privat ja que amb la 
col·laboració conjunta d’aquest i de les institucions públiques es pot fer una bona 
política de promoció turística de Mallorca i, per tant, anima tots els sectors implicats i el 
Consell de Mallorca a dur a terme una adequada política turística de Mallorca. 

 

El Sr. FLAQUER (PP) manifesta la seva adhesió a les paraules dels anteriors portaveus 
en el sentit que arran del darrer debat que, sobre aquest punt, es fa va en aquest Ple, 
alguns dels punts que s’hi comentaren han estat millorats en la proposta que avui es 
presenta. 

Tot seguit comenta que el Partit Popular està totalment a favor de la creació d’aquest 
tipus d’instruments de col·laboració entre el sector públic i el sector privat per dur a 
terme les tasques de promoció turística, similar als que ja existeixen a Menorca i a 
Eivissa i Formentera. 

Afirma que hi ha hagut una millora en quant al Consell Assessor que en la darrera 
versió quedava molt embastat i no hi havia, pràcticament, obligació en quant a la 
periodicitat de les seves reunions. També s’ha millorat l’exigència d’un perfil adequat a 
les necessitats per a la direcció d’aquesta Fundació. 

A continuació vol constatar que hi ha una sèrie de qüestions que es varen plantejar en 
l’anterior debat i continuen sense haver-se incorporat a aquest nou text, especialment 
aquelles que fan referència a la representació dels ajuntaments perquè consideren que la 
representació municipal en aquesta Fundació és del tot necessària. Aquesta 
representació la podrien assumir associacions com l’AMIB o la FELIB i, per tant, vol 
incidir, una vegada més, en aquesta qüestió. 

Insisteix a dir que el sector turístic és qualque cosa més que no només el sector hoteler. 
S’ha dit que tot els sectors hi estan representats a través de Cambra de Comerç de 
Mallorca però fa constar que hi ha una representació específica de la Federació Hotelera 
de Mallorca i, per tant, no entén per què no hi pot haver una representació específica 
d’altres col·lectius importants del sector turístic com són les agències de viatges, l’oferta 
complementària, la restauració, etc.  

Opina que aquests sectors també tenen dret a ser escoltat i a poder donar la seva opinió 
dins un fòrum i dins un marc tant important com pot ser aquesta Fundació. 

Planteja alguns dubtes relacionats amb el tema de representació institucional. Es 
preveuen 8 vocals en representació del Consell de Mallorca –designats pel Ple– dels 
quals 4 elegits d’entre els consellers electes i els altres 4 d’entre els consellers executius. 
A continuació demana que li expliquin el sistema per triar aquests 4 consellers electes, 
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si serà un sistema de representació proporcional del grups parlamentaris o si serà un 
sistema només majoritari, és a dir, que només hi haurà representats de la majoria. 

Comenta que també hi ha un predomini del sector públic dins el Patronat: 11 
representants del sector públic i 6 representants del sector privat. Considera que això és 
desproporcionat i creu que hi hauria d’haver més veu i molta més participació del sector 
privat i, en aquest sentit, s’adhereix a les qüestions que apuntava el portaveu d’Unió 
Mallorca que no poden tenir la mateixa periodicitat de reunions el Patronat i el Consell 
Assessor, cosa els sembla il·lògica.  

Diu que es preveuen 2 reunions anuals del Patronat i 2 reunions anuals del Consell 
Assessor i consideren que el Patronat ha de tenir una periodicitat almanco mensual 
perquè és molt important que s’escolti aquesta gent i quines són les inquietuds, cap a on 
van les necessitats de la promoció turística i que hi hagi un Consell Assessor amb un 
perfil molt més ample i més representatiu allà on la periodicitat pugui ser menor. 

També opinen que no s’haurien de retallar les atribucions del Patronat en el sentit que 
diu l’article 12 amb l’excepció que marca el darrer paràgraf. 

Explica que aquestes són les observacions que el Partit Popular continua fent a aquesta 
Fundació i que preferirien que es deixàs el tema sobre la taula i es pogués seguir 
millorant aquest text. En cas contrari i atès el seu esperit de combregar amb la idea de 
crear aquest tipus d’instrument, el seu Grup s’abstendria per totes les qüestions 
esmentades i que són perfectament millorables. 

 

La Sra. OLIVER tot seguit dóna resposta als portaveus de distints grups polítics que han 
intervengut. 

A Unió Mallorquina li agraeix les seves valuoses aportacions per millorar aquest text i 
comenta que està completament d’acord que s’han d’aprofitar tots els recursos i que els 
doblers no se’n vagin per les bardisses i quedin imputats en la promoció de Mallorca. 

En quant al tema de les dietes d’assessors de Presidència –article 11–, opina que si no hi 
ha recursos, el que es pot fer és no demanar cap assessorament. Entén que si, en un 
moment donat, una persona ha de venir a fer una feina sobre una qüestió més 
especialitzada és natural que aquesta es retribueixi, si més no, això no vol dir que s’hagi 
de sol·licitar sempre aquest assessorament sinó que es faci quan tot el Patronat consideri 
que cal fer-ho i en tractar-se d’una feina qualificada, considera que aquesta s’ha de 
retribuir i, per tant, discrepa de l’opinió del Sr. Flaquer (UM). 

Respecte a l’article 12 sobre delegacions del Patronat –al qual també ha fet referència el 
Sr. Flaquer (PP)–, comenta que el paràgraf diu que el Patronat pot delegar no que hagi 
de delegar. Aquesta delegació s’hi ha inclòs perquè moltes vegades és necessari agilitar 
tot tipus de qüestions burocràtiques però no és la seva intenció –ni la del Patronat– 
delegar funcions a ningú. La intenció és que el Patronat exerceixi l’organització, la 
representació i l’execució d’aquelles polítiques que se li han atorgat. 
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En aquest sentit, assegura que no existeix cap intenció de buidar de contingut el 
Patronat sinó tot el contrari: el Patronat és l’òrgan superior d’aquesta institució i té la 
intenció i la vocació d’exercir les seves funcions que podrà delegar –encara que no té 
perquè fer-ho– per agilitar qüestions burocràtiques. 

Pel que fa a l’article 13, manifesta estar d’acord que quedaria millor redactat si deia que 
el Patronat s’havia de reunir 2 vegades a l’any com a mínim. No obstant això, recorda 
que, a més d’aquestes 2 vegades, també es podrà reunir sempre a petició de la seva 
Presidència que és qui convoca.  

Reitera que ella també creu que dues vegades a l’any és poc però realment el text vol dir 
que es reunirà dues vegades com a mínim i sempre que la Presidència ho consideri 
oportú. Opina, doncs, que així queda salvada l’observació feta a aquest article. 

El tema de l’article 29 sobre la modificació dels estatuts és un tema que ha estat 
comentat amb Secretaria General i ha quedat redactat de manera que diu que qualsevol 
modificació l’haurà de ratificar el Ple del Consell de Mallorca, és a dir, el Patronat té la 
possibilitat de proposar-ho però qui té la possibilitat d’aprovar-la és el Ple del Consell 
de Mallorca.  

Per tant, amb una lectura més jurídica d’aquest article 29, creu que queda salvada 
l’observació que hi ha fet el Sr. Flaquer (UM). Espera que, d’aquesta forma, hagi pogut 
donar compliment a totes les inquietuds plantejades per portaveu d’Unió Mallorquina i 
assegura estar convençuda que és així. 

Al Partit Socialista li dóna les gràcies per les aportacions fetes perquè, sense elles, el 
text no seria el que ara és. 

També li agraeix al Sr. Flaquer del Partit Popular les seves aportacions i espera, tant 
amb les explicacions que li ha donat al Sr. Flaquer d’UM com les que li donarà ara a ell, 
poder aconseguir un vot positiu a aquesta proposta, la qual cosa seria molt important per 
a aquesta Fundació i també per al Partit Popular. 

Afirma que li consta que el Sr. Flaquer (PP) ha apostat, ha incentivat i ha propiciat la 
creació d’aquest tipus de fundacions durant la seva gestió com a conseller de Turisme i 
així doncs, una participació activa d’ell i del seu Grup –que ja l’han tenguda amb les 
seves esmenes i aportacions– amb un vot positiu creu que seria tenguda en compte pel 
Consell de Mallorca, el sector turístic i tots els empresaris. 

Assegura que amb les aportacions del Partit Popular s’ha millorat molt el Consell 
Assessor que, potser, quedava molt desdibuixat. La idea inicial era que fos el Patronat 
que el dibuixàs més però ha entès que, amb les seves idees, tant els grups polítics com 
ells mateixos podrien incidir una mica més en aquesta important figura. 

Pel que fa als representants dels ajuntaments comenta que no hi hagut cap al·legació en 
aquest sentit. Explica que en el Consell Assessor de Turisme hi haurà les associacions 
representatives municipals –AMIB i FELIB–. 
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D’altra banda, és cert que el sector turístic és més que el sector hoteler –que potser és 
complementari– i tot hi estan àmpliament representats els tres estaments: 

El d’allotjament totalment representat amb la Federació Hotelera que inclou cadenes, 
agroturismes, hotels rurals, hotels interiors, etc., és a dir, tota l’oferta d’allotjament 
existent. 

Entre Foment i la Cambra de Comerç hi ha una representació total de tots els subsectors 
que ha esmentat el Sr. Flaquer (PP). Hi són el sector aeri, sector de transports, agències 
de viatges i restauració que ha estat l’única que hi ha fet una al·legació que ha estat 
resposta dient que consideraven que ja hi eren representats amb la Cambra de Comerç i 
hi han donat el seu vistiplau. Per tant, amb aquesta representació privada, hi ha una 
representació exhaustiva i àmplia de tot el sector d’allotjament i tots els altres. 

En quant al bloc institucional, la idea és que el Patronat estigui format per l’IBATUR i 
el Consell de Mallorca. La part del Consell de Mallorca es compondrà pels partits 
polítics que detenen la majoria del Consell de Mallorca. La resta de partits polítics –que 
només n’és un però, en un futur, en podria ser un altre– tenen cabuda en el Consell 
Assessor que queda configurat amb els partits polítics que conformen el Ple del Consell 
de Mallorca així com els representants d’agents socials, els representants d’ajuntaments 
i sectors i associacions empresarials turístiques que tenguin interès en participar-hi. 

Opina que el Consell Assessor ha de servir per donar llum, fer propostes, demostrar 
inquietuds, etc. al Patronat que, en definitiva, és qui ha de marcar la línia política de 
promoció turística. 

En referència a la representació privada, afirma que mai un instrument de promoció no 
ha tengut tanta participació privada activa: és la primera vegada –que ella recordi– que 
aquest sector privat fa una aportació de recursos humans i econòmics per participar-hi 
com a membre fundador. A cap de les fundacions que ja existeixen no hi ha hagut 
aquesta participació activa, responsable i efectiva. 

Reitera que malgrat que el text ho digui, el Patronat s’haurà de reunir més de dues 
vegades cada any i recorda que la Presidència del Patronat té la potestat per convocar 
aquestes dues reunions i totes les que consideri necessàries i assevera que la periodicitat 
de les reunions del Patronat i del Consell Assessor segur que serà superior. 

Amb la qüestió de la delegació de funcions del Patronat, assegura que de cap manera no 
se li volen retallar atribucions atès que la delegació no té perquè fer-se si els membres 
del Patronat no volen. 

Per concloure, torna a demanar a tots els grups polítics el seu suport a aquesta proposta 
de creació de la Fundació Mallorca Turisme. 

 

El Sr. FLAQUER (UM) insisteix a dir que l’article 12 no queda clar, que li sembla 
perillós i que no li sembla adequat que les facultats del Patronat es puguin delegar a 
ningú i manco a un director gerent o a un patró. 
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Opina si es deixen portes obertes vol dir que tenen vocació de fer-ho. El fet de poder 
delegar l’elecció de nous patrons, designar representants de la Comissió Executiva, 
nomenar membres del Consell Assessor, realitzar inversions, concertar tota classe 
d’operacions bancàries actives i passives, contractar serveis bancaris, acceptar 
herències, llegats i donacions, cobrar i percebre rendes i dividends, atorgar i revocar 
delegacions, canviar el domicili de la Fundació, etc. són qüestions que s’haurien de 
deixar tancades. 

Considera que hi ha atribucions delegables i d’altres que no ho són i un director gerent  
té les seves funcions i un Patronat les seves i totes les atribucions abans esmentades són 
funcions de patró i no de director gerent. Reitera que, per això, li sembla perillosa la 
redacció de l’article 12. 

Pel que fa a la modificació dels estatuts, reconeix que la inclusió de la frase “prèvia la 
ratificació del Ple” els tranquil·litza. Entenen que això significar que serà prèvia votació 
del Ple i, si és així, hi estan d’acord. 

 

El Sr. FLAQUER (PP) torna a dir que comparteixen aquesta filosofia com li ha dit avui, 
també ho féu en el darrer debat i, fins i tot, varen presentar una moció en un sentit molt 
similar. 

No obstant això, afirma que no poden donar un vot positiu a una proposta que 
consideren que presenta una sèrie de qüestions que ells millorarien. 

Amb el vot anunciat d’abstenció creu que fan palesa aquesta filosofia però també fan 
palès que hi ha una sèrie de qüestions que poden ser millorades. 

En aquest sentit, insisteix en el tema de la representació del sector privat. La Sra. Oliver 
ha dit que Cambra de Comerç representat tot el sector i també hi és representada la 
Federació Hotelera de Mallorca i, per tant, aquesta estaria representada per si mateixa i 
per la Cambra de Comerç. 

Creu que no hi faria gens de mal que el sector d’agències de viatge i el sector de l’oferta 
complementària poguessin tenir també la seva representació dins aquest Patronat com 
així passa a Eivissa i a Menorca, cosa que considera positiva i els impedeix donar el vot 
positiu que ha sol·licitat la Sra. consellera. 

Diu que, efectivament, l’oposició tendrà participació en el Consell Assessor i no en el 
Patronat, dubte que la Sra. Oliver li ha aclarit emperò la corregeix quan diu que és la 
primera vegada que el sector privat fa aportacions a una fundació d’aquest tipus perquè 
a Menorca també n’hi va haver i, encara que no ho recorda amb certesa, creu que a 
Eivissa i Formentera també n’hi va haver. 

En cas que fos així com diu la Sra. Oliver –i encara amb més motiu, perquè s’hi fan 
aportacions– no li sembla lògica la desproporció entre el sector públic i privat que hi ha 
al Patronat de la Fundació. 
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Si en aquesta Fundació hi ha aportació de recursos econòmics del sector privat, encara li 
sembla molt més desproporcionat que es doni tanta veu al sector públic –11 membres 
del Patronat– i tan poca al sector privat –6 membres– perquè consideren que allò més bo 
d’aquestes fundacions és escoltar el sector privat perquè és qui coneix les necessitats, 
coneix les eines de promoció i de màrqueting turístic i, per això, seria altament positiu 
que hi hagués una major representació d’aquest sector. 

Afegeix que el Sr. Flaquer d’UM ha dit que, en relació al tema de la delegació de 
competències del Patronat, queda una porta oberta, doncs, en quant al tema de la 
periodicitat de les reunions del Patronat queda a la seva elecció i voldria que el 
compromís no fos només de paraula sinó que quedàs plasmat en els estatuts. 

Recorda que és el Patronat el que s’haurà de reunir i prendre decisions i, perquè no passi 
el que apuntava el Sr. Flaquer (UM) que hi hagi delegació i tot es dugui des de 
Gerència, cal que hi hagi una periodicitat de reunions molt més freqüent d’aquest 
Patronat, cosa que només es pot aconseguir plasmant, materialment en el estatuts, el fet 
que es reunirà mensualment o cada dos mesos. 

No és normal, ni lògic ni correcte que un Patronat, allà on s’ha d’escoltar el sector 
privat, només es reuneixi dues vegades a l’any. Insisteix a dir que aquesta redacció és 
molt millorable i això fa que, en aquest moment, no puguin donar un vot positiu a una 
proposta amb la qual combreguen perquè hi ha una sèrie de qüestions que són 
millorables. 

 

La Sra. OLIVER li respon al Sr. Flaquer d’UM que està d’acord amb ell pel que fa a la 
modificació dels estatuts i, respecte a l’article 12 li recorda que es tracta d’una 
possibilitat de delegació. 

Tot seguit ofereix la possibilitat de, entre tots, trobar una redacció millor per a aquesta 
qüestió com per a la periodicitat de les reunions fent-ho mitjançant una esmena in voce i 
manifesta la seva voluntat d’incloure en el text aquestes modificacions que acordin 
perquè voldria que aquestes qüestions quedassin aclarides. 

A continuació proposa tractar el tema de la redacció d’aquests dos punts per intentar 
tancar un acord consensuat. 

 

La Sra. Presidenta anuncia un recés perquè els portaveus puguin estudiar la redacció 
dels esmentats articles quan són les 11.30 h. 

Es reprèn la sessió quan són les 11.45 h. 

 

La Sra. OLIVER explica que s’ha assolit un acord fruit de l’esforç de tots els grups 
polítics tot comptant amb l’ajuda de Secretaria General per tal d’introduir unes petites 
modificacions en la redacció del text que, si més no, no el modifica substancialment 
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però sí que permeten donar-hi cabuda a totes les idees i les inquietuds dels grups 
polítics. 

Tot seguit llegeix les modificacions en la redacció del articles tractats. 

Pel que fa a l’article 12, la redacció del darrer paràgraf serà la següent: 

“El Patronat pot delegar les facultats en un o més vocals, les que fan referència a les 
lletres j), l), m) i n), sempre donant-ne compte al Patronat.” 

En quant al tema de la periodicitat de reunions del Patronat que es recull en l’article 13, 
s’ha acordat que el Patronat es reunirà, en sessió ordinària, quatre vegades a l’any i, a 
més, cada vegada que ho consideri oportú la Presidència.  

Comenta respecte a la inquietud del Sr. Flaquer (PP) sobre la participació privada en la 
Fundació, que les portes estan totalment obertes perquè qualsevol tipus d’associació, 
evidentment relacionada amb el turisme, pugui fer una sol·licitud de participació i fer 
una aportació de capital i, per descomptat, serien benvingudes les seves observacions i 
la seva participació. 

Conclou donant les gràcies a tots els grups polítics pel seu esforç a l’hora d’assolir 
aquest acord.  

 

S’aprova per unanimitat. 

 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT  

PUNT 12. PROPOSTA D' APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE LA TARIFA PER 
AL TRACTAMENT DELS RESIDUS URBANS PER A L'ANY 2009 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Medi Ambient: 
Atès que la clàusula vuitena de la modificació del contracte relatiu al servei de gestió dels residus sòlids 
urbans de l'Illa de Mallorca (Acord de Ple de dia 2 d'abril de 2007) signada el dia 4 de maig de 2007, 
estableix que "... amb les dades corresponents des de l'1 de juny de l'any anterior i fins al 31 de maig de 
l'any en curs, el concessionari i el Consell de Mallorca establiran, de comú acord, una previsió pel càlcul 
de la tarifa del servei públic per l'any següent". 

Atès que de les dades presentades per TIRME SA, com a empresa concessionària del servei de gestió dels 
residus sòlids urbans de l'Illa de Mallorca, relatives a la proposta d'actualització de la tarifa de tractament 
dels residus sòlids urbans per a l'any 2009, d'acord amb la clàusula vuitena esmentada abans, resulta un 
import de 131,23 �/tona, IVA no inclòs. 

Atès l'informe emès per l'economista i l’enginyer industrial de la Direcció Insular de Residus del 
Departament de Medi Ambient de dia 18 de setembre de 2008,  mitjançant el qual exposen que la 
proposta relativa a l'actualització de  la tarifa per al tractament dels residus urbans per a l'any 2009 
aplicable al Servei de Gestió de RSU de l'Illa de Mallorca per un import de 131,23 �/tona, IVA no inclòs, 
d'acord amb les dades presentades per TIRME SA, s'ajusta a les previsions de gestió dels residus per a 
l'any 2009, i atès l'informe de fiscalització prèvia favorable emès per Intervenció General del Consell de 
Mallorca. 
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Per tot el que s'ha exposat, la Consellera Executiva del Departament de Medi Ambient eleva al Ple la 
següent proposta d' 

ACORD 

1. Aprovar la revisió de la tarifa de tractament dels residus urbans per a l'any 2009 aplicable al Servei de 
Gestió dels residus urbans de l'Illa de Mallorca, per un import de 131,23 �/tona, IVA no inclòs. 

2. Aquest Acord aprovatori resta condicionat a l'aprovació definitiva de l'ordenança fiscal corresponent a 
aquesta tarifa. 

 

La Sra. JULVE (consellera executiva de Medi Ambient) explica la proposta de revisió 
de la taxa, com a tràmit que és preceptiu i anual, en virtut del Pla director sectorial de 
residus (PDSR). 

Destaca que enguany l’índex és un 9,8% i és el producte d’un esforç important que ha 
fet el Departament de Medi Ambient del Consell Insular de Mallorca per ajustar al 
màxim el preu de la tarifa i aconseguir el menor impacte possible en les economies 
domèstiques d’aquesta pujada anual. 

Destaca que finalment queda en un 9,8% i no en un 17%, que era l’índex que es preveia 
el passat mes de juliol i tot seguit anomena els factors que ho han fet possible.  

En primer lloc, la pujada ve determinada pel dèficit de 8,3 milions d’euros respecte de 
2008. Explica que quan es presenta per aprovació la revisió de la tarifa, es fa un càlcul 
estimat d’allò que representarà durant l’any 2009 i, alhora, el càlcul del dèficit que s’ha 
produït durant l’any anterior, producte de l’estimació prèvia al resultat final; el dèficit 
indicat és el que s’ha d’actualitzar a la proposta de càlcul de 2009. Si no s’hagués 
produït el dèficit esmentat, avui s’aprovaria una taxa que no s’apujaria en absolut, ni tan 
sols l’IPC. 

Tot seguit, explica els motius d’aquest dèficit. Diu que és, bàsicament, per factors 
macroeconòmics, no imputables, lògicament, a la gestió ni a les previsions de les 
institucions insulars, sinó a fets i a repercussions a escala mundial (la pujada de l’IPC, el 
preu desorbitat del preu del barral de gasoil i l’augment de l’euríbor).  

Fa notar que el Pla director sectorial preveu que aquesta concessió administrativa té una 
tarifa sensible, que fluctua en funció de tots aquests factors macroeconòmics; aquesta és 
la causa de l’augment de 2’8 euros per tona de residus. 

Una altra causa és el sobrecost derivat de l’aturada anual de la incineradora. Explica que 
durant l’any 2008 va tenir una aturada tècnica, per una revisió i diu que mentrestant, en 
una situació com aquesta, els fems que es generen a la illa es duen a l’abocador 
d’EMAYA. El fet de dur, temporalment, el fems a l’abocador ha provocat l’increment 
de 2’8 �/tona. Per tant, és més barat incinerar que dur-ho a l’abocador.  

Un altre factor del dèficit és la baixada dels ingressos de l’empresa Ecoembalajes 
España, S.A. (Ecoembes), que és un sistema integrat de gestió, que subvenciona no 
només la recollida selectiva dels envasos, sinó també aquells envasos que es duen a 
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incineració i que generen energia elèctrica. Explica que, degut a un canvi en el R. 
Decret sobre la subvenció d’energia que generam, per la combustió d’aquests envasos, 
s’ha produït un dèficit de 1,57 �/tona.  

Assenyala que el Consell Insular de Mallorca discrepa d’aquest R. Decret i que està 
presentant al·legacions i negociant canvis, però ara per ara la situació és aquesta i les 
repercussions són evidents.  

El darrer factor és la no entrada en el sistema de tractament de residus de 40.000 tones 
d’enderrocs assimilables a urbans. Fa notar que, com sempre, paguen justs per 
pecadors. La repercussió a la tarifa d’aquest tipus d’incompliment ha estat de 7,27 
�/tona. Destaca que aquesta és la principal causa d’augment.    

Reitera l’esforç que s’ha fet per negociar i per ajustar la tarifa i destaca la importància 
que tenen els ajuntaments per aconseguir que la ciutadania col·labori i, en conseqüència, 
sobre l’abaratiment de la tarifa d’impostos i taxes.  

Assenyala que el sistema que s’aplica és l’únic de l’Estat espanyol que bonifica al 100% 
la recollida selectiva, per tant permet que els ajuntaments que dipositen al servei públic 
tots els residus reciclats no paguin ni un euro. A més, és una taxa que s’aplica als 
ajuntaments, per la qual cosa aquests tenen llibertat per poder fer bonificacions, 
fraccionaments de pagament i triar la temporada adient per aplicar la taxa, per tal 
d’alleugerir aquesta càrrega a la ciutadania. 

 

El Sr. FLAQUER (UM) comença la seva intervenció.  

Mostra la seva satisfacció per l’aprovació de la tarifa, en destaca la negociació prèvia 
que s’ha fet i defineix la situació d’avui com un “miracle”; assegura que, fa uns mesos, 
ningú no es podia imaginar que l’augment seria inferior al 10%. Fa notar que ha estat 
gràcies a tots, tècnics del Departament de Medi Ambient i membres de l’equip de 
govern i de l’oposició, que avui podem parlar d’una tarifa del 9,8% en comptes del 
17%.  

D’altra banda, assenyala que convendria que tota la gent que no coneix el sistema del 
tractament dels residus intentàs conèixer-lo.  

Observa que, certament, el 9,8% està molt per damunt de l’IPC (4’8-4’9%) però, any 
rera any, es mantenen una sèrie d’elements que distorsionen, de forma molt important, 
la tarifa. Reconeix que sempre s’equivoquen en les previsions, però fa notar que és 
inevitable, perquè és una qüestió molt poc exacte, on hi ha molta variació en aquest 
tipus de gestió. Diu que li sembla elevat el dèficit de 2008, de 8,3 euros per tona, per la 
qual cosa s’hauria d’intentar encertar un poc més el càlcul, amb vista a l’any 2009. 

Respecte als factors macroeconòmics, considera que no és necessari parlar-ne, perquè ja 
és prou coneguda la situació internacional, de turbulències des de punt de vista 
econòmic i financer.  
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Pensa que és lògic que un d’aquests factors, com ara el preu del gasoil, afectàs el preu 
de la tarifa. En canvi, el factor que seria discutible és el de les tones de residus que no 
entren dins els sistema de tractament establert, que determina aquesta variació entre el 
que s’ha previst i la realitat final. Aquestes 34.060,00 tones, amb un import de quatre 
milions d’euros, que suposarien 7,27 �/tona, tenen un impacte molt important en 
aquesta pujada del 9’8%. 

Mostra el seu convenciment, vistes les explicacions dels tècnics, que aquesta és la 
millor pujada de tarifa que es podria fer.  

Diu que és molt fàcil fer demagògia amb les dificultats econòmiques de la ciutadania, 
però creu que el que s’ha de dir realment és que el sistema de gestió de residus que es 
du a terme és exemplar i que funciona, tot i ser car. En aquest sentit, puntualitza que és 
car si es valora subjectivament, però no ho és si es compara el cost d’eliminar una tona 
de residus a les illes Balears amb el d’altres comunitats autònomes, per exemple a 
Andalusia o a Castella.  

Adverteix que, a partir d’aquest moment, es repetiran, com cada any, els comentaris 
habituals per tal que sembli que el Consell Insular de Mallorca en té la culpa, però pensa 
que s’ha de dir que incinerar és car, com ho és també mantenir els carrers nets, perquè la 
societat està muntada d’aquesta manera i no hi ha molts camins diferents, o es fa bé, 
pagant, o tendrem Mallorca en un estat llastimós de brutor, de bosses de fems per 
qualsevol racó i d’abocadors il·legals. 

 

El Sr. ÁLVAREZ (PP) intervé tot seguit.  

Recorda que l’any passat, quan es va aprovar la tarifa per a 2008, ja varen explicar 
aquests mateixos conceptes i factors macroeconòmics, de producció, de subvencions i 
de previsió d’entrada de tones de residus. Fa notar que l’any passat, a més, hi havia un 
càrrec de 10 milions d’euros a causa de l’avaria d’una màquina. 

Respecte a l’esforç que s’ha fet per apujar un 9,8% en comptes d’un 17% i a 
l’explicació que l’augment és degut a factors externs de tipus macroeconòmic opina que 
potser sigui així, però insisteix a dir que existeixen elements interns que condicionen 
l’aprovació d’aquesta tarifa i tot seguit ho explica. 

Per una banda, assenyala que l’any passat l’augment va ser d’un 26% i enguany és d’un 
9,8%, per tant en dues legislatures l’han augmentada una mitjana del 18%. Fa notar que 
si, a més, s’afegeix un 7% d’IVA, també del tot extern a la voluntat política, resulta que 
la ciutadania es troba, en una mitjana de dos anys,  amb una pressió fiscal del 23% i que 
s’ha de considerar un valor molt important. 

Reconeix que el tractament dels residus té un cost, que s’ha de pagar entre tots, els que 
compleixen i els que no ho fan, i que correspon a l’administració fer complir la 
normativa al que no la compleixen. 
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Tot seguit, observa que als informes de TIRME, S.A., amb les valoracions tècniques i 
les proposicions econòmiques i l’estimació de producció, de l’any real i de l’any previst, 
s’observa que durant els darrers 4 anys la tarifa s’ha incrementat de forma espectacular, 
tot i que de cada vegada es reben menys residus i s’incinera menys, per la qual cosa ha 
minvat la prestació d’aquest servei, fet que demostra la gran contradicció. Posa 
l’exemple dels parcs verds, per dir que fins el 31/12/2007 s’incloïa a la tarifa i tenia un 
cost per a la ciutadania i per als ajuntaments d’uns 600.000,00 euros i que, a partir de 
2008 ha desaparegut i s’ha traspassat als ajuntaments, d’acord a allò que preveu el Pla 
director de residus.  

També qüestiona que l’informe del CIM consideri factor de producció l’Euríbor, que 
pensa que és un factor macroeconòmic; Opina que és ben discutible, com ho és també 
que el propi informe tècnic esmenti una sèrie de subvencions que es disminueixen.  

Retreu a la Sra. Julve que defensi l’augment de la taxa, basant-se en els factors externs, 
quan precisament minva la quantitat d’entrada de tones de residus i, a més, les 
subvencions són de cada vegada menors, respecte a l’aprovació de la tarifa. 

Fa notar, pel que fa a Ecoembes, que el cost en euros per tona de residus ha passat, en 
un període de quatre anys, dels quasi 9 euros als 5,6 euros –aprovats enguany–. Diu que 
s’ha d’estudiar aquesta qüestió, que finalment perjudica la ciutadania. 

Retreu el contrasentit que suposa per una part produir més residus, d’una forma més 
ecològica però, d’altra banda, penalitzar amb menys subvencions la producció en la 
línia d’aquests conceptes ecològics.  

Assenyala que si s’observen les dades d’augments de tarifes durant les passades 
legislatures, és obvi que durant els primers anys de legislatura s’aproven tarifes des del 
punt de vista tècnic, però els darrers anys ja es fa des del punt de vista polític. Adverteix 
que també succeirà el mateix durant aquesta legislatura; diu a la Sra. Julve que, ben 
segur, tan aviat com s’acosti l’any electoral, no s’incrementa ni tan sols l’IPC, fet que 
obliga a regularitzar-la al començament de la següent legislatura. 

Fa notar que s’aprova una tarifa amb una mitjana d’increments del 18% i amb IVA del 
23%, quan l’empresa que fa aquest servei presenta un compte de resultats important. 
Posa un exemple: durant l’any 2007 va guanyar quasi nou milions d’euros des del punt 
de vista de resultats comptables i, des del punt de vista dels fluxos de caixa, el guany va 
ser de vint milions d’euros. A més, l’any 2007, pel que fa al capital circulant, va 
augmentar l’actiu sobre el passiu en 40 milions d’euros.  

En conseqüència, demana a la Sra. Julve que es faci un nou replantejament i un esforç 
en l’elaboració dels costos, en l’estructura econòmica i en la previsió d’ingressos que 
tenen, perquè si no és així, tard o d’hora és la ciutadania qui ho paga.  

Tot seguit, manifesta les discrepàncies del PP respecte a l’informe de TIRME i demana 
l’aclariment oportú.  

En primer lloc, com exemple de factors no externs, sobre el concepte de publicitat i 
propaganda, que actualment utilitzen com a reducció i reciclatge. Diu que fa 4 anys era 
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d’un milió d’euros, però enguany és de 2.400.000,00 euros, que repercuteix en el 9,8% i 
que no depèn de factors macroeconòmics, sinó que és una decisió política. Reconeix 
que a la xifra d’un milió d’euros s’hi havien d’afegir una sèrie de quantitats, a diferents 
partides amb el concepte de “varis”, però reitera que la diferència de cost és la que ha 
esmentat.  

En segon lloc, sobre les subvencions. Diu que l’informe de TIRME esmenta 300.000,00 
euros de guanys per la venda del seu producte, mentre que l’informe de la institució 
parla de 390.000,00 euros. 

Diu que és evident que existeixen també factors interns, que depenen de la voluntat 
política; per tant, si existeix una quantitat de 2.400.000,00 euros de beneficis, es podrien 
utilitzar des del punt de vista polític, per abaratir la taxa. 

Reitera el retret que cada cop són inferiors les tones de residus que entren  a la planta 
són i no s’entén que des de fa quatre anys la mitjana d’entrada de tones sigui de 
570.000,00 tones i demana per què s’entesten a preveure’n 600.000,00; és obvi que, 
després, any rera any, s’hagi de corregir el càlcul i ho ha de pagar la ciutadania.  

Tot seguit demana què se’n ha fet del cost dels 63 parcs verds, inclosos dins l’ordenança 
d’aquesta institució. Diu que suposa que aquest cost s’ha traslladat als ajuntaments, 
perquè algú ho ha de pagar a TIRME. Demana quina quota de prestació o d’ajuda del 
Consell Insular de Mallorca han tengut els ajuntaments per a mantenir aquests parcs 
verds, perquè seria interessant saber-ho i qüestionar-ho. 

Respecte a l’augment previst, d’un 4% per al proper any, demana per què no es pot 
intentar que sigui un 3,5%. 

Reitera la necessitat de revisar a la baixa tots els conceptes que conformen el preu final 
de la taxa. Puntualitza que no és intenció del PP eliminar cap servei ni cap política 
educativa o mediambiental, sinó tot el contrari, elaborar la tarifa considerant totes les 
circumstàncies econòmiques actuals, de la ciutadania i de la institució. 

Tot i això, reconeix l’esforç polític que ha fet l’equip de govern per anunciar la pujada 
del 9,8% als mitjans de comunicació. En aquest sentit, retreu que a la passada Comissió 
Informativa no va rebre la resposta sobre el cost d’aquesta publicitat. Observa que 
haurien volgut saber-ho abans del Ple, però encara no han rebut cap resposta. 
Puntualitza que pretenia saber si el fet d’apujar només un 9,8% i no un 17%, segons la 
previsió, ha estat a càrrec dels dos milions d’euros que hi ha, inclosos a la taxa, o si és 
del propi pressupost del Consell Insular de Mallorca.  

Per acabar, esmenta un altre tema que considera fonamental. Diu que, revisant 
documentació, ha observat que TIRME és propietària d’una sèrie de societats, com ara 
“Balear de Trituraciones”, “Mac Insular” i “Mac Insular 2”, és a dir, que té per objecte 
l’adquisició i la construcció de finques urbanes i rústiques per a la seva explotació, 
venda i arrendament. Demana si, amb totes les actuacions que es fan, estam finançant 
realment el tractament mediambiental o altres qüestions.  
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Assenyala que l’aprovació d’avui pretén el dret a cobrar a la ciutadania 80 milions 
d’euros i el de TIRME de facturar 57 milions d’euros. Demana a la Sra. Julve si sap a 
què es destina la diferència. Li diu que ho deixarà, com a perla, per al final. 

També fa notar que existeixen discrepàncies entre les dades que ha aportat TIRME a la 
institució i l’informe tècnic que realment es pot aprovar. Matisa que no diu que hi hagi 
maldat, sinó discrepàncies, que s’han de corregir i que potser ajudin a prendre la decisió 
d’abaixar la tarifa, d’acord al temps i circumstàncies que vivim. 

 

La Sra. JULVE  respon al Sr. Alvarez que serà educada, en el debat, com ell ho ha estat, 
però també s’expressarà amb duresa, perquè ha vist que el PP, avui, no qüestiona 
aquesta tarifa, la qual cosa l’alegra perquè interpreta que potser s’abstendrà, a l’hora de 
votar.  

Fa notar que el PP no discuteix la tarifa, sinó un model de contractació, una concessió a 
una empresa i, per tant, si és així, en poden parlar, atès que el PP, en aquest collar de 
perles, com a mínim n’és l’encaix, si no és el tancador. Assenyala que aquesta qüestió 
es va iniciar l’any 1992 i no li recordarà qui presidia la institució aleshores, però si que 
li fa notar que aquest procés ha durat fins a l’any 2008. Per tant, per si no tenen 
memòria, li ho recorda.  

A més, diu que també li pot refrescar la memòria sobre la gestió, a l’Ajuntament de 
Palma, pel que fa als residus, a EMAYA, als abocadors, a les contractacions que ha 
hagut d’assumir la institució, per a fer possible un Pla de gestió de residus que no ha 
resultat gens barat i que ha duit, implícits, molts d’esforços i moltes renúncies.  

Assegura que vol fer una revisió de la tarifa el més ajustada possible, però li diu que de 
cap manera manipularà el full de càlcul amb una pujada de l’IPC del 3%, per a enganyar 
la ciutadania i poder dir que la tarifa serà del 7% en comptes del 9%.  

Reitera que el respecte al medi ambient té un cost que s’ha de pagar i per tant s’ha de 
penalitzar qui fa les coses malament. També reitera que la pujada de la tarifa, en bona 
part, és deguda a les 7,27 �/tona que no entren al sistema de tractament de residus sòlids 
urbans.  

Creu que s’ha de condemnar aquesta actuació i que s’ha de denunciar davant totes les 
institucions que pertoqui qui contamina i qui no entra els residus a les plantes 
incineradores. Pensa que s’ha de fer amb tota la força des de les conselleries del Govern 
balear, el Consell Insular de Mallorca, la Guardia Civil, el Servei de Protecció de la 
Natura (Seprona) i la Fiscalia de Medi Ambient; si tots els organismes actuen d’acord al 
mateix missatge, és ben segur que les persones, abans d’abocar un residu a un abocador 
il·legal, s’ho pensaran dues vegades i ho duran a les plantes incineradores. En 
conseqüència, la tarifa podrà abaixar. 

Respecte a la contradicció entre que de cada vegada s’incinera menys, es presten menys 
serveis, però pagam més, li diu que no existeix cap contradicció, perquè els costos no 
són de la incineració. Com sap molt bé el Sr. Alvarez, la incineració és el més barat dels 
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27 conceptes que s’apliquen a la tarifa. Fa notar que el més costós és fer un tractament 
adequat, reciclar, separar i tenir una xarxa de contenidors verds a tots els municipis de 
Mallorca, com també unes instal·lacions per fer un tractament correcte dels residus.  

Tot seguit, li explica els motius de l’increment dels costos, d’acord a les característiques 
del Pla director sectorial de residus (PDSR), amb incorporació d’infrastructures a les 
noves instal·lacions i amb un sistema de concessió administrativa a l’empresa TIRME 
pel qual aquesta empresa avança unes infrastructures, fa una despesa econòmica, que 
després es reflecteix en el càlcul de la tarifa; aquesta és la causa que la tarifa augmenti i 
no sigui possible abaixar-la. Li recorda que l’esmentat pla va ser aprovat i avalat pel PP.  

Fa notar que arribarà un moment en què aquest model que ara està en fase d’expansió i 
de consolidació, ja no necessitarà més instal·lacions. Recorda que l’any 1992 hi havia 
43 abocadors a Mallorca i que avui no n’hi cap. Per tant, reitera l’esforç que s’ha fet en 
aquest sentit, fins arribar a la fase actual; aquesta és la causa real del preu de la tarifa, no 
perquè les coses es facin malament.   

Respecte a les tarifes tècniques i les tarifes polítiques, diu al Sr. Alvarez que espera que 
avui el PP la voti a favor, perquè és una tarifa política (d’un 17% s’ha deixat en un 
9,8%). A més, li recorda que encara no estam en campanya electoral, queda molt temps 
perquè arribi el moment; tot i això, l’equip de govern ja ha fet un esforç per abaratir la 
tarifa.  

Sobre els comentaris relatius als beneficis de TIRME, opina que el PP vol utilitzar el 
debat per crear ombres de dubte sobre la concessió. Tot i això, diu que no té cap 
problema per parlar-ne, se’n sent hereva, l’està gestionant i n’està convençuda que és el 
millor model possible.  

Recorda que, com en el cas de la sanitat i el de l’educació, quan es va posar en marxa la 
Llei de residus i el Pla de residus, es va fer amb un sentit d’estat, com ho demostra el fet 
que s’iniciàs amb el president del PP, més endavant tengués un conseller del partit 
socialista, va acabar amb una presidenta d’Unió Mallorquina i actualment amb una 
presidenta del PSOE. Fa notar que la qüestió dels residus no admet frivolitats i que, si 
s’hi vol treure punta és possible embullar molt la ciutadania i crear-li moltes situacions 
d’inquietud respecte d’un sistema.  

També li recorda una altra realitat: la situació actual dels batles que cobren a la 
ciutadania del seu municipi, però després no paguen al sector públic. Li diu que en té 
una llista, on consta la quantitat que els ajuntaments deuen al Consell Insular de 
Mallorca: 42 milions d’euros.  

Per tant, demana al Sr. Alvarez qui és que té els doblers: la concessionària o els 
ajuntaments. Li fa notar que és prou clar que són els ajuntaments  que tenen els doblers i 
els fan servir per asfaltar carrers o per fer altres obres.  

Assenyala que el que no es pot fer és embullar la ciutadania, dir-li que el Consell Insular 
de Mallorca li cobrarà un 17% i després resulti que el batle de torn l’ha cobrat, però els 
doblers no han entrat al servei públic del CIM. 
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Respecte al Pla de gestió de residus que aplica el CIM, reitera que es tracta d’un model 
bo, envejat a tota Europa i que ella ha defensat i seguirà defensat. 

Pel que fa al benefici de nou milions d’euros de TIRME, li recorda el que li deuen: 42 
milions d’euros. Observa que no es tracta de fer una defensa de l’empresa, però sí que 
demana que sigui una empresa solvent, capaç de donar un bon servei, no una empresa 
que faci fallida i deixi els residus al carrer, perquè a Mallorca no ens ho podem 
permetre, cal una solvència per poder gestionar 700.000,00 tones anuals de residus.  

Puntualitza que, evidentment, com a gestora i com a consellera executiva de Medi 
Ambient, li interessa saber si una empresa té uns beneficis industrials lògics o si s’està 
enriquint moltíssim a costa d’una concessió administrativa. Informa que els beneficis de 
TIRME són de sis milions d’euros i que la Llei de contractes de l’Estat espanyol preveu 
que el benefici industrial d’una empresa sigui del 6% i que factura més de 80 milions 
d’euros l’any. Fa notar que, d’aquests 80 milions d’euros, l’Ajuntament n’hi deu 42 
milions euros i per aquesta raó els fluxos de caixa són molt alts, perquè TIRME està 
suportant totes les inversions i el seu finançament; el flux de caixa ha de suportar 
l’amortització anual. 

Recorda que TIRME fa una inversió de 325 milions d’euros per construir un abocador 
de coa, una planta d’assecament i una incineradora; aquests doblers els posa la 
concessionària i després, per mitjà de la concessió esmentada, es va amortitzant aquest 
cost amb el cobrament de la tarifa.  

Diu al Sr. Alvarez que espera haver-li aclarit els dubtes respecte als veritables guanys 
d’aquesta empresa.  

Sobre els parcs verds, explica que abans els gestionava el CIM, TIRME els construïa i 
els mantenia, mentre que ara són a càrrec dels ajuntaments. Li recorda que es varen 
llevar de la gestió dels residus en el Pla director de residus de l’any 2006 i li recorda que 
el PP el va votar a favor. Comenta que el paguen els ajuntaments perquè forma part de 
la recollida i no és competència del CIM. Recorda que fins l’any 2007 ho va pagar el 
CIM i no era de la seva competència. 

Mostra el seu disgust davant els arguments que ha expressat el Sr. Alvarez, perquè van 
en contra de la institució i li recorda que ell també pertany a la institució, per tant l’ha 
de defensar, no sembrar dubtes ni dir davant la ciutadania que ara el CIM ha deixat de 
prestar un servei.  

Reitera que era el CIM, que prestava un servei del que no en tenia competència, i que 
ara el presta qui la té en aquest moment. Insisteix a destacar l’esforç que va fer el CIM, 
desinteressadament, tot i que no fos necessari. Opina que és això el que s’ha de valorar, 
però no dir que ara el CIM no presta aquest servei.  

Tot seguit, explica totes les negociacions que ha fet aquesta institució per aconseguir la 
reducció de la taxa prevista inicialment.  
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Per una banda, han moderat l’IPC, que ha passat d’un 5% a un 4%. D’altra banda, han 
fet un acord amb l’empresa Ecoembes, que millorarà la subvenció per a la recollida 
selectiva (tendran un ingrés de 3,4 milions d’euros, que no existia abans).  

També canvia de negociació, amb la venda d’energia elèctrica (fins ara, s’aplicava la 
tarifa regulada, la que marcava l’Estat espanyol, mentre que ara serà tarifa lliure de 
mercat; es fa un contracte, garantit per mitjà una empresa líder en el sector, que 
assegura millors ingressos per la venda del quilovat d’energia generat a la incineradora.  

A més, s’ha fet una negociació amb EMAYA, per la qual les tones que es duen a 
l’abocador, en comptes de suportar la pujada del 9,8% , o el límit superior de la taxa, 
com feia el PP, aplicarà només la pujada de l’IPC, el 4%. Aquestes mesures permetran 
que la pujada sigui d’un 9’8% i no del 17%.  

Respecte a les despeses de publicitat, observa que no ho són en realitat, sinó despeses de 
reducció, de minimització i de inserció social. Ho vol aclarir, perquè el Sr. Alvarez ha 
dit que es gastaven dos milions d’euros de la tarifa, en concepte de campanyes de 
comunicació. Tot i això, fa notar que per bé que fos així, a la ciutadania aquest fet no li 
suposaria ni un increment de 50 cèntims d’euro.  

Assenyala que els conceptes s’han de cenyir molt bé a allò que els pertoca. Inclou les 
despeses de la recollida d’animals morts, a la carretera, la reinserció de persones en 
situació d’exclusió social (Deixalles) a les plantes de tractament de residus. Són més de 
130 treballadors, els que hi treballen. Aquest és el cost del concepte de despeses de 
comunicació, sobre el qual ha demanat informació el Sr. Alvarez.  

Per acabar, reitera que el CIM fa la tasca que li correspon i que aplica mesures de 
contenció econòmica que afectin mínimament la ciutadania. Recorda que qui 
contamina, paga molt, com també la bonificació del 100% que tenen tots els 
ajuntaments que fan reciclatge del tractament de residus. Reitera l’afirmació del Sr. 
Flaquer (UM) de que és barat, respecte a la resta d’Espanya. Posa dos exemples de 
municipis andalusos, com ara el de Marbella, on es paga 500 euros anuals pel 
tractament dels residus, per transport i abocador i el d’Almuñécar, on es paguen 90 
euros bimensuals pel transport de residus i abocador i a Madrid; cobren els residus dins 
la contribució urbana, per tant la ciutadania, en pagar l’IBI, no sap per quin concepte de 
residus paga.  

Creu que és millor el model del CIM, perquè destria clarament els conceptes. 
Certament, crea més impopularitat, però almenys la ciutadania no resulta enganyada.  

Per acabar, li recorda que de la feina conjunta en surt l’esforç i que si els ajuntaments 
volen fer més lleugera la càrrega a la ciutadania, poden fraccionar el pagament, abaratir-
lo, aplicar bonificacions i, fins i tot, ajornar els pagaments, perquè al servei públic del 
CIM ho paguen quan volen; l’exemple és el deute dels 42 milions d’euros que ha 
esmentat abans.  

Assegura que no li dirà a quins ajuntaments pertany el deute, però li pot donar tota la 
documentació. Pensa que és de justícia dir-ho, perquè mentre dura aquesta situació al 
sector públic, uns batles es dediquen a fer obres en el seu municipi.  
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El Sr. ÁLVAREZ intervé tot seguit.  

Assegura que és el primer defensor dels interessos de la institució, com a representant 
de la institució. 

Diu que ha presentat totes les xifres d’una forma tan acurada amb la intenció de fer 
notar que avui es pretén aprovar una tarifa que, al seu parer, és política. Per tant, d’acord 
a les circumstàncies actuals, li sembla encara més greu, perquè és superior a l’IPC. 

Assenyala que ha fet aquest esforç per tal de destacar que, al marge de factors interns i 
externs, també hi ha possibilitats d’abaixar la tarifa, si es vol. 

Observa que actualment existeixen arguments polítics, tots els que es vulguin, per a no 
augmentar tan sol l’IPC. Tot i això, creu que existeixen arguments tècnics, interns i 
externs, perquè el CIM faci un esforç, sense retreure tot el que històricament s’ha fet, 
perquè ja no és possible arreglar-ho. 

Tot seguit, fa un repàs als conceptes de la tarifa i en destaca el d’assecament solar, que 
és una innovació d’enguany; fa notar que l’informe tècnic de la institució esmenta la 
partida de 300.000,00 euros i estableix que es podrà posar en marxa entre el mes de juny 
de 2008 i el mes de maig de 2009, però no es concreta cap mes i, per bé que Tirme 
possiblement ja ho sap, no s’ha reflectit als documents. Retreu, per tant, que s’adjudiqui 
aquesta quantitat, independentment del mes en què entri en funcionament, com un 
exemple concret de que seria possible ajustar més la tarifa. Considera que l’augment del 
9,8% no el pot assumir, actualment, la ciutadania. 

Respecte als beneficis de l’empresa TIRME, li diu que és lògic que tengui beneficis, 
però s’ha de ser conscient que el marge elevat de guanys que s’ha tengut en èpoques de 
bonança no és possible tenir-los en temps de crisi, per la qual cosa discrepa del sistema 
que s’ha decidit.  

Demana a la Sra. Julve que aporti informació i dades, per no transmetre inquietuds ni 
ombres de dubte, sinó resoldre una situació i donar uns aclariments que la ciutadania 
agrairà molt.  

No dubta que el cost de les qüestions mediambientals, la incineració i el reciclatge té el 
seu cost i s’ha de pagar entre tothom, de la forma més solidària i equitativa possible; és 
això el que ha de reflectir la taxa, per tant li demana un esforç més.  

 

La Sra. JULVE intervé tot seguit i tanca el debat. 

Agraeix al Sr. Alvarez haver aclarit conceptes, per deixar clar que no pretenien crear 
ombres de dubte en relació a la concessió del servei d’incineració. S’alegra que tot 
quedi en un malentès, perquè no és beneficiós per la ciutadania ni per Mallorca, no ens 
podem permetre el luxe de fer creure que tot és una presa de pèl. Fa notar que si 
deixassin d’entrar 700.000,00 tones a les plantes i es provocàs una insubmissió de la 
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ciutadania envers les seves obligacions amb el medi ambient, seria molt dolent per 
Mallorca. Creu que, a més, el turisme se’n ressentiria d’una forma molt important.  

Assenyala al Sr. Alvarez la importància de ser responsables, de fer oposició, de 
fiscalitzar els comptes del CIM, com és la seva funció i la seva obligació, però en la 
mesura del sentit comú, perquè hi guanyaran tots.  

Li diu que el CIM també pateix la crisi, com les altres institucions, atès que cada vegada 
són inferiors els ingressos, però tot i això els serveis i les inversions s’han de garantir i 
s’han de dur endavant, raó per la qual no poden fer una gestió temerària, electoralista. 
Diu que s’ha de fer una política responsable, amb augments escalonats, adaptats a les 
possibilitats econòmiques de la ciutadania. Assegura que la tarifa que demana el Sr. 
Alvarez no seria política, sinó temerària.  

Per acabar, recorda que es tracta d’una taxa que es paga per rebre un servei bo, de 
qualitat, durant 365 dies a l’any, que costa menys que el preu d’un periòdic cada dia i 
que aconsegueix un tractament adequat dels residus.  

Demana als consellers que no confonguin aquest servei amb un privat, com ara el de 
Son Reus i que no votin en contra; és un servei públic, del CIM, i per tant tots, com a 
consellers d’aquesta institució, tenen la obligació i el deure de defensar, perquè tots 
l’han votat a favor.  

Assenyala que aquesta tarifa, potser sigui política, però no és temerària. Diu que és 
política perquè ara ha existit una negociació política amb l’Ajuntament de Palma. 
Recorda i retreu al Sr. Alvarez que no va ser possible cap negociació abans, mentre ell 
era el regidor d’Hisenda d’aquest ajuntament.  

Tot seguit, posa l’exemple de les càrregues de l’Ajuntament de Palma, que el CIM ha de 
suportar i que ha de pagar tota la ciutadania de Mallorca. Demana al Sr. Alvarez què en 
pensarien, els batles del PP, dels pobles, si haguessin d’assumir el que el CIM paga a 
l’Ajuntament de Palma pel tractament dels residus. Posa l’exemple dels 200 milions de 
pessetes que cada any paga el CIM pel lloguer d’uns terrenys, s’ha construït un 
abocador de coa per entregar a l’Ajuntament de Palma, es paguen 43 �/tona per dur a 
l’abocador de Palma, quan a l’abocador de Santa Margalida, del servei públic, en costa 
20.  

Recorda que es paga, per molts conceptes, pel tractament de residus de tota la ciutadania 
de Mallorca i els ingressos s’han entregat a la caixa general de l’Ajuntament de Palma. 
Diu que s’han trobat amb empreses públiques com EMAYA, fins fa poc gestionades pel 
Sr. Alvarez, els beneficis industrials de les quals no eren del 6%, sinó del 8%; per 
aquest motiu, pot acceptar les seves peticions, però fins a un cert punt.  

Reitera que no aplicaran solucions temeràries i, atès que els té per persones 
responsables, amb un sentit d’Estat, espera que, si no poden votar la proposta a favor, 
com a mínim s’abstenguin i reconeguin que s’ha fet un esforç important.  
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S’aprova per desset vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM), setze vots en contra 
(PP) i zero abstencions. 

 

PUNT 13. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE QUART I LA 
DISPOSICIÓ FINAL DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA 
TAXA DEL TRACTAMENT DELS RESIDUS URBANS DE L'ILLA DE 
MALLORCA PER A L'ANY 2009 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu d'Hisenda i Innovació: 

Atesa la Revisió del Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus Urbans de l'illa de Mallorca, 
aprovada definitivament pel Ple de Consell de Mallorca, en sessió de dia 6 de febrer de 2006, i per tal 
d'adequar l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa pel tractament dels residus urbans a allò que es preveu 
a l'article 5.2 b) de l'esmentat Pla Director, d'acord amb documentació econòmica financera justificativa 
de la revisió de la tarifa, presentada per TIRME, SA com a empresa concessionària del servei de gestió 
dels residus sòlids urbans de l'Illa de Mallorca,  de la qual resulta un import de 131,23 euros/tona, IVA no 
inclòs, per a l'any 2009 pel tractament dels residus urbans de l'illa de Mallorca. 

Atès l'informe emès per l'economista i l’enginyer industrial de la Direcció Insular de Gestió de Residus 
del Departament de Medi Ambient de dia 18 de setembre de 2008, mitjançant el qual exposen que la 
proposta relativa a l'actualització de  la tarifa per al tractament dels residus urbans per a l'any 2009 
aplicable al Servei de Gestió de RSU de l'Illa de Mallorca per un import de 131,23 �/tona, IVA no inclòs, 
d'acord amb les dades presentades per TIRME SA, s'ajusta a les previsions de gestió dels residus per a 
l'any 2009, i atès l'informe de fiscalització prèvia favorable emès per Intervenció General del Consell de 
Mallorca. 

Per tot el que s'ha exposat, el Conseller Executiu del Departament d'Hisenda i Innovació eleva al Ple del 
Consell de Mallorca la següent proposta d' 

ACORD 

1r. Aprovar inicialment la modificació de l' article QUART i la DISPOSICIÓ FINAL de l'Ordenança 
reguladora de la taxa pel tractament de residus sòlids urbans de l'illa de Mallorca, en els termes que es 
contenen en el text annex.  

2n. De conformitat amb allò que disposa l'article 17.1  del RDL 2/2004, de dia 5 de març, pel que s'aprova 
el Text refós de la Llei  reguladora de les hisendes locals, el present Acord provisional, i també el referit 
text annex, s'esposaran al públic en el tauler d'anuncis d'aquest Consell de Mallorca durant el termini de 
trenta dies hàbils, a fi de que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que 
estimin oportunes.  

3r. Aquesta exposició al públic s'anunciarà en el BOIB, i també en un diari dels de major difusió de la 
Comunitat Autònoma i el seu termini serà comptador a partir del dia següent de la  publicació en el BOIB 
o des de la publicació en el diari si aquesta és posterior. 

4t. Aquest Acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es produeixen reclamacions en contra 
durant el termini d'exposició pública, segons el que disposa l'article17.3 del RDL 2/2004, de dia 5 de 
març, pel que s'aprova el Text refós de la Llei  reguladora de les hisendes locals.   

TEXT ANNEX 

MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE QUART I LA DISPOSICIÓ FINAL DEL’ORDENANÇA 
REGULADORA DE LA TAXA PEL TRACTAMENT DELS RESIDUS  URBANS DE L'ILLA DE 
MALLORCA. 
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ARTICLE QUART. 

La tarifa a aplicar és de 131,23 �/tona de residus, IVA no inclòs. 

DISPOSICIÓ FINAL 

La present Ordenança Fiscal, originàriament aprovada pel Ple de la Corporació en sessió de dia 23 de 
desembre 1996, la darrera modificació de la qual s'ha aprovat provisionalment pel Ple en sessió de dia 6 
d'octubre de 2008,  entrarà en vigor el mateix dia en que es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears, serà d'aplicació a partir de l'1 de gener de 2009 o des del mateix dia que es publiqui en el Butlletí 
Oficial de les Illes Balears si la publicació és posterior i romandrà en vigor fins que es modifiqui o 
derogui expressament. 

 

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

 

MOCIONS 

 

PUNT 14. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELERS DEL PARTIT POPULAR 
REFERIDA A LA CONVOCTÒRIA DE LA COMISSIÓ DE CONTROL DE LA 
RÀDIO I TELEVISIÓ DE MALLORCA 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
Atès el passat 7 d’Abril de 2008  es va crear al Ple del Consell de Mallorca la Comissió de Control de la 
Ràdio i Televisió de Mallorca, i que encara no ha estat convocada en cap ocasió.  
 
Atès les greus dificultats que té el Grup de consellers del PP a les seves tasques de control i fiscalització 
de la gestió de l’Ens Ràdio - Televisió de Mallorca. 
 
Atès l’Informe signat el passat 24 de juny de 2008 per la pròpia directora de l’Ens públic, la Sra. Goñi, 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 es convoqui la Comissió de Control de la Ràdio - Televisió 
de Mallorca, per primera vegada, i la compareixença de la directora de l’Ens a la mateixa, en el termini 
màxim de 30 dies. 
 
2.- El Ple del Consell de Mallorca acorda que es remeti tota la documentació sol·licitada pel grup de 
Consellers del Partit Popular per tal de que es pugui fer un control  transparent i amb totes les garanties. 
 
3.- El Ple del Consell de Mallorca acorda sol·licitar als serveis jurídics de la corporació que elaborin un 
informe jurídic  per tal d’analitzar l’informe signat per la directora de l’Ens públic, Sra. Marisa Goñi, el 
passat 24 de juny de 2008. 
 
 

El Sr. RUBIO (PP) comença la seva intervenció explicant que presenten aquesta moció 
per tal demanar, a aquest Consell, tres punts concrets. 
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El primer seria que es convoqui la comissió de seguiment i control de Ràdio i Televisió 
de Mallorca que va ser aprovada per aquest mateix Ple el passat dia 7 d’abril de 2008, 
atès que ha transcorregut més de mig any i encara no s’ha convocada. 

Afegeix que se’n va fer una primera convocatòria per dur a terme una compareixença 
pública de la directora de Ràdio i Televisió de Mallorca però això va ser en si d’una 
Comissió Informativa extraordinària i urgent amb la peculiaritat d’estar oberta als 
mitjans de comunicació, disposició que el seu Grup va agrair però, no obstant això, 
varen sol·licitar a l’equip de govern que es va crear una comissió política que fos 
sempre oberta als mitjans de comunicació i ara, el que manca, és que funcioni aquesta 
comissió que havia de ser trimestral i encara no s’ha convocat. 

El segon punt que demanen és que Ple del Consell acordi que es remeti tota la 
documentació que el grup de consellers del Partit Popular ha sol·licitat per part de la 
televisió pública de Mallorca. 

Afirma que, des de setembre de 2007, estan demanant una sèrie de documentació –que 
ha estat reiterada fins a tres ocasions– i aquesta documentació no els ha estat lliurada. Si 
més no, diu que és cert que se’ls han donat els comptes de 2007 però no és el que 
demanen: la memòria econòmica de totes les despeses de 2007 ja les tenen. Ara 
demanaven el tema de les despeses corrents, les factures, els contractes, quin cost té tot 
això, per tal de fer-ne un seguiment i un control polític. 

Explica que tota aquesta informació se la varen demanar a la directora general de Ràdio 
i Televisió de Mallorca i, a més a més, la setmana passada hi varen anar –el Sr. Font i 
ell mateix– per parlar amb la directora que els va dir que, efectivament, hi havia aquest 
compromís de facilitar tota aquesta documentació perquè en puguin fer un control 
polític. 

Cal pensar que aquesta televisió està finançada en gairebé un 100% –potser el 98%– 
amb doblers públics. Són 10 milions d’euros de doblers públics que vénen, íntegrament, 
d’aquest Consell de Mallorca i, per tant, aquests doblers han de ser controlats i no és 
possible que els diguin que tota aquesta documentació i tota aquesta informació està 
emparada per la Llei 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal. 

En aquest sentit, assegura que el Partit Popular va rebre un informe signat per la 
directora de l’ens on es deia que tota la informació que demanaven (altes i baixes de la 
Seguretat Social, comptes públics, relació de còpia de les factures que consten de 
l’empresa) estava emparada per la Llei de protecció de dades. Remarca que es refereix a 
un informe de la directora de Ràdio i Televisió de Mallorca de data 24 de juny de 2008 i 
el Partit Popular demana que qualque servei jurídic d’aquesta casa els pugui explicar si 
aquest informe és ajustat a dret o no perquè tenen molts de dubtes que els comptes 
públics de la Televisió de Mallorca siguin objecte legal de l’esmentada llei. 

Reitera la petició per tal que qualcú els expliqui si efectivament són objecte de protecció 
les dades relatives a la gestió pública de la Televisió de Mallorca o no. 

Tot seguit explica que els varen facilitar un llistat d’altes i baixes de la Seguretat Social 
però cec: no saben qui són les persones. El llistat diu, per exemple, que el cap 
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d’informatius va ser donat d’alta tal dia però no diu qui és, que la directora va ser 
donada d’alta tal dia però tampoc no diu qui és. Opina que aquesta informació és de 
caràcter públic i no està protegida per la Llei de protecció de dades. 

Remarca que no demanen que els facilitin els domicilis dels treballadors o llur dades 
sanitàries, informació que sí està protegida i no els interessa gens, però sí demanen quin 
són els alts càrrecs, quant cobra aquesta gent, quina és la seva nòmina, etc. I no 
demanen si aquesta nòmina està embargada o no, cosa que diu perquè quan se’ls han 
facilitat les dades relatives a personal, hi ha determinats departaments que passen 
informació sobre nòmines embargades per resolució judicial, informació que no 
necessiten però sí necessiten saber quants càrrecs hi ha, qui són, què cobren, quan varen 
ser donats d’alta, si han estat donats de baixa, etc. 

També sol·liciten informació importantíssima com saber quins contractes es fan, si se’ls 
aplica la Llei d’administracions públiques, quin és el cost d’aquests contractes, quan 
costa la remodelació que s’ha fet dels platós de la televisió pública de Mallorca. 

Explica que, al respecte de tota aquesta informació, se’ls ha dit que es tracta de dades de 
caràcter personal i que un membre del Consell d’Administració ha d’anar a Televisió de 
Mallorca i fer una consulta puntual i no generalitzada –afirma que això diu l’informe– i 
només a aquest membre del Consell d’Administració se li pot facilitar aquesta 
informació puntual sempre que no en faci un ús públic. 

Reitera que s’està parlant de 10 milions d’euros de doblers públics i només faltaria no 
poder parlar-ne i no poder anar a un mitjà de comunicació per dir si els sembla bé o no 
els doblers que s’hi gasten. 

Pel que fa al comentari que Televisió de Mallorca és una societat anònima, efectivament 
és així, és una empresa però una empresa pública finançada amb doblers públics i s’han 
de poder demanar comptes d’aquests doblers i quina és la relació de despesa igual que 
es fa amb la resta de departaments del Consell de Mallorca. 

Una altra informació que consideren importantíssima és quines són les dades 
d’audiència i recorda que no tenen aquesta informació i és molt important saber quanta 
gent veu aquesta televisió perquè si no la veu ningú s’ha de tancar i si la veu molta gent 
ha de continuar. 

Insisteix a dir que el seu Grup necessita aquestes dades per fer la seva feina i explica 
que la directora de la Televisió de Mallorca els va dir que hi havia unes dades 
d’audiència de l’entitat Sofres i demana per què no els les poden donar. Assevera que no 
volen posar traves sinó col·laborar amb el bon funcionament d’aquesta televisió i que 
sigui un ens vertebrador i de cohesió. 

Un altre tema és el de les ombres. Hi ha molts de pobles i indrets que no reben el senyal 
d’aquesta televisió pública i volen saber quines són les previsions i quines les despeses 
que s’hi faran o si s’està esperant a l’apagada analògica, etc.  
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Repeteix que tot això és informació que volen conèixer i que esperen que la directora de 
l’ens comparegui. Matisa que el problema és que ja fa massa temps que demanen 
aquesta documentació i aquestes dades i que sembla que no els les volen donar. 

Reconeix que la directora de la Televisió de Mallorca sembla tenir voluntat de facilitar 
aquesta informació però resulta que, d’una sol·licitud de documentació de 3 de setembre 
de 2008, en anar a parlar amb ella dia 21 o 22 no se li havia remès aquesta sol·licitud 
per part de la Conselleria de Presidència i, per això, han arribat a l’acord que quan 
registrin una petició de documentació adreça a l’esmentada Conselleria, li’n remetran 
una còpia a la directora de Televisió de Mallorca, cosa que no és competència del Partit 
Popular sinó que aquesta qüestió ha de ser coordinada des de la Conselleria de 
Presidència. 

Considera que és molt greu que, per una banda, hagin de parlar amb el conseller de 
Presidència –que té adscrita la Televisió de Mallorca al seu departament– i remetre-li 
les sol·licituds de documentació i, després d’un mes, la directora de Televisió de 
Mallorca no ha rebut la sol·licitud. En aquest sentit, demana una canvi d’actitud. 

Un darrer punt és la qüestió de l’informe jurídic que demanen. Creu que la Llei de 
protecció de dades és d’aplicació als casos que l’objecte material sigui la protecció 
d’unes dades de caràcter personal i afirma que tenen seriosos dubtes que, en aquests 
casos, s’estigui dins aquest objecte material. 

Demana que tècnics i experts juristes emetin un informe que digui si tota la informació 
que el Partit Popular demana s’ajusta o no s’ajusta a aquesta Llei de protecció de dades. 

Considera que les seves peticions són molt assenyades i com que no posen entrebancs ni 
problemes, afirma estar convençut que arribaran a un acord. 

 

La Sra. MASCARÓ (Bloc per Mallorca) considera que, en aquesta moció, el Partit 
Popular mescla dues coses: el control polític i el tenir còpia de tot quan document 
sol·licita. 

Afirma que respecte a la Televisió de Mallorca hi ha hagut control polític des del primer 
dia amb el Consell d’Administració on hi ha membres de tots els partits polítics. A més 
a més, la Comissió Informativa que hi va haver, la que està prevista convocar molt 
aviat, etc., per tant, considera que la Televisió de Mallorca és una de les més 
controlades políticament i més independent de l’equip de govern de les que existeixen a 
les Illes Balears. 

Una altra cosa és que el Partit Popular vulgui còpia de factures perquè no és obligatori 
haver de facilitar còpia de les factures igualment que del llistat de persones. Puntualitza 
que les plantilles de les Administracions són la relació dels llocs de feina, sou, funcions, 
etc. però no noms ni llinatges i cap administració no facilitarà aquesta informació. 

Considera que cal anar amb compte –i curar-se en salut– amb la qüestió de les dades 
personal i li diu al Sr. Rubio que pot anar qualsevol mitjà de comunicació a explicar el 
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que els agrada o no de la Televisió de Mallorca, cosa que ja han fet moltes vegades tot 
creant sospites que la Televisió de Mallorca amaga moltes coses. 

En aquest sentit, ella opina que la Televisió de Mallorca és la més correcta en el tracte 
amb tots els grups polítics i que és ben transparent en la gestió i ben independent a 
l’hora de donar informacions. 

Reconeix que, potser, l’equip de govern s’ha torbat una mica a convocar la Comissió de 
Seguiment i Control i li demana un poc de paciència al Sr. Rubio atès que aquesta 
comissió es convocarà aviat. 

Pel que fa a la qüestió de donar tota la documentació explica que, si s’hagués de donar 
tota la documentació, segurament s’hauria de contractar més gent i més màquines per 
fer còpies. Creu que 10 milions d’euros són molts de doblers però per a una ràdio i 
televisió són molt poca cosa i considera que fan meravelles amb aquests doblers. 

Afegeix que, havent-hi persones al Partit Popular amb dedicació exclusiva al Consell de 
Mallorca, creu que poden anar a mirar les factures i, l’esforç que demanava el Sr. 
Rubio, el poden fer tots. 

Respecte a les zones d’ombra, explica que hi ha un pla i recorda que la directora general 
de Ràdio i Televisió de Mallorca ja en va parlar en la Comissió Informativa en què va 
comparèixer.  

Creu que el fons de tot això no és si la Ràdio i Televisió de Mallorca ho fa bé o no sinó 
fer creure que no ho fa bé –i assegura que ella està convençuda que ho fa bé– perquè el 
Partit Popular necessita atacar públicament aquesta ràdio i televisió perquè s’ha quedat 
amb aquella idea que explicava la presidenta del Partit Popular en l’anterior legislatura 
en parlar sobre el model televisió quan deia que havia de ser un model còmode al 
govern i que cada govern que entràs pogués fer amb ell el que trobàs. 

Reitera que el Partit Popular s’ha quedat amb aquesta idea en el subconscient i pensen 
que a la Televisió de Mallorca fan el mateix. Insisteix a dir que la Televisió de Mallorca 
és suficientment transparent i democràtica, que s’ha d’anar molt alerta amb el tema de 
les dades personals i que una mica d’esforç, amb una ràdio i televisió que té tan pocs 
mitjans, s’ha de poder fer. Anar a mirar la documentació per part dels polítics –sobretot 
si cobren amb dedicació exclusiva– s’ha de poder fer i s’ha de poder tenir una altra visió 
d’aquest món. 

 

El Sr. MARTÍN (PSOE) anuncia, en primer lloc, que el seu Grup votarà en contra 
d’aquesta moció sense perjudici d’entendre que alguns plantejament que hi fan són 
legítims com, per exemple, sol·licitar la convocatòria de la Comissió de Control. 

Considera que aquesta via no ha estat la més adequada perquè haguessin pogut formular 
una pregunta com quan demanaven la convocatòria de la Comissió de reforma del 
Reglament Orgànic de Funcionament del Consell però es tracta d’una qüestió de forma i 
entén que ho hagin fet així encara que el seu Grup hagués actuat de manera distinta. 
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No accepten el missatge –en principi soterrat i, en desenvolupar la moció, claríssim– 
que per part de la Direcció General de la Ràdio i Televisió de Mallorca i, per tant, també 
per part de l’equip de govern que la va elegir, que hi ha certa opacitat o obstrucció a 
l’hora de facilitar documentació. 

Li diu al Sr. Rubio que la seva intervenció ha estat contradictòria. Per una part diu que 
no se’ls facilita documentació i llavors ha començat a fer una llista dels documents que 
els han estat aportats –que ell mateix desconeixia–. 

Caldria mirar la contradicció del missatge perquè una cosa és que no se’ls aporti la 
documentació que consideren que haurien de tenir –i, en aquest sentit, ara entraran en 
qüestions jurídiques– i una altra que, en efecte, sí se’ls estigui aportant documentació. 

Explica que el Sr. Rubio ha dit que és impossible que es pugui impedir que accedeixin a 
determinada documentació en base a un precepte legal i li comenta que això no només 
és perfectament possible sinó que és obligatori. 

En aquest sentit, hi ha diversos informes jurídics que han estat facilitats al Consell 
d’Administració –en el qual està representat el Partit Popular i sembla que tenen una 
manca de comunicació perquè el tema de l’apagada tecnològica ja va hi ser explicat –. 
Comenta que hi ha una llei que és d’obligat compliment i que, en aquest sentit, hi ha 
una sèrie d’informes jurídics –dels quals s’ha donat trasllat al Partit Popular– que es 
manifesten en aquest sentit. 

D’altra banda i tal i com la directora de l’ens els ha informat, s’estan fixant nous 
contractes en els quals s’introdueixen clàusules que permetin salvaguardar, en tant que 
sigui possible, aquest impediment de caràcter legal. 

Ara bé, atesa l’existència d’aquests informes jurídics i l’existència d’una llei d’obligat 
compliment, no poden vulnerar-la perquè el Partit Popular consideri que aquesta és la 
interpretació legal que se n’ha de fer i aquest motiu és de prou pes com per no votar la 
moció a favor.  

Recorda que el principal accionista d’aquest ens televisiu és el Consell de Mallorca però 
no s’ha d’oblidar que la forma jurídica en què està constituït és la d’una societat 
anònima unipersonal i, com a tal, s’ha de regir per normativa de dret privat. 

Així doncs, –vista l’existència dels esmentats informes i que el Partit Popular en 
sol·licita un altre que pot semblar contradictori perquè pot anar en contra del que ja s’ha 
manifestat per part de juristes d’aquesta casa– ateses les contradiccions inherents a la 
seva moció així com que no comparteixen, en absolut, el missatger que volen donar, no 
la poden recolzar i, per tant, hi votaran en contra.  

 

El Sr. BONET (conseller executiu de Presidència) començat retraient al Sr. Rubio que 
hagi aprofitar la moció per insinuar que potser s’hagi de tancar la Televisió de Mallorca 
i que no fa la seva feina per cobrir les ombres quan, en realitat, la moció consta de dues 
parts clares: una referent a la convocatòria de la Comissió de Seguiment –aprovada per 
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aquest Ple– i una altra referent a la informació que creuen que no se’ls facilita des de la 
Direcció de la Televisió de Mallorca. 

Anuncia que la seva intervenció se cenyirà sobre aquests dos aspectes perquè el debat 
sobre el model de televisió, sobre la feina que hi fan i sobre si l’han de tancar o no, no 
és el debat que han plantejat en aquest moment. 

Sobre la Comissió de Seguiment, explica que és cert que els treballs per a la seva 
constitució –un cop aprovada pel Ple– els haguessin pogut accelerar, tan pel que fa a la 
redacció d’un reglament específic de la mateixa com per la via de trobar-li un encaix 
dins el projecte de reglament orgànic que està en marxa. No ha estat així i ara val la 
pena fixar data i convocar-la i acordar aquest reglament específic i no haver d’esperar-
ne un altre. 

No obstant això, cal recordar que, un cop més, tots els grups polítics representats en el 
Ple del Consell de Mallorca tenen molts d’elements que els faciliten el control de la 
feina que fa la Ràdio i Televisió de Mallorca, tal com ha dit la Sra. Mascaró: existeix un 
Consell d’Administració i un Consell Assessor. Afegeix que quan necessiten més 
informació –com sap el Partit Popular– l’equip de govern ha convocat una Comissió 
Informativa amb caràcter extraordinari per tal de facilitar una compareixença pública 
sempre que ho han demanat així com també varen accedir a la creació de la Comissió de 
Seguiment i Control en el Ple del passat mes d’abril quedant pendent la redacció d’un 
reglament o de la seva inclusió dins l’entramat del Consell. 

Tot i això, considera que hagués estat més adequat, si volien que convocassin la 
Comissió de Seguiment i tot coneixent els antecedents que ha esmentat, que s’haguessin 
adreçat a l’equip de govern si volien una convocatòria immediata i la compareixença de 
la directora general, i –li assegura al Sr. Rubio– s’haurien posat d’acord i no hi hagués 
hagut cap problema per tornar a convocar aquesta comissió especial perquè la directora 
general comparegués i respongués les seves preguntes. 

Matisa que s’han assabentat d’aquesta convocatòria a través d’aquesta moció i anuncia 
que tant l’equip de govern com la directora de Ràdio i Televisió de Mallorca no tenen 
cap problema i estaran encantats de contactar amb el Partit Popular per tal de convocar 
aquesta Comissió però han de comprendre que no poden votar a favor d’aquesta moció 
en els termes que planteja. 

Per altra banda, comenta que han plantejat també altres dues qüestions que, difícilment, 
podran recolzar. Si bé podrien coincidir pel que fa a la convocatòria de la Comissió de 
Seguiment i Control, no estan d’acord amb el que plantegen envers la documentació i 
els informes jurídics. 

Puntualitza que els sorprèn aquesta exigència de documentació en forma de moció quan 
hi ha exemples que la informació, en termes generals, se’ls ha anat facilitant per part de 
la Direcció General amb molta celeritat. Per exemple, els comptes de 2007 dels quals en 
varen rebre tres còpies: una a través dels membres del Consell d’Administració 
nomenats pel Partit Popular (6/03/2008), una segona còpia que es rebé per part del 
Consell de Mallorca en la seva condició de membres de la Junta General de la Ràdio i 
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Televisió de Mallorca (2/06/2008) i, finalment, una altra copia que els ha fet arribat la 
directora general (25/06/2008). 

Recorda que aquests comptes corresponen a un exercici pressupostari els pressuposts 
dels quals varen ser aprovats pel pacte entre el Partit Popular i Unió Mallorquina, uns 
comptes amb dèficit zero i, per tant, resulta sorprenent que hi votassin en contra. 

Part de la documentació que vol el Partit Popular fa referència a dades protegides per la 
Llei de protecció de dades i, en aquest sentit, fa saber al Sr. Rubio que diversos 
informes jurídics apunten a la limitació establerta per la Llei de protecció de dades 
esmentada pel que fa a contractes, factures i personal. També cal tenir en compte que es 
tracta d’una societat anònima unipersonal i, per tant, no és una administració pública i 
es regeix pel dret privat. 

No obstant això, la directora general va remetre un escrit al Partit Popular mitjançant el 
qual s’autoritza la consulta de factures sempre que el seu ús respecti la citada Llei, així 
com també diu que l’incompliment d’aquesta norma pot comportar multes de centenars 
de milers d’euros com ja ha succeït en altres ocasions i el Partit Popular no ha 
d’entendre que això sigui una amenaça de cap de les maneres. 

El Partit Popular no està d’acord amb aquest punt de vista, segons el tercer punt de la 
moció, però resulta que aquesta posició de la Direcció General de Ràdio i Televisió de 
Mallorca està avalada, entre d’altres informes jurídics, per un informe dels serveis 
jurídics de la mateixa Televisió de gener de 2007 que va ser aprovat i acceptat per 
unanimitat. És a dir, una mateixa opinió el Partit Popular la considerava vàlida fa un any 
i ara no. 

Insisteix a dir que, de totes formes, la Direcció General ha posat a la seva disposició tota 
la informació que sol·liciten sempre que la vagin a consultar allà. Llegeix un paràgraf de 
la carta que la Direcció General ha remès al Partit Popular que diu que “la Direcció de 
la Ràdio i Televisió de Mallorca, complint el principi de transparència que ha de regir 
la gestió de l’administració pública, informa que totes les factures resten a l’empresa a 
disposició de tots els membres del Consell d’Administració als efectes de poder fer les 
consultes puntuals pertinents.” 

És més, per evitar aquesta situació, la Directora General ha fet una passa més –que ell 
no hauria fet– i ha introduït una clàusula tan per a empreses proveïdores com per a 
contractes de personal en virtut de la qual se’ls demana renunciar a la protecció de 
dades que ofereix la Llei i que aquestes puguin ser consultades pel Partit Popular o per 
qui ho vulgui fer en un futur. 

El Partit Popular compta amb una taula salarial lliurada en el Consell d’Administració 
així com una còpia del llistat de treballadors per categories amb dates d’altes i baixes. 
Segons la Llei de protecció de dades no se poden donar els noms i, per tant, en els nous 
contractes s’introdueixen clàusules per superar aquestes limitacions i, a més, s’ha fet 
arribar una carta als treballadors sol·licitant-los que autoritzin la comunicació del seu 
nom en benefici de la transparència.  
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Es tracta d’una carta que ja han rebut tots els treballadors i en la qual la Directora 
General de Ràdio i Televisió de Mallorca els diu: “Com a responsable màxima 
d’aquesta empresa, crec fermament en la transparència que ha de regir la gestió 
pública. En el supòsit que ens ocupa, la Llei de protecció de dades exigeix 
l’autorització expressa de cada treballador a l’empresa per poder dedicar aquestes 
dades de caràcter personal a finalitats com la fiscalització i control polític de la gestió, 
atribució que pertany al Consell d’Administració de Ràdio i Televisió de Mallorca, ens 
col·legiat format per representants dels partits polítics, a banda de mi mateixa. És per 
això que t’inform que amb la nòmina d’aquest mes de setembre de 2008 rebràs un 
formulari que facilitarà la teva autorització per a la difusió de les teves dades per a l’ús 
que acabo de descriure.” 

Més bona voluntat de transparència que aquesta, creu que poques vegades l’han vista. 
En definitiva, si a tot això se suma que també se’ls ha facilitat el llistat del càrrecs, que 
en realitat són quatre: Marisa Goñi, Albert Travesset, Emma Socies i José Jaume –14 de 
desembre de 2007– que durant aquesta legislatura tenen un contracte d’alta direcció 
(durant la passada legislatura el tenien laboral). 

També se’ls ha facilitat el contracte tipus amb tots els corresponsals dels pobles 
(antigues televisions locals) i el llistat de les empreses en data 3 de setembre i se’ls ha 
respost, en dues ocasions, que no existeixen assessors de la Televisió en plantilla –en 
dates 20 de desembre i 28 de juliol–. 

En resum, considera que aquesta moció correspon a una situació inexistent perquè la 
documentació ha estat i està a la total disposició tan dels membres del Consell 
d’Administració, on s’informà del cost dels nous platós de televisió que pugen a 
59.000,00 euros, com a disposició dels consellers del Partit Popular. 

El fet de gastar 10 milions d’euros –que és molt menys que altres televisions públiques– 
no pot influir més o menys en l’aplicació de la Llei de protecció de dades i, per 
descomptat, no entrarà a fer un debat jurídic amb el Sr. Rubio sobre si tenen raó algun 
dels cinc informes –que li mostra– sobre la Llei de protecció de dades, algun d’ells, fins 
i tot, de la mateixa Agència de Protecció de Dades, informes que li farà arribar en 
acabar el Ple. 

De la mateixa manera, la sol·licitud d’un informe o la convocatòria de la Comissió, creu 
que es podrien haver pactat amb l’equip de govern sense la necessitat de promoure 
aquesta moció. 

La transparència de la Direcció de la Ràdio i Televisió de Mallorca ha estat total des que 
en prengué les regnes, així com la voluntat de donar les explicacions necessàries sempre 
que s’han demanat i opina que s’han posat sobre la taula proves suficients d’aquest fet. 

Conclou dient que, per tot això que s’ha explicat, reitera la voluntat de convocar la 
Comissió en el moment i forma que acordin i accelerar-ne la redacció del reglament o 
l’encaix dins el funcionament del Consell però, per descomptat, no poden donar suport a 
aquesta moció en el seu conjunt. 
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El Sr. RUBIO manifesta que li hagués agraït més al Sr. Bonet que hagués fet una 
intervenció “seva” i que la intervenció de la Directora es farà el dia que toqui a la 
Comissió política que toqui perquè tot el que el Sr. Bonet ha llegit és el mateix que els 
va dir, a ell i al Sr. Font, la directora, per tant, li reitera que faci les seves pròpies 
intervencions i que la directora faci les seves i diu que el Sr. Bonet està obligat a donar 
compte públicament de la gestió d’aquesta Televisió i, si no, que no estigui adscrita al 
seu departament. 

Baldament li sàpiga greu, el Sr. Bonet està obligat a respondre políticament de coses 
com aquestes que no ha respost: per què no li passa les sol·licituds de documentació a la 
directora perquè el Partit Popular, un mes després, se’n va a veure la Sra. Goñi i els diu 
que la Conselleria de Presidència no li ha passat la seva petició. 

Li demana al Sr. Bonet que no parli d’allò que ja els ha dit la directora sinó quina és la 
seva responsabilitat política i, dins aquesta responsabilitat política, evidentment el Sr. 
Bonet no ha d’intervenir en la programació però sí que té unes competències de caire 
administratiu i polític amb vista al control i la legalització. 

A continuació li sol·licita al Sr. Bonet, atès que qui li passa notes ara és la Presidenta del 
Consell, que faci el seu discurs com a conseller i expliqui quina és la seva funció i la 
seva tasca. 

D’altra banda, respecte al capítol 2 no en tenen cap dada. IB3 té una comissió al 
Parlament de control i, a part del Consell Assessor i Consell d’Administració d’aquesta 
televisió pública autonòmica, una comissió de parlamentaris que controlen i tenen dades 
directes de tota la despesa pública. Per això demana quin problema existeix perquè els 
consellers del Partit Popular i la Comissió de Control –creada per aquesta Ple per 
unanimitat– tengui aquesta documentació i és en això que discrepen. 

El seu Grup no vol fer ús partidista d’aquelles dades personals que estan protegides per 
Llei, entre d’altres motius, perquè sinó el problema el tendrien ells. És a dir, són els 
primers interessats en no fer un ús partidista ni polític d’aquelles dades que estan 
protegides però si volen que hi hagi un jurista que els digui què està protegit i què no 
perquè amb l’informe de la directora no ho tenen clar i no tenen l’informe a què ha fet 
esment el Sr. Bonet. 

Recorda que ell és membre del Consell Assessor de Ràdio i Televisió de Mallorca i 
quan hi planteja totes aquestes qüestions, la directora li diu que no pot parlar d’aquestes 
qüestions, que ho ha de fer en el Consell d’Administració. Després se’n va al consellers 
del Consell d’Administració, els demana tota una sèrie de documentació i li diuen que 
tampoc no la tenen. 

Per això, demana al Sr. Bonet que, almanco, en temes de control polític i de fiscalització 
pot posar un poc d’ordre en aquesta televisió pública i li reitera que els interessa i els 
preocupa que aquesta és una televisió pública amb doblers públics i que 10 milions 
d’euros són molts de doblers que s’han de controlar. Puntualitza que no demanen res 
que no es demani en una fiscalització normal i corrent. 
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Tot seguit li agraeix al Sr. Bonet el fet que hagi dit que es farà la Comissió de 
Seguiment i Control només que això no s’ha de pactar perquè ja està creada i, per tant, 
és l’equip de govern que, d’ofici, ha de convocar aquesta comissió i no l’ha de demanar 
el Partit Popular. 

Reitera l’agraïment perquè es constituirà aquesta Comissió i que hi podran demanar 
comptes a la directora general amb qui parlaran quan pertoqui i ara pertoca parlar amb 
el Sr. Bonet qui ha de parlar per si mateix. 

 

La Sra. MASCARÓ diu que, en resum, es volia parlar de la televisió i res més perquè 
l’únic problema seriós que hi ha és que el conseller de Presidència s’ha torbat una mica 
en enviar un paper. 

Afegeix que, com sap el Sr. Rubio que ha estat parlamentari i ha vist la comissió d’IB3, 
10 milions d’euros per a una ràdio i televisió públiques amb els programes que fan i la 
qualitat que tenen són pocs doblers i en fan meravelles. 

Remarca que tenen control polític i que Ràdio i Televisió de Mallorca és l’ens públic 
que més control polític té d’entre els mitjans de comunicació així com que és l’ens 
públic que està més fiscalitzat, cosa que sap el Partit Popular. 

Opina que el PP ha mirat el llistat de coses de les quals es queixaven els que ara 
governen i una d’elles era, precisament, el funcionament de la Ràdio Televisió de les 
Illes Balears perquè hi tenien molts de motius i ara van traient, de tant en tant, un tema i 
ara tocava aquest. 

Creu que, sincerament, el Sr. Rubio coneix –perquè ja hi era quan es va crear la Ràdio i 
Televisió de Mallorca– que funciona beníssim i que les despeses estan ben controlades 
però necessiten fer veure que els que comanden ara ho fan molt malament en aquells 
temes que el seu partit ho feia molt malament en l’anterior legislatura, encara que fossin 
ens diferents. 

En conseqüència, li demana al Sr. Rubio una mica de coherència i de seny i encara que 
reconeix que hi ha d’haver una mica de demagògia per part de tots els partits quan estan 
a l’oposició i tots l’utilitzen, però la Televisió de Mallorca no és un punt que es presti 
molt a aquestes coses. 

 

El Sr. MARTÍN explica que, una de les virtuts que ha tengut el fet d’haver plantejat 
aquest tema a través d’una moció ha estat evidenciar la quantitat d’actuacions de la 
Direcció General i d’aquest equip de govern dirigides a facilitar-los informació i no tot 
el contrari. 

Li sembla que s’ha trobat amb un problema –que ja ha passat en altres intervencions del 
Partit Popular– que quan no els agrada allò que els diuen –per molt que hi hagi raons 
jurídiques o polítiques–, fan cas omís de la informació que se’ls facilita. 
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El Sr. Rubio ha dit que no tenen jurídicament clar que, en efecte, la interpretació de la 
Llei de protecció de dades sigui de la manera que apunten els informes. Si això és així, 
entén que en demanin un nou informe però no per què plantegen el segon punt de la 
moció tal com ho han fet. 

Si hi tenen dubtes, haurien d’esperar que qualcú s’hi manifesti amb un informe 
jurídicament vinculant i llavors podran plantejar, si volen, punts com el segon de la 
moció però, si no és així i tenen dubtes, haurien d’esperar a l’emissió del corresponent 
informe i llavors parlar-ne. 

Reitera que, per les contradiccions de què ha parlat en la intervenció anterior com les 
que planteja ara, votaran en contra d’aquesta moció. 

 

El Sr. BONET li diu al Sr. Rubio que ha intentat desacreditar tota la seva intervenció 
amb un argument: que diu el mateix que diu la directora general i això demostra que 
estan coordinats, cosa que no passa en el Partit Popular amb els seus representats al 
Consell d’Administració que coneixen les dades de Sofres o les dades sobre la 
remodelació dels platós i nos els les han dit. 

Afegeix que la veritat és una i, per tant, ell no pot emprar arguments distints dels de la 
directora general i assegura que confia plenament en la feina que fa. 

Llavors, el Sr. Rubio ha posat en dubte la funció del conseller executiu de Presidència i 
li aclareix que el conseller executiu que té assignat al seu departament un organisme 
autònom com la Televisió de Mallorca, a la qual se li vol donar independència i 
autonomia, no té la funció de donar ordres i dir a la directora general el que ha fer. 
Remarca que ell és un conseller executiu d’aquest Consell i no un comissari polític. 

D’altra banda, reitera que convocaran la Comissió de Seguiment i Control i, pel que fa a 
la documentació sol·licitada, considera que tenen a la seva disposició tota la que 
necessiten, especialment la de la legislatura passada que és la que realment els interessa. 

Recorda que, tal com ja va dir en un Ple anterior, estudiaran el fet d’encomanar un 
informe, tot i que ja n’existeixen cinc: un informe de l’assessor jurídic de Ràdio i 
Televisió de Mallorca de gener de 2007, un informe de l’assessor jurídic de Ràdio i 
Televisió de Mallorca d’agost de 2008, un informe d’un misser independent i dos 
informes de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, però si el PP vol un sisè 
informe, el tendran. 

Manifesta el seu acord amb les paraules de la Sra. Mascaró en el sentit que si els 
arguments que té el Partit Popular per atacar la Televisió de Mallorca són aquests, vol 
expressar públicament l’enhorabona a la Direcció General per la bona feina que fa 
perquè no s’han de discutir als Plens la utilització política dels informatius o la gestió de 
la programació que es fa. 
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Remarca que tota la feina que s’està fent, en general, és una feina com no s’havia vist 
mai en la gestió d’una televisió pública a les Illes Balears i, per tant, dóna les gràcies a 
la Direcció General de la Ràdio i Televisió de Mallorca per la magnífica feina que fan. 

Per concloure, reitera llur vot en contra a aquesta moció. 

  

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

 
 
PUNT 15. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELERS DEL PARTIT POPULAR 
REFERIDA AL SEGON CINTURÓ DE PALMA 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
  
Atès la necessitat del segon cinturó de Palma per tal de solucionar els importants problemes de saturació i 
congestió de trànsit que suporta la nostra ciutat.  
 
Atès que aquesta necessitat s'ha vist agreujada davant la construcció del nou hospital de referència a Son 
Espases, que sense cap dubta suposarà una elevació del trànsit a l'actual Via de Cintura i a la carretera de 
la UIB, ja de per si congestionades, un hospital que està previst que entri en funcionament a finals del 
2010. 
 
Atès el conveni de carreteres signat amb el Ministeri de Foment, el qual preveu una inversió de 105 
milions d'euros pel projecte "accessos a Palma", i que el nom d'aquesta infrastructura és objecte d'un 
debat estèril, però s'anomeni segon cinturó, via de ronda o accessos a Palma, el que està clar es que és 
necessària una nova via de circumval·lació on el seu import d'execució (105 milions d'euros) mostra la 
importància d'aquesta infrastructura.  
 
Atès que aquesta inversió devia anar precedida d'un estudi de mobilitat per import de 1 milió d'euros 
contemplat en el conveni de carreteres, que no s'ha fet malgrat estava previst que es fes al llarg del 2007 i 
que així mateix estava previst començar les obres del segon cinturó al llarg del present exercici del 2008.  
 
Atès el considerable retràs en la tramitació d'aquest expedient la qual cosa  fa imprescindible adoptar un 
acord per tal de prioritzar la seva urgència i posar fi a la inactivitat, el  Grup de Consellers del Partit 
Popular eleva al Ple del Consell de Mallorca la següent  
 

 
PROPOSTA D’ACORD 

 
1.-El Consell de Mallorca constata la necessitat de construir un segon cinturó, una via de ronda o uns 
nous accessos a la Ciutat de Palma en aquesta legislatura. 
 
2.-El Consell de Mallorca constata la urgència de que aquestes obres comencin al llarg de l'any 2009 
davant la imminent posada en funcionament del nou hospital de Son Espases, a finals del 2010. 
 
3.-El Consell de Mallorca acorda treure a informació pública el projecte de traçat de la nova via abans de 
què finalitzi l'any 2008.  
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4.-El Consell de Mallorca manifesta el seu rebuig a què després d'un any d'haver-se signat el conveni de 
carreteres amb el Ministeri de Foment no s'hagin materialitzat les inversions, previstes durant els anys 
2007 i 2008. En concret: 
 
- Inici i finalització de la Variant de Son Servera. 
- Inici del tercer carril de la Via de Cintura. 
- Inici dels accessos a Palma. 
- Inici de la connexió amb autopista de Llevant amb el Molinar i el camí Fondo.  Ronda de Llevant. 
- Inici de l'enllaç MA-11 i accesos al Polígon de Son Castelló. 
- Inici de la Variant de Porto Cristo. 
- Inici de l'enllaç de Via de Cintura MA-20 Ctra. de Manacor per la MA-3018. 
- Inici de la Variant de Llubí. 
 
 
La presidenta comenta que la Unió d’Associacions de Mallorca ha demanat intervenir al 
Ple i, atès que és potestat del Grup que proposa la moció permetre-ho, i ho permet, 
decisió que és compartida també per la presidenta de la institució,  dóna la paraula al Sr. 
Pere Felip, representant d’aquesta entitat, el qual fa la intervenció següent: 

“Honorable Sra. presidenta, honorables senyores i senyors consellers, sobre aquest punt, 
la Unió d’Associacions de Mallorca vol exposar el següent: 

Es vulgui o no es vulgui acceptar, el Segon Cinturó (o Via Connectora d’Accessos a 
Palma), en cas que es dugui a terme, amb el seu demencial cost de 105 milions d’euros, 
constrenyerà encara més la molt asfixiada ciutat de Palma. 

Si es desitja, és possible consultar hemeroteques i actes de plens de l’Ajuntament de 
Palma, on estan reflectides les meves reiterades manifestacions, (com a portaveu de les 
distintes entitats ciutadanes que actualment estan integrades en la Unió d’Associacions 
de Mallorca), que resoldre la problemàtica del cotxe donant facilitats de circulació, no 
fa més que agreujar el problema i, simplement, ajornar solucions fermes i valentes.  

Aquest Segon Cinturó (o “Via Connectora d’Accessos a Palma”), suposarà, en cas de 
dur-se a terme, un mur divisori entre barriades i entre Palma i els pobles. 

Es va fer, per part de les distintes institucions (Ajuntament de Palma, Govern balear i 
Consell Insular de Mallorca), un tremend i imperdonable gol traïdor amb el tema prou 
conegut i polèmic de l’Hospital de Son Espases.  

No cometin vostès el mateix error, honorables senyores i senyors consellers del Pacte de 
Progrés, perquè és quasi segur que, si els votants els varen facilitar un govern de centre-
esquerra, els donin, definitivament, l’esquena. I, si és cert que estimen Mallorca, 
demostrin que tenen una política diferent al PP, que avui presenta una moció que és un 
atemptat al medi ambient palmesà, i cerquin una solució més ecològica i medi ambiental 
que no sigui aquesta més que mediocre “Via Connectora d’Accessos a Palma”.  

Qualsevol que sia el nom que se li doni, no deixa de ser el nefast i disfressat projecte del  
“Segon Cinturó” que, un mal dia, va presentar el PP per a destruir més i més el medi 
ambient palmesà. Aquí es podria dir allò de: “aunque la mona se vista de seda, mona se 
queda” , o “los mismos perros, con distintos collares ...”, o “tanto monta, monta tanto 
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...” La realitat és que, tant l’alternativa del PP com la del Pacte de centre-esquerra, té un 
nom: destrucció del territori palmesà.  

Durant la dècada dels anys 60, es podria haver aconseguit un model harmoniós de 
Palma, molt diferent del que té actualment; 48 anys després, es segueixen consumint 
recursos naturals de forma estrepitosa. Difícilment, en les actuals circumstàncies, 
podrem canviar aquest model disforjo. Però, almenys, no destrossem més el nostre 
mutilat medi ambient palmesà. 

La destrucció del nou territori (per segons cinturons i per ciment i més ciment) 
converteix Palma en una urbs molt massificada i amb una qualitat de vida ecològica que 
minva a les totes.  

En queda ben poc, d’una Palma amb valors naturals, amb paisatges mediterranis i amb 
un equilibri entre l’home i la natura.    

Facin un examen de consciència. Vostès, honorables senyores i senyors consellers (tant 
del PP com de l’equip de govern) i tots els seus predecessors, són culpables o 
còmplices, en part, almenys, de tota destrossa ambiental i paisatgística causada a Palma.  

Estam cansats de tanta participació política estèril.  

La nostra entitat, la Unió d’Associacions de Mallorca, es proposa liderar i defensar, com 
mai, la nostra ciutat.  

Palma ha de decréixer, està col·lapsada, oprimida, malalta, té massa cotxes, massa 
contaminació, massa ciment, massa renou, massa de tot. La Palma que anhela, que 
sospira la nostra entitat, és una Palma més verda, més agrícola, més boscosa, més sana, 
més habitable, sense segons cinturons, i amb més transport públic i també veure ampliat 
el Camí dels Reis. Per descomptat, en mans de polítics, siguin del color que siguin, que 
no facin demagògia ni política contrària al medi ambient, que va en detriment de Palma. 
Nosaltres defensam, sobre aquest tema, les tesis del GOB i les d’ARCA.” 

 

Tot seguit, la presidenta dóna la paraula a la Sra. Cabrer. 

 

La Sra. CABRER (PP) presenta la moció. Assenyala la seva importància, perquè tracta 
dels accessos a Palma, del segon cinturó, una qüestió de màxima urgència, que encara 
està pendent de resoldre.  

Recorda que el dissabte passat, la presidenta i el conseller d’Obres Públiques del 
Consell Insular de Mallorca varen presentar l’estudi previ del seu traçat i, tot seguit, 
expressa les valoracions que en fa el seu Grup polític.  

En primer lloc, assenyala que al PP li és indiferent el nom que es doni al projecte, es pot 
dir accessos a Palma, ronda de connexió, via connectora, circumval·lació o segon 
cinturó, perquè considera que l’important d’aquesta infrastructura és que es tracta d’una 
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via nova i distinta a la del primer cinturó, una via de repartiment del trànsit per 
descongestionar el primer cinturó, per canalitzar el trànsit de pas i per distribuir els 
fluxos d’entrada i sortida de la capital. 

En segon lloc, celebra que es tracti d’una via d’alta capacitat, que disposarà de quatre 
carrils, dos per a cada sentit i que tendrà els accessos a distint nivell. Sobre la decisió 
d’eliminar la mitjana, en el projecte actual, diu que és una opció de previsió de futur, o 
no, però que en definitiva el que el PP comparteix és que es tracti d’una via d’alta 
capacitat.  

En tercer lloc, fa notar que es tracta d’un autèntic segon cinturó, que va per darrera de la 
primera Via de Cintura, des d’Alcampo fins a Continente és a dir des de l’Aeroport de 
Palma fins a l’autopista d’Inca –exactament com en el projecte de l’anterior legislatura, 
exceptuant el canvi respecte a la mitjana- com ja ha esmentat.  

Puntualitza que són 7,7 kilòmetres de desdoblament de la carretera existent, que era el 
projecte que ja constava al Pla de carreteres i després, fins a la carretera de Bunyola, 1,2 
kilòmetres, aproximadament és de nou traçat, exactament igual que el projecte anterior. 
A continuació, el projecte anterior preveia la construcció de 3 kilòmetres més, des de la 
carretera de Bunyola fins arribar a la UIB, mentre que l’actual ho fa en paral·lel al 
Polígon de Son Castelló fins arribar a la rotonda de Sóller i desdoblant el Camí dels 
Reis.  

Observa que aquest debat del segon cinturó ha estat objecte d’una greu demagògia per 
part del Bloc per Mallorca, que aleshores era Esquerra Unida-Els Verds i PSM-EN 
també per part del PSOE. Retreu que tots aquests partits s’han enfrontat al projecte 
anterior de forma clara i amb una força enorme a la decisió de fer un segon cinturó, 
perquè sempre han opinat que l’important és invertir en transport públic i no en 
carreteres noves, que només duran més cotxes; aquesta ha estat sempre la seva filosofia 
durant l’anterior legislatura.  

Recorda que el PSOE, en la campanya electoral de l’any 2003, va prometre un segon 
cinturó, però després, des de l’any 2003 fins l’any 2006 s’hi varen oposar rotundament, 
fins que  quan es va haver de votar i aprovar el conveni de carreteres entre el CIM i el 
Ministeri de Foment –conveni que destinava set milions d’euros per aquest projecte, per 
tant 1/3 del total del conveni, una quantitat important- el PSOE va dir que s’havia de fer 
un estudi de mobilitat.  

Precisa també que en el debat del Ple del CIM de dia 6 de novembre de 2006, amb el 
govern d’UM i el suport del PP en què es va aprovar el conveni de carreteres, EU-Els 
Verds va votar en contra aquest conveni amb l’argument, que llegeix textualment a 
continuació: “... malgrat es parli que es farà un estudi de mobilitat, en realitat ja s’ha 
parlat que es vol fer el segon cinturó. La proposta d’EU-Els Verds és que ha d’existir la 
partida destinada a millora de carreteres, de punts negres, però de cap manera aquestes 
inversions tan desmesurades en projectes com el segon cinturó, que segurament inclou 
atesa l’assignació de 105 milions d’euros en concepte d’accessos a Palma”. Fa notar que 
demanava, per tant, que la quantitat més important es destinàs a la millora i a l’augment 
de la xarxa del transport públic.  
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També recorda que el PSM-EN també va votar en contra del conveni de carreteres i el 
motiu principal va ser perquè preveia fer el segon cinturó i l’argument era que 
“considerava que el segon cinturó estava pactat, malgrat no es reconegués com a tal”.  

Pel que fa al PSOE, el portaveu del qual era aleshores el Sr. Antoni Alemany, recorda 
que el Sr. Alemany, sobre el segon cinturó, va dir que la postura del PSOE era no 
donar-hi el vistiplau i va comentar que el conveni establia fer un estudi de mobilitat, 
previ a qualsevol projecte d’accés a Palma i també ha de dir com s’ha de fer aquest 
accés; reiterava la conveniència de fer aquest estudi de mobilitat perquè un estudi 
d’aquestes característiques, ben fet, recomanaria que no es fes el segon cinturó. 

A continuació, situa aquesta qüestió en el moment actual, amb la coincidència de color 
polític en el govern de les tres institucions insulars: Govern balear, Consell Insular de 
Mallorca i Ajuntament de Palma i en el canvi que s’ha produït.  

Assenyala que la qüestió de l’Hospital de Son Espases ha estat el més sonat i també la 
causa de que el Govern balear plantegi la urgència de fer aquesta infrastructura viària. 
Retreu que, tot i el seu canvi de nom és, en definitiva, un segon cinturó. Fa notar que  
precisament l’hospital de Son Espases empitjora encara molt més els accessos a Palma.   

Destaca que la batlessa de Palma, en les seves intervencions, és més clara i a les seves 
intervencions públiques l’anomena obertament “segon cinturó”, fins i tot en documents 
administratius com ara la modificació puntual del pla general de la façana marítima. 

Observa que ara que el Govern balear té les competències del transport públic, els 
responsables han vist que aquesta no era la solució definitiva, sinó que el més adequat 
és combinar les dues: les estructures viàries i el transport públic.  

S’alegra pel canvi i l’avenç que ha observat, perquè tot el que abans era un desastre 
monumental, ara és viable, necessari i urgent. Reconeix que les obres de l’hospital duen 
un ritme molt bo i si tot va bé es podrà inaugurar l’any 2010. Adverteix que si no 
s’arreglen els accessos, la rotonda de Son Espases – Emaya serà molt més caòtica que la 
rotonda de Sóller, que ja és caòtica actualment. 

Assenyala que aquesta urgència és bàsicament el contingut de la moció d’avui. 
Puntualitza que no tracta sobre traçats, perquè no coneixien el projecte, però un cop 
haver vist el que s’ha presentat, mostra la satisfacció del PP. 

Respecte a aquest traçat, fa notar la seva disconformitat en una sèrie de qüestions. Diu 
que no permetrà que la presidenta del CIM o els portaveus del Bloc per Mallorca facin 
afirmacions falses. Per exemple, el Bloc per Mallorca va dir que tenia 15 kilòmetres de 
nou traçat i la presidenta va dir que eren 10 quilòmetres de nou traçat, però no és cert. El 
projecte del PP, que està aprovat al Pla director de carreteres és de 12,5 quilòmetres (7,7 
quilòmetres corresponen al desdoblament entre Alcampo i Continente, que el nou 
projecte manté i després 4,8 quilòmetres de nou traçat. Concreta que la proposta actual 
és deixar igual els 7,7 kilòmetres, més 1,2 kilòmetres a la carretera de Bunyola i el nou 
traçat. 
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Assegura que el PP no tolerarà que es vulgui enganar la opinió pública respecte als 
kilòmetres de nou traçat, que mai han estat ni 10 ni 15, sinó que eren 4,4 i és molt 
similar també  a allò que fa aquest equip de govern. El que sí és cert és la qüestió de la 
mitjana, que és on hi ha aquesta diferència respecte al consum del territori.  

Observa que la situació d’urgència en què es basa la moció està motivada per la paràlisi 
del conveni de carreteres, que es va signar fa un any, el 27 de setembre de 2007, amb 
una previsió de fer un estudi de mobilitat del accessos a Palma, l’any 2007 i preveia una 
petita quantitat per començar, l’any 2008, les obres del segon cinturó. Retreu que la 
realitat és que encara no s’ha licitat l’estudi de mobilitat ni s’ha presentat, per 
informació pública, cap projecte relatiu a aquestes obres. En aquest sentit, destaca les 
declaracions de la presidenta de la institució, que va afirmar recentment que “si no hi ha 
encomana de gestió, difícilment podríem arribar a temps”. 

Diu que no pretén parlar de l’incompliment del conveni per part del Ministeri de 
Foment, perquè ja és una clara evidència, però sí que pretén, el PP, que es votin una 
sèrie de propostes importants pels accessos a Palma i explica amb detall els quatre punts 
de la proposta d’acord de la moció.  

Fa notar que el CIM està complint la seva part del conveni i fa unes inversions en 
carreteres que, tot i que les valora com importants, creu que són molt més importants les 
que s’havia previst que començàs el Ministeri de Foment. Fa notar que aquestes 
inversions del CIM en carreteres potser seria millor fer-les en les obres que el ministeri 
no fa. Opina que s’estan gastant els doblers d’una forma irracional. Certament, es fan 
obres importants a la part forana, però destaca que a Palma també tenim mancances 
molt més necessàries de resoldre, que demostren les simples dades referides al trànsit.  

Defineix la moció del PP com a constructiva, necessària i urgent, com és la saturació 
que es produeix a l’entrada a Palma. Pensa que garantir la seguretat viària és molt 
important i millorar la qualitat de vida de la nostra ciutadania. Assegura que el PP no 
cerca la confrontació, fuig de la demagògia i de les mentides públiques que s’han dit en 
torn a aquesta infrastructura i pretén començar a fer feina, que és el que espera la 
ciutadania.  

  

El Sr. FLAQUER (UM) inicia la seva intervenció.  

En primer lloc, fa una petició. Demana que es tornin a posar en funcionament els 
rellotges, per regular el temps de les intervencions, que defineix com a irregulars i creu 
que no existeix una compensació. Opina que no hi ha prou ordre, al Ple, en aquest sentit 
i per tant un excés de llibertat, algunes vegades provoca l’abús.  

Diu a la Sra. Cabrer que UM, en termes generals, està d’acord amb la moció que ha 
presentat; assegura que no seria possible estar en desacord, tot i que discrepa d’alguns 
matisos que inclou i, tot seguit, ho explica. 

Respecte al segon cinturó, el considera una necessitat bàsica. Valora positivament 
l’alternativa de l’actual equip de govern, perquè no destrueix i és del tot respectuosa 
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amb la natura, amb l’entorn. Observa que, actualment, moltes de les zones estan 
degradades i amb el projecte s’aconseguiria millorar-les.  

Mostra el convenciment d’UM que aquesta via ajudarà a millorar la qualitat de vida de 
la gent que necessita entrar a Palma i de la gent de Palma que s’ha de moure al voltant 
de la ciutat. Per aquesta raó, UM no entén per quin motiu una segona via de 
circumval·lació pot ser negativa per a la qualitat de vida de la ciutadania de Palma; 
pensa que és tot el contrari. 

Destaca, de la presentació del nou projecte que varen fer la presidenta del CIM i el 
conseller d’Obres Públiques, la solució de deixar zones disponibles per deixar el cotxe i 
entrar dins Palma. Opina que aquest és l’ideal entrar-hi per altres mitjans: metro, 
tramvia, etc, però que el cotxe quedi fora; s’ha de lluitar i s’han de facilitar aquestes 
opcions i pensa que el nou projecte les facilita. 

Pel que fa al conveni de carreteres, opina que ja és excessiva la situació a la que s’ha 
arribat. Mostra el seu desconcert davant l’actuació inexplicable de la ministra del 
Ministeri de Foment, perquè no s’entén que no només el Ministeri de Foment no faci 
res, sinó que tampoc concedeixi l’encomana de gestió per tal que ho pugui dur endavant 
el CIM, fet que ocasiona que els doblers estiguin aturats. 

Fa notar també com resulta d’absurd anunciar que se’ns adjudiquen unes quantitats 
econòmiques als Pressuposts de l’Estat i dir que s’ha incrementat un 11,5% o un 40,5%, 
perquè no significa res, aquesta quantitat continua estant aturada. Retreu que ocorri 
això, només perquè una persona concreta es nega a decidir entre encomanar la tasca al 
CIM, institució que ha demostrat prou bé la seva capacitat per dur endavant projectes 
d’aquest tipus. 

Tot seguit, centra els retrets al Ministeri de Foment en els casos de les variants de Son 
Servera i de Porto Cristo i ho explica breument.  

Recorda que UM sempre n’ha fet bandera, d’aquestes reivindicacions, per bé que no sap 
quina pot ser la solució; diu que confia en els companys de govern i que aplaudeix les 
accions del Sr. Antich, president del Govern balear i de la Sra. Armengol, presidenta del 
CIM, que van a tractar aquestes qüestions a la seu del Ministeri de Foment, a Madrid, 
tot i que no veu clara la solució.  

Anuncia que el seu Grup polític està d’acord amb aquesta moció, però voldria retocar 
una sèrie d’aspectes; per tant, ho deixa en mans del Sr. Pascual, com a persona que 
coneix més específicament aquesta matèria. 

 

La Sra. MASCARÓ (Bloc per Mallorca) inicia la seva intervenció.  

Dóna la raó a la Sra. Cabrer en el sentit que aquesta és una moció que defuig la 
demagògia; en canvi, opina que en la forma de defensar-la sí que s’ha fet molta 
demagògia, per part de la portaveu del PP.  
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Diu que tots els membres de l’equip de govern veuen necessari solucionar el problema 
dels accessos a Palma i anuncia que el Bloc per Mallorca està d’acord amb el fons de la 
moció, en la necessitat de trobar aquesta solució.  

Reconeix també que la ministra de Foment no està complint, però també adverteix que 
el ministeri de Foment encara no ha pagat res; fa notar que potser si en aquest moment li 
fan arribar el contingut d’aquesta moció tal i com està redactada, potser serà segur que 
no arribarà cap dobler. Opina que, si realment interessa aconseguir dur a bon port el 
conveni de carreteres, convendria acordar una redacció més suau i, en haver cobrat, 
informar la Sra. ministra de quin és el sentir general sobre la seva actuació. 

Opina que és incoherent haver construït autopistes, que duen més cotxes a Palma sense 
haver resolt encara la qüestió dels accessos; per tant, és aquesta la qüestió urgent que 
s’ha de resoldre i no ho és només perquè l’anterior equip de govern va fer moltes 
autopistes, sinó perquè tots els partits que integren el Bloc per Mallorca sempre han 
defensat que era bàsic resoldre aquest problema.  

Recorda també que, a més d’aquestes reivindicacions, sempre han demanat que si és 
necessari ampliar carreteres, es faci ús dels traçats que ja existeixen, no fer-ne de nous 
com els que estaven prevists en el primer projecte. 

Diu que també demanaven potenciar el transport públic i construir aparcaments pels 
cotxes; fa notar que durant l’anterior legislatura se’n varen fer, d’aparcaments, però al 
centre de Palma, per la qual cosa varen col·lapsar encara més la ciutat.  

També assenyala que no es varen fer carreteres aprofitant el traçat antic. Posa l’exemple 
de la carretera de Llucmajor, per fer notar que tot i que en un tram si que s’aprofita el 
traçat antic, la resta és una construcció “faraònica”.  

Un cop fet aquest repàs a les reivindicacions que han fet des de sempre tots els partits 
que integren el Bloc per Mallorca, diu que aquest és l’exemple més clar pel qual ha 
refusat a la Sra. Cabrer les acusacions de demagògia al Bloc per Mallorca. 

Respecte al nom de “segon cinturó”, opina que és indiferent el nom que li donin, el que 
s’ha de destacar és que no és el “segon cinturó que volia el PP”, que no s’hi assembla en 
res, començant pel traçat.  

Destaca que, bàsicament, és una ampliació de vies ja existents i només hi ha 1,2 
quilòmetres de nou traçat –i  ho ha reconegut també la Sra. Cabrer-. Sobre aquest 
aspecte, fa dues observacions: en primer lloc, que no s’ocupa nou territori rústic, sinó 
territori que ja està desgastat i, en segon lloc, que respecta el lloc per on es passa.  

En aquest sentit, recorda la frase tan usual durant la passada legislatura, “la vertebració 
del territori” i diu que les carreteres i les autopistes que volia el PP eren precisament una 
vertebració del territori, però el traçat del segon cinturó del PP, segons el projecte del 
Sr. Matas (expresident del Govern balear) i la Sra. Cabrer, com a consellera d’Obres 
Públiques, vertebrava Palma fins passat Son Sardina i creixia així de forma desorbitada, 
mentre que ara és possible que nuclis com Son Sardina o Sant Jordi, poblets que 
pertanyen a Palma, però que tenen la seva idiosincràsia i el seu traçat urbanístic. 



 145

Insisteix en la necessitat de trobar solucions i destaca que l’equip de govern les ha 
trobades. També assenyala que el CIM està complint amb la seva part del conveni de 
carreteres i complirà l’acord de resoldre els accessos a Palma.  

També destaca la coordinació que existirà amb la resta d’institucions, per tal 
d’aconseguir un millor transport públic, tant d’autobús com del tren i el metro, a més de 
la construcció d’aparcaments per evitar l’entrada dels cotxes a Palma. Comenta que, per 
molts d’aparcaments subterranis que existeixin a Palma, és obvi que els carrers no 
poden créixer més, per tant no n’hi caben més, de cotxes i el que s’ha de fer és facilitar 
a la ciutadania l’arribada als llocs, d’una manera sostenible. Reitera el seu convenciment 
en aquest sentit, per la qual cosa fan una aposta clara pel transport públic. 

Per acabar, diu a la Sra. Cabrer que l’equip de govern compleix allò que va acordar: que 
el segon cinturó que havia dissenyat el PP no es faria, i és obvi que no es fa.  

Reitera que està d’acord, en alguns aspectes, amb el fons de la moció, però no en les 
formes, sobretot amb la inclusió del 4rt punt, per les raons que ha explicat. Diu que  
deixen que sia el Sr. Pascual, com a conseller executiu d’Obres Públiques, qui faci la 
proposta alternativa a la moció. 

 

El Sr. RAMON (PSOE) intervé tot seguit.  

Diu, per endavant, que no és la seva intenció defensar la ministra de Foment del Govern 
espanyol, perquè el seu Grup polític discrepa obertament de les seves formes d’actuació, 
per la qual cosa cercarà solucions i diu que ja es fa feina en aquesta direcció.  

Per aquesta raó, considera que aquest és un debat estèril, perquè hi estan tots d’acord. 

En canvi, no estan d’acord ni amb el títol ni amb el fons de la moció. Diu a la Sra. 
Cabrer, i li reitera, que “no faran el segon cinturó de Palma” i que aquesta és la realitat. 

Tot seguit, observa que el Pla director de carreteres estableix que: “... en el programa 
d’actuació del Pla, s’inclou la Via de Ronda, denominada “segon cinturó de Palma”, 
amb traçat complet, entre les autopistes de Llevant PM-19 i de Ponent PM-1, amb 
característiques d’autovia urbana, de quatre carrils. Insisteix a dir-li que no es farà això, 
no s’arribarà a l’autopista d’Andratx, ni l’autopista Inca-Manacor. 

Pensa que, si es considera què significa el nom, queda prou clara la decisió.  

Refusa l’afirmació de la Sra. Cabrer en el sentit que l’equip de govern no solucionarà 
els accessos a Palma. Li assegura que ho faran, tal i com sempre ho han proposat. Li 
expressa el seu convenciment que a la fi ho solucionaran. 

Insisteix en la necessitat de deixar ben clar que existeixen dos models: el del PP, de 
l’anterior legislatura, i l’actual i que són molt diferents. 

Opina que les solucions de mobilitat no necessàriament han de resoldre els problemes 
dels cotxes i s’ha de distingir entre aquest tipus de problemes i els de la mobilitat de la 
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gent. Per aquesta raó, el seu Grup polític sempre ha plantejat una solució que tengui en 
compte els dos tipus de problemes. Les inversions vials, que són necessàries en alguns 
trams, i la qüestió del transport públic. Per aquestes raons, considera que els models del 
seu Grup i els del PP són fins i tot antagònics.  

Li recorda que les propostes del PSOE s’han mantingut sempre en la mateixa direcció i 
que aquest traçat que ara han dibuixat el recull el Pla director de Palma de l’any 1985, 
quan era batle de l’Ajuntament de Palma el socialista Sr. Ramon Aguiló. A més, aquest 
traçat també està inclòs al programa electoral que el PSOE va presentar l’any 2007 i per 
tant pensa que el PSOE és molt coherent, sobre aquest assumpte. 

Retreu a la Sra. Cabrer que, si s’observa la realitat de les mostres de carreteres i 
autopistes fetes pel PP durant l’anterior legislatura, queda ben clar que l’única prioritat 
són els cotxes. Diu que pel PSOE la prioritat és la mobilitat de la gent, la qual vol 
desplaçar-se d’una forma còmoda, segura, econòmica i en un temps raonable, però no 
necessàriament en cotxe i per aquesta raó totes les propostes del PSOE aniran 
combinades amb el transport públic. Diu que d’altra forma no existeix solució, és 
insostenible.  

També retreu a la Sra. Cabrer els efectes col·laterals que tenen les autopistes que va 
construir el PP. Certament, resolen un problema de desplaçament d’un lloc a l’altre de 
forma més ràpida, però creen especulació i el nou model de traçat del segon cinturó 
l’evita. 

Respecte a la destrucció del territori, diu a la Sra. Cabrer que no és una qüestió de 
maquillatge passar d’una via de 45 a 30 metres o construir aquest traçat que havia 
d’arribar fins a l’autopista d’Andratx. 

Destaca la necessitat de basar-se en la sostenibilitat i que la majoria de països moderns 
cerquen solucions de combinació amb el transport públic i també de reducció del CO2,  

Fa notar la traducció econòmica que té aquest tipus de decisions, perquè ja hi ha 
empreses que cotitzen i venen les emissions de CO2 que han evitat produir. 

Defineix el nou projecte com a molt més sostenible, molt més impactant i molt més 
respectuós, i assegura que es farà amb el consens institucional i veïnal (són moltes les 
associacions de veïns que ja han donat el seu suport al nou traçat dels accessos a 
Palma). 

S’alegra que la Sra. Cabrer hagi manifestat que li sembla bé el nou traçat de la via de 
circumval·lació que arribarà fins a la rotonda d’Establiments. Mostra la satisfacció del 
seu Grup pel fet que el PP faci costat al nou projecte. 

 

 El Sr. PASCUAL (vicepresident i conseller executiu d’Obres Públiques) manifesta que 
està totalment d’acord amb la intervenció i les afirmacions del Sr. Flaquer (UM).  

Observa que assisteix com a responsable del departament d’Obres Públiques, durant tres 
legislatures. Assenyala que, des del principi de la legislatura de 1999 ja ha defensat, 
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amb tot el suport tècnic del seu departament, que a Palma i a Mallorca hi mancava una 
via, després de la via de cintura, de quatre carrils, des del Carrefour de l’autopista de 
l’aeroport fins a la carretera de Valldemossa, perquè, al seu parer, era l’única forma 
d’intentar evitar que molts de vehicles que arribaven a la via de cintura des de la part 
forana, que no han d’entrar a Palma necessàriament, tinguessin una altra via alternativa. 
Fa notar que, sobretot, pensaven en els transports pesants.  

Diu que està satisfet, perquè a principis d’aquesta legislatura algú manifestava que hi 
hauria problemes perquè hi pogués arribar a haver-hi acord polític per tal de donar 
suport a una d’aquestes solucions i el cert és que ha de reconèixer la responsabilitat 
política de tots els membres del govern d’aquesta institució; s’han entès les propostes i 
les necessitats tècniques i s’han esforçat a cercar un nou traçat, lògicament amb el 
suport i l’assessorament dels tècnics.  

Destaca que s’ha afegit un nou element, que no existia fa sis o set anys, que és la 
ubicació del nou hospital de Son Espases; per tant, s’havia de donar una nova 
alternativa.  

Es mostra convençut que el traçat d’aquesta via alternativa a la Via de Cintura, que 
varen presentar el passat dissabte la presidenta i ell, compleix tot allò que pertoca per 
respondre a les necessitats actuals de Palma. 

Explica que aquesta via connecta els tres polígons (Son Rossinyol, Son Castelló i Can 
Valero) i, a més, amb el nou hospital de Son Espases i dóna una connexió directa, altra 
vegada, amb la via de Cintura per la zona de Son Moix, fins i tot amb la possibilitat de 
sortida de transports pesants del Dic de l’Oest per aquesta via. 

Reitera que compleix totes les necessitats i tots els objectius, per la qual cosa expressa 
el suport total, la seva satisfacció i, sobretot, el seu agraïment a l’esforç que han fet i a la 
dedicació dels companys de l’equip de govern. Comenta que a uns els ha costat més que 
a altres, però finalment hi ha hagut el convenciment que, tècnicament, aquesta és la 
solució adequada.  

Fa notar la gran diferència que existeix entre el projecte anterior i el que finalment es 
presenta. Diu que la idea del traçat és del tot diferent, com també ho és el model: no 
només és la reducció del 30% del territori, sinó que és un model que intenta tancar el 
creixement de Palma, cercant el Camí dels Reis i fent la construcció paral·lela a aquest 
camí, per aprofitar-lo en molts trams del seu traçat.  

Per fer-ne una definició clara, diu que la considera semblant a la carretera de Manacor, 
exactament amb la mateixa amplada, fins i tot amb rotondes i que intenta incloure els 
accessos a la via, molt més que com estava previst a l’anterior projecte, però la finalitat 
és la mateixa, tenir un vial de quatre carrils amb la capacitat suficient. 

Reconeix que existia un acord per fer un estudi de mobilitat i que és necessari fer-lo, 
sobretot un estudi d’alternatives per al transport públic. Diu que probablement la partida 
pressupostària adient es pot destinar a aquesta finalitat, però assegura que la proposta 
del nou traçat té, a més del suport del seu departament, el de l’equip que actualment està 
redactant el Pla director de carreteres; per tant, té el suport tècnic suficient.  
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Tot seguit, tracta els punts concrets de la moció de forma més detallada.  

Respecte al primer punt, diu que està clar, que els estudis tècnics, tant del Pla vigent 
com de la modificació de l’actual, parlen clarament de la necessitat de fer aquest tipus 
de via i de que incrementarà el nivell de servei de la Via de Cintura.  

Sobre el segon punt, on es proposa la urgència de que les obres comencin al llarg de 
l’any 2009, opina que no és possible adquirir el compromís perquè, com ha plantejat la 
Sra. Cabrer, hi ha una modificació del Pla director de carreteres, que té els seus 
terminis.  

Diu que, al seu parer, un cop arribat a un acord, abans de final d’any podrien fer 
l’aprovació inicial i, paral·lelament es pot fer el projecte. Ara bé, dependria molt de si 
finalment hi ha encomana de gestió o no i de qui redacta el projecte, perquè si el redacta 
el CIM és possible respondre i comprometre’s a uns terminis, però si no és així no es 
vol comprometre per un altre, per evitar que li puguin retreure un possible 
incompliment; assegura que ell vol complir.  

Sobre la llista d’obres que planteja la Sra. Cabrer, en el quart punt, diu que les obres que 
han de ser licitades pel Ministeri de Foment, les que fa el CIM segueixen el seu ritme, 
segons el calendari, i no hi haurà cap problema. A hores d’ara, el tercer carril de la Via 
de Cintura, des del mes de juny té el projecte acabat, i no tenen constància que s’hagi 
iniciat la licitació. La variant de Son Servera encara no té el projecte aprovat, tot i que 
saben que és imminent l’aprovació de les modificacions que s’han fet.  

Pel que fa al projecte de connexió a Es Molinar amb l’autopista de Llevant, a més de la 
variant de Porto Cristo i la de Llubí, dels quals existien uns projectes redactats pel CIM, 
es troben en procés de nova redacció per part del Ministeri de Foment.  

Respecte a l’enllaç de la MA-11 amb el polígon de Son Castelló, s’ha ajornat, 
lògicament, perquè és un projecte que aniria inclòs dins la nova solució que s’ha donat, 
que és la rotonda d’entrada al Polígon de Son Castelló.  

L’avantprojecte de la connexió de la Via de Cintura per la carretera de Manacor està 
preparat per presentar-lo al Ministeri de Foment i s’enviarà durant aquests propers dies.  

Per tant, aquesta és la situació actual, el Ministeri de Foment modifica els projectes de 
les obres que ha de dur a terme, fins i tots en alguns casos els fa nous. En conseqüència, 
no estam tan avançats com ens crèiem, però si existeix voluntat i s’aconseguís una 
encomana de gestió, potser es podrien dur endavant alguna projectes que ja estaven 
preparats.  

Tot seguit, presenta la seva proposta per aconseguir que s’aprovi per unanimitat la 
moció. Proposa que la moció quedi reduïda a dos punts i tot seguit els explica.  

El primer, molt semblant al que proposa el PP, que quedaria amb la redacció següent: 

“El Consell de Mallorca constata la necessitat de construir una via de ronda, connectora 
dels accessos a la ciutat de Palma, en aquesta legislatura.” 
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El segon, que substituiria el quart punt de la proposta del PP, amb la redacció següent: 

“El Consell de Mallorca insta el Ministeri de Foment a iniciar les obres previstes al 
conveni de carreteres signat el setembre de 2007, en compliment de dit conveni.” 

Considera que aquesta redacció seria acceptable per totes les parts.  

 

La Sra. CABRER agraeix les intervencions, sobretot perquè han demostrat encara més 
duresa que ella cap al Ministeri de Foment. 

Recorda que mentre ella va ser la responsable, durant la passada legislatura, es varen fer 
setze actuacions viàries, amb tot en contra, especialment per part del Ministeri de 
Foment, que va fer tot el possible per tal d’evitar que es fessin realitat. En aquest sentit, 
agraeix el suport moral d’aquestes manifestacions. Diu que no s’entén que passi encara 
el mateix, perquè precisament un dels motius dels pactes de govern era la coincidència 
del mateix color polític.  

Respecte al nom que es doni al projecte, diu que al seu Grup polític li és indiferent, per 
la qual cosa accepten la transacció del primer punt. Diu que el nom és el menys 
important, el que volen és solucionar el problema. 

Tot seguit, recorda la demagògia que s’ha fet amb tots els projectes de carreteres i 
també tots els retrets que s’han fet de projectes que venien d’anteriors batles del PSOE, 
però amb un totum revolutum s’acusava el PP de fer una destrucció del territori i 
s’assegurava que no s’havien de fer carreteres, sinó afavorir el transport públic.  

Fa notar en aquest sentit, que el PP defensava que s’havien de fer les dues coses i 
canviar els hàbits de transport de la ciutadania, creant un transport públic modern; 
aquest és el motiu de l’aposta pel metro, perquè molta gent deixa el cotxe a la 
Universitat i agafa el metro fins al centre de Palma. Certament, és molt difícil canviar 
els hàbits, però tampoc es pot ignorar les necessitats de la gent que per una o altra raó 
no podrà fer ús del transport públic i necessitarà sobretot seguretat, que és allò que es va 
aconseguir a algunes carreteres, que varen deixar de tenir el caràcter perillós que havien 
tengut fins aleshores.  

Posa els exemples de la variant d’Inca, de l’autovia Palmanova-Peguera –que és un 
projecte de la Sra. Margarita Nájera, i també retreu el que el PP va haver de patir- i de la 
carretera de la Universitat, que era un projecte històric, de l’època del conseller del 
Govern balear Sr. Jerónimo  Sáiz, que va ser molt polèmic, però del qual ella se’n sent 
molt orgullosa del resultat final, perquè abans era una carretera molt perillosa. 

Sobre l’ocupació del territori, diu que el fet d’haver-hi o no mitjana a les carreteres és 
un problema de previsió. En aquest sentit, recorda que fa quinze anys, el debat que 
mantenia l’esmentat exconseller, Sr. Jerónimo Sáiz, era el mateix: fer o no fer separació 
mitjana, que finalment es va fer i el temps li ha donat la raó, perquè potser la presidenta 
del CIM posarà la primera pedra d’un tram del tercer carril de la Via de Cintura, que 
falta, a més dels altres trams que s’han fet. Fa notar les conseqüències negatives que 
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hauria tengut el fet d’haver decidit no fer aquesta mitjana, des del punt de vista de les 
obres i de l’economia. 

Sobre el tema dels quilòmetres, diu que el PP no està disposat a acceptar mentides, 
perquè les coses són com són. Tot seguit, ho explica. 

En primer lloc, recorda que durant la passada legislatura, la postura d’EU-Els Verds i el 
PSM era contrària a qualsevol nova infrastructura; per tant, aquesta és una nova 
infrastructura viària.  

En segon lloc, també recorda que el PSOE va dir que un estudi de mobilitat demostraria 
que no s’ha de fer un segon cinturó. Retreu unes declaracions fetes durant la passada 
legislatura del Sr. Francesc Antich, actual president del Govern balear, en les quals 
assegurava que “el conveni de carreteres preveia el segon cinturó, que tendrà dos carrils 
de circulació en el tram comprès entre l’aeroport i Alcampo i un sol carril entre 
Marratxí i la Universitat”. Observa que, finalment, té dos carrils, de la qual cosa en dóna 
l’enhorabona al Sr. Pascual, perquè creu que ha aconseguit un acord important. Pensa 
que la decisió final, amb els quatre carrils, és una via d’alta capacitat, sense mitjana.  

Recorda que el projecte del PP del segon cinturó, amb franja de reserva viària, era fins a 
la carretera de la Universitat; és cert que existia la possibilitat d’arribar a Andratx, si en 
un futur era necessari, però no existia la franja de reserva corresponent.  

Diu que l’any 2003, el tram I era entre Alcampo i Continente, amb 4 carrils i amb 7,7 
kilòmetres, amb una inversió de més de 42 milions d’euros. Fa notar que això és 
exactament el mateix que es farà ara, sense mediana.  

A més, des de l’autopista d’Inca fins a la carretera de la Universitat, eren 4,4 kilòmetres 
de nou traçat, i ara es fan els mateixos kilòmetres, que en un tram fins a la carretera de 
Bunyola és exactament el mateix i després faran una via paral·lela al Polígon de Son 
Castelló fins arribar a la rotonda de Sóller; per tant, el nombre de kilòmetres serà molt 
semblant i aprofiten i desdoblen el Camí dels Reis.  

Reitera la demagògia que s’ha fet d’aquesta qüestió, com també sobre l’especulació 
urbanística. En aquest sentit, retreu que precisament ahir els responsables del GOB 
afirmaven que la nova via de ronda facilita el desenvolupament urbanístic, sobretot a la 
zona de Marratxí. 

Per acabar, insisteix en el fet que avui el debat s’ha de centrar a resoldre els problemes 
que encara no estan resolts, en matèria de construccions viàries, per facilitar l’accés a 
Palma.  

Tot seguit, refusa el to en què s’ha expressat el representant de la Unió d’Associacions 
de Mallorca, per la seva insistència en la destrucció del territori; pensa que és pura 
demagògia, com ha demostrat després la realitat.  

A continuació, a la vista de les opinions dels diferents portaveus, concreta el seu parer 
sobre els punts de la moció. 

Sobre el primer punt, diu que els resulta indiferent, es pot canviar.  



 151

Respecte al segon i al tercer punt, el PP els voldria mantenir talment.  

Opina que no és possible obrir un hospital, l’any 2010, i no tenir unes dates almenys 
compromeses. Respecte a l’encomana de gestió, està d’acord que si no existeix, l’equip 
de govern no tendrà el finançament i l’obra no es farà, però opina que és hora de 
plantejar-se fer alguna cosa, tot i no tenir l’encomana de gestió, perquè no és possible 
estar pendent eternament del Ministeri de Foment i que arribi la data d’obertura de 
l’hospital i s’hagin d’afegir als problemes actuals els que s’originin a la rotonda d’accés 
al nou hospital, ben greus. Per aquesta raó, planteja la necessitat de plantejar-se si 
convendria que el CIM destini la despesa que fa a fer alguna cosa i cercar una fórmula 
de finançament per a aquesta infrastructura, si no ho fa el Ministeri de Foment, vista la 
realitat.  

Reitera la necessitat de començar a preveure la situació futura i, si no hi ha acord, 
anuncia que el PP mantendria aquests punts.  

Pel que fa al quart punt, diu que al PP li és indiferent si es decideix rebutjar o instar al 
Ministeri de Foment a actuar; considera que ja ha quedat ben clar què opina l’equip de 
govern d’aquest ministeri. 

 

El Sr. FLAQUER (UM) intervé per demanar que es concreti la proposta i que s’acabi el 
debat, perquè considera que la seva durada és excessiva.  

La presidenta diu que els debats s’han de fer, perquè es tracta d’un tema molt important 
i mereix la discussió necessària; per tant, els Grups polítics que vulguin intervenir, tenen 
la paraula. 

 

El Sr. RAMON comenta que els paguen per fer aquesta feina.  

Respecte a les intervencions dures en contra de la ministra de Foment, les reitera i li diu 
que els socialistes ho poden fer. Observa que aquests dies s’estan aprovant unes 
mocions a tots els ajuntaments d’Espanya, de la Federació Espanyola de Municipis i 
Províncies (FEMP) a favor del finançament i fa notar que, en temps de l’expresident 
Aznar i de la ministra Rita Barberà, aquesta crítica hauria estat impossible.  

Respecte al metro, recorda a la Sra. Cabrer que el projecte anterior del metro no passava 
per Son Espases.  

La Sra. Cabrer li respon que aquesta opció venia després. El Sr. Ramon li respon que és 
clar, que venia després, perquè el PP sempre té sorpreses amagades que poc a poc van 
sortint.  

Sobre el segon cinturó, recorda i retreu a la Sra. Cabrer que en el seu projecte estava 
escrit que anava d’un polígon a un altre polígon, des de la PM19 fins a la PM1; per tant, 
la intenció existia i, si no tenien aquesta intenció, li demana per què passaven per 
darrera Son Sardina.  
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En resposta a un altre comentari de la Sra. Cabrer en el sentit que, en un futur, estava 
previst que arribàs fins a Andratx, li diu que l’actual projecte d’aquest equip de govern 
no ho deixa per al futur, sinó que es resoldrà amb transport públic, per la qual cosa el 
segon cinturó ja no és tal.  

Respecte a les declaracions del GOB, s’alegra de l’avenç que suposa que ara el PP hi 
estigui d’acord. Diu a la Sra. Cabrer que també vol donar la benvinguda a aquest model 
de carretera sostenible, en el qual l’important no és el nom, sinó el traçat i el consum de 
territori, per evitar tota l’especulació que ocasionaven els seus models de carreteres, 
durant l’època del govern del PP. 

 

La presidenta dóna la paraula al Sr. Pascual, per tancar el debat. 

 

El Sr. PASCUAL diu que no continuarà el debat, perquè considera que ja és suficient el 
que s’ha fet fins ara. 

Reitera el seu convenciment que, si no hi ha encomana de gestió, és obvi que no durà 
endavant el projecte el Consell Insular de Mallorca. Per tant, és absurd que l’equip de 
govern es posi un dogal. A més, no sortirà a exposició pública, ni pot sortir-hi fins que 
estigui aprovat, com a mínim inicialment, el Pla director de carreteres; és obvi, per tant, 
que és una incoherència mantenir el tercer punt tal com el proposa el PP. 

Respecte al segon punt, entén que d’acord a la proposta de primer punt que ha fet abans 
ja queda prou clar, perquè és evident que si es comença l’any 2009 no s’haurà acabat 
tota l’obra durant aquesta legislatura. Es mostra convençut que, resumit en dos punts, 
queda molt més clar el sentit de la moció. 

La presidenta assenyala que, finalment, s’accepta que la moció quedi reduïda als dos 
punts que ha indicat el Sr. Pascual durant la seva primera intervenció.  

 

La Sra. CABRER puntualitza que el PP vol que quedi ben clar que durant aquesta 
legislatura han de quedar començades les obres i quasi acabades. Per tant, si amb 
aquests dos punts queda reflectit, és possible arribar a la unanimitat.  

Els dos punts que ha explicat el Sr. Pascual s’aproven per unanimitat. 

 
 
PUNT 16. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELERS DEL PARTIT POPULAR 
REFERIDA A L'AUDITORIA AL CONSELL DE MALLORCA 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
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Atès el discurs de la en la passada Diada de Mallorca 2008 on se va fer referència expressa a la 
importància d’eradicar qualsevol brot de corrupció de la vida política. 
 
Atès la importància de garantir una imatge de transparència en la gestió pública davant tots els ciutadans, 
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 acorda auditar tots els departaments del Consell de Mallorca, incloses 
les entitats que depenen dels mateixos, des de juliol del 2003 fins al juliol del 2007. 
 
 

El Sr. MARTÍNEZ (PP) explica que el seu Grup presenta aquesta moció arran del 
discurs de la Sra. presidenta del Consell de Mallorca amb motiu de la Diada de Mallorca 
passada. Volen, com s’han dit en aquest Ple cinc vegades, apel·lar a la responsabilitat i, 
per tant, amb aquesta filosofia volen dur a terme aquesta moció, si és possible. 

Afirma que el Partit Popular intenta fer els deures i s’han llegit el discurs de la 
presidenta; un discurs que, sota el seu prisma subjectiu, va estar basat en dos pols 
importants: l’economia i els escàndols, cosa que al Partit Popular, lògicament, no li va 
agradar gaire, sobretot dins l’àmbit de la Diada de Mallorca, malgrat que volen que la 
justícia faci la feina que hagi de fer i sigui contundent. 

En aquest cas sí que troben –i així ho va dir el Sr. Font– que mancava més filosofia 
d’autogovern i, potser, més respecte cap als homenatjats aquest dia. El fons de la 
qüestió és que la Sra. presidenta parla de seny i de responsabilitat política, de credibilitat 
i de la mesura del sentit comú, amb la qual cosa estan d’acord però volen incidir en 
aquest discurs en què, després d’un camí de roses primigeni, la presidenta parlava de la 
llegenda històrica. 

Durant aquest discurs, idealitzat però no manco tocat de realisme, en tenir tothom 
assegut al Teatre Principal, va dir una sèrie de coses amb les quals no estan d’acord. 

Sí estan d’acord que els polítics han de tenir més cura per tenir la credibilitat de la 
societat, per a la qual cosa han de treballar tots junts, però no estan d’acord que hi hagi 
un to subliminar entre els bons i els dolents ja que la presidenta va dir “que no tots som 
iguals” i aquí hi ha el quid de la qüestió. 

Explica que el Sr. Font, en dos precs anteriors de 10/09/07 i 03/03/08, va sol·licitar que 
es fes una auditoria global d’aquesta institució i volen que es faci aquesta auditoria. Han 
demanat que sigui del període 2003-2007 però podria ser 2003-2008 i que sigui així a 
totes les àrees, tot començant per l’Institut Mallorquí d’Afers Socials i acabant per 
l’Institut de l’Esport Hípic. 

Al Parlament hi ha un exemple: al Consell de Govern de 19 de setembre es va presentar 
una proposició per fer una auditoria externa de la carretera d’accés a l’aeroport 
d’Eivissa i del desdoblament de la carretera d’Eivissa a Sant Antoni de Portmany per 
import de 870.000,00 euros. Opina que s’hauria d’auditar aquesta auditoria perquè és 
d’un import prou considerable. 
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Dit això d’unes carreteres d’Eivissa fetes durant la passada legislatura, que estan en 
perfectament fiscalitzades per la Intervenció General de la comunitat autònoma, que 
tenen el vistiplau favorable dels tècnics i dels enginyers d’aquesta comunitat i també 
una sentència favorable de l’Audiència Nacional, no és el mateix cas que aquest Ple que 
el passat dia 11 de juliol d’enguany va aprovar els 20 milions de més de la carretera de 
Manacor. 

Afirma que volen entrar en el fons d’aquest tema, es tracta d’un Ple passat i d’un 
assumpte amb una disconformitat de la Intervenció General del Consell de Mallorca i, 
aquest fet, no té res a veure amb les paraules –que volen que siguin creïbles– dels 
discursos de la presidenta. 

Comenta que volen demanar, en un punt de l’ordre del dia d’aquesta proposta d’acord, 
l’esmentada auditoria i, si no té res a amagar l’equip de govern, examinar la situació 
econòmica d’aquesta institució per comprovar si el seu estat financer reflecteix la 
realitat existent. 

En paraules de la Sra. Mascaró que, quan parlaven de la Televisió de Mallorca, 
apel·lava al Sr. Rubio i deia que la Televisió de Mallorca és una institució transparent i 
democràtica que s’ha de governar amb coherència i amb seny, paraules que el seu Grup 
ratifica tot i ser doctes i, per tant, creuen que aquesta auditoria hauria d’anar cap 
endavant. 

Diu a l’equip de govern que ara són ells que tenen la responsabilitat –tot i que quan es té 
l’encàrrec executiu o d’oposició en una institució, s’ha de ser responsable de per si– i 
haurien d’apel·lar a aquesta responsabilitat i aprovar aquesta moció. 

 

El Sr. FLAQUER (UM) anuncia, en primer lloc, que votaran en contra d’aquesta moció 
amb la qual no estan gens d’acord. 

Afegeix que aquesta institució té una sèrie de filtres de seguretat que potser no tenguin 
altres institucions.  

En aquests moments tenen una Intervenció General i una Intervenció Delegada que 
fiscalitza cada moviment que es duu a terme en aquesta casa. Diu que, fins i tot, aquest 
sistema de fiscalització, a l’hora de gestionar, va en contra de l’agilitat. Es tracta d’una 
Intervenció molt propera i molt minuciosa que suposa un primer filtre. 

Després existeix una Sindicatura de Comptes que els darrers anys ha fet uns informes 
molt durs, de vegades amb judicis de valors –cosa que no ha de fer mai un informe de la 
Sindicatura de Comptes– i els consta que el Consell de Mallorca s’ha pres molt 
seriosament les recomanacions de la Sindicatura i s’han adoptat, en tot cas, mesures 
correctores per part dels responsables polítics i dels responsables tècnics. 

El tercer filtre és que hi ha una sèrie de fundacions, consorcis i instituts que estan essent 
controlats i auditats per auditores externes i, per tant, això que demana el Sr. Martínez, 
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en molts de casos, quan surten del control directe, s’està duent a terme per auditories 
externes que fan els seus informes per a la Intervenció del Consell de Mallorca. 

Així doncs, els filtres de seguretat són exhaustius i encara que se’n posin més no vol dir 
que trobin més. L’important és que els filtres implantats funcionin i es facin amb 
professional perquè ara s’ha sabut que moltes auditores que auditaven segons quines 
coses ho feien malament i que no varen descobrir molts dels problemes que, amb 
posterioritat, han sortit. 

Aquest seria un debat que, potser, s’hauria de posar sobre la taula: qui audita les 
auditores; qui els dóna una nota; on és el nom d’aquestes auditores vinculades als 
escàndols que han sortit que cobraven una milionada i no s’adonaven del que passava 
davant els seus nassos. Per tant, no per posar 40 auditores –una darrere l’altra– que 
passin per un institut o per una fundació trobaran més problemes o més irregularitats. 

Al Consell de Mallorca es compta amb una cosa que no té ningú més: un Reglament de 
Subvencions i un Pla Estratègic de Subvencions. Un Reglament aprovat i que es 
compleix i un Pla Estratègic obligatori que va annex al pressupost. 

Considera que, potser, aquesta moció és oportuna en aquest moment però Unió 
Mallorquina no hi pot estar d’acord perquè en aquesta casa s’han fet les coses ben fetes i 
no hi ha res a amagar i posant auditores que auditin els interventors i els reglaments no 
faran més que embullar i, per això, el seu vot serà en contra. 

 

El Sr. ROSSELLÓ (Bloc per Mallorca) explica que el seu Grup considera que no és una 
moció en els termes que està plantejada. 

Li comenta al Sr. Martínez que, en primer lloc, discrepa de la valoració que ha fet del 
discurs de la presidenta que, al marge de temes polítics, a ell li va semblar un excel·lent 
discurs però, referint-se només al tema institucional, afirma que no sap com es pot fer, 
avui en dia, un discurs sense parlar de netedat en la vida política, de la lluita contra la 
corrupció i apel·lar a la necessitat de netejar la vida pública d’aquesta societat. 

Coincideix amb el Sr. Flaquer d’UM sobre quina és la forma de fer les coses. El Consell 
de Mallorca és un tipus d’institució diferent. No és una empresa pública ni una fundació 
ni un consorci que tenen manco filtres i que, precisament, tot el que està sortint ho està 
fent a empreses públiques. 

Aquesta institució està controlada amb molt de rigor per la Sindicatura de Comptes 
igualment que per la Intervenció General; és regeix per la Llei de règim local i, per tant, 
té uns filtres determinats diferents la qual cosa fa –com deia el Sr. Flaquer (UM)– que 
moltes vegades sigui més difícil la gestió i l’alenteixi. El que es guanya per una part es 
perd per una altra però ja està bé guanyar des del punt de vista de la garantia, de la 
seguretat i de la netedat pública. 
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Per tot això, considera que no és necessari, en aquests moments, plantejar una auditoria 
d’aquesta institució i recorda que el Partit Popular hi governava durant la legislatura 
passada. 

A continuació insta el Sr. Martínez perquè, tal i com qualsevol altre ciutadà d’aquesta 
comunitat, si té algun dubte de qualque element incorrecte, il·legal o de corrupció, vagi 
a la Fiscalia i el denunciï. En cas que sigui així ell l’acompanyarà però, mentrestant, 
creu que aquesta feina no és necessària. 

 

El Sr. RAMON (PSOE) proposa al Sr. Martínez que retiri la moció i si no la retiren, el 
seu Grup hi votarà en contra.  

Manifesta la seva sorpresa pel fet que el Partit Popular demani una auditoria sobre ell 
mateix perquè un terç del pressupost d’aquesta casa el gestionaven ells i hi tenien 16 
consellers que hi feien feina i vigilaven els consellers executius –dos consellers per cada 
conseller executiu–, és a dir, tenien prou temps per veure si les coses es feien bé. 

Reitera que no donaran suport a la moció perquè, com ja s’ha dit, s’està auditant: 
enguany hi ha un pla de feina on ja s’ha presentat l’informe de 2005, es recullen dades 
sobre tots els assumptes de 2006 i, fins i tot, aquest tercer trimestre ja es recullen dades 
de 2007, és a dir, que la Sindicatura de Comptes va bastant al dia i això suposaria gastar 
uns doblers de més. 

Això sí, si el Partit Popular coneix algun amagatall ocult o tenen qualque sospita que hi 
hagués corrupció, etc., l’haurien de dir directament per estalviar doblers i perquè hi 
actuï la Fiscalia directament. 

 

El Sr. ALEMANY (vicepresident i conseller executiu d’Hisenda i Innovació) comenta 
que, vista la moció i el moment actual, aquesta dóna peu que puguin dir què pensen del 
tema de la corrupció i de la transparència. 

El Sr. Martínez ha començat parlant del discurs de la presidenta en què destacava la 
importància d’eradicar la corrupció i, tal com ja ha dit el Sr. Rosselló, en aquests temps, 
per desgràcia, no es pot fer un discurs polític que no se’n parli. Tant de bo s’hi pogués 
parlar d’altres temes com ara és el tema de les carreteres, per exemple, i oblidar els 
temes que surten cada dia però amb les mocions que presenta el Partit Popular els 
obliguen a fer-ho. 

A més a més, ho fan a una institució que, com ha dit el portaveu d’Unió Mallorquina, 
no funciona com ho fan les institucions a les quals, fins ara, han anat sortint temes 
estranys.  

Les empreses públiques i els organismes autònoms tenen un altre tipus de funcionament 
distint al del Consell de Mallorca per, en primer lloc, la mateixa formació de la 
institució que, de sempre, ha tengut l’obligació de tenir una Intervenció que controli 



 157

totes les actuacions que es facin en matèria econòmica, cosa que fan totes les entitats 
locals: consells insulars i ajuntaments. 

Si al Partit Popular li interessa fer veure a la gent que és el moment d’investigar-ho tot i 
no confia en els intervencions, convendria que també fessin intervencions dels darrers 
quatre anys als ajuntaments d’Inca, de Manacor, de Llucmajor, etc.  

Això és entrar dins una dinàmica sense sentit, llevat que el missatge que es vol donar 
sigui que qui cerca l’eliminació de la corrupció és el Partit Popular i els que votin en 
contra de la moció és que no volen anar en contra de la corrupció. Entendria la moció si 
aquest és el seu missatge però no ho aconseguiran perquè és fàcil d’entendre que una 
institució amb empreses o organismes autònoms als quals no pot arribar perquè els ho 
impedeix la feina d’Intervenció es fan auditories externes. 

Han demanat que es controlin els números de la Televisió de Mallorca i, en aquest 
sentit, els explica que a la Televisió de Mallorca se li fan auditories externes però, 
potser, no se fien de les auditories externes. 

Pel que fa a aquesta institució, explica que existeixen dos controls importantíssims. Un 
és la Intervenció, que no la interventora només. Hi ha pobles que només tenen 
l’interventor i al Consell tenen un departament d’Intervenció amb quatre interventors 
més tot un equip. 

Es mostra satisfet pel fet que s’hagi reconegut que la pèrdua d’agilitat que comporten 
aquests controls va en benefici de la seguretat i li estranya que ara demanin que s’hi una 
faci una auditoria perquè llavors no quedaria temps per fer feina, prendre decisions i 
avançar. 

Assegura que els controls d’Intervenció són estrictes. Ho són perquè la Llei així ho 
mana i perquè aquesta institució està muntada de manera que permet que els controls 
siguin grossos. Algunes institucions tan grosses com aquesta no tenen, per ventura, 
muntat un sistema d’Intervenció com aquí i reitera que la Intervenció del Consell és tot 
un departament amb molts de tècnics superiors i d’interventors que vigilen totes les 
operacions que s’hi fan. 

A més d’aquesta tasca diària de fiscalització prèvia i posterior, hi ha unes persones que, 
des de la visió fresca i objectiva exterior, fan una altra revisió dels comptes d’aquesta 
casa i de totes les actuacions que s’hi han fet: és la Sindicatura de Comptes, que tampoc 
no és una persona sinó un grup de professional alguns dels quals varen ser nomenats pel 
Partit Popular. 

La Sindicatura de Comptes, amb un equip molt preparat per fer auditories, està auditant 
els comptes d’aquesta casa a posteriori i fan uns informes prou extensos i fins i tot 
exagerats, segons el Sr. Flaquer d’UM. Així doncs, opina que els comptes d’aquesta 
casa estan prou controlats. En cas que hi hagi qualque error i se’n té coneixement, doncs 
amb l’aportació de tots l’eliminaran.  

No obstant això, considera sorprenent que demani que s’auditin els quatres anys passats 
–i no el que s’està fent actualment–, cosa que no entén perquè, com ja ha dit el Sr. 
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Ramon, amb la quantitat de consellers que hi havia que controlaven el govern i li 
donaven suport, ho devien fer pensant que tot estava correcte i, ara, es demana per què 
es torna enrere i es veuen bubotes en aquelles coses que controlava el Partit Popular 

Això el fa reafirmar-se en la idea que aquesta moció no és per controlar el que passa o 
ha passat al Consell sinó per dir que el Partit Popular creu que s’han d’anar en contra de 
la corrupció i s’han de començar a fer les coses ben fetes. 

Insta el Sr. Martínez per tal que, si hi creuen seriosament, comencin per controlar els 
càrrecs que va tenir el Govern Balear els passats quatre anys i així s’evitaran sorpreses. 
El Partit Popular accepta, cada vegada que surt algun cas, que aquella persona ho ha fet 
malament i l’expulsen però ho fan quan la Guàrdia Civil els han posat les manilles. Els 
demana que mirin d’avançar-se en qualque moment a aquestes qüestions perquè és allà 
on, de moment, surten coses. 

Afirma que l’equip de govern del Consell, en aquest sentit, està tranquil sense que això 
impliqui posar la mà al foc per ningú perquè sempre hi poden haver errades. Reitera que 
el Consell de Mallorca té una revisió pròpia amb un funcionament autònom –que no 
està a les ordres del govern– que és la Intervenció i, a posteriori, tenen una institució 
externa a la casa que és la Sindicatura de Comptes que torna a revisar tots els comptes i 
això els dóna un grau de tranquil·litat que les coses es fan com toca i les que es fan 
malament es reflecteixen als informes. 

Creu que afegir un altre informe no aniria en benefici dels temes de corrupció sinó en 
perjudicis de les arques del Consell que haurien de pagar per una feina que ja s’ha fet 
dues vegades i, atesa l’actual situació, no considera que sigui encertat fer-ho. 

 

El Sr. MARTÍNEZ recorda que ell ha parlat del Consell de Mallorca i del discurs de la 
presidenta i l’equip de govern parla de la comunitat autònoma i dels escàndols. Tot i 
que li sembla molt bé que la Fiscalia actuï i que ho faci amb contundència, ara estan 
parlant de l’auditoria del Consell de Mallorca. 

Els mateixos partits que conformen l’equip de govern, al Parlament varen votar a favor 
d’una auditoria per valor de 870.000,00 euros per dues carreteres executades i 
fiscalitzades per la comunitat autònoma i pels seus tècnics. 

Així i tot, afirma que entén els arguments del Sr. Flaquer d’UM però el que vol el seu 
Grup és que els informes emesos per la Intervenció General es duguin a terme, 
s’escoltin i es llegeixin i recorda l’existència d’un informe en contra de la Intervenció 
General al reconeixement de crèdit de 20 milions d’euros per a la carretera de Manacor i 
l’han votat a favor. Per tant, molta Intervenció i molt de control però llavors no fan cas 
dels seus informes. 

Comenta que el Sr. Alemany li ha parlat del passat i afirma que l’entén i que ell també 
l’ha viscut i estan a favor que s’actuï en els casos de corrupció però ha tret casos de 
corrupció d’altres institucions i el seu Grup demana que s’auditin els comptes del 
Consell de Mallorca. 
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Pel que fa al comentari del Sr. Alemany sobre els ajuntaments, afirma que durant els 
cinc anys que ell ha exercit de regidor a l’Ajuntament d’Inca mai no ha votat a favor 
d’un informe en contra d’Intervenció, tot posant a disposició el seu càrrec de conseller 
si no fos així. 

Assegura que entén les postures exposades però reitera la intenció del seu Grup de 
transparència al Consell de Mallorca malgrat que no dubten de la Intervenció General 
però no acceptaran segons quins consells. 

 

El Sr. ROSSELLÓ respon que segurament aquest és un tema complicat per al Partit 
Popular i al Sr. Martínez li toca fer punts. 

Insisteix a dir que els arguments exposats són de pes i que al Consell de Mallorca hi ha 
un nivell de control evident que no hi és a altres institucions i, per tant, no té cap sentit 
plantejar-hi una auditoria com tampoc no en té plantejar-la aquí i no als ajuntaments que 
tenen el mateix règim de funcionament. Així doncs, tal com s’ha dit, això és una cortina 
de fum. 

 

El Sr. ALEMANY comenta que abans ha explicat tots els controls que té aquesta 
institució però encara se n’ha oblidat d’un que és que, fins i tot, s’estan auditant aquelles 
fundacions de què forma part el Consell de Mallorca com a patró. 

És a dir, ja no només es miren els comptes propis sinó també els d’aquells organismes 
dels quals formen part com, per exemple, la Fundació Teatre Principal, el Consorci 
d’Informàtica, etc. en els quals es fan auditories externes. 

Explica que una auditoria no és una fiscalia sinó uns professionals especialistes en 
auditar comptes que van a una institució i li revisen els comptes si aquells que els han 
encomanat l’auditoria tenen qualque pega. Una auditoria no arregla res perquè no 
condemnen ningú sinó que es limiten a dir el que hi han trobat. 

Per tant, el Consell de Mallorca té que un equip d’Intervenció –format per 4 interventors 
i molts de tècnics– i, a més, cada any, la Sindicatura de Comptes els fa una auditoria 
externa. Així doncs, afirma que, en fer-se dues auditories dels mateixos comptes, 
considera que ja estan prou auditats. 

En quant al comentari sobre la votació del Parlament a favor d’una auditoria, li diu al 
Sr. Martínez que, segons té entès, les empreses que depenen del Govern Balears s’han 
auditat sempre. Aquestes es varen auditar després del govern del Sr. Antich i no s’hi va 
detectar res i ara en fan una altra després del govern del Sr. Matas i s’hi estan detectant 
coses. 

Assegura que les auditories s’han fet sempre i insta a no posar-hi cortines de fum perquè 
les coses funcionen com han de funcionar i el més adient seria fer les coses bé i no 
haver de pagar perquè la gent detecti el que s’hagi fer malament. S’ha de procurar no fer 
res malament i no necessitar més despesa de control. 
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Reitera que el Consell està sotmès a dues auditories que no depenen dels polítics. Hi ha 
dos departaments independents que són Secretaria General i Intervenció General que hi 
són per dir el que hagin de dir sense interferències polítiques i a més, hi ha un altre 
control extern. 

Comenta que no entén la moció a no ser que estigui justificada per les qüestions que 
estan passant darrerament i no accepta que el Sr. Martínez li retregui que parli del passat 
perquè aquests són els titulars dels diaris d’avui mateix. Remarca que voldria no haver-
ne de tornar a parlar però ho farà cada vegada que hi hagi una moció que doni a 
entendre que al Consell de Mallorca es fan mangarrufes.  

Assevera que, cada vegada que això passi, defensarà la gestió del Consell de Mallorca 
tot i que potser hi hagi qualque mangarrufa, perquè no posa la mà al foc per ningú, però 
assegura que posen els mitjans perquè això no passi i la història és la que fa justícia, 
més que les auditories. 

 

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

 
 
INTERPEL·LACIONS 

PUNT 17. INTERPEL·LACIÓ QUE PRESENTA L’HBLE. SR. JAUME FONT 
BARCELÓ SOBRE EL FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE BOMBERS DEL 
CONSELL DE MALLORCA. 

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. Conseller 
Executiu del Departament d’Interior, Sr. Joan Lladó Binimelis, la INTERPEL·LACIÓ següent: 
 
 
FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE BOMBERS DEL CONSELL DE MALLORCA  

 

 

El Sr. FONT (PP) comença la seva interpel·lació dient que veuen amb preocupació la 
manca de projectes i d’activitat de la Conselleria d’Interior. 

Diu que els bombers estan descontents i molt preocupats pel funcionament del Cos de 
Bombers de Mallorca. S’hi han fet canvis que considera arbitraris i, en qualque cas, 
sense justificació. Opina que al Sr. Lladó li falta un important impuls pressupostari i, a 
més, també li falta –i això no costa doblers– il·lusió per desenvolupar la seva feina. 

Destaca la professional i la vocació de servei del personal del Cos de Bombers però la 
motivació, en aquests moments, és nul·la i creu que el Sr. Lladó ho sap. 
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El departament d’Interior no necessita, segons el seu punt de vista, més pegats sinó una 
estratègia global i real i que el Sr. Lladó s’hi impliqui.  

Hi falta plantilla i material. L’any passat s’havien d’aprovar 15 places noves (10 de 
bombers, 4 de caporals i 2 de tècnics) i no se n’ha coberta cap. A la darrera Relació de 
Llocs de Treball aprovada és cert que hi ha places però no estan dotades. 

Les infraestructures dels parcs de bombers estan antiquades i la formació que necessita 
aquest cos de seguretat no s’ha complit. Des que han arribat els nous responsables, 
l’únic que han fet ha estat tancar el parc de bombers de Can Picafort reduint, segons la 
seva opinió, l’efectivitat en el temps de resposta del cos. 

Afirma que, sota el seu punt de vista, fa la sensació d’estar interessats en fer semblar 
que tot funciona i el que aquí hauria de ser una prioritat és maximitzar els recursos per 
reduir el temps de resposta i que els bombers puguin fer la seva feina en les millors 
condicions possibles. Aquesta hauria de ser la prioritat i li consta que el Sr. Lladó 
comparteix aquesta opinió perquè així l’ha expressat. 

Tot seguit anuncia al Sr. Lladó que li farà una sèrie de preguntes perquè siguin 
contestades en aquesta interpel·lació. 

Li demana si sap que té la part forana discriminada respecte a Palma, quants de parcs de 
bombers hi ha a Mallorca, quants d’efectius té cada parc principal i quants d’efectius 
tenen els parcs de sortida immediata. 

Pel que fa a les autoescales, comenta que en cas d’incendi a algun indret del sud-est de 
Mallorca –ses Salines, Colònia de Sant Jordi o Cala Llombards– i necessiten 
l’autoescala, voldria saber d’on vendrà l’autoescala. També demana quants d’efectius 
varen cobrir l’incendi de l’estiu passat a un hotel a la Platja de Muro. Planteja quina 
imatge donaria Mallorca en cas d’un incendi i que no s’hi arribi amb els efectius que 
toca. 

Opina que, a nivell d’actuació immediata, s’està en precari per manca de personal i de 
mitjans. Els estàndards de resposta exigeixen que, per donar cobertura a tot Mallorca, es 
necessiten 11 parcs –6 comarcals i 5 de sortida immediata–. 

Afegeix que voldria saber si el Sr. Lladó sap quina és la tendència a tot el món en quant 
al servei d’emergències així com quants d’aquests serveis és cobreixen a Mallorca. 

Explica que “estar en precari” significa que, a dia d’avui, no es pot actuar com 
correspon davant una situació d’extrema gravetat i això li repercuteix al ciutadà. Ara 
que s’estan fent els pressuposts de 2009, afirma que la seguretat ciutadana no pot estar 
condicionada a un pressupost sinó que ha d’estar per damunt d’aquest condicionament. 

Cal fer un pla estratègic amb el compromís ferm de dotació immediata i inversió en 
formació que és imprescindible per a la situació límit que es viu. Una cosa és que no 
hagi passat cap desgràcia grossa i sembli que no passa res. 
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Existeix un greu problema de dèficit però el Partit Popular recolzarà una petició del Sr. 
Lladó d’increment pressupostari si es compromet a donar solució als problemes dels 
bombers de Mallorca. Li ho garanteix. 

La realitat d’avui és que les autoescales –les tres que hi ha– fa més de vint anys que les 
tenen i que els uniformes del personal tenen més de 4 anys molts d’ells –uniformes que 
no són de la millor qualitat. 

El protocol de seguretat exigeix que a cada intervenció hauria d’anar un caporal i sis 
bombers però creu que les guàrdies són de tres i li’n demana un aclariment. 

D’altra banda, retreu que no existeixin convenis de col·laboració ni tan sols amb 
l’Ajuntament de Palma cosa que és molt greu perquè quan es produeixen accidents a 
l’autopista d’Inca (Ma-13) a l’altura del CC Alcampo –cosa que, desgraciadament, és 
molt habitual–, es mobilitza el Parc d’Inca quan, clarament, hi arribaria abans el de 
Palma i igualment passa a la carretera de Valldemossa. 

Pel que fa a la formació continuada que necessita el Cos, es va realitzar un curs especial 
per fer front a incendis en vaixells. A aquest curs varen anar tots els bombers de 
l’Ajuntament de Palma i uns 30 bombers del Consell –més o manco un 15%– i demana 
què passa si hi ha un incendi en un vaixell i els bombers que estan de guàrdia no han 
rebut aquest curs, situació molt probable perquè només un 15% dels bombers tenen 
aquesta formació. 

Assegura que els bombers no tenen ni condicions en el maquinari del gimnàs i molts 
d’ells es paguen un gimnàs cada mes per estar en forma i, fins i tot, part del material que 
hi ha als gimnasos és dels mateixos bombers perquè s’han retardat una sèrie 
d’adjudicacions. 

Diu que, per començar, falta l’adjudicació definitiva de nou vestuari –que suposa que 
estarà a punt de fer-se– i molts d’uniformes tenen entre 4 i 10 anys. Falten 210 cascos 
amb pantalla antiradiació, més de 210 cascos per a incendis forestals, 100 màscares 
ERA de sistemes de comunicació, 16 caputxes de salvament i 64 llanternes adaptables 
al casc. Aquestes mancances suposen un greu problema d’operativitat.  

Ha passat un any i tres mesos des de les darreres eleccions. No se li poden demanar 
miracles als bombers perquè no compten amb els mitjans però el Sr. Lladó ha tengut 
temps més que suficient, després d’1 any i 3 mesos, per acabar amb aquesta situació, 
cosa que s’ha de veure reflectida en el pressupost de 2009. 

Durant el primer semestre de 2008 hi ha hagut 2.600 sinistres, dada que implica la 
següent mitjana d’activitat diària d’un bomber: 3 sortides per incendi, 3 per rescats o 
salvaments, 4 per sinistres diversos i 2 per falsa alarma. Els bombers realitzen serveis 
d’emergències cada dues hores i aquestes són dades extretes de la memòria del 
departament. 

D’altra banda, les oposicions fa un any que estan aturades per un recurs d’alçada i 
considera que un recurs d’alçada no pot aturar més el procés de les oposicions. Li 
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recorda al Sr. Lladó que va prometre al sindicat que, per al mes de desembre, tendria 
resolt aquest problema, cosa que espera que sigui així. 

A continuació li demana al Sr. Lladó si coneix la repercussió de la seva paràlisi total: el 
mes de gener de 2009 hi hauria d’haver les places ja donades. L’any passat va dir que 
eren 10 bombers, 4 sergents i 2 caporals, places que no s’han cobert. A més, els cursos 
de formació s’impartien dues vegades cada any i enguany no s’han impartit cap vegada. 
Així mateix, la flota de vehicles s’ha reduït i molts d’ells tenen més de 20 anys. 

Davant aquesta situació, amb un pla de modernització que l’equip de govern presentà 
amb un gran rebombori i ara diuen que és un esborrany i, fins i tot, l’han retirat. Un pla 
de modernització que incloïa les següents mesures concretes: connexió a internet ADSL 
al Parc de Sóller, una nova antena de televisió al Parc de Calvià, reparar les goteres del 
Parc d’Artà, taquilles noves per al rebost del Parc de Manacor, etc. No creu que això 
sigui un pla estratègic. 

Assegura que es necessita un pla de modernització i  un conjunt de propostes, ja! Així 
com que hi hagi doblers per poder, realment, funcionar. 

Tot seguit, li recorda al Sr. Lladó les preguntes formulades: si sap que té la part forana 
discriminada, quant de parcs de bombers té Mallorca, quants d’efectius té cada parc 
principal, quants d’efectius té el parc de sortida immediata, d’on vendran les autoescales 
en cas d’incendi al sud-est de Mallorca i els estàndards de resposta que s’estan donant. 

Especifica que aquesta interpel·lació és per tal de col·laborar amb el Sr. Lladó perquè 
consideren que la situació és fotuda i li han de donar una solució i s’han de plantejar el 
tema per tal que, en dos o tres anys, quedi resolt. Si hi hagués un problema, per 
exemple, a un hotel i tardassin en arribar i no tenguessin les eines que toquen, potser, 
després tots se’n penedirien; tots per igual: qui governa i qui no governa. 

 

El Sr. LLADÓ (conseller executiu d’Interior), en primer lloc, li agraeix al Sr. Font que 
hagi fet aquesta interpel·lació perquè denota que reconeix l’existència d’aquesta 
problemàtica. Una problemàtica que no comença fa un any i tres mesos. 

Comenta que, quan el Sr. Font diu que els vehicles tenen 20 anys, concretament les 
autoescales –que són caríssimes–, que hi ha vestuari de protecció personal que està a 
punt de caducar, etc., aquest no és un problema d’un any i tres mesos. 

Tot seguit li ofereix unes dades empíriques molt clares: les dades del pressupost. 
Pressupost que, per a emergències, va aprovar el Partit Popular i no val fer-hi 
demagògia. 

L’any 2006 el pressupost era de 10.420.000,00 euros. Per a l’any 2007 el PP el va reduir 
en 700.000,00 euros tot sent de 9.730.000,00 euros. Si les emergències són una prioritat, 
li demana al Sr. Font per què donaren suport a reduir aquest pressupost. El pressupost 
de 2008 s’hi ha incrementat en 1.300.000,00 euros, amb un total de 10.805.000,00 euros 
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més el que s’ha aconseguit extra dels convenis amb les asseguradores. Aquestes són 
dades empíriques, pel que fa a la voluntat. 

Durant aquest any i tres mesos s’ha desenvolupat una feina d’anàlisi i de planificació. 
Anàlisi i planificació perquè, tal i com s’han trobat la institució –sobretot l’Institut– no 
ha pogut fer gaire cosa més que analitzar i planificar.  

No obstant això, s’ha fet una anàlisi de les necessitats que hi ha de vehicles, s’ha anat 
parc per parc per conèixer les necessitats que hi havia a cada edifici, cosa que s’ha fet 
juntament amb els tècnics de la casa i, a més a més, també estan a punt de fer 
l’adjudicació de vestuari de protecció personal que, molt d’ells, ja estaven a punt de 
caducar. Això s’ha fet dins la part d’anàlisi de les eines que necessiten els efectius. 

Alhora, també s’ha fet una anàlisi territorial per conèixer quines són les necessitats 
territorials per donar resposta a tota la part forana en quant a emergències. 

Al nord de Mallorca hi havia un parc de bombers i se n’ha creat un de nou –el Parc 
d’Alcúdia– que, com ja ha dit en altres ocasions, no es va dotar de personal ni de 
vehicles. Es va triar el Parc d’Alcúdia perquè era aquell que, per les seves 
característiques i situació geogràfica, més bé donava resposta a la zona nord i, dia 16 
d’aquest mes, se signarà un conveni amb l’Ajuntament d’Andratx pel qual l’Ajuntament 
construirà el Parc de Bombers d’Andratx que el Consell de Mallorca dotarà d’efectius 
quan sigui el cas. 

Matisa que ha dit que ho faran quan sigui el cas perquè la relació de llocs de feina l’han 
plantejada com un instrument de planificació en virtut del qual s’han planificat les 25 
noves places a què feia referència el Sr. Font. 

L’instrument econòmic –la plantilla–, quan estigui construït el Parc de Bombers 
d’Andratx, ja el dotaran. Mentrestant, l’element de planificació i l’instrument ha de ser 
la plantilla.  

Així i tot, les deficiències són tan importants que s’ha de prioritzar. En aquest sentit, 
l’equip de govern pensa que s’han de prioritzar les necessitats més urgents que, en 
aquest moments, són d’inversió i no de creixement de personal –que també és 
necessari–, però s’està davant una situació d’uns vehicles que tenen 20 anys, d’uns 
edificis que també tenen 20 anys i encara no s’han reformat i d’uns vestuaris que estan a 
punt de caducar. Tot això ha estat una herència que han rebut en aquesta legislatura 
perquè, com ha dit el Sr. Font, això fa anys que està així. 

Durant aquest any i tres mesos s’han comprat eines, motoserres, 18 GPS, un vehicle de 
muntanya, s’ha incrementat la neteja dels parcs, s’ha iniciat la tramitació dels gimnasos, 
s’ha reconegut la nocturnitat dels bombers, etc. Tot i això, l’any 2008 s’hagués pogut 
incrementar més però no ha estat possible. 

Els canvis que s’han fet, tot referint-se al cap de servei, s’ha fet pensant en el servei. No 
pot ser que aquest servei només es dirigeixi des d’un punt de vista operatiu, també s’hi 
ha d’enfortir la part tècnica i administrativa si es vol comptar amb un servei realment 
efectiu. En aquest sentit, s’ha fet aquesta nova estructuració i aquests canvis. 
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Remarca que no els manca il·lusió però és evident que els recursos i l’estructuració 
heretada del servei d’emergència està totalment desfasada. A la resta del món, els 
serveis d’emergències se consorcien i es creen agències.  

Això no passa a l’Estat Espanyol on hi ha 136 cossos de bombers, una situació molt 
mala de gestionar i, per això, s’ha començat a fer feina conjuntament amb la Direcció 
General del Govern de les Illes Balear per tendir cap a la creació d’una agència de 
gestió integral perquè, com sap el Sr. Font, l’Ajuntament de Palma té tres vegades més 
pressupost que el Consell de Mallorca en qüestió d’emergències, per això, no és 
d’estranyar que pugui prestar un millor servei. 

Malgrat això, assegura que estan aquí per fer feina i es mostra convençut que les 
urgències a Mallorca estan més ben cobertes avui que no ahir i que hi continuaran fent 
feina. 

 

El Sr. FONT afirma que li hagués agradat que el Sr. Lladó li hagués contestat les 
preguntes formulades i que després les hi recordarà perquè vol conèixer quina és la seva 
opinió al respecte i ell no comptarà amb un altre torn de rèplica. 

Reitera les qüestions abans formulades: quants d’efectius tenen a cada parc, quants 
d’efectius tenen els parcs de sortida immediata, quantes persones hi ha a cada lloc.  

Ressalta que aquesta és una informació que s’ha de conèixer perquè quan es diu que és 
prioritària la dotació econòmica del pressupost, és cert que és prioritari comprar tots els 
equipaments de seguretat de tots els bombers. Així com també és veritat que cal que hi 
hagi l’ajuda econòmica necessària perquè els vehicles estiguin en condicions i siguin els 
que pertoquen. 

En canvi, no és veritat que hagin d’estar pendent que es dotin les 25 places fins que no 
s’hagi fet el Parc d’Andratx: es necessiten més bombers. 

Afegeix que, cada parc principal, toca tenir una dotació de 7 efectius –més els dies 
lliures i els que roten– i, moltes vegades, són 5 o 6. En els parcs de sortida immediata 
són 3 efectius –perquè el quart té el dia lliure– i aquesta situació és insostenible. 

Explica que a l’incendi de la Platja de Muro se va arribar amb tres persones i 
l’autobomba la va haver de manejar un policia municipal de Muro perquè un bomber 
s’encarregava de l’evacuació de les persones per un lloc determinat...  El protocol diu 
que, com a mínim, hi ha d’haver 6 bombers que arribin a un sinistre com aquest.  

Reconeix que hi ha dificultats que venen d’enrere però el Partit Popular no ha gestionat 
mai els bombers; ha recolzat els pressuposts dels darrers quatre anys, d’igual manera 
que grups polítics que conformen el Bloc per Mallorca recolzaren els pressuposts dels 
vuit anys anteriors –de 1995 a 2003–. És a dir, el Partit Popular l’ha recolzat quatre 
vegades i els companys del Sr. Lladó vuit, més enguany que fan nou, i l’any que ve, deu 
vegades. 
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Creu que el Sr. Lladó està confús en quant a com ha de dur la Conselleria d’Interior. 
Potser tenia il·lusió en començar però és un tema complicat perquè li fan falta molts de 
doblers, segurament més de 7 milions d’euros per posar les coses en condicions. 

L’Ajuntament de Palma no és que tengui més doblers, és que hi destina més doblers. La 
Conselleria d’Interior té més doblers que l’Ajuntament de Palma i en fa el següent 
aclariment: el Consell de Mallorca compta amb el Sepreisal que li paga, cosa que no té 
l’Ajuntament de Palma. 

Un altre cas distint és el de l’IBANAT que ningú no li paga res i posa els doblers la seva 
Conselleria i basta comparar què era IBANAT l’any 2003 i demanar als treballadors i 
als sindicats què era IBANAT l’any 2007. En canvi, el cos que ha anat quedant, a poc a 
poc, sense els mateixos instruments que tenen els altres és el Cos de Bombers del 
Consell de Mallorca.  

Destaca aquest problema i que s’ha d’arreglar el pressupost encara que no podrà ser en 
un any, però han de ser capaços de, durant 2009, 2010 i 2011, planificar de quina forma 
comptaran amb els doblers que necessiten per dotar el servei de bombers, perquè si 
passa alguna cosa, el seu Grup no se’n sentirà responsable. 

En quant a la pregunta d’on vendria l’autoescala en un incendi en el sud-est de 
Mallorca, respon que hauria de venir de Manacor, és a dir, un hotel a Cala Llombards o 
a la Colònia de Sant Jordi hauria d’esperar que l’autoescala vingués de Manacor, més de 
25-27 minuts d’intervenció per arribar-hi. En un hotel de quatre o cinc plantes ho 
podrien trobar tot fet. 

Manifesta el seu desig de continuar amb la sort que han tengut fins ara, que és 
necessària, però no es poden confiar aquestes qüestions a la sort. No es pot dir que la 
prioritat sigui només inversió en material –encara que després ha dit que era paral·lela 
amb personal– sinó també en personal. Imprescindible en personal. Si es cobreixen les 
25 places abans esmentades, li assegura al Sr. Lladó que tendrá més gent i no haurà de 
tenir tres persones esperant en els parcs de sortida immediata. 

Davant aquesta situació –que no els ha pogut negar–, el seu Grup li proposa que 
presenti el pla estratègic i si no s’hi compromet, anuncia que duran una moció el mes 
que ve. Reitera que el pla estratègic del Cos de Bombers s’hauria de presentar dins els 
primers quinze dies del mes de novembre perquè, si no, no serà creïble aprovar un 
pressupost, per a 2009, sense tenir clar quin és l’objectiu i la globalitat que té el Cos de 
Bombers. 

Comenta que el Partit Popular vol ajudar el Sr. Lladó i que, amb la responsabilitat que 
han demostrat avui, és amb la responsabilitat que volen col·laborar amb ell. 

 

El Sr. LLADÓ reconeix l’existència d’un problema estructural en la gestió 
d’emergències i, en aquest sentit, ara s’està en negociacions amb el Govern de les Illes 
Balears per tal de cercar una solució perquè les autoescales puguin ser compartides 
entre l’Ajuntament de Palma i el Consell de Mallorca així com les despeses. 



 167

Al marge d’això, afegeix que al Cos de Bombers de Mallorca no se li està fent cap favor 
perquè aquest Cos de Bombers dóna sortida a tots els sinistres. No hi hagut cap sinistre 
que, per culpa dels Bombers de Mallorca, no hagi anat bé. Això vol dir que es compta 
amb un Cos de Bombers que està format –avui mateix es fa un curs a Alcúdia sobre 
intervenció en vaixells. 

Reitera la intenció de prioritzar les inversions en aquelles qüestions que considerin més 
urgents i recorda el seu compromís d’inversió en personal i la part social. Anuncia que 
abans d’acabar l’any hi haurà un calendari de cara a cobrir totes de places de manera  
definitiva: bombers, caporals, sergents i suboficials. 

Confirma que el seu objectiu és aquesta planificació i aquest calendari, de la mateixa 
manera que s’han compromès també, en la part social, a la presentació d’un pla de 
modernització que serà presentat en un termini de tres mesos després de la incorporació 
del nou cap de servei i, en un parell de mesos, es consensuarà amb els sindicats. 

Tot i que no vol entrar en anècdotes, comenta que en crear-se el servei de bombers, hi 
havia vegades que havien d’anar a apagar incendis amb un extintor però, en aquest 
moment, no s’està en aquesta situació sinó que és un Cos professional. 

També aclareix que l’oferta pública d’ocupació, que va començar l’any 2006, finalitza 
aquest mes de novembre per haver-hi hagut de resoldre algunes qüestions com un 
certificat que no era bo o donar pròrroga a una bombera per una malaltia. 

Ara, el mes de novembre el personal tendrà una estabilitat en el seu lloc de feina i això 
redundarà en el mateix servei, més del que encara hi redunda. 

 

DESPATX EXTRAORDINARI 
 
 
PRIMER PUNT. CONTRACTACIÓ PRESTEC EXERCICI 2008 
 

En primer lloc, es vota la urgència de la inclusió d’aquest punt. 

S’aprova la inclusió, per unanimitat. 

 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu d’Economia i Hisenda: 
 
Atesa la necessitat de concertar un préstec de 25.000.000,00 euros, amb la finalitat de finançar les 
inversions als capítols 6 i 7 del pressupost propi de despeses per a 2008. 
 
Atès l’informe tècnic sobre les ofertes econòmiques presentades per les diferents entitats financeres, i 
essent la més avantatjosa pels interessos del Consell de Mallorca, la presentada per l’entitat financera 
DEXIA SABADELL SA, i vist l’informe de la interventora general, aquest Conseller Executiu proposa al 
Ple de la corporació la següent  
 
 
PROPOSTA D’ACORD 
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1r.- “Aprovar la contractació de una operació de préstec amb l’esmentada entitat amb les condicions 
següents: 
 
a) Per un capital de 15 milions d’euros: 
  

Import 15.000.000 � 
Termini 12 anys amb 2 de carència inclosos 
Tipus d’Interès Euribor trimestral + 0,30% 
Comissions  Obertura: 0 � 

Cancel·lació anticipada: 0% 
Interessos demora EONIA+1% 
Amortització  Trimestral 
Garantia Cap 
Finalitat Inversions pressupost 2008 

 
b) Per un capital de 10 milions d’euros 
   

Import 10.000.000 � 
Termini 12 anys amb 2 de carència inclosos 
Tipus d’Interès 1) Durant el període de disposició i carència 

(dos anys): Euribor trimestral + 0,10% 
2) Durant els 10 anys següents: tipus fixo del 

4,82, excepte que l’Euribor trimestral sigui 
superior al 6%, que s’aplicarà l’Euribor 
trimestral sense marge 

Comissions  Obertura: 0 � 
Cancel·lació anticipada: valor del tipus bonificat 
vigent en el mercat, en el moment de la cancel·lació, 
assumint el Consell el cost 

Interessos demora EONIA+1% 
Amortització  Trimestral 
Garantia Cap 
Finalitat Inversions pressupost 2008 

 
 
2n.- Aprovar els projectes de contractes que s’adjunten a aquesta proposta 
 
3r.- Facultar a l’Honorable presidenta perquè en nom i representació del Consell de Mallorca, pugui 
firmar tots els documents que siguin necessaris per a dur a bon terme aquest acord. 
 
 

La presidenta dóna la paraula al Sr. Alemany, per tractar el fons de la qüestió. 

 

El Sr. ALEMANY (vicepresident i conseller executiu d’Hisenda i Innovació) diu que no 
farà cap intervenció, sinó només una puntualització perquè ha detectat un error a 
l’apartat que indica la finalitat de la part dels 10 milions. Adverteix que allà on diu 
“pressupost 2007” ha de dir “pressupost 2008”. 

A continuació, es fa la votació. 
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S’aprova per desset vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM), setze vots en contra 
(PP) i zero abstencions. 

 
 
PRECS I PREGUNTES 
 

El Sr. RUBIO (PP), anuncia que el seu Grup retira les preguntes. 

Retirada. 

 

PUNT 18. PREGUNTA QUE FORMULA PREGUNTA QUE FORMULA 
L’HBLE. SR. TOMEU MARTÍNEZ OLIVER A L’HBLE. SRA. JOANA LLUÏSA 
MASCARÓ MELIÀ ( SUBVENCIÓ ANUAL AL CASAL BALAGUER) 

Retirada. 

 

PUNT 19. PREGUNTA QUE FORMULA PREGUNTA QUE FORMULA 
L’HBLE. SR. TOMEU MARTÍNEZ OLIVER A L’HBLE. SRA. JOANA LLUÏSA 
MASCARÓ MELIÀ ( ESPAI CULTURAL MALLORCA) 

Retirada. 

 

PUNT 20. PREGUNTA QUE FORMULA PREGUNTA QUE FORMULA 
L’HBLE. SRA. AINA RODRÍGUEZ ARBONA A L’HBLE. SR. MIQUEL 
ROSSELLÓ DEL ROSAL ( PROJECTE DE DEMOLICIÓ CASES DE 
LLUCALCARI) 

Retirada. 

 

PUNT 21. PREGUNTA QUE FORMULA PREGUNTA QUE FORMULA 
L’HBLE. SRA. CARMEN GARZÓN PELEGRÍN A L’HBLE. SRA. 
PRESIDENTA (CONVENIS 2008 AMB LES FEDERACIONS ESPORTIVES) 

Retirada. 

 

PUNT 22. PREGUNTA QUE FORMULA PREGUNTA QUE FORMULA 
L’HBLE. SRA. CARMEN GARZÓN PELEGRÍN A L’HBLE. SRA. 
PRESIDENTA (SUBVENCIONS 2008 ALS CLUBS ESPORTIUS) 

Retirada. 
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La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta, (que 
consta de 170 pàgines rubricades). 

El secretari general     Vist i plau 

La presidenta 
 

 


