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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE MALLORCA  
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.: 4/2009 
Caràcter: ordinària  
Data: 5 de març 2009 
Horari: 10.08 a 15.55 h 
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) 
Antoni Nadal Urrea (PSOE) 
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)   
Cristina Moreno Mulet (PSOE)   
Josefina Ramis Rigo (PSOE)   
Miquel Ramon Matas (PSOE)  
Maria Pilar Sansó Fuster (PSOE) 
Joana Lluïsa Mascaró Melià (Bloc per Mallorca)  
Miquel Rosselló del Rosal (Bloc per Mallorca)   
Miguel Angel Flaquer Terrasa (UM) 
Dolça Mulet Dezcallar (UM)  
Antoni Pascual Ribot (UM) 
 
Jeroni Miquel Mas Rigo, secretari 
Elena Montejo Fuentes, interventora general 
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Conseller que excusa l’assistència: Hble. Sr. Joan Lladó Binimelis (Bloc per Mallorca) 
 

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

En el punt 4t surt la Sra. Garzón ( PP) que retorna en el punt 5è. En el punt 10è surt la 
Sra. Garzón ( PP) que retorna en el punt 13è. En el punt 14è surt el Sr. Flaquer ( PP) que 
retorna en el punt 18è. En el punt 16è surt el Sr. Martínez ( PP) que retorna en el punt 
20è. En el punt 21è surt la Sra. Garzón ( PP) que retorna en el punt 22è. En el punt 23è 
surt el Sr. Álvarez (PP) que retorna en el punt 24è. En el punt 24è surt la Sra. Garzón ( 
PP) que retorna en el punt 26è. En el punt 26è surten la Sra. Cabrer ( PP) i el Sr. 
Álvarez ( PP) que retornen en el punt 27è. En el punt 27è surt el Sr. Flaquer ( PP) que 
retorna en el punt 29è. 

Ordre del dia 

1. LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS ( 5-2-09  I  12-2-09) 

PRESIDÈNCIA 

2. DECRETS A DONAR COMPTE 

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

b) NOMENAMENT MEMBRES COMISSIÓ DE CONTROL ESPECÍFIC DE 
LA RÀDIO I TELEVISIÓ DE MALLORCA. 

c) CESSAMENT DIRECTORA INSULAR DE JOVENTUT. 

d) NOMENAMENT DIRECTOR INSULAR DE JOVENTUT. 

e) NOMENAMENT MEMBRES COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL I DE 
COMPTES. 

f) NOMENAMENT DIRECTORA INSULAR D’ASSESSORAMENT 
MUNCIPAL.  

3. DECRETS A RATIFICAR 

a) NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DEL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA A LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA CAIB I EL 
CONSELLE INSULAR DE MALLROCA EN MATÈRIA DE CARRETERES. 

b) NOMENAMENT D’UN REPRESENTANT DEL CONSELL DE 
MALLORCA A LA SUBCOMISSIÓ PER A L’ESTUDI I MODIFICACIÓ DEL 
REGLAMENT DE SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES. 

DEPARTAMENT DE CULTURA I PATRIMONI 

4. PROPOSTA DE CESSAMENT I NOMENAMENT DE NOU MEMBRES, 
TITULARS I SUPLENTS, DEL CONSELL ESCOLAR DE MALLORCA. 
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5. PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIÓ DE BÉ D’INTERÈS CULTURAL, 
AMB LA CATEGORIA DE CONJUNT HISTÒRIC, A FAVOR DEL LLOGARET DE 
SES OLLERIES, TERME MUNICIPAL DE SANTA EUGÈNIA. 

6. PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIÓ DE BÉ D’INTERÈS CULTURAL, 
AMB LA CATEGORIA DE CONJUNT HISTÒRIC, A FAVOR DEL LLOGARET DE 
SES COVES, TERME MUNICIPAL DE SANTA EUGÈNIA. 

7. PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIÓ DE BÉ D’INTERÈS CULTURAL, 
AMB LA CATEGORIA DE CONJUNT HISTÒRIC, A FAVOR DEL LLOGARET DE 
SES ALQUERIES, TERME MUNICIPAL DE SANTA EUGÈNIA. 

8. PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIÓ DE BÉ D’INTERÈS CULTURAL, 
AMB LA CATEGORIA DE MONUMENT, A FAVOR DEL SISTEMA HIDRÀULIC 
DE LA FONT DE MESTRE PERE I SÍQUIA DE NA CERDANA (TERMES 
MUNICIPALS DE PALMA, VALLDEMOSSA I BUNYOLA). 

DEPARTAMENT D’HISENDA I INNOVACIÓ 

9. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 
DEL CONSELL DE MALLORCA PER A L’ANY 2009. 

10. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 3 DE MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2009. 

11. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 
DEL CONSELL DE MALLORCA PER A L’ANY 2009. 

12. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 4 DE MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2009. 

13. CESSIÓ GRATUÏTA A FAVOR DEL CONSORCI PALMA ARENA DELS 
TERRENYS ON S’UBICA EL VELÒDROM COBERT DE PALMA.  

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA 

14. . ADHESIÓ DEL CONSELL DE MALLORCA A LA FUNDACIÓ 
DEMOCRÀCIA I GOVERN LOCAL 

DEPARTAMENT D’ESPORTS I PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL 

15. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI PER 
A LA CONSTRUCCIÓ DEL VELÒDROM DE PALMA.  

DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL 

16. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA D’OBRES I SERVEIS I DE 
CARRETERES DE 2009, DEL PLA PLURIANUAL 2009/2010/2011 I DE LES 
ACTUACIONS QUE ES FINANCEN MITJANÇANT CONVENI ADMINISTRATIU 
(PRIMERA PART). 
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DEPARTAMENT D'ECONOMIA I TURISME 

17. PROPOSTA NOMENAMENTS DE LES PERSONES QUE REPRESENTEN AL 
CONSELL DE MALLORCA A LA COMISSIÓ DE BIOSEGURETAT. 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 

18. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ADDENDA AL 
CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL GOVERN DE LES 
ILLES BALEARS I EL CONSELL DE MALLORCA PER AL FINANÇAMENT DE 
LES INVERSIONS DEL PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIÓ DEL 
RESIDUS URBANS DE MALLORCA. 

DEPARTAMENT D’INTERIOR 

19. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT DE PREVENCIÓ DE RISCS 
LABORALS DEL CONSELL DE MALLORCA. 

20. MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DEL CONSELL DE 
MALLORCA PER A L’ANY 2009. 

MOCIONS 

21. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PP REFERIDA A ELIMINACIÓ 
PLACES D’ALTS CÀRRECS I ASSESSORS. 
 
22. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PP REFERIDA A PAGAMENT A 
LES ASSOCIACIONS DE GENT GRAN, ENTITATS ESPORTIVES I 
ESPORTISTES. 
 
23. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PP REFERIDA A AGILITZAR 
RESPOSTES A SOL.LICITUD DE DOCUMENTACIÓ . 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS COM A 
CONSEQÜÈNCIA DEL DEBAT DE POLÍTICA GENERAL 

24. PROPOSTES DEL GRUP DE CONSELLERS DEL BLOC PER MALLORCA. 

25. PROPOSTES DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR. 

26. PROPOSTES DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES. 

27. PROPOSTES DEL GRUP DE CONSELLERS D’UNIÓ MALLORQUINA. 

INTERPEL.LACIONS 

28. INTERPEL.LACIÓ QUE FORMULA L’HBLE. SR. BARTOMEU MARTÍNEZ 
OLIVER SOBRE POLÍTICA DE PERSONAL DEL TEATRE PRINCIPAL. 

DESPATX EXTRAORDINARI 

PRECS I PREGUNTES 
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29. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. JAUME FONT A L’HBLE. SR. 
JOAN LLADÓ (INFORMACIÓ SOBRE OPOSICIONS ENCARREGAT 
MAGATZEM COS BOMBERS) 
 
30. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. JAUME FONT A L’HBLE. SR. 
JOAN LLADÓ (RECONEIXEMENT FRAU OPOSICIONS ENCARREGAT 
MAGATZEM COS BOMBERS) 
 
31. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. JAUME FONT A L’HBLE. SR. 
JOAN LLADÓ (MESURES EN CAS DE FRAU OPOSICIONS ENCARREGAT 
MAGATZEM COS BOMBERS) 
 
32. PREGUNTA DE FORMULA L’HBLE. SR. FERNANDO RUBIO A L’HBLE. 
SRA. PRESIDENTA (AUDIÈNCIA RÀDIO I TV DE MALLORCA) 
 
33. PREGUNTA DE FORMULA L’HBLE. SR. FERNANDO RUBIO A L’HBLE. 
SRA. PRESIDENTA (POLÍTICA APOSTES I JOC HÍPIC DE MALLORCA) 
 
34. PREGUNTA DE FORMULA L’HBLE. SRA. CARMEN GARZÓN A L’HBLE. 
SRA. DOLÇA MULET (SITUACIÓ MONITORS POLÍTICA HIVERN SAN 
FERRAN). 
 

Desenvolupament de la sessió i acords 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 

La Sra. presidenta llegeix la següent declaració institucional, pactada entre tots els 
Grups polítics: 

“Commemoram, un any més, una data clau en la lluita pels drets de les dones, dia 8 de 
març és una fita per reivindicar, per somniar i per prendre compromisos en el camí cap a 
la igualtat d’oportunitats. 

L’origen d’aquesta data es remunta a 1857 quan a Nova York hi va haver una marxa de 
dones treballadores d’una fàbrica tèxtil en protesta per les condicions del seu treball.  

Altre fet important que va condicionar aquesta data va ocórrer en 1908 també a Nova 
York quan un grup de dones treballadores, costureres industrials de grans fàbriques, es 
declaren en vaga per protestar per les seves condicions laborals demanant un augment 
del salari, una reducció de la jornada laboral i la fi del treball infantil. Durant aquesta 
vaga pacífica 129 dones varen morir cremades en un incendi en la fàbrica Cotton Textile 
Factory, aquest incendi va ser provocat pels mateix amos de la fàbrica. Es creu que això 
va ocórrer el 8 de març d’aquest any.  

En 1909 es va celebrar per primera vegada als Estats Units el dia de la dona treballadora 
responent a una declaració del Socialist Party of America. L’any 1910 es va proposar 
dia 8 de març com a dia internacional de la dona treballadora. L’any següent, el 1911, i 
en resposta a aquest decret, més d’un milió de dones i homes europeus van participar en 
manifestacions per demandes d’igualtat per a la dona.  
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Aquesta data ens recorda, que només des del compromís col·lectiu i institucional es 
poden materialitzar les reivindicacions de les dones i donar-li forma a través de les 
legislacions, reglamentacions i mesures concretes que permeten compensar situacions 
de desigualtats històriques entre homes i dones.  
 
La Ley para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, des del compromís contra 
qualsevol tipus de discriminació directa o indirecta marca el camí a seguir per les 
institucions.  

El Consell de Mallorca, amb aquesta voluntat cap a la plena igualtat de les dones en tots 
els àmbits, ha creat la primera Direcció Insular d’Igualtat que, d’acord amb la premissa 
de la transversalitat de les polítiques d’igualtat de gènere, està posant en marxa 
mecanismes de participació i promoció de la igualtat.  

Molts són els avanços, però també els reptes que tenim per davant.  

Les desigualtats salarials; la feminització de la pobresa, molt vinculada a col·lectius de 
dones immigrades, que són encara més vulnerables; l’explotació sexual de dones; la 
precarietat laboral vinculada a contractes a temps parcials, del que sembla que les dones 
som membres nades; el sostre de vidre que sota prejudicis i idees sexistes impossibiliten 
la promoció de les dones i la manca de coresponsabilitat a les famílies, que fa que les 
dones tinguin el seu temps contínuament expropiat, són alguns dels exemples d’aquesta 
desigualtat.  

Des del Consell de Mallorca continuarem fent feina removent tots els obstacles 
necessaris que possibilitin aquesta equitat de drets. Volem una Mallorca on tots els 
homes i totes les dones tenguin els mateixos drets i punts de partida. Aquest ha de ser el 
principi del mèrit: la igualtat d’oportunitats.  

Hem d’estar més vigilants no només per no donar passos cap enrere en els drets 
adquirits per les dones, sinó per assentar els fonaments d’un nou i necessari model 
econòmic i social més equitatiu i més igualitari.  

La transformació imprescindible del nostre país ha d’incorporar necessàriament 
l’experiència, coneixements i valors de les dones. No podem permetre’ns perdre aquest 
enorme potencial.  

L’actual situació de crisi econòmica ha posat en evidència la insuficiència d’un sistema 
en el qual, a més d’altres problemes, també existeixen importants bretxes de gènere. És 
el moment d’assentar un nou model econòmic i social centrat en les persones i en el seu 
benestar. Un nou model que parteixi del concepte de desenvolupament sostenible i de la 
igualtat real i efectiva de totes les persones.  

Una societat moderna que es defineix com democràtica no pot prescindir ni de la 
capacitat, ni del talent, ni de la formació de la meitat de la seva població, les dones.” 
 

PUNT 1. LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS ( 5-2-09  I  
12-2-09) 

S’aproven les actes anteriors per unanimitat. 

PRESIDÈNCIA 

PUNT 2. DECRETS A DONAR COMPTE 
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a) RELACIÓ DECRETS I RESOLUCIONS ADOPTATS DES DE LA DARRERA 
SESSIÓ PLENÀRIA. 

Es dóna compte de la següent relació de decrets i resolucions: 

 
DECRETS DE 
PRESIDÈNCIA 

     

DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

CONTRACTACIÓ 10/02/09 DESESTIMAR RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ FERIA SERVICE SL   

COOPERACIÓ 
LOCAL 

23/12/08 APROVACIÓ  2ª CERTIFICACIÓ OBRA SEGONA FASE 
REHABILITACIÓ IMMOBLE DESTINAT A 
CENTRE MULTIUSOS 

AJUNTAMENT ARIANY 159.995,00 

COOPERACIÓ 
LOCAL 

23/12/08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

DESPESES DERIVADES DE TREBALL DE 
FOMENT AGENDA 21 ESCOLAR 

FUNDACIÓ DEIXALLES 75.000,00 

COOPERACIÓ 
LOCAL 

02/12/08 RESOLUCIÓ DISCREPÀNCIA ENTRE INTERVENCIÓ GENERAL I 
DEPART.COOPERACIÓ LOCAL PER ESTUDIS 
I TREBALL TÈCNICS ADAPTACIÓ DEL 
PLANEJAMENT URBANÍSTIC PLA 
TERRITORIAL 

    

COOPERACIÓ 
LOCAL 

17/12/08 APROVAR CERT. NÚM.3 DE TOTAL OBRA DOTACIÓ 
SERVEIS DIVERSOS CARRERS DEL SECTOR 
NORD DE SON SERVERA 

AJUNTAMENT DE SON 
SERVERA 

402.593,76 

COOPERACIÓ 
LOCAL 

17/12/08 APROVAR CERTIFICACIÓ PRIMERA OBRA AMPLIACIÓ 
ESCOLETA MUNICIPAL 

AJUNTAMENT DE 
SINEU 

112.698,41 

COOPERACIÓ 
LOCAL 

27/01/09 APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ PLA OBRES I SERVEIS I DE CARRETERES 
ANY 2007 AMB APORTACIONS DEL MAP 

    

CULTURA I 
PATRIMONI 

18/12/08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

GUANYADOR DEL PRIMER PREMI 
MALLORCA 2008 EN LA MODALITAT DE 
NARRATIVA 

MIQUEL DE PALOL I 
MONTAÑOLA 

70.000,00 

CULTURA I 
PATRIMONI 

04/12/08 RESOLUCIÓ DISCREPÀNCIA CIM I INTERVENCIÓ GENERAL PER 
APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA 

FUNDACIÓ CASA 
MUSEU LLORENÇ 
VILLALONGA 

100.000,00 

CULTURA I 
PATRIMONI 

23/12/08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

EN CONCEPTE SUBVENCIÓ NOMINATIVA FEDERACIÓ BALEAR 
DE BANDES DE 
MÚSICA I 
ASSOCIACIONS 
MUSICALS 

106.554,58 

CULTURA I 
PATRIMONI 

23/12/08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

PER COL.LABORAR EN LA REALITZACIÓ 
PROGRAMA ACTIVITATS DE DIVULGACIÓ 
CIENTÍFICA 

OBSERVATORI 
ASTRONÒMIC DE 
MALLORCA 

115.000,00 

CULTURA I 
PATRIMONI 

02/12/08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

EN CONCEPTE APORTACIÓ ECONÓMICA 
PER ACTIVITATS 

FUNDACIÓ ACA-ÀREA 
DE CREACIÓ 
ACÚSTICA 

37.500,00 

CULTURA I 
PATRIMONI 

09/12/08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

PER COL.LABORAR AMB LA INFORMACIÓ I 
DIFUSIÓ DE PRODUCTES CULTURAL DE 
MALLORCA 

GREMI EDITORS 69.021,60 

CULTURA I 
PATRIMONI 

09/12/08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

REALITZACIÓ DIVERSES ACTIVITATS PEL 
DESENVOLUPAMENT CULTURAL 

UIB 39.800,00 
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CULTURA I 
PATRIMONI 

30/12/08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

AMB MOTIU DE LA REALITZACIÓ DELS 
PROJECTES " X FESTIVAL DE POESIA DE LA 
MEDITERRÀNIA" I " ART FRESC" 

FUNDACIÓ CASA 
MUSEU LLORENÇ 
VILLALONGA 

100.000,00 

CULTURA I 
PATRIMONI 

30/12/08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

PEL TAL DE COL.LACORAR AMB LA CITADA 
ASSOCIACIÓ PELS PROGRAMES " NOVES 
PRESÈNCIES" 

ASSOCIACIÓ 
INDEPENDENT DE 
GALERIES ART DE 
BALEARS 

73.000,00 

CULTURA I 
PATRIMONI 

30/12/08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

PER DIVULGACIÓ, EL FOMENT I LA 
CONSOLIDACIÓ DELS NOSTRES 
PRODUCTES GASTRONÓMICS I DE LA 
NOSTRA CUINA 

FUNDACIÓ ACA 62.000,00 

CULTURA I 
PATRIMONI 

30/12/08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

PER DUR A TERME DIVERSES ACTIVITATS 
AL LLARG ANY 2008 

ASSOCIACIÓ DE 
JOVES DE MALLORCA 
PER LA LLEGUA 

40.000,00 

CULTURA I 
PATRIMONI 

09/01/09 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

PER A LA REALITZACIÓ TAL DE 
COL.LABORAR AMB EDICIÓ DE LLIBRES 
ESPECIAL INTERES CULTURAL 

GREMI EDITORS DE 
LES ILLES BALEARS 

55.065,00 

CULTURA I 
PATRIMONI 

09/01/09 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

PER DUR A TERME ACTIVITATS CULTURALS 
DE LA FEDERACIÓ DURANT ANY 2008 

FEDERACIÓ CORALS 
DE LES ILLES 
BALEARS 

40.028,91 

CULTURA I 
PATRIMONI 

22/01/09 HABILITAR EXPRESSAMENT SIGNAR CONVENIS UIB PER CONEIXEMENT 
DE LES TÈCNIQUES I METODOLOGIA DEL 
FUNCIONAMENT DL CIM 

VICEPRESIDENTA I 
CONSELLERA EX. DE 
CULTURA I PATRIMONI 

  

CULTURA I 
PATRIMONI 

22/01/09 HABILITACIÓ SIGNAR CONVENI ENTRE EL CIM I LA SRA. 
PEDRONA BUADES TUGORES PER A LA 
CESSIÓ DE DRETS AUTOR DEL LLIBRE " 
AMB TREMOLOR DE PLOMA" 

JOANA LLUÏSA 
MASCARÓ MELIÀ 

  

CULTURA I 
PATRIMONI 

22/01/09 HABILITACIÓ EXPRESSA SIGNATURA CONVENI ENTRE EL CIM I ELS 
SRS. PERE MUNAR I BLAI MUNAR PER A LA 
CESSIÓ DELS DRET AUTOR DEL LLIBRE" 
MISTER EVASIÓ" 

MARIA LLUÏSA 
MASCARÓ MELIÀ 

  

CULTURA I 
PATRIMONI 

29/10/08 ESTIMAR AL.LEGACIONS PER RESOLDRE 
DISCREPÀNCIA EN RELACIÓ A LA 
CONVOCATÒRIA PER ALS PROJECTES 
CULTURALS DE LES ENTITATS  I 
ACTIVITATS CULTURALS ADMINISTRACIÓ 
LOCAL 2008 

    

CULTURA I 
PATRIMONI 

29/10/08 ESTIMAR AL.LEGACIONS PER RESOLDRE 
DISCREPÀNCIA EN RELACIÓ A LA 
CONVOCATÒRIA PER ALS PROJECTES 
CULTURALS DE LES ENTITATS 
ADMINISTRACIÓ LOCAL 2008 

    

CULTURA I 
PATRIMONI 

30/12/08 AVOCACIÓ I CONCESSIÓ AJUDA DE MÍNIMS PER EDICIÓ LLIBRES 
ANTOLOGIA DE JOVES NARRADORS 

PROMOMALLORCA 
EDICIONES SL 

117.044,00 

CULTURA I 
PATRIMONI 

04/02/09 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

PER REALITZACIÓ OBRES DE 
CONDICIONAMENT I ADQUISICIÓ 
EQUIPAMENT ESCÈNIC DEL TEATRE 
PRINCIPAL 

FUNDACIÓ TEATRE 
PRINCIPAL DE PALMA 

426.429,69 
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CULTURA I 
PATRIMONI 

23/01/09 HABILITACIÓ SIGNATURA CONVENI DE COL.LABORACIÓ 
ENTRE EL CIM I LA UNIVERSITAT DE LES 
ILLES BALEARS PER PRÀCTIQUES DELS 
ALUMNES DEL " MASTER DE PATRIMONI 
CULTURAL: INVESTIGACIÓ I GESTIÓ 

VICEPRESIDENTA I 
CONSELLERA EX. DE 
CULTURA I PATRIMONI 

  

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

15/12/08 DEIXAR SENSE EFECTE RESOLUCIÓ DATA 3/9/2008 REFERENT A 
REC. OBLIGACIÓN DE LA RELACIÓ 
FACTURES 6/46100/20080903 

MALLA S.A 125.062,50 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

22/12/08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

PER A LA MILLORA INSTAL.LACIONS 
OFICIALS DEL " CUERPO DE LA GUARDIA 
CIVIL A ILLA DE MALLORCA" 

MINISTERIO DEL 
INTERIOR 

150.000,00 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

15/01/09 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

PER FER FRONT A DESPESES CORRENTS 
ANY 2009 

IMAS 116.514.575,00 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

22/01/09 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT APORTACIÓ ANY 2009 
PER DESPESES CORRENTS 

RÀDIO I TELEVISIÓ DE 
MALLORCA 

5.762.161,19 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

22/01/09 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT APORTACIÓ ANY 2009 
PER DESPESES INVERSIÓ 

RÀDIO I TELEVISIÓ DE 
MALLORCA 

5.437.838,81 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

22/01/09 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

PER FER FRONT A DESPESES CORRENTS 
ANY 2009 

INSTITUT ESPORT 
HÍPIC DE MALLORCA 

2.730.000,00 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

23/01/09 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

PER EXPOSICIÓ JAUME I: GEOGRAFIA, 
FELTS I MEMÒRIA 

FUNDACIÓ " SA 
NOSTRA" CAIXA DE 
BALEARS 

100.000,00 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

29/01/09 DECRET DESENVOLUPAMENT EXECUCIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA DEL DECRET 
ORGANITZACIÓ DE DIA 14 DE GENER DE 
2009 

    

ECONOMIA I 
TURISME 

16/12/08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

DESPESES DE LA DIRECCIÓ INSULAR DE 
TURISME EXERCICI 2008 

LA MODERNA 
ORGANIZACION Y 
DIRECCIÓN DE 
ACONTECIMIENTOS 
SL 

98.560,00 

ECONOMIA I 
TURISME 

16/12/08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

DESPESES DE LA DIRECCIÓ INSULAR DE 
TURISME EXERCICI 2008 

SATISFACTORIA 
ACCIONS VISUAL SL 

69.600,00 

ECONOMIA I 
TURISME 

18/12/08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

DESPESES DE LA DIRECCIÓ INSULAR DE 
TURISME EXERCICI 2008 

LA MODERNA 
ORGANIZACION Y 
DIRECCIÓN DE 
ACONTECIMIENTOS 
SL 

64.020,00 

ECONOMIA I 
TURISME 

19/12/08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

DESPESES DE LA DIRECCIÓ INSULAR DE 
TURISME EXERCICI 2008 

INDUSTRIAS 
GRAFICAS 
MALLORQUINAS S.A 

100.000,00 

ECONOMIA I 
TURISME 

30/01/09 AVOCAR COMPETÈNCIA CONSELL EXECUTIU PER APROVAR 
CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE 
CONSELLERIA AGRICULTURA I PESCA I CIM 
PER MILLORA DE LA COMPETIVITAT DELS 
PRODUCTES PROPIS DE MALLORCA 

    

ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIOCULTUR 

23/12/08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

PEL PATROCINI " EL MEU REDOL" I 
PATROCINI " LA BONA VIDA AMB TU" 

TELEVISIÓ DE LES 
ILLES BALEARS S.A 

75.000,00 
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ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIOCULTUR 

19/01/09 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

DESPESES DE PERSONES 
MAJORS/PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL 

VEURE RELACIÓ 202.055,18 

HISENDA I 
INNOVACIÓ 

16/12/08 DECRET RECTIFICACIÓ 
ERRORS 

DATA 24 ABRIL DE 2008 APROVACIÓ EXP. 
NÚM.10 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
PRESSUPOST 2008 

  1.305.058,08 

HISENDA I 
INNOVACIÓ 

22/12/08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

DEPESES SERVEI INFORMÀTICA DE 
MALLORCA EXERCICI 2008 

TELEFÓNICA MOVILES 
ESPAÑA S.A 

63.664,98 

HISENDA I 
INNOVACIÓ 

13/01/09 INICI EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL 
PRESSUPOST PROPI DE 2009 PER PODER 
DUR ENDAVANT LA RESOLUCIÓ 
CONTRACTE COMPRAVENDA 

FERRA TUR I 
SACRESA TERRENOS 
PROMOCIONS SL 

30.000.000,00 

HISENDA I 
INNOVACIÓ 

22/12/08 EMPLAÇAMENT COM EMPRESA ADJUDICATÀRIA DEL 
SERVEI DE PUBLICITAT DEL CIM DURANT 
DISTINTS PERIODES DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU 

MALLA PUBLICIDAD 
S.A 

  

HISENDA I 
INNOVACIÓ 

22/12/08 RENUNCIA SUBVENCIONS ATORGADES PER CONSELLERIA DE 
PRESIDÈNCIA EN MATÈRIA DE QUALITAT I 
MILLORA DELS SERVEIS PÚBLICS ENTITATS 
LOCALS 2008 

VEURE RELACIÓ   

HISENDA I 
INNOVACIÓ 

29/12/08 ADJUDICACIÓ PROVISIONAL EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ SERVEI 
ELABORACIÓ ESTUDI SOBRE 
RACIONALITZACIÓ ESPAIS PER MILLORAR 
LA LOGÍSTICA I ATENCIÓ ADMINISTRAT 

IDOM INGENIERIA Y 
SISTEMAS S.A 

67.860,00 

HISENDA I 
INNOVACIÓ 

05/12/08 APROVAR EXPEDIENT NÚM.39 DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 
2008 PER INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 

  426.429,69 

HISENDA I 
INNOVACIÓ 

15/12/08 APROVAR EXPEDIENT NÚM.40 DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE LA 
CORPORACIÓ DE 2008 

  1.261.657,96 

HISENDA I 
INNOVACIÓ 

30/12/08 APROVACIÓ PRÒRROGA CONTRACTE SERVEI DE NETEJA DELS 
EDIFICIS DELS CENTRES DE SERVEIS DE LA 
LLAR DE LA JOVENTUT I DE LA LLAR DE LA 
INFÀNCIA 

ISS FACILITY 
SERVEICES S.A 

137.977,74 

HISENDA I 
INNOVACIÓ 

30/12/08 PRÒRROGA CONTRACTE PER SUBMINISTRAMENT DE PUBLICACIONS 
PERIÒDIQUES PER A LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

DISTRIBUIDORA 
ROTGER S.A 

56.986,30 

HISENDA I 
INNOVACIÓ 

07/01/09 ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DEL LOT 1 I DECLARACIÓ DE DESERT DEL 
LOT 2 CONTRACTE RELATIU AL SERVEI 
ORGANITZACIÓ DE LA IX DIADA DEL 
CAÇADOR 

FERIA SERVICE SL 3.616,25 

HISENDA I 
INNOVACIÓ 

07/01/09 DECLARACIÓ DESERT CONTRACTE RELATIU AL SERVEI PER LA 
REALITZACIÓ DEL PROGRAMA " ESCOLES 
ESPORTIVES HIVERN PEL POLIESPORTIU 
SANT FERRAN 2009 

    

HISENDA I 
INNOVACIÓ 

28/01/09 APROVAR EXPEDIENT NÚM.1 DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE LA 
CORPORACIÓ EXERCICI 2008 

  810.130,41 
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HISENDA I 
INNOVACIÓ 

27/01/09 RECTIFICACIÓ DECRET ERROR MATERIAL DECRET DE DATA 17 DE 
DESEMBRE 2008 RELATIU AL LLOGUER AMB 
MANTENIMENT DEL VEHICLES PELS 
BOMBERS DE MALLORCA 

    

HISENDA I 
INNOVACIÓ 

04/02/09 EXPEDIR  TITOL NOMINATIU DE LA PERTINENÇA 
ACCIÓ NÚM. 54 DE LA SÈRIE 1ª DEL TEATRE 
PRINCIPAL 

MIQUEL PERELLÓ 
OLIVER 

  

HISENDA I 
INNOVACIÓ 

11/02/09 APROVAR EXPEDIENT NÚM.2 DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 
2009 

    

INTERIOR 15/12/08 HABILITACIÓ EXPRESSA PER SIGNAR CONTRACTE PER ADQUIRIR 
EQUIPAMENT PELS GIMNASOS DEL PARCS 
DE BOMBERS 

JOAN LLADO 
BINIMELIS 

  

INTERIOR 28/01/09 CONVOCATÒRIA PROVES SELECTIVES PROVEÏMENT DE 
PLACES OFERTA PÚBLICA ANY 2006 ( 
TERCERA FASE) 

    

INTERIOR 29/01/09 INCLOURE NÓMINA MES DE GENER PER DIETES CONSELLERS 
RELACIONATS 

13.945,91 

INTERIOR 15/01/09 HABILITACIÓ PER SIGNAR EL CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA 
INTERIOR DEL GOVERN DE LES ILLES 
BALEARS I EL CIM AMB MOTIU DE LA 
CELEBRACIÓ DELS 25 ANYS DE 
CONSTITUCIÓ DELS BOMBERS 

JOAN LLADO 
BINIMELIS 

  

INTERIOR 03/02/09 DESESTIMAR RECURS ALÇADA MARIA CARBONELL 
QUETGLAS 

  

INTERIOR 30/01/09 NOMENAMENT COM ASSESSOR PROMOCIÓ 
SOCIOCULTURAL 

MIQUELA SALVÀ 
FULLANA 

  

INTERIOR 03/02/09 ABONAMENT BECA PER ESTUDIS JAUME CATALÀ 
SANSO 

  

INTERIOR 03/02/09 ABONAMENT BECA PER ESTUDIS MELCHOR GALMES 
CERDA 

  

INTERIOR 03/02/09 ABONAMENT BECA PER ESTUDIS PROPIS MELCHOR GALMES 
CERDA 

  

INTERVENCIÓ 04/02/09 COMPENSACIÓ DEUTE EN CONCEPTE APORTACIÓ SERPREISAL 
2008 

AJUNTAMENT DE 
MANACOR 

642.418,77 

JOVENTUT I 
IGUALTAT 

22/12/08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

RELATIVES A DESPESES ADJUDICADES 
DEL DEPARTAMENT DE JOVENTUT I 
IGUALTAT EXERCICI 2008 

SITE 5, CONSULTORIA 
DE GESTIÓN  

76.919,99 

MEDI AMBIENT 11/12/08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT ASSISTÈNCIA TÈCNICA 
PER INSPECCIÓ, CONTROL SERVEI PÚBLIC 
INSULAR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ, 
DEMOLICIÓ, VOLUMINOSOS I PNUMÀTICS 
MES NOVEMBRE I DESEMBRE 08 

LA VORA COMPANYUA 
DE SERVEUS 
AMBIENTALS S.A.L-SA 
VOLA BALEAR SL UTE 

77.166,66 

MEDI AMBIENT 11/12/08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

PER RECOLLIDA SELECTIVA ZONA 2/LOT 2 
DEL MES OCTUBRE DE 2008. EXP.FISC. 
RECOLLIDA SELECTIVA DE LA ZONA 1/LOT 1 
DEL MES OCTUBRE DE 2008. EXP. FISC. 
370/04 

FCCSA-LUMSA UTE 98.417,56 
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MEDI AMBIENT 11/12/08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

PER RECOLLIDA SELECTIVA ZONA 2/LOT 2 
DEL MES OCTUBRE DE 2008. EXP.FISC. 
RECOLLIDA SELECTIVA DE LA ZONA 2/LOT 2 
DEL MES OCTUBRE DE 2008. EXP. FISC. 
370/04 

FCCSA-LUMSA UTE 73.890,29 

MEDI AMBIENT 23/12/08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

PER COL.LABORAR PER DUR A TERME 
ACTUACIONS I PROGRAMES CONJUNTS 
AMB ELS OBJECTIUS DE CONSERVAR I 
MILLORAR LA GESTIÓ CINEGÈTICA ILLA 
MALLORCA 

ASS. CAÇADORS DE 
MALLORCA 

120.000,00 

MEDI AMBIENT 23/12/08 RECTIFICACIÓ DECRET RECONEIXER I LIQUIDAR OBLIGACIÓ PR LA 
RECOLLIDA SELECTIVA ZONA 1/LOT 1 I 
ZONA 2/LOT 2 MES DESEMBRE 07 

FCCSA-LUMSA UTE 110.168,44 

MEDI AMBIENT 23/12/08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CONVENI DE COL.LABORACIÓ 
RECUPERACIÓ EMBARCACIÓ DE REGATES 
" HISPANIA" 

REAL FUNDACIÓN 
HISPANIA DE BARCOS 
DE ÈPOCA 

56.064,00 

MEDI AMBIENT 22/01/09 HABILITACIÓ EXPRESSA SIGNATURA DEL CONVENI ENTRE EL CIM I 
AJUNTAMENT ANDRATX PER A LA 
REALITZACIÓ TALLER DE CAPACITACIÓ 
PER AL MANTENIMENT DELS MOLINS DE 
VENT FARINERS 

CATALINA JULVE 
CALDENTEY 

  

MEDI AMBIENT 05/02/09 HABILITACIÓ EXPRESSA SIGNATURA CONVENI ENTRE EL CIM I LA 
SRA. JOANA NOGUERA SCHÜTZ, 
PROPIETÀRIA DEL CONJUNT DE CAN 
GARRASECA DE LLUCMAJOR 

CATALINA JULVE 
CALDENTEY 

  

OBRES 
PÚBLIQUES 

17/12/08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

DERIVADA DE LA SENTÈNCIA NÚM.205/2005 
DE 4 DE MARÇ, DE LA SALA DE LO 
CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU TSJ ILLES 
BALEARS 

AUTOS 998/2001 214.901,01 

OBRES 
PÚBLIQUES 

18/12/08 ORDENAR LA DIRECTA 
EXECUCIÓ OBRES 

PER MESURES PER FER FRONT A 
SITUACIONS DE PERILL QUE AFECTIN A LA 
SEGURETAT DE LES CARRETERES DE 
MALLORCA 

    

OBRES 
PÚBLIQUES 

29/12/08 ANUL.LACIÓ DECRET DATA 11 DE DESEMBRE DE 2008 PER 
EXPROPIACIÓ FORÇOSA OBRA PROJECTE 
DE CONVERSIÓ DE LA MA-15 EN VIA DE 
DOBLE CALÇADA 

  25.767,30 

OBRES 
PÚBLIQUES 

15/01/09 RESOLUCIÓ INICI EXPEDIENT 
DE CONTRACTACIÓ 

PER SUBMINISTRAMENT ARRENDAMENT 
DE VEHICLES PEL PERÍODE 2009-2013 PER 
LES NECESSITATS DEL SERVEI EXP. 1/09 

    

OBRES 
PÚBLIQUES 

21/01/09 ACCEPTAR TOTALMENT  DESESTIMENT DE LA RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

ANTONIA AMENGUAL 
GALMÉS 

  

OBRES 
PÚBLIQUES 

21/01/09 ARXIU RECLAMACIÓ RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

ESTHER MORALES 
FERNÀNDEZ 

  

OBRES 
PÚBLIQUES 

21/01/09 ARXIU RECLAMACIÓ RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

FRANCESC COMPANY 
ESTADES 

  

OBRES 
PÚBLIQUES 

21/01/09 ARXIU RECLAMACIÓ RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

JOSÉ MARTINEZ 
PLEGUEZUELOS 

  

OBRES 
PÚBLIQUES 

21/01/09 ARXIU RECLAMACIÓ RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

MANUEL CARO 
DONOSO 
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OBRES 
PÚBLIQUES 

21/01/09 INADMISSIÓ A TRÀMIT RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

MARIA ANTONIA PONS 
BENNÀSSAR 

  

OBRES 
PÚBLIQUES 

22/01/09 INADMISSIÓ A TRÀMIT RECLAMACIÓ RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

ISABEL MARIA PONS 
RIBER 

  

OBRES 
PÚBLIQUES 

27/01/09 ESTIMAR COMPLIT TRÀMITS RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ DE 
10 DE JULIOL DE 2008 

    

OBRES 
PÚBLIQUES 

28/01/09 TENIR PER DESISTIDA RECLAMACIÓ RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

FFE   

OBRES 
PÚBLIQUES 

04/02/09 HABILITACIÓ APROVACIÓ SIGNATURA UN CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ ENTRE EL CIM I EL SR. 
GUILLERMO SANTANDREU GALMÉS 

VICEPRESIDENT I 
CONSELLER EX. 
OBRES PÚBLIQUES 

  

OBRES 
PÚBLIQUES 

06/02/09 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

MILLORA I CONDICIONAMENT TRAM DE LA 
MA-3322 CAMI DE CONILLES , ENTRE LA 
VARIANT DE MANACOR I LA MA-3323. EXP. 
CM-57 

TRESORES DEL 
CONSELL DE 
MALLORCA 

133.045,80 

OBRES 
PÚBLIQUES 

06/02/09 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

PER EXPEDIENT DE EXPROPIACIÓ 
FORÇOSA OCUPACIÓ URGENT OBRA " 
PROJECTE DE CONVERSIÓ DE LA MA-15 EN 
VIA DE DOBLE CALÇADA SOBRE TRAM 
EXISTENT. EXP. CM-32 

TRESORES DEL 
CONSELL DE 
MALLORCA 

25.767,30 

OBRES 
PÚBLIQUES 

09/02/09 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

DERIVADA DE LA RETRIBUCIÓ VARIABLE 
CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 
2008 

ENTITAT 
CONCESSIONÀRIA 
DEL DESDOBLAMENT 
DE LA CTRA. MA-15 
EXP.01/04 

2.476.982,05 

OBRES 
PÚBLIQUES 

10/02/09 DECRET DE RESOLUCIÓ RECURS ALÇADA DE 15 DE SETEMBRE DE 
2008 RELATIVA A LES FINQUES 33 I 34 
TERME MUNICIPAL ANDRATX 

    

OBRES 
PÚBLIQUES 

10/02/09 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA QUARTA CERT. 
PROJECTE DE REFORÇ DEL FERM A LA MA-
5120 EXP. 08/08 

MATIAS ARROM 
BIBILONI SL 

225.126,13 

OBRES 
PÚBLIQUES 

11/02/09 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA QUARTA CERT. 
OBRA PROJECTE REFORÇAMENT DEL 
FERM I MILLORA TRAÇAT CARRETERA MA-
3040. EXP. 09/08 

VOPSA I OBRAS I 
PAVIMENTACIONES 
MAN S.A 

78.028,46 

PRESIDÈNCIA 18/12/08 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.3 DE PALMA 

ACTUACIONS PO 
213/08 

  

PRESIDÈNCIA 16/01/09 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.3 DE PALMA 

ACTUACIONS PO 
6/2009 

  

PRESIDÈNCIA 15/12/08 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.5 DE 
PALMA 

DILIGÈNCIES PRÈVIES 
2965/2008 

  

PRESIDÈNCIA 23/12/08 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.7 DE 
PALMA 

DILIGÈNCIES PRÈVIES 
4831/2008 

  

PRESIDÈNCIA 23/12/08 INTERPOSICIÓ RECURS CONT.ADMINISTRATIU CONTRA 
DESESTIMACIÓ PER SILENCI PER 
CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRES PARC.392, 
POL. 10 ANDRATX 

    

PRESIDÈNCIA 13/01/09 RESOLUCIÓ CONTRACTE COMPAREVENTA ENTRE EL CIM I LA 
ALIENACIÓ FINCA URBANA CAN DOMENGE 

UTE FERRA TUR I  
SACRESA TERRENOS 
PROMOCIONS SL 
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PRESIDÈNCIA 15/12/08 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU NÚM.1 DE PALMA 

ACTUACIONS PO 
204/08 

  

PRESIDÈNCIA 23/12/08 INTERPOSICIÓ RECURS 
CONT.ADMINISTRATIU  

CONTRA DESESTIMACIÓ PER SILENCI ( 
REHABILITACIÓ VIVENDA PARC.391, POL. 10 
ANDRATX 

    

PRESIDÈNCIA 08/01/09 COMPAREIXENÇA DAVANT LA SALA CONT.ADMINISTRATIVA 
DE TSJ ILLES BALEARS 

ACTUACIONS PO 
710/2008 

  

PRESIDÈNCIA 08/01/09 INTERPOSICIÓ RECURS CONT.ADMINSTRATIU CONTRA 
RESOLUCIÓ JURAT PROVINCIAL 
EXPROPIACIÓ FORÇOSA ILLES BALEARS 
DE 28 DE NOV. 2008 RESOLUCIÓ NÚM.2724 

    

PRESIDÈNCIA 09/01/09 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NUM.10 DE 
PALMA 

JUDICI DE FALTES 
969/2008 

  

PRESIDÈNCIA 14/01/09 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.3 DE PALMA 

ACTUACIONS PA 
432/08 

  

PRESIDÈNCIA 14/01/09 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.3 DE PALMA 

ACTUACIONS PO 
218/2008 

  

PRESIDÈNCIA 19/01/09 INSCRIPCIÓ REGISTRE ENTITATS DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA 

DRETS HUMANS DE 
MALLORCA 

  

PRESIDÈNCIA 22/01/09 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.2 DE PALMA 

ACTUACIONS PO 
184/2008 

  

PRESIDÈNCIA 29/01/09 DELEGACIÓ ASSISTÈNCIA A AL REUNIÓ DEL CONSELL 
DE CAPITALITAT DE DIA 2 DE FEBRER DE 
2009 

SR. ANTONI ALEMANY 
CLADERA 

  

PRESIDÈNCIA 26/01/09 COMPAREIXENÇA DAVANT LA SALA TERCERA DEL T.SUPREM 
RECURS CASSACIÓ  

ACTUACIONS 9/2007   

PRESIDÈNCIA 28/01/09 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

RELATIVES A DESPESES DEL 
DEPARTAMENT OBRES PÚBLIQUES 

VEURE RELACIÓ 73.892,00 

PRESIDÈNCIA 02/02/09 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.2 DE PALMA 

ACTUACIONS PO 
211/08 

  

PRESIDÈNCIA 04/02/09 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.3 DE PALMA 

ACTUACIONS PO 
11/2009 

  

PRESIDÈNCIA 09/02/09 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU NÚM.3 DE PALMA 

ACTUACIONS PA 
436/2008 

  

PRESIDÈNCIA 09/02/09 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU NÚM.3 DE PALMA 

ACTUACIONS PO 
214/2008 

  

PRESIDÈNCIA 09/02/09 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.1 DE PALMA 

ACTUACIONS PO 
211/08 

  

PRESIDÈNCIA 10/02/09 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.1 DE PALMA 

ACTUACIONS PA 
426/08 

  

PRESIDÈNCIA 11/02/09 COMPAREIXENÇA DAVANT LA SALA TERCERA DEL TRIBUNAL 
SUPREM EN EL RECURS CASSACIÓ  

ACTUACIONS 701/01   

SERVEIS 
GENERALS I 
PATRIMONI 

12/02/09 ADJUDICACIÓ PROVISIONAL EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ RELATIUS 
CONTRACTACIÓ OBRA PER A LA INSERCIÓ 
ASCENSORS EDIFICI DE LA MISERICÒRDIA 

CONSTRUCCIONES 
LLABRES FELIU S.A 

164.461,99 
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TERRITORI 21/12/08 HABILITACIÓ PER OBERTURA COMPTE CORRENT PER 
AGENCIA PER A LA PROTECCIÓ DE LA 
LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE 
MALLORCA 

MARIA LLUÏSA DUBON 
PRETUS 

  

TERRITORI 16/01/09 HABILITACIÓ SIGNATURA CONVENI ENTRE EL CIM I LA 
UIB EN MATÈRIA DE COOPERACIÓ 
EDUCATIVA 

MARIA LLUÏSA DUBON 
PRETUS 

  

TERRITORI 16/01/09 HABILITACIÓ  SIGNATURA CONVENI ENTRE EL CIM I LA 
UIB EN MATÈRIA DE COOPERACIÓ 
EDUCATIVA 

MARIA LLUïSA DUBON 
PETRUS 

  

TERRITORI 23/01/09 ESTIMAR RECURS ALÇADA NÚM.32/08   

TERRITORI 27/01/09 AVOCAR COMPETÈNCIA APROVACIÓ APORTACIÓ AGÈNCIA DE 
PROTECCIÓ DE LA 
LEGALITAT 
URBANÍSTICA I 
TERRITORIAL DE 
MALLORCA 

974.656,47 

TERRITORI 22/01/09 DESESTIMAR RECURS ALÇADA PER INTERPOSICIÓ 
INFRACCIÓ URBANÍSTICA 

M.B.V   

TERRITORI 03/02/09 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

APORTACIÓ ECONÓMICA DEL CIM AGÈNCIA DE 
PROTECCIÓ DE 
LEGALITAT I 
URBANÍSTICA DE 
MALLORCA 

  

TERRITORI 05/02/09 DESESTIMAR RECURS ALÇADA NÚM. 2008/004 BARTOLOME 
TRUYOLS GARRIGA 

  

TERRITORI 06/02/09 ESTIMAR RECURS ALÇADA NÚM. 29/2008 FRANCISCA CAIMARI 
PERELLÓ 

  

TERRITORI 09/02/09 ESTIMAR RECURS ALÇADA JUAN MAYOL MOREY   

 
RESOLUCIONS 
CONSELLERS 

     

DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

20/11/08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

CONVENI AMB L'AJUNTAMENT D'INCA PER AL 
COFINANÇAMENT DE LES PRESTACIONS SOCIAL 
BÀSIQUES (PPB 2008). 

AJUNTAMENT D'INCA 187.448,00 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

20/11/08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR 
PER AL COFINANÇAMENT DE LES PRESTACIONS 
SOCIAL BÀSIQUES (PPB  
 
2008). 

AJUNTAMENT DE 
BANYALBUFAR 

9.327,00 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

20/11/08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ PER AL 
COFINANÇAMENT DE LES PRESTACIONS SOCIAL 
BÀSIQUES (PPB  
 
2008). 

AJUNTAMENT DE CALVIÀ 313.643,00 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

20/11/08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR 
PER AL COFINANÇAMENT DE LES PRESTACIONS 
SOCIAL BÀSIQUES (PPB  
 
2008). 

AJUNTAMENT DE 
LLUCMAJOR 

212.018,00 
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DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

20/11/08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE MANACOR PER 
AL COFINANÇAMENT DE LES PRESTACIONS 
SOCIAL BÀSIQUES (PPB  
 
2008). 

AJUNTAMENT DE 
MANACOR 

260.846,00 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

20/11/08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE POLLENÇA PER 
AL COFINANÇAMENT DE LES PRESTACIONS 
SOCIAL BÀSIQUES (PPB  
 
2008). 

AJUNTAMENT DE 
POLLENÇA 

1.668.716,00 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

20/11/08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE SANTA 
MARGALIDA PER AL COFINANÇAMENT DE LES 
PRESTACIONS SOCIAL BÀSIQUES  
 
(PPB 2008). 

AJUTNAMENT DE SANTA 
MARGALIDA 

96.129,00 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

20/11/08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE SANTANYÍ PER 
AL COFINANÇAMENT DE LES PRESTACIONS 
SOCIAL BÀSIQUES (PPB  
 
2008). 

AJUNTAMENT DE 
SANTANYÍ 

110.504,00 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

20/11/08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE SON SERVERA 
PER AL COFINANÇAMENT DE LES PRESTACIONS 
SOCIAL BÀSIQUES  
 
(PPB 2008). 

AJUNTAMENT DE SON 
SERVERA 

107.596,00 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

20/11/08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

CONVENI AMB LA MANVOMUNITAT DEL PLA PER 
AL COFINANÇAMENT DE LES PRESTACIONS 
SOCIAL BÀSIQUES (PPB  
 
2008). 

MANCOMUNITAT DEL PLA 420.638,00 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

20/11/08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

CONVENI CONVENI AMB L'AJUNTAMENT 
D'ANDRATX PER AL COFINANÇAMENT DE LES 
PRESTACIONS SOCIAL BÀSIQUES  
 
(PPB 2008). 

AJUNTAMENT D'ANDRATX 99.937,00 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

28/11/08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

CONVENI AMB L'AJUNTAMENT D'ALARÓ UGN 2007 
I 2008. 

AJUNTAMENT D'ALARÓ 5.688,00 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

28/11/08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

CONVENI AMB L'AJUNTAMENT D'ANDRATX UGN 
2007 I 2008. 

AJUNTAMENT D'ANDRATX 11.802,00 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

28/11/08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

CONVENI AMB L'AJUNTAMENT D'ARTÀ UGN 2007 I 
2008. 

AJUNTAMENT ARTÀ 8.267,00 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

28/11/08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

CONVENI AMB L'AJUNTAMENT D'ESCORCA UGN 
2007 I 2008. 

AJUNTAMENT D'ESCORCA 210,00 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

28/11/08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

CONVENI AMB L'AJUNTAMENT D'ESPORLES UGN 
2007 I 2008. 

AJUNTAMENT 
D'ESPORLES 

5.706,00 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

28/11/08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

CONVENI AMB L'AJUNTAMENT D'ESTELLENCS 
UGN 2007 I 2008. 

AJUNTAMENT 
D'ESTELLENCS 

348,00 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

28/11/08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

CONVENI AMB L'AJUNTAMENT D'INCA UGN 2007 I 
2008. 

AJUNTAMENT D'INCA 35.573,00 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

28/11/08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE ALCÚDIA UGN 
2007 I 2008. 

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA 19.546,00 
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DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

28/11/08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR 
UGN 2007 I 2008. 

AJUNTAMENT DE 
BANYALBUFAR 

446,00 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

28/11/08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE BINISSALEM 
UGN 2007 I 2008. 

AJUNTAMENT DE 
BINISSALEM 

7.882,00 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

28/11/08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE BUNYOLA UGN 
2007 I 2008. 

AJUNTAMENT  DE 
BUNYOLA 

6.642,00 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

28/11/08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE BÚGER UGN 
2007 I 2008. 

AJUNTAMENT DE BÚGER 942,00 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

28/11/08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ UGN 
2007 I 2008. 

AJUNTAMENT DE CALVIÀ 56.842,00 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

28/11/08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE CAMPANET UGN 
2007 I 2008. 

AJUNTAMENT DE 
CAMPANET 

2.901,00 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

28/11/08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE CAMPOS UGN 
2007 I 2008. 

AJUNTAMENT DE CAMPOS 8.931,00 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

28/11/08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE CAPDEPERA 
UGN 2007 I 2008. 

AJUNTAMENT DE 
CAPDEPERA 

10.717,00 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

28/11/08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE CONSELL UGN 
2007 I 2008. 

AJUNTAMENT DE 
CONSELL 

3.405,00 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

28/11/08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE DEIÀ UGN 2007 I 
2008. 

AJUNTAMENT DE DEIÀ 747,00 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

28/11/08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE FELANITX UGN 
2007 I 2008. 

AJUNTAMENT DE 
FELANITX 

20.431,00 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

28/11/08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE FORNALUTX 
UGN 2007 I 2008. 

AJUNTAMENT DE 
FORNALUTX 

771,00 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

28/11/08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE LLOSETA UGN 
2007 I 2008. 

AJUNTAMENT DE 
LLOSETA 

6.801,00 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

28/11/08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR 
UGN 2007 I 2008. 

AJUNTAMENT DE 
LLUCMAJOR 

35.944,00 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

28/11/08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE MANACOR UGN 
2007 I 2008. 

AJUNTAMENT DE 
MANACOR 

46.988,00 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

28/11/08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA 
VALL UGN 2007 I 2008. 

AJUNTAMENT DE MANCOR 
DE LA VALL 

1.104,00 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

28/11/08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE MARRATXÍ UGN 
2007 I 2008. 

AJUNTAMENT DE 
MARRATXÍ 

37.102,00 
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DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

28/11/08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE MURO UGN 2007 
I 2008. 

AJUTAMENT DE MURO 7.612,00 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

28/11/08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE PALMA PER A 
LA CONCESSIÓ D'AJUDES A FAMÍLIES AMB 
MENORS EN SITUACIÓ DE  
 
RISC SOCIAL I A PERSONES EN SITUACIÓ DE 
GREU I URGENT NECESSITAT  (UGN) PER A L'ANY 
2007-2008  

AJUNTAMENT DE PALMA 114.545,00 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

28/11/08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE POLLENÇA UGN 
2007 I 2008. 

AJUNTAMENT DE 
POLLENÇA 

19.685,00 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

28/11/08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE PORRERES UGN 
2007 I 2008. 

AJUNTAMENT DE 
PORRERES 

4.794,00 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

28/11/08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT 
UGN 2007 I 2008. 

AJUNTAMENT DE 
PUIGPUNYENT 

1.683,00 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

28/11/08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE SA POBLA UGN 
2007 I 2008. 

AJUNTAMENT DE SA 
POBLA 

14.076,00 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

28/11/08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ 
DES CARDASSAR UGN 2007 I 2008. 

AJUNT SANT LLORENÇA 
DES CARDASSAR 

8.501,00 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

28/11/08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE SANTA 
MARGALIDA UGN 2007 I 2008. 

AJUNTAMENT SANTA 
MARGALIDA 

11.655,00 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

28/11/08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE SANTA MARIA 
DEL CAMÍ UGN 2007 I 2008. 

AJUNTAMENT DE SANTA 
MARIA DEL CAMÍ 

6.247,00 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

28/11/08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE SANTANYÍ UGN 
2007 I 2008. 

AJUNTAMENT DE 
SANTANYÍ 

11.480,00 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

28/11/08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE SELVA UGN 
2007 I 2008. 

AJUNTAMENT DE SELVA 3.490,00 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

28/11/08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE SES SALINES 
UGN 2007 I 2008. 

AJUNTAMENT DE SES 
SALINES 

4.733,00 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

28/11/08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE SOLLER UGN 
2007 I 2008. 

AJUNTAMENT DE SÓLLER 14.296,00 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

28/11/08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE SON SERVERA 
UGN 2007 I 2008. 

AJUNTAMENT DE SON 
SERVERA 

1.404,00 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

28/11/08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA 
UGN 2007 I 2008. 

AJUNTAMENT DE 
VALLDEMOSSA 

2.055,00 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

28/11/08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

CONVENI AMB LA MANCOMUNITAT DEL PLA UGN 
2007 I 2008. 

MANCOMUNITAT DEL PLA 31.097,00 
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DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

11/12/08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

COVNENI AMB LA CAIB PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA: VOLUM: 
VOLUNTARIS PER A MENORS AMB  
 
EXPEDIENT DE PROTECCIÓ. 

CAIB 24.914,00 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

17/12/08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

CONVENI AMB LA CAIB PER MANTENIMER LES 
PLACES CREADES L'ANY 2005 PER A PERSONES 
AMB DISCAPACITAT I  
 
CONCERTAR-NE DE NOVES. 

CAIB 0,00 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

18/12/08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

CONVENI AMB LA CIB PER EXECUTAR  L'ACORD 
SOBRE LA MILLORA DE LES RETRIBUCIONS DEL 
PERSONAL AL SERVEI DELS  
 
CENTRES D'ATENCIÓ A PERSONES AMB 
DISCAPACITAT. 

CAIB 1.022.317,00 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

22/12/08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE PALMA PER AL 
COFINANÇAMENT DE LES PRESTACIONS SOCIAL 
BÀSIQUES (PPB  
 
2008). 

AJUNTAMENT DE PALMA 2.664.989,00 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

22/12/08 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

CONVENI DE COL·LAB. AMB L'AJUNTAMENT DE 
PALMA PER L'ATENCIÓ I SEGUIMENT DE 
PERSONES ADULTES  
 
JUDICIALMENT INCAPACITADES O EN PROCÉS 
D'INCAPACITACIÓ. 

AJUNTAMENT DE PALMA 30.000,00 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

07/01/09 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

CONVENI DE COL·LABROACIÓ AMB 
L'AJUNTAMENT D'ALCÚDIA RELATIU A LA 
PRESTACIÓ DE SERVEIS RESIDENCIALS, PER A  
 
PERSONES MAJORS DEL MUNICIPI. 

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA 0,00 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

22/01/09 ALTRES EXPEDIENT NÚM 1 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
EN EL PRESSUPOST DE L'IMAS 2009 PER 
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS  
 
(TRA-01/09). 

IMAS 0,00 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL 

18/12/08 APROVAR FACTURES 
ADO 

ABONAMENT FRES.57/51830/20081212 
CONTRACTACIÓ MENOR PER FER UN ESTUDI 
SOBRE LES  
 
PERSPECTIVES DE SUPORT A L'ECONOMIA 
SOCIAL DES DELS AJUNTAMENTS DE MALLORCA 

XARXA D'ECONOMIA 
ALTERNATIVA I SOLIDARIA 
DE LES ILLES BALEARS 

11.900,00 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL 

23/12/08 APROVAR FACTURES 
ADO 

ABONAMENT RELACIÓ FRES. 57/51830/20080624 TERCERS VARIS 994,03 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL 

23/12/08 APROVAR FACTURES 
ADO 

ABONAMENT RELACIÓ FRES. 57/51830/20080831 TERCERS VARIS 300,86 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL 

30/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ EN EL MARC 
SUBVENCIONS PER A L'ADQUISICIÓ DE BÉNS  
 
INVENTARIABLES DESTINATS A FIRES LOCALS 
PER A L'ANY 2008 

AJUNTAMENT SINEU 2.755,00 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL 

30/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER L'OBLIGACIÓ EN EL MARC DE 
SUBVENCIONS PER A L'ADQUISICIÓ DE BÉNS  
 
INVENTARIABLES DESTINATS A FIRES LOCALS 
PER A L'ANY 2008 

AJUNTAMENT PETRA 2.095,00 
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DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL 

14/01/09 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN NÒMINA DE DESPESES DE 
QUILOMETRATGE 

JAVIER MARIN RAMÍREZ 35,81 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL 

14/01/09 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ RELACIÓ FRES. 
57/51830/20081231  

SR. PEDRO CHAVES 
GIRALDO I CONSORCI 
D'INFORMÀTICA 

17.958,35 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL 

19/01/09 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DE DESPLAÇAMENT EN COMISSIÓ 
DE SERVEIS  

SR. PERE MIQUEL 
CARLOS ARNAIZ 

0,00 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL 

23/01/09 ALTRES ASSISTÈNCIA PER A LA CONSTITUCIÓ DEL 
TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LES PROVES 
SELECTIVES  
 
PER AL PROVEÏMENT D'UNA PLAÇA 
D'ARQUITECTE, MITJANÇANT CONCURS-
OPOSICIÓ 

SRA. ADRIANA POUSA 
GARCÍA I SRA. M. ISABEL 
ROMERO AGUADE, 
AJUNTAMENT STA. 
MARGALIDA 

0,00 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL 

28/01/09 ALTRES INCLUSIÓ EN LA NÒMINA D'INDEMNITZACIONS 
PER RAÓ DEL SERVEI 

SR. PERE M. CARLOS I 
ARNAIZ 

87,19 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL 

02/02/09 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ D'UN CONTRACTE 
MENOR PER FER UN ASSESSORIA TÈCNICA PER  
 
AJUDAR A L'IMPULS DE L'ECONOMIA SOCIAL ALS 
AJUNTAMENTS DE MALLORCA 

XARXA D'ECONOMIA 
ALTERNATIVA I SOLIDÀRIA 
DE LES ILLES BALEARS, 
REAS 

20.300,00 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL 

04/02/09 ALTRES TERMINIS PER A L'ANY 2009 PER PRESENTAR 
SOL·LICITUDS DE COOPERACIÓ TÈCNICA AL 
CONSELL  
 
DE MALLORCA PER A  LA REDACCIÓ DE 
PROJECTES I LA DIRECCIÓ TÈCNICA D'OBRES 

ENTITATS LOCALS DE 
MALLORCA DE POBLACIÓ 
DE DRET IGUAL O 
INFERIOR A 20.000 
HABITANTS 

0,00 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA 

10/12/08 ABONAR COMPLEMENT 
DE PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT PER ESTAR EN 
POSSESSIÓ DELS NIVELLS D I E DE CATALÀ. 

CAROLINA MÁRQUEZ 
LYONS 

67,12 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA 

23/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ DE LES 
OBLIGACIONS CORRESPONENT A LES DESPESES 
DE L'ACTE DEL LLIURAMENT DELS  
 
PREMIS MALLORCA 2008 

DIFERENTS TERCERS 64.998,93 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA 

29/12/08 ABONAR COMPLEMENT 
DE PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT DE COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT PER ESTAR EN POSSESSIÓ DEL 
NIVELL C DE CATALÀ. 

MARIA DE LAS GLORIAS 
PUJULA FONT 

33,56 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA 

29/12/08 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

ABONAMENT PER DESPESES DE 
QUILOMETRATGE  

GABRIEL ORDINES MARCÈ 8,80 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA 

30/12/08 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

ABONAMENT DESPESES DESPLAÇAMENTS CARME PLANELLS 
MUNTANER 

259,78 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA 

30/12/08 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

ABONAMENT PER DESPESES DE 
DESPLAÇAMENTS 

MARIA ANTÒNIA RAMIS 
SASTRE 

135,19 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA 

30/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ D'UNA OBLIGACIÓ 
DE LA CONVOCATÒRIA DE SUPORT GENÈRIC A LA 
PRODUCCIÓ EDITORIAL I  
 
FONOGRÀFICA EN LLENGUA CATALANAR PER A 
L'ANY 2008 

DIFERENTS TERCERS 579,44 
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DEPARTAMENT 
DE CULTURA 

30/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ D'UNA OBLIGACIÓ 
DE LA CONVOCATÒRIA DE SUPORT GENÈRIC A LA 
PRODUCCIÓ EDITORIAL I  
 
FONOGRÀFICA EN LLENGUA CATALANAR PER A 
L'ANY 2008 

DIFERENTS TERCERS 2.326,60 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA 

30/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ D'UNA OBLIGACIÓ 
DE LA CONVOCATÒRIA DE SUPORT GENÈRIC A LA 
PRODUCCIÓ EDITORIAL I  
 
FONOGRÀFICA EN LLENGUA CATALANAR PER A 
L'ANY 2008 

DIFERENTS TERCERS 4.198,25 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA 

30/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ D'UNA OBLIGACIÓ 
DE LA CONVOCATÒRIA DE SUPORT GENÈRIC A LA 
PRODUCCIÓ EDITORIAL I  
 
FONOGRÀFICA EN LLENGUA CATALANAR PER A 
L'ANY 2008 

DIFERENTS TERCERS 34.764,69 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA 

30/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ D'UNA OBLIGACIÓ 
DE LA CONVOCATÒRIA DE SUPORT GENÈRIC A LA 
PRODUCCIÓ EDITORIAL I  
 
FONOGRÀFICA EN LLENGUA CATALANAR PER A 
L'ANY 2008 

DIFERENTS TERCERS 58.525,94 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA 

30/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ D'UNA OBLIGACIÓ 
DE LA CONVOCATÒRIA DE SUPORT GENÈRIC A LA 
PRODUCCIÓ EDITORIAL I  
 
FONOGRÀFICA EN LLENGUA CATALANAR PER A 
L'ANY 2008 

EDITORIAL EL TALL, SL 760,65 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA 

30/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ D'UNA OBLIGACIÓ 
DE LA CONVOCATÒRIA DE SUPORT GENÈRIC A LA 
PRODUCCIÓ EDITORIAL I  
 
FONOGRÀFICA EN LLENGUA CATALANAR PER A 
L'ANY 2008 

LLEONARD MUNTANER 
EDITOR SL 

1.849,58 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA 

30/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ D'UNA OBLIGACIÓ 
DE LA CONVOCATÒRIA DE SUPORT GENÈRIC A LA 
PRODUCCIÓ EDITORIAL I  
 
FONOGRÀFICA EN LLENGUA CATALANAR PER A 
L'ANY 2008 

LLEONARD MUNTANER 
EDITOR SL 

26.833,57 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA 

30/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ D'UNA OBLIGACIÓ 
EN CONCEPTE DE MÍNIMIS. 

ESTUDI ZERO TEATRE 20.000,00 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA 

30/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ D'UNA OBLIGACIÓ 
EN CONCEPTE DE SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE 
"CICLE DE CONCERTS  
 
CLÀSSICS" EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA 
DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES CULTURALS 
DE LES ENTITATS  
 
D'ADMINISTRACIÓ LOCAL 

AJUNTAMENT DE SANT 
LLORENÇ DES 
CARDASSAR 

4.769,72 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA 

30/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ D'UNA OBLIGACIÓ 
EN CONCEPTE DE SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE 
"FESTIVAL DE JAZZ  
 
D'INCA" EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS PER A PROJECTES CULTURALS DE 
LES ENTITATS  
 
D'ADMINISTRACIÓ LOCAL 

AJUNTAMENT D'INCA 1.085,26 
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DEPARTAMENT 
DE CULTURA 

30/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ D'UNA OBLIGACIÓ 
EN CONCEPTE DE SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE 
"II JORNADES  
 
D'ESTUDIS LOCALS" EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A 
PROJECTES CULTURALS DE LES ENTITATS  
 
D'ADMINISTRACIÓ LOCAL 

AJUNTAMENT 
D'ESPORLES 

1.010,62 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA 

30/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ D'UNA OBLIGACIÓ 
EN CONCEPTE DE SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE 
"III TROBADA DE  
 
GEGANTS" EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA 
DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES CULTURALS 
DE LES ENTITATS  
 
D'ADMINISTRACIÓ LOCAL 

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA 2.467,84 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA 

30/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ D'UNA OBLIGACIÓ 
EN CONCEPTE DE SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE 
"INSTAL·LACIÓ DE  
 
GILBERTO ZORIO: LA CREU" EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A 
PROJECTES CULTURALS DE LES  
 
ENTITATS D'ADMINISTRACIÓ LOCAL 

AJUNTAMENT DE 
POLLENÇA 

14.805,58 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA 

30/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ D'UNA OBLIGACIÓ 
EN CONCEPTE DE SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE 
"MAIG MUSICAL  
 
2008" EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS PER A PROJECTES CULTURALS DE 
LES ENTITATS  
 
D'ADMINISTRACIÓ LOCAL 

AJUNTAMENT DE PETRA 3.141,83 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA 

30/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ D'UNA OBLIGACIÓ 
EN CONCEPTE DE SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE 
"MENÉNDEZ ROJAS"  
 
EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS PER A PROJECTES CULTURALS DE 
LES ENTITATS D'ADMINISTRACIÓ  
 
LOCAL 

AJUNTAMENT D'ALARÓ 4.194,07 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA 

30/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ D'UNA OBLIGACIÓ 
EN CONCEPTE DE SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE 
"PREMI 2008 DE  
 
NARRATIVA MEDITERRÀNIA PARE COLOM" EN EL 
MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 
PER A PROJECTES  
 
CULTURALS DE LES ENTITATS D'ADMINISTRACIÓ 
LOCAL 

AJUNTAMENT D'INCA 5.558,41 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA 

30/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ D'UNA OBLIGACIÓ 
EN CONCEPTE DE SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE 
"RUTES CULTURALS"  
 
EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS PER A PROJECTES CULTURALS DE 
LES ENTITATS D'ADMINISTRACIÓ  
 
LOCAL 

AJUNTAMENT DE CALVIÀ 2.164,54 
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DEPARTAMENT 
DE CULTURA 

30/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ D'UNA OBLIGACIÓ 
EN CONCEPTE DE SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE 
"VIA FORA 2008" EN  
 
EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS PER A PROJECTES CULTURALS DE 
LES ENTITATS D'ADMINISTRACIÓ LOCAL 

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA 17.483,72 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA 

30/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ DE LES 
OBLIGACIONS AL CONCEPTE DE SUBVENCIÓ PER 
A PROJECTES CULTURALS DE LES  
 
ENTITATS ASSOCIATIVES SENSE ÀNIM DE LUCRE 

ASSOCIACIÓ CULTURAL 
FLOR DE CARD 

1.336,15 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA 

30/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ DE LES 
OBLIGACIONS DEL CONVENI DE LLIBRES 
D'ESPECIAL INTERÉS 2007 

GREMI D'EDITORS DE 
BALEARS 

7.950,94 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA 

30/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ DE LES 
OBLIGACIONS EN CONCEPTE DE SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA. 

ASSOCIACIÓ D'AMICS DEL 
MUSEU MARÍTIM DE 
MALLORCA 

19.000,00 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA 

30/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ DE LES 
OBLIGACIONS EN CONCEPTE DE SUBVENCIÓ PER 
AL PROJECTE "ANTÒNIA FONT +  
 
ORQUESTRA AL TEATRE PRINCIPAL DE PALMA", 
EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS  
 
CULTURALS PROMOGUDES PER EMPRESES 
CULTURALS. 

MALLORCA SO, SA 6.772,40 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA 

30/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ DE LES 
OBLIGACIONS EN CONCEPTE DE SUBVENCIÓ PER 
AL PROJECTE "ARTDEMOSSA",  
 
EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE 
SUJBVENCIONS PER ALS PROJECTES CULTURALS 
DE LES ENTITATS D'ADMINISTRACIÓ  
 
LOCAL. 

AJUNTAMENT DE 
VALLDEMOSSA 

1.010,62 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA 

30/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ DE LES 
OBLIGACIONS EN CONCEPTE DE SUBVENCIÓ PER 
AL PROJECTE "CICLE DE LLIÇONS  
 
A L'AGRUPACIÓ", EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER ALS 
PROJECTES CULTURALS DE LES ENTITATS  
 
ASSOCIATIVES SENSE ÀNIM DE LUCRE. 

AGRUPACIÓ CULTURAL 
DE PORRERES 

2.528,10 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA 

30/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ DE LES 
OBLIGACIONS EN CONCEPTE DE SUBVENCIÓ PER 
AL PROJECTE "FOTO ART  
 
MALLORCA", EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA 
DE SUJBVENCIONS PER ALS PROJECTES 
CULTURALS DE LES ENTITATS  
 
ASSOCIATIVES SENSE ÀNIM DE LUCRE. 

ASSOCIACIÓ ARTE Y 
CÓMICS 

3.061,28 
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DEPARTAMENT 
DE CULTURA 

30/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ DE LES 
OBLIGACIONS EN CONCEPTE DE SUBVENCIÓ PER 
AL PROJECTE "IX CONCURS DE  
 
JOVENTUTS MUSICALS DE SÓLLER", EN EL MARC 
DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER 
ALS PROJECTES CULTURALS  
 
DE LES ENTITATS ASSOCIATIVES SENSE ÀNIM DE 
LUCRE. 

JOVENTUTS MUSICALS DE 
SÓLLER 

957,93 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA 

30/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ DE LES 
OBLIGACIONS EN CONCEPTE DE SUBVENCIÓ PER 
AL PROJECTE "TALLERS AMB  
 
CLASSES MAGISTRALS DE JAZZ", EN EL MARC DE 
LA CONVOCATÒRIA DE SUJBVENCIONS PER ALS 
PROJECTES CULTURALS  
 
DE LES ENTITATS D'ADMINISTRACIÓ LOCAL. 

AJUNTAMENT DE SA 
POBLA 

7.054,19 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA 

30/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ DE LES 
OBLIGACIONS EN CONCEPTE DE SUBVENCIÓ PER 
AL PROJECTE "V MOSTRA, TAST  
 
DE VI CASOLÀ", EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER ALS 
PROJECTES CULTURALS DE LES ENTITATS  
 
ASSOCIATIVES SENSE ÀNIM DE LUCRE. 

CONFRARIA DELS 
ENOFLES DE LA PARRA 

4.267,20 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA 

30/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ DE LES 
OBLIGACIONS EN CONCEPTE DE SUBVENCIÓ PER 
AL PROJECTE "VI JORNADES  
 
D'ESTUDIS LOCALS", EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE SUJBVENCIONS PER ALS 
PROJECTES CULTURALS DE LES  
 
ENTITATS D'ADMINISTRACIÓ LOCAL. 

AJUNTAMENT DE SANTA 
MARIA DEL CAMÍ 

505,31 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA 

30/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ DE LES 
OBLIGACIONS EN CONCEPTE DE SUBVENCIÓ PER 
AL PROJECTE "XI EDICIÓ DE LA  
 
NIT DE L'ART", EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE SUJBVENCIONS PER ALS 
PROJECTES CULTURALS DE LES ENTITATS  
 
D'ADMINISTRACIÓ LOCAL. 

AJUNTAMENT DE SANTA 
MARIA DEL CAMÍ 

5.710,00 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA 

30/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ DE LES 
OBLIGACIONS EN CONCEPTE DE SUBVENCIÓ PER 
AL PROJECTE "ÒPERA CALVIÀ",  
 
EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE 
SUJBVENCIONS PER ALS PROJECTES CULTURALS 
DE LES ENTITATS D'ADMINISTRACIÓ  
 
LOCAL. 

AJUNTAMENT DE CALVIÀ 8.077,73 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA 

30/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ DE LES 
OBLIGACIONS EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA 
DE SUBVENCIONS PER A LA  
 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA A LES EMPRESES, 
PRIMERA COMISSIÓ 

DIFERENTS TERCERS 14.508,00 
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DEPARTAMENT 
DE CULTURA 

30/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ DE LES 
OBLIGACIONS EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA 
DE SUBVENCIONS PER A LA  
 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA A LES EMPRESES, 
SEGONA COMISSIÓ 

DIFERENTS TERCERS 5.568,19 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA 

30/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ DE LES 
OBLIGACIONS EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA 
DE SUBVENCIONS PER A LA  
 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA A LES EMPRESES, 
SEGONA COMISSIÓ 

DIFERENTS TERCERS 7.620,94 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA 

30/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ DE LES 
OBLIGACIONS PER DUR A TERME EL SEMINARI 
REFERENT A "MALLORCA EN EL  
 
SEGLE XIII; JAUME I I RAMON LLULL" 

ESTUDI GENERAL LUL·LIÀ 4.360,00 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA 

30/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ DE LES 
OBLIGACIONS PER LA REALITZACIÓ DEL 
PROJECTE CULTURAL "IX FIRA  
 
INTERNACIONAL DEL DISC A MALLORCA", A LA 
CONVOCATÒRIA PER A ACTIVITATS CULTURALS 
PROMOGUDES PER EMPRESES  
 
CULTURALS. 

ENSAÏMADA MUSICAL, SL 11.122,90 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA 

30/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ DE LES 
OBLIGACIONS PER TAL DE PODER REALITZAR 
DIVERSES ACTIVITATS CULTURALS. 

ASSOCIACIÓ 
D'ESCRIPTORS EN 
LLENGUA CATALANA 

5.894,40 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA 

14/01/09 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

ABONAMENT DESPESES DE QUILOMETRATGE GABRIEL PONS HOMAR 8,80 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA 

16/01/09 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

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

DIFERENTS TERCERS 30.108,53 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA 

21/01/09 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

ABONAMENT DE DESPESES PER 
DESPLAÇAMENTS AL "CONGRESO DE LA 
PROFESIONALIZACIÓN DE LA GESTIÓN CULTURAL  
 
EN EL MARCO EUROPEO". 

FRANCES RIERA 
VAYREDA 

0,00 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA 

21/01/09 AUTORITZACIÓ OBRES 
PATRIMONI HISTÒRIC 

AUTORITZACIÓ D'URGÈNCIA PER AL DIPÒSIT 
PROVISIONAL QU8ANT A LA INTERVENCIÓ DE 
CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ  
 
D'UN CONJUNT DE PINTURES MURALS A UN 
IMMOBLE DE PALMA 

CASAL DEL GENERAL SL 0,00 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA 

22/01/09 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

AUTORITZAR L'ABONAMENT DE DESPESES DE 
QUILOMETRATGE 

GUILLEM MAS MIRALLES 316,17 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA 

22/01/09 APROVACIÓ INICI EXP. 
CONTRACTACIÓ 

APROVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ PER A 
L'ORGANITZACIÓ DEL CONCERT "VERGONYA, 
CAVALLERS, VERGONYA" 

DIFERENTS TERCERS 15.544,00 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA 

22/01/09 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

APROVACIÓ DEL CONVENI, PER A LA CESSIÓ 
DELS DRETS D'AUTOR DEL LLIBRE "AMB 
TREMOLOR DE PLOMA" 

PEDRONA BUADES 
TUGORES 

0,00 
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DEPARTAMENT 
DE CULTURA 

22/01/09 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

APROVACIÓ DEL CONVENI, PER A LA CESSIÓ 
DELS DRETS D'AUTOR DEL LLIBRE "MÍSTER 
EVASIÓ" 

PERE I BLAI MUNAR 
BONET 

0,00 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA 

23/01/09 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

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

DIFERENTS TERCERS 127,20 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA 

23/01/09 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

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

DIFERENTS TERCERS 26.657,56 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA 

23/01/09 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

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

DIFERENTS TERCERS 2.708,00 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA 

23/01/09 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

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

DIFERENTS TERCERS 138,59 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA 

23/01/09 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT 
DE LES OBLIGACIONS DERIVADES DE LA RELACIÓ 
DE FACTURES RELATIVES  
 
A LES DESPESES DELS SERVEIS ADMINISTRATIUS 
CULTURA I PATRIMONI/CULTURA I PATRIMONI. 

DIFERENTS TERCERS 1.007,78 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA 

23/01/09 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT 
DE LES OBLIGACIONS DERIVADES DE LA RELACIÓ 
DE FACTURES RELATIVES  
 
A LES DESPESES DELS SERVEIS ADMINISTRATIUS 
CULTURA I PATRIMONI/CULTURA I PATRIMONI. 

SOCIEDAD ESTATAL 
CORREOS Y 
TELEGRAFOS, SA 

3.990,97 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA 

26/01/09 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

ABONAMENT DE DESPESES PER 
DESPLAÇAMENTS AL "CONGRESO DE LA 
PROFESIONALIZACIÓN DE LA GESTIÓN CULTURAL  
 
EN EL MARCO EUROPEO". 

CRISTINA LLAMBIAS 
CORTÉS 

0,00 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA 

26/01/09 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

APROVAR LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE 
MANTENIMENT DEL JARDÍ DEL MUSEU KREKOVIC 
PER A L'ANY 2009 

GOMARIZ JARDINERS, S.L. 6.636,12 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA 

26/01/09 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA 
REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES DELS ALUMNES 
DEL "MASTER EN PATRIMONI  
 
CULTURAL: INVESTIGACIÓ I GESTIÓ" 

UNIVESITAT DE LES ILLES 
BALEARS 

30.000,00 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA 

29/01/09 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA CURSOS 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT PER ASSISTIR A 
LES JORNADES JURÍDIQUES DE PATRIMONI 
HISTÒRIC DE MADRID 

ELENA MOLL VIDAL 0,00 
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DEPARTAMENT 
DE CULTURA 

29/01/09 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA CURSOS 

AUTORITZAR DESPLAÇAMENTS PER ASSISTIR A 
LES JORNADES JURÍDIQUES DE PATRIMONI 
HISTÒRIC DE MADRID 

SERAFINA MUNAR 
GREGORIO 

0,00 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA 

03/02/09 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

AUTORTIZAR L'ABONAMENT DE DESPESES EN 
CONCEPTE DE DESPLAÇAMENTS MOTIVATS PER 
REUNIONS DE FEINA 

MARIA LOSHUERTOS 
ESTEVA 

65,20 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA 

05/02/09 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

ABONAMENT DE DESPESES DE QUILOMETRATGE, 
A DIVERSOS INDRETS DE L'ILLA PER RAÓ DEL 
SERBVEI DE LA SECCIÓ  
 
DE BIBLIOTEQUES. 

CATALINA MARIA 
QUETGLAS VICENS 

121,33 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

07/10/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ 
CORRESPONENT A LA CONTRACTACIÓ MENOR 
D'OBRA  
 
D'ACTUACIONS PATRIMONIALS EN LA ROTONDA 
DE SES ALQUERIES, EN LA CARRETERA MA-3020 
PK  
 
6-300.- 08M01890. 

VÍAS Y OBRAS PÚBLICAS 
SA (VOPSA) 

52.812,60 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

08/10/08 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ D'UNA RESOLUCIÓ D'APROVACIÓ 
COMPTES DE DESPESES DERIVADA DE LA 
RELACIÓ  
 
4/45100/20080929. 

IRU GESTIÓ I PRODUCCIÓ 11.716,00 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

09/10/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ 
CORRESPONENT A LA CONTRACTACIÓ MENOR 
D'OBRA  
 
D'ACTUACIONS PATRIMONIALS EN LA ROTONDA 
DE BINIALI A LA CARRETERA MA-3020 PK 8 + 150.-  
 
08M01990. 

VIAS Y OBRAS PÚBLICAS 
S.A. (VOPSA) 

57.562,68 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

10/10/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ 
CORRESPONENT A LA CONTRACTACIÓ MENOR 
OBRA  
 
D'ACTUACIONS PATRIMONIALS EN LA ROTONDA 
DE SA RÀPITA, EN LA CARRETERA MA-6030, PK  
 
9,500.- 08M01790. 

MELCHOR MASCARÓ SA 57.979,14 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

22/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ AMB MOTIU 
SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER ACTIVITATS 
ENTITATS DEL  
 
SECTOR CASES I CENTRES REGIONALS PER 
L'ANY 2008. 

CASES I CENTRES 
REGIONALS QUE ES 
RELACIONEN A L'ANNEX 1 

49.221,08 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

22/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ AMB MOTIU 
SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER ACTIVITATS 
ENTITATS DEL  
 
SECTOR VEÏNS, SEGONA EDAT I ALTRES 
ASSOCIACIONS DE TEMPS LLIURES, PER L'ANY 
2008. 

ASSOCIACIONS QUE ES 
RELACIONEN A L'ANNEX 1 

93.512,38 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

23/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER LES OBLIGACIONS DERIVADES DE 
LA RELACIÓ DE FACTURES 6/46100/20081223 

MALLA, SA 38.906,88 
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DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

30/12/08 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ ERRORS DEL RECONEIXEMENT 
D'OBLIGACIÓ REFERENT A LA CONVOCATÒRIA DE  
 
SUBVENCIONS PER A LES ACTIVITATS DELS 
SECTORS VEÏNS, SEGONA EDAT I ALTRES  
 
ASSOCIACIONS DE TEMPS LLIURE, PER A L'ANY 
2008. 

INTERVENCIÓ 82.093,85 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

07/01/09 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSSIÓ EN LA NÒMINA DE DESPESES DE 
QUILOMETRATGE, NOVEMBRE 2008. 

SRA. MARIA ANTÒNIA 
ALZINA ALCINA 

42,25 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

07/01/09 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSSIÓ EN LA NÒMINA DE DESPESES DE 
QUILOMETRATGE: NOVEMBRE 2008. 

SR. BARTOMEU AGUILAR 
JOFRE 

183,09 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

08/01/09 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSSIÓ EN LA NÒMINA DE DESPESES DE 
QUILOMETRATGE, NOVEMBRE 2008. 

SR. ENRIQUE ESTEBAN 
SANTOS 

13,61 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

08/01/09 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSSIÓ EN LA NÒMINA DE DESPESES DE 
QUILOMETRATGE, NOVEMBRE 2008. 

SRA. CARMEN DE ESPAÑA 
FORTUNY 

83,80 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

09/01/09 ABONAR COMPLEMENT 
DE PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT D'UN COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT PER NIVELL DE CATALÀ 
SUPERIOR A L'EXIGIT  
 
A LA VIGENT RLT PEL LLOC DE TREBALL QUE 
OCUPA. 

SRA. ESPERANÇA CARRIÓ 
GILI 

32,90 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

09/01/09 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

MODIFICACIÓ D'UNA RESOLUCIÓ D'APROVACIÓ 
COMPTES DE DESPESES DERIVADA DE LA 
RELACIÓ  
 
3/46330/20081023. 

SR. JOAN BERGA CIFRE I 
ALTRES 

8.526,00 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

14/01/09 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES: APROVAR, 
ADJUDICAR I RECONÈIXER L'OBLIGACIÓ 
DERIVADA  
 
DE LA RELACIÓ 1/11100/20090112. 

COMPAÑÍA 
CONCESIONARIA DEL 
TÚNEL DE SÓLLER, S.A. 

70,40 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

14/01/09 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES: 
AUTORITZAR, ADJUDICAR I RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ  
 
DERIVADA DE LA RELACIÓ 1/11100/20090113. 

FOTO LEVANTE, S.L. 2.748,00 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

14/01/09 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES: 
AUTORITZAR, ADJUDICAR I RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ  
 
DERIVADA DE LA RELACIÓ 1/11100/20090114. 

DISTRIBUCIONES 
UNIVERSAL MALLORCA, 
S.L. 

14.736,12 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

14/01/09 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES: 
AUTORITZAR, ADJUDICAR I RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ  
 
DERIVADA DE LA RELACIÓ 2/12100/20090114. 

DAPP PUBLICACIONES 
JURÍDICAS 

149,24 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

14/01/09 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES: 
AUTORITZAR, ADJUDICAR I RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ  
 
DERIVADA DE LA RELACIÓ 3/46330/20090113. 

GAPS ESTUDIS I 
SISTEMES D'INFORMACIÓ 

5.800,00 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

14/01/09 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR, DISOPOSAR I RECONÈIXER LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA RELACIÓ DE 
FACTURES 6/46100/20090111 

PROMOMALLORCA 
EDICIONES, SL 

19.254,80 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

14/01/09 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA RELACIÓ DE 
FACTURES 6/46100/20090112 

DIVERSOS SEGONS 
RELACIÓ ADJUNTA 

5.307,93 
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DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

14/01/09 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA RELACIÓ DE 
FACTURES 6/46100/20090113 

JUAN MIGUEL RIUTORT 
ROSSELLÓ 

1.001,00 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

14/01/09 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA RELACIÓ DE 
FACTURES 6/46100/20090115 

DI 7,COMUNICACIÓ I 
MARKETING SL 

10.996,80 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

19/01/09 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE 30.12.08 
RELATIU APROVACIÓ COMPTE JUSTIFICATIU 
CAIXA  
 
FIXA DEL DEPARTAMENT D'OBRES PÚBLIQUES. 

TRESORERIA 2.080,58 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

22/01/09 CONTRACTE MENOR APROVACIÓ, AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ 
CONTRACTE REFERENT A L'ADQUISICIÓ DE 100  
 
EXEMPLARS MENSUALS DE QUADERNS DE 
GADESO,ANY 2009. 

FUNDACIÓ GADESO 6.240,00 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

22/01/09 CONTRACTE MENOR APROVACIÓ, AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ 
CONTRACTE REFERENT A LA RECEPCIÓ DE LES  
 
NOTICIES DE L'AGÈNCIA EFE A LA DIRECCIÓ 
INSUALR DE COMUNICACIÓ,VIA INTERNET, ANY 
2009. 

AGENCIA EFE, SA 10.366,36 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

22/01/09 CONTRACTE MENOR APROVACIÓ, AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ 
CONTRACTE REFERENT A LA RECEPCIÓ DE LES  
 
NOTICIES DE L'AGÈNCIA EUROPA PRESS A LA 
DIRECCIÓ INSULAR DE COMUNICACIÓ, VIA 
INTERNET, ANY  
 
2009. 

EUROPA PRESS 
DELEGACIONES, SA 

9.480,48 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

23/01/09 DEIXAR SENSE EFECTE DEIXAR SENSE EFECTE UNA RESOLUCIÓ DE 
RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ. 

FUNDACIÓ "SA NOSTRA" 
CAIXA DE BALEARS 

100.000,00 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

26/01/09 ALTRES DIPÒSITS A LA CAIXA GENERAL DEL TRESOR 
PÚBLIC: IMPORT D'EXPROPIACIONS NO 
COBRADES. 

TRESORERIA 2.095,74 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

26/01/09 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL LABORAL 

PRÒRROGA CONTRACTE EN RÈGIM LABORAL DES 
DE 01.01.09 A 31.12.09. 

SR. JAUME CERDÀ 
AMENGUAL 

0,00 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

26/01/09 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL LABORAL 

PRÒRROGA CONTRACTE EN RÈGIM LABORAL DES 
DE 01.01.09 A 31.12.09. 

SR. JOSEP MARIA 
BORRÀS SBERT 

0,00 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

27/01/09 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ D'UNA RESOLUCIÓ D'APROVACIÓ 
COMPTES DE DESPESES DERIVADA DE LA 
RELACIÓ  
 
99/51100/20081121. 

MALLA S.A. 14.311,09 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

29/01/09 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. 522/2008. SR. CARLOS FRANCISCO 
ESCOBAR SAEZ 

456,55 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

29/01/09 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 523/2008. SRA. MARIA SEILA 
ROMERO CARMONA 

3.282,99 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

29/01/09 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 524/2008. SR. HUBERT FASBENDER 310,61 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

29/01/09 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 532/2008. CONSTRUCCIONES ROJO 
DÍAZ UFANO, S.L. 

10.560,60 
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DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

29/01/09 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

MODIFICACIÓ RESOLUCIÓ DE DATA 15-12-2008 
REFERENT A LA RECTIFICACIÓ DE L'IMPORT DE 
LA  
 
RELACIÓ 6/46100/20081211 

ASSOCIACIÓ DE LA 
PREMSA FORANA DE 
MALLORCA 

19.999,56 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

30/01/09 ABONAR COMPLEMENT 
DE PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT DE COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT PER ESTAR EN POSSESSIÓ D'UN 
NIVELL DE  
 
CATALÀ SUPERIOR EN DOS GRAUS A L'EXIGIT A 
LA VIGENT RLLT PEL LLOC DE TREBALL QUE 
OCUPA. 

SR. BARTOLOMÉ OLIVER 
BENNASAR 

68,46 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

30/01/09 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSSIÓ EN LA NÒMINA DE DESPESES DE 
QUILOMETRATGE, DESEMBRE 2008. 

SR. JOAN ALCOVER 
BAUZÀ 

22,53 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

30/01/09 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSSIÓ EN LA NÒMINA DE DESPESES DE 
QUILOMETRATGE, DESEMBRE 2008. 

SRA. MARIA ANTÒNIA 
ALZINA ALCINA 

53,52 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

30/01/09 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES: 
AUTORITZAR, ADJUDICAR I RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ  
 
DERIVADA DE LA RELACIÓ 1/11100/20090130. 

S.E. CORREOS Y 
TELÉGRAFOS S.A. 

23,15 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

02/02/09 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSSIÓ EN LA NÒMINA DE DESPESES DE 
QUILOMETRATGE, DESEMBRE 2008. 

SR. BARTOMEU AGUILAR 
JOFRE 

178,39 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

02/02/09 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. 498/2008. SRA. MARIA FRANCISCA 
SÁNCHEZ FONT 

704,68 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

02/02/09 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 332/2008. INMUEBLES DEL CASCO 
ANTIGUO, S.L. 

5.514,70 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

02/02/09 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 499/2008. SR. SANTIAGO SOTA 
BEDIA 

2.869,80 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

02/02/09 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 518/2008. SR. JOSÉ ANTONIO 
GONZÁLEZ LÓPEZ 

1.317,98 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

02/02/09 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 519/2008. SR. JOSÉ ANTONIO 
GONZÁLEZ LÓPEZ 

4.193,50 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

02/02/09 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 520/2008. INMUEBLES DE 
BALEARES, S.L. 

38.232,57 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

03/02/09 ABONAR COMPLEMENT 
DE PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT DE COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT PER ESTAR EN POSSESSIÓ D'UN 
NIVELL DE  
 
CATALÀ SUPERIOR EN DOS GRAUS A L'EXIGIT A 
LA VIGENT RLLT PEL LLOC DE TREBALL QUE 
OCUPA. 

SRA. MARÍA JOSÉ ESPÍAS 
GARCÍA 

34,23 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

04/02/09 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 521/2008. SR. TOMÁS GARCÍA 
OSORIO 

4.236,12 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

06/02/09 ENDOSSAMENT 
FACTURES ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDOSSAMENT I ORDENACIÓ DEL PAGAMENT DE 
L'OBLIGACIÓ DE LA DESPESA RELATIVA A LES  
 
OBRES DE REPOSICIÓ REALITZADES AL PARC DE 
BOMBERS DE SÓLLER. 

CONSTRUCCIONS BIEL 
GALMÉS, SL 

57.853,28 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

06/02/09 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE LA BESTRETA DE CAIXA FIXA. 
RELACIÓ FACTURES PRESENTADES PER EL SR. 
PERE  
 
BOVER CRESPÍ, HABILITAT DEL DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ 762,24 
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DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

06/02/09 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES: 
AUTORITZAR, ADJUDICAR I RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ  
 
DERIVADA DE LA RELACIÓ 1/11100/20090206. 

SISTEMAS TÈCNICOS Y 
CONSULTA I ALTRES 

4.568,55 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

09/02/09 ABONAR COMPLEMENT 
DE PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT DE COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT PER ESTAR EN POSSESSIÓ D'UN 
NIVELL DE  
 
CATALÀ SUPERIOR EN UN GRAU A L'EXIGIT A LA 
VIGENT RLLT PEL LLOC DE TREBALL QUE OCUPA. 

SR. JUAN FRANCISCO 
FERRER ROTGER 

34,23 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

09/02/09 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES: 
AUTORITZAR, ADJUDICAR I RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ  
 
DERIVADA DE LA RELACIÓ 1/11100/20090131. 

VIAJES URBIS S.A. I 
ALTRES 

457,61 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

10/02/09 CONTRACTE MENOR APROVACIÓ, AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ 
CONTRACTE REFERENT AL DESENVOLUPAMENT 
D'UNA  
 
IMATGE PER IDENTIFICAR LES ACTUACIONS DEL 
CONSELL DE MALLORCA  PER A LA  
 
COMMEMORACIÓ DEL 30 ANYS DE DEMOCRÀCIA 
LOCAL.ANY 2009. 

BORISGRÀFIC, SL 7.424,00 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

10/02/09 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 561/2008. SR. GABRIEL FLORIT 
FERRER 

3.757,62 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

10/02/09 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ CORRESPONENT 
AL MES DE FEBRER DE L'ANY 2009. 

ELS GRUPS POLÍTICS AMB 
REPRESENTACIÓ EN EL 
CONSELL DE MALLORCA 

24.055,90 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

10/02/09 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ CORRESPONENT 
AL MES DE GENER DE L'ANY 2009. 

ELS GRUPS POLÍTICS AMB 
REPRESENTACIÓ EN EL 
CONSELL DE MALLORCA 

24.055,90 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

22/12/08 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÈD.: 011528/2008-011560/2008. VARIS 0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

22/12/08 EXPEDICIÓ DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM.EXP.: 004255/2008. INMO HESSE 2005 0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

23/12/08 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÈD.: 011561/2008-011569/2008. VARIS 0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

29/12/08 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÈD.: 011570/2008-011604/2008. VARIS 0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

29/12/08 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.: 003807/2008. J.J.C.C , AJ. PALMA DE 
MALLORCA 

0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

30/12/08 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÈD.: 011605/2008-011684/2008. VARIS 0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

02/01/09 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÈD.: 00001/2009-000008/2009. VARIS 0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

05/01/09 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÈD.: 000009/2009-000026/2009. VARIS 0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

07/01/09 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÈD.: 000027/2009-000061/2009. VARIS 0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

08/01/09 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÈD.: 000062/2009-000091/2009. VARIS 0,00 
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DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

09/01/09 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL. NÚ.EXP.: 
000164/2008-XIG. 

MARIA ISABEL SIMONET 
BENNÁSAR 

0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

09/01/09 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL. NÚM.EXP. 
:000173/2008-XIG. 

JOANA CAÑELLAS 
MAYRATA 

0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

09/01/09 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL. NÚM.EXP.. 
000026/2008-XIG. 

JOSÉ BONET GRIMALT 0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

09/01/09 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL. NÚM.EXP.: 
000036/2008-XIG. 

BINIALOU, S.L 0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

09/01/09 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL. NÚM.EXP.: 
000069/2008-XIG. 

GUILLEM AMENGUAL 
OLIVER 

0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

09/01/09 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL. NÚM.EXP.: 
000110/2008-XIG. 

ANTONIO MARTORELL 
BALLESTER 

0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

09/01/09 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL. NÚM.EXP.: 
000111/2008-XIG. 

JOSÉ BONET GRIMALT 0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

09/01/09 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL. NÚM.EXP.: 
000129/2008-XIG. 

FRANCISCA VERGER 
ADROVER 

0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

09/01/09 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL. NÚM.EXP.: 
000163/2008-XIG. 

JAIME PALMER WALLIKER 0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

09/01/09 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL. NÚM.EXP.: 
000209/2007-XIG. 

JOSÉ PLANAS PLANAS 0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

09/01/09 ALTRES REBUTJAR REQUERIMENT ANUL·LACIÓ EFECTUAT 
PEL BATLE-PRESIDENT DE L'AJ. MANACOR 
CONTRA  
 
RESOLUCIÓ INFORME FAVORABLE SÒL RÚSTIC 
DEL 02/10/08. 

AJ.MANACOR 0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

09/01/09 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÈD.: 000092/2009-000112/2009. VARIS 0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

09/01/09 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000012/2008-HLSR. FRANCISCO MOLINA 
CORTÉS 

0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

09/01/09 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000022/2007-HLSR. ANTONI FRONTERA MAS 0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

09/01/09 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000077/2008-HLSR. FRANCISCA MAS MOREY 0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

09/01/09 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000099/2007-HLSR. HASKO HERMANN 
WINKELMANN 

0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

09/01/09 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000123/2008-HLSR. PETER THEODOR 
HONEGG 

0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

09/01/09 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000142/2008-HLSR. LORENZO BIBILONI 
VALLÉS 

0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

09/01/09 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000169/2008-HLSR. EUGENI COBOS PACHÓN 0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

09/01/09 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000172/2008-HLSR. ANTONIO BONET RIGO 0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

09/01/09 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000175/2008-HLSR. FLORA ROSAL BERTRAND 0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

09/01/09 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000180/2008-HLSR. CHALLENGERREVERTE, 
S.L 

0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

09/01/09 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000200/2008-HLSR. FRANCISCO PERELLÓ MIR 0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

09/01/09 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000201/2008-HLSR. CATALINA JUAN 
PUIGSERVER 

0,00 
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DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

09/01/09 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000203/2008-HLSR. MICHAEL JOHN ROS 0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

09/01/09 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000233/2008-HLSR. CATALINA BARCELÓ 
MANRESA 

0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

09/01/09 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000241/2007-HLSR. CALA GAVIOTA, S.L 0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

09/01/09 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000242/2008-HLSR. JAUME RIERA QUETGLAS 0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

09/01/09 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000245/2008-HLSR. S'AVALL DE L'ANOU, S.L 0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

09/01/09 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000255/2008-HLSR. MARTIN EINSLE 0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

09/01/09 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000271/2008-HLSR. ANTONIA JOSEFA MAS 
VAQUER 

0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

09/01/09 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000286/2008-HLSR. PAU FERRAGUT SERRA 0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

09/01/09 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000289/2008-HLSR. FRANCISCA PARETS 
AMENGUAL 

0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

09/01/09 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000292/2008-HLSR. ANTONI KARMANY 
DALMAU 

0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

09/01/09 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000306/2006-HLSR. CONUTILODE, S.L 0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

09/01/09 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000381/2007-HLSR. JUAN CARLOS FIOL 
RAMÓN 

0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

09/01/09 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000407/2007-HLSR. ANDREW I SHIRLY 
GREENWOOD 

0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

09/01/09 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000408/2007-HLSR. CATALINA MATEU VIDAL 0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

09/01/09 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000430/2006-HLSR. ROBERT FUDERER 0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

09/01/09 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000557/2007-HLSR. BARTOLOMÉ LLADÓ CLAR 0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

09/01/09 EMETRE INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM.EXP.: 000559/2007-HLSR. CONSTRUCCIONES 
VALLESPIR HUGUET, S.L 

0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

09/01/09 SUBROGACIÓ 
EXPEDIENT INFRACCIÓ 

NÚM.EXP.: 2008/121 (MGA). R.T.L , J.J.F.P , M.F.L , AJ. 
CAPDEPERA 

0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

12/01/09 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÈD.: 000113/2009-000130/2009. VARIS 0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

12/01/09 SUBROGACIÓ 
EXPEDIENT INFRACCIÓ 

NÚM.EXP.: 2008/194. M.T.P , AJ. CAMPANET 0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

13/01/09 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.: AL-2008/209. CATALINA AINA CABRER 
BARBOSA, DEMARCACIÓ 
DE COSTES, AJ. ANDRATX 

0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

13/01/09 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÈD.: 000131/2009-000155/2009. VARIS 0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

14/01/09 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÈD.: 000156/2009-000220/2009. VARIS 0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

14/01/09 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.: 003544/2008. A.F.B , AJ. CONSELL 0,00 
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DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

15/01/09 APROVAR FACTURES 
ADO 

CODI RELACIÓ FACTURES.: 52/43240/20090108. TILT ARRÍTMICO, S.L , 
INTERVENCIÓ GENERAL 

3.570,48 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

15/01/09 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÈD.: 000221/2009-000269/2009. VARIS 0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

15/01/09 DENEGACIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM.EXP.: 002861/2008. G.C.M , AJ. MARRATXÍ 0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

15/01/09 IMPOSAR SANCIÓ PER 
INFRACCIÓ 

NÚM.EXP.: 2008/056. P.J.M.T , TRESORERIA DEL 
CONSELL DE MALLORCA 

0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

16/01/09 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÈD.: 000270/2009-000357/2009. VARIS 0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

16/01/09 IMPOSAR SANCIÓ PER 
INFRACCIÓ 

NÚM.EXP.: 2008/025. D.M.A , TRESORERIA DEL 
CONSELL DE MALLORCA 

0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

19/01/09 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÈD.: 000358/2009-000442/2009. VARIS 0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

19/01/09 EXPEDICIÓ DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM.EXP.: 000111/2009. EMILIO RINCÓN PÉREZ 0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

22/01/09 DENEGACIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM.EXP.: 003431/2008. F.O.C , AJ. SANTA 
MARGALIDA 

0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

23/01/09 APROVAR FACTURES 
ADO 

CODI RELACIÓ FACTURES.: 72/43210/20090116. VARIS, INTERVENCIÓ 
GENERAL 

2.887,79 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

27/01/09 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APORTACIÓ ECONÒMICA DEL CONSELL DE 
MALLORCA A L'AGÈNCIA PROTECCIÓ DE LA 
LEGALITAT  
 
TERRITORIAL I URBANÍSTICA DE MALLORCA 
PARTIDA:55.43295.41000. 

AGÈNCIA PROTECCIÓ 
LEGALITAT TERRITORIAL I 
URBANÍSTICA DE 
MALLORCA , 
INTERVENCIÓ GENERAL  

60.000,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

30/01/09 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.: AL-2007/083 DAMIÀ PROHENS BISBAL, 
DEMARCACIÓ DE 
COSTES, AJ. CAMPOS 

0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

30/01/09 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.: AL-2008/027 COMUNITAT DE 
PROPIETARIS 
MISSISSIPPI, 
DEMARCACIÓ DE 
COSTES, AJ. SANTA 
MARGALIDA 

0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

30/01/09 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.: AL-2008/155 INESTUR, DEMARCACIÓ 
DE COSTES, AJ. ALCÚDIA 

0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

30/01/09 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.: AL-2008/171 ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA , S.L.U , 
DEMARCACIÓ DE 
COSTES, AJ. SES SALINES 

0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

30/01/09 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.: AL-2008/180 JOAN SARD ESTEVA, 
DEMARCACIÓ DE 
COSTES, AJ. CAPDEPERA 

0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

30/01/09 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.: AL-2008/182 ANTÒNIA SUREDA RIERA, 
DEMARCACIÓ DE 
COSTES, AJ. D'ARTÀ 

0,00 
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DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

30/01/09 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.: AL-2008/188 COMUNITAT DE 
PROPIETARIS PUNTA 
BLANCA NÚM.6, 
DEMARCACIÓ DE 
COSTES, AJ ANDRATX 

0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

30/01/09 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.: AL-2008/192 HOTEL CALA D'OR, S.A , 
DEMARCACIÓ DE 
COSTES, AJ. SANTANYÍ 

0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

30/01/09 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.: AL-2008/196 AJUNTAMENT DE CALVIÀ, 
DEMARCACIÓ DE COSTES 

0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

30/01/09 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.: AL-2008/197 AJUNTAMENT DE CALVIÀ, 
DEMARCACIÓ DE COSTES 

0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

30/01/09 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.: AL-2008/203 ÁNGEL ABAD TORRES, 
DEMARCACIÓ DE 
COSTES, AJ.MANACOR 

0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

30/01/09 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.: AL-2008/204 HELGA ECKERT, 
DEMARCACIÓ DE 
COSTES, AJ. SANTANYÍ 

0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

30/01/09 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.: AL-2008/210 FRANCISCO SAINZ RUIZ, 
DEMARCACIÓ DE 
COSTES, AJ. MANACOR 

0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

30/01/09 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.: AL-2008/211 PEDRO DE HARO GARCÍA, 
DEMARCACIÓ DE 
COSTES, AJ. MANACOR 

0,00 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

30/01/09 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

PRÒRROGA. NÚM.EXP.: AL-2006/153 SCAP LLEVANT, S.L , 
DEMARCACIÓ DE 
COSTES, AJ. CAPDEPERA 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

20/10/08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

FULLETONS PERL "IV TORNEO NACIONAL OPEN 
ILLES BALEARS" 

AMADIP.ESMENT 705,54 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

28/10/08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

(INCORPORACIÓ DE ROMANENT) CONVENI 
PÀGINA WEB "INFOMALLORCA.NET" EN EL 2007 

CONSORCI 
D'INFORMÀTICA LOCAL DE 
MALLORCA 

5.180,27 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

28/10/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

(INCORPORACIÓ ROMANENT) CONVENI PÀGINA 
WEB "INFOMALLORCA.NET" EN EL 2007 

CONSORCI 
D'INFORMÀTICA LOCAL DE 
MALLORCA 

1.069,73 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

16/11/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

COL·LECCIÓ DE RECEPTES DE CUINA DE MERCAT 
(TARDOR, HIVERN I NADAL) 

ABRIL PUBLICACIONES, 
S.L. 

12.122,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

24/11/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADECUACIÓ DEL PATI DEL MUSEU DE MALLORCA, 
MEGAFONIA, PANELLS, ETC. PER A LA 
PRESENTACIÓ DE  
 
PRODUCTES AGROALIMENTARIS A EMPRESARIS 
D' HOTELERIA I RESTAURACIÓ 

XICARANDANA, S.L. 18.000,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

25/11/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REVISTA CORPORATIVA DE PROMOCIÓ 
TURÍSTICA DE L' ASS. HOTELERA BADIA DE CALA 
MILLOR 

JUAN CARLOS SUREDA 
MAS 

7.498,82 
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DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

26/11/08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

MANTENIMENT DEL GLOBUS DEL CONSELL BRAVATTA, C.B. 2.800,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

02/12/08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

ESTADA A BERLÍN PER LA FIRA INTERNACIONAL 
DE TURISME 

VIAJES EL CORTE INGLÉS, 
S.A. 

1.300,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

02/12/08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

ORGANITZACIÓ DE LA PASSAREL·LA INCA 2008 CATWALK, MODELOS Y 
AZAFATAS, S.L. 

3.000,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

04/12/08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

ESTADA A BERLÍN PER LA FIRA INTERNACIONAL 
DE TURISME 

VIAJES EL CORTE INGLÉS, 
S.A. 

640,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

04/12/08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

LECTURA COMPTADOR DE LA FOTOCOPIADORA 
ENTRE EL 29/10 I EL 13/11 DEL 2008 

SISTEMES DE OFICINA DE 
BALEARES, S.A. 

156,31 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

04/12/08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

LECTURA COMPTADOR ENTRE EL 22/07 I EL 25/09 
DEL 2008 DE L'OIT DE L'AEROPORT 

SISTEMES D'OFICINA DE 
BALEARES, S.A. 

156,16 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

05/12/08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

HOSTESSES PER A DIVERSES CARPES DE FIRES 
DE MALLORCA (MESSOS SETEMBRE I OCTUBRE) 

MOTIVITY GLOBAL, S.L. 577,68 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

05/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISTRIBUCIÓ DEL MATERIAL IMPRÈS DE LA 
DIRECCIÓ INSULAR DE TURISME (MES DE 
NOVEMBRE) 

SALVADOR PAYERAS 
ALZAMORA 

3.687,50 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

05/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

PATROCINI DE LA XIII TEMPORADA DE BALLET DE 
MALLORCA 

ALINMU, S.A. 19.500,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

05/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

PROJECTE MALLORCA "CAMÍ I FONDA", DEFINICIÓ 
CONCEPTUAL GUIA TURÍSTICA GASTRONÒMICA I 
FONS  
 
DOCUMENTAL PER TERRITORI, PER PRODUCTE I 
PER TIPUS DE CUINA. 

ISIDRE VILA 
GASTRONOMIA 

18.000,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

08/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EL·LABORACIÓ DE TEXTES PER EL PORTAL WEB 
"INFOMALLORCA.NET" 

CUONCE CONSULTING, 
S.L. 

20.828,96 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

09/12/08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

REUNIÓ CONSELLERA I CAP DE PREMSA AMB 
TRES PERSONES DE LA TV DE MALLORCA 

RESTAURANT 
PARLAMENT, S.L. 

171,70 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

09/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

(INCORPORACIÓ ROMANENT) SUBVENCIÓ DE LA 
CONVOCATORIA PÚBLICA PER A ACCIONS I 
PROGRAMES  
 
DE PROMOCIÓ DE L'ECONOMIA PER A L'ANY 2007 

UNIÓ DE PAGESOS DE 
MALLORCA  

2.010,58 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

09/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ENVELAT ITINERANT PER PROMOCIONAR 
PRODUCTES PER MALLORCA 

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

3.479,40 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

10/12/08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

DÍPTICS I POSTERS PER LA FIRA DE LA LLET 
D'AMETLLA 

AMADIP - ESMENT 749,93 
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DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

10/12/08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

TROFEUS INDUSTRIA - PIMEM MIQUEL SIMONET 
GUARDIOLA 

649,60 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

10/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ELABORACIÓ CATÀLEG 10 ITINERARIS DE 
TURISME GASTRONÒMIC 

SUPPORT PROJECTS & 
EVENTS, S.L. 

16.220,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

10/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

PROJECTE "MALLORCA MÍSTICA: RUTES PER 
ERMITES I SANTUARIS" 

PORTAL FORÀ 
DINAMITZACIÓ CULTURAL, 
S.L. 

9.860,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

11/12/08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

FEINES PER A L'ACTE DE CONSTITUCIÓ DE LA 
FUNDACIÓ MALLORCA TURISME 

INTEL TRES BALEARES 
AGENCIA CREATIVA, S.L. 

307,40 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

11/12/08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

SEGELL DE FUSTA, CANVI APARATO 4729 COPISTERIA OMS 48, S.L. 51,10 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

11/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

PUBLICACIÓ DE PROMOCIÓ COMERCIAL 
"SHOPPING IN MALLORCA 08/09" 

FUNDACIÓ IBI COMERÇ 18.000,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

12/12/08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

REPORTATGE DE PROMOCIÓ TURÍSTICA A LA 
REVISTA "IN PALMA" 

EL LOFT EDITORIAL, S.L. 2.998,60 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

12/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

PATROCINI DE LA VI TEMPORADA DEL FESTIVAL 
MÚSICA MALLORCA 

MUSICA MALLORCA 4.000,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

12/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

PATROCINI EQUIP DE BASQUET FEMENÍ 1ª DIVISIÓ 
LLIGA NACIONAL 

JOVENTUD MARIANA, C.B. 18.000,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

12/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REALITZACIÓ D'UN AVANTPROJECTE I UN 
TRAILER SOBRE LA SERRA DE TRAMUNTANA PER  
 
PROMOCIONAR EL TURISME CULTURAL I 
PAISATGISTIC 

LA PERIFÉRICA 
PRODUCCIONES, S.L. 

18.000,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

12/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

TASQUES DE GESTIÓ I ACTUALITZACIÓ DE 
PÀGINA WEB INFOMALLORCA.NET 

CONSORCI 
D'IMFORMÀTICA LOCAL 
DE MALLORCA 

15.509,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

13/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REALITZACIÓ DE TASQUES ENMARCADES DINS EL 
CONVENI D'INFOMALLORCA. 

CONSORCI 
D'INFORMÀTICA LOCAL DE 
MALLORCA 

30.000,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

15/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FABRICACIÓ MOBLES EXPOSITORS PER 
PROMOCIONAR LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 
(CONTRACTE  
 
NEGOCIAT MALLORCA GOURMET)  

NOVATEL MALLORCA, S.L. 37.000,75 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

16/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ELABORACIÓ PLA DE COMPETITIVITAT TURÍSTICA 
DE MALLORCA 

SAB 59.700,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

16/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ILTM DE CANNES 2008 LA MODERNA 
ORGANIZACIÓN Y 
DIRECCIÓN DE 
ACONTECIMIENTOS 

5.898,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

16/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

IMPRESSIÓ CATÀLEG DE RUTES PER 
PROMOCIONAR EL TURISME GASTRONÒMIC A 
MALLORCA 

BISGRAFIC, S.L. 17.900,00 
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DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

16/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

MATERIAL INFORMATIU I PROMOCIONAL 
PROMOCIÓ INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 
(CONTRACTE  
 
NEGOCIAT MALLORCA GOURMET) 

NOVATEL MALLORCA, S.L. 26.754,61 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

16/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ORGANITZACIÓ D'UN STAND COM EXPOSITOR A 
LA FIRA EIBTM DE BARCELONA 

CAMBRA DE COMERÇ DE 
MALLORCA 

9.152,49 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

16/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REALITZACIÓ D'UN DOCUMENTA SOBRE MIRÓ 
PER PROMOCIONAR EL TURISME CULTURAL A 
MALLORCA 

LA PERIFERICA 
PRODUCCIONS, S.L. 

18.000,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

17/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SERVEI MANTENIMENT DELS MOBLES 
ESPOSITORS I D'EMPAQUETAMENT PER A LA 
COMERCIALITZACIÓ  
 
DELS PRODUCTES AGROALIMENTARIS 
(CONTRACTE NEGOCIAT MALLORCA GOURMET) 

NOVATEL MALLORCA, S.L. 5.844,64 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

18/12/08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

INVESTIGACIÓ, REDACCIÓ, TRADUCCIÓ DE 
TEXTES DEDICATS AL NOU ESPAI DEL CONVENT 
DE LES  
 
CAPUTXINES 

JAUME LLABRES MULET 2.541,50 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

18/12/08 CONTRACTE MENOR COORDINACIÓ I RAHABILITACIÓ PER VISITA 
TURÍSTICA AL CONVENT DE LES CAPUTXINES 

AINA PASCUAL 
BENNASSAR 

3.353,91 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

19/12/08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

AIGUA NATURAL FONT OASIS, S.L. 13,29 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

19/12/08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

DESPLAÇAMENT D.I. PROM. ECONÒMICA A BERLIN DIRECTTRAVEL, S.L. 702,39 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

19/12/08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

DESPLAÇAMENT PERSONAL DEL DEPARTAMENT 
A LA "LONDON GOLF SHOW" 

DIRECTTRAVEL, S.L. 209,05 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

19/12/08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

DESPLAÇAMENT ÒRGANS DE GOVER A 
PASAREL·LA CIBELES 

DIRECTTRAVEL, S.L. 774,55 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

19/12/08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

DESPLAÇAMENT ÒRGANS DE GOVERN PER 
ASSISTIR S "LONDON GOLF SHOW" 

DIRECTTRAVEL, S.L. 299,04 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

19/12/08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

DESPLAÇAMENT ÒRGANS DE GOVERN PER 
REUNIÓ AMB EL CONSELLER D'INDÚSTRIA DE LA  
 
GENERALITAT DE CATALUNYA I REUNIÓ AMB EL 
SECRETARI D'ESTAT DE TURISME 

DIRECTTRAVEL, S.L. 415,42 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

19/12/08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

DESPLAÇAMENTS EN EL TRANSCURS DE 5 DIES 
PER A LA "FIRA DE BERLÍN" ITB 

DIRECTTRAVEL, S.L. 1.504,38 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

19/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

(INCORPORACIÓ DE ROMANENT) SUBVENCIÓ DE 
LA CONVOCATORIA PÚBLICA PER ACCIONS I  
 
PROGRAMES DE PROMOCIÓ DE L'ECONOMIA PER 
A L'ANY 2007 

COOPERATIVA PAGESA 
DE POLLENÇA 

1.115,63 
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DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

19/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

(INCORPORACIÓ DE ROMANENT)SUBVENCIÓ DE 
LA CONVOCATORIA PÚBLICA PER A ACCIONS I  
 
PROGRAMES DE PROMOCIÓ DE L'ECONOMIA PER 
A L'ANY 2007 

ASSOCIACIÓ DE 
COMERCIANTS I 
RESTAURADORS DE SANT 
LLORENÇ DES 
CARDASSAR 

1.559,63 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

19/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

(INCORPORACIÓ ROMANENT) SUBVENCIÓ DE 
CONVOCATORIA PÚBLICA PER A ACCIONS I 
PROGRAMES DE  
 
PROMOCIÓ DE L'ECONOMIA PER A L'ANY 2007  

ASAJA-BALEARS 268,54 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

19/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

(INCORPORACIÓ ROMANENT) SUBVENCIÓ DE 
CONVOCATORIA PÚBLICA PER ACCIONS I 
PROGRAMES DE  
 
PROMOCIÓ DE L'ECONOMIA PER A L'ANY 2007 

GABRIEL CORTES 
LLITERES 

639,77 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

19/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER FOMENTAR 
L'ACTIVITAT PRODUCTIVA DE MALLORCA DURANT 
L'ANY  
 
2008 

AJUNTAMENT DE 
BINISSALEM 

5.850,24 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

19/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PER 
FOMENTAR L'ACTIVITAT PRODUCTIVA DE 
MALLORCA  
 
DURANT L'ANY 2008 

AJUNTAMENT D'ALARÓ 4.520,64 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

19/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PER 
FOMENTAR L'ACTIVITAT PRODUCTIVA DE 
MALLORCA  
 
DURANT L'ANY 2008 

AJUNTAMENT D'ALGAIDA 5.212,03 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

19/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PER 
FOMENTAR L'ACTIVITAT PRODUCTIVA DE 
MALLORCA  
 
DURANT L'ANY 2008 

AJUNTAMENT 
D'ESPORLES 

1.400,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

19/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PER 
FOMENTAR L'ACTIVITAT PRODUCTIVA DE 
MALLORCA  
 
DURANT L'ANY 2008 

AJUNTAMENT 
D'ESTELLENCS 

1.885,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

19/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PER 
FOMENTAR L'ACTIVITAT PRODUCTIVA DE 
MALLORCA  
 
DURANT L'ANY 2008 

AJUNTAMENT DE 
CONSELL 

5.212,03 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

19/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PER 
FOMENTAR L'ACTIVITAT PRODUCTIVA DE 
MALLORCA  
 
DURANT L'ANY 2008 

AJUNTAMENT DE COSTITX 2.200,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

19/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PER 
FOMENTAR L'ACTIVITAT PRODUCTIVA DE 
MALLORCA  
 
DURANT L'ANY 2008 

AJUNTAMENT DE MARIA 
DE LA SALUT 

6.382,08 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

19/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PER 
FOMENTAR L'ACTIVITAT PRODUCTIVA DE 
MALLORCA  
 
DURANT L'ANY 2008 

AJUNTAMENT DE SANTA 
EUGÈNIA 

5.318,40 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

22/12/08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

SERVEI DE COPIES DE LES OITS SISTEMAS DE OFICINA DE 
BALEARES 

395,09 
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DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

23/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DE CONVOCATORIA PÚBLICA PER A 
ACCIONS I PROGRAMES DE PROMOCIÓ DE 
L'ECONOMIA  
 
PER L'ANY 2008 

ASSOCIACIÓ DE DONES 
ARTESANES DE LES ILLES 
BALEARS 

8.604,29 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

24/12/08 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

MAQUETACIÓ D'UN SPOT TELEVISIU DE 
PROMOCIÓ TURÍSTICA DE MALLORCA 

CAIMAN LA BESTIA 
PARDA, S.L. 

42.442,66 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

29/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

(INCORPORACIÓ ROMANENT)SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA 2007  

CONSELL REGULADOR 
D'INDICACIÓ GEOGRÀFICA 
PROTEGIDA ENSAÏMADA 
DE MALLORCA 

6.000,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

30/12/08 APROVAR EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

CONTRACTACIÓ DE L'EXPEDICIÓ DENOMINADA 
"PUIG MALLORCA" I DE LES ACTIVITAT  
 
RELACIONADES 

PUIG MALLORCA 60.000,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

15/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DESESTIMAR SOL·LICITUD DE COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT 

JOSE MARIA JIMÉNEZ 
MORENO 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

15/01/09 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONVOCATORIA PÚBLICA PER 
FOMENTAR L'ACTIVITAT PRODUCTIVA DE 
MALLORCA DURANT  
 
L'ANY 2008 

AJUNTAMENT DE 
LLOSETA 

4.412,26 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

21/01/09 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ NOMINATIVA 2008, FULLETÓ 
ITINERARIS ARQUITECTÒNICS PER MALLORCA 

FOMENT DEL TURISME DE 
MALLORCA 

15.000,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

28/01/09 CONTRACTE MENOR LLOGUER DE QUATRE PLACES D'APARCAMENT SOCIETAT MUNICIPAL 
D'APARCAMENTS DE 
PALMA, S.A. 

4.015,44 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

30/01/09 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DE CONVOCATORIA PÚBLICA PER A 
ACCIONS I PROGRAMES DE PROMOCIÓ DE  
 
L'ECONOMIA PER L'ANY 2008 

AGRUPACIÓ DE FIRES I 
FESTES DE BINISSALEM 

6.000,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

03/02/09 CONTRACTE MENOR CREACIÓ D'UN PROTOTIP DE SABATA JOSE ANTONIO MIRO 
GONZALEZ, S.L. 

20.880,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

03/02/09 CONTRACTE MENOR ELABORACIÓ D'UN DAVANTAL AMB EL LOGOTIP 
DE BONISSIM 

PLAÇA 18, S.L. 17.748,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

04/02/09 CONTRACTE MENOR DISTRIBUCIÓ DE MATERIAL DE MERCHANDISING I 
PROMOCIONAL DE PRODUCTES DE MALLORCA A  
 
LES FIRES MUNICIPALS AL LLARG DEL 2009 

SALVADOR PAYERAS 
ALZAMORA 

12.000,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

04/02/09 CONTRACTE MENOR ORGANITZACIÓ D'UNA CAPELLA DE LA 
PARRÒQUIA DE STA. CREU DE PALMA 

JOSEP JAUME CAÑELLAS 9.976,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

05/02/09 ADJUDICACIÓ 
PROVISIONAL DE 
CONTRACTES 

EXPEDICIÓ DENOMINADA "PUIG MALLORCA" I DE 
LES ACTIVITATS RELACIONADES 

PUIG MALLORCA 60.000,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

05/02/09 CONTRACTE MENOR PATROCINI DEL V RALLY CLASICO ISLA DE 
MALLORCA 2009 

DEMOLUXECARS, S.L. 10.000,00 
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DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

06/02/09 INICIAR EXPEDIENT SERVEI PER A L'ESTUDI I DISSENY GRÀFICS, 
MUNTATGE I IMPRESSIÓ DE LA GUIA "ON ANAR" 

SENSE DESTINATARI 0,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

06/02/09 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

PAGAMENT PARCIAL DE CONVOCATORIA PÚBLICA 
2008 SUBVENCIÓ MODA 

FUNDACIÓ ARS NOVA 1.877,24 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

09/02/09 ALTRES RECTIFICACIÓ D'ERRORS PARTIDA 
PRESSUPUESTÀRIA 

JOSE ANTONIO MIRO 
GONZALEZ, S.L. 

20.880,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

09/02/09 INICIAR EXPEDIENT DUR A TERME EL CONTRACTE DE PATROCINI DE 
LA XIV TEMPORADA DE BALLET DE MALLORCA 

TEMPORADA DE BALLET 
DE MALLORCA (TBM) 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

23/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXE L'OBLIGACIO I ORDENAR EL 
PAGAMENT CORRESPONENT A LA SUBVENCIO 
APROVADA  
 
PER CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL DE 
MALLORCA PER L'ANY 2008 

ASOCIACION DE 
PERSONAS MAYORES DE 
LA TERCERA EDAD 
BENVINGUTS 

1.257,24 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

23/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXE L'OBLIGACIO I ORDENAR EL 
PAGAMENT CORRESPONENT A LA SUBVENCIO 
APROVADA  
 
PER CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL DE 
MALLORCA PER L'ANY 2008 

ASSOCIACIO PERSONES 
MAJORS D'ES PONT 
D'INCA 

1.500,00 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

23/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER L' OBLIGACIO I ORDENAR EL 
PAGAMENT CORRESPONENT A LA SUBVENCIO 
APROVADA  
 
PER CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL DE 
MALLORCA PER L'ANY 2008 

ASSOCIACIO DE 
PERSONES MAJORS SA 
CABANA 

1.500,00 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

23/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER L' OBLIGACIO I ORDENAR EL 
PAGAMENT CORRESPONENT A LA SUBVENCIO 
APROVADA  
 
PER CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL DE 
MALLORCA PER L'ANY 2008 

ASSOCIACIO PERSONAS 
MAYORES SAN ANTONIO 
DE LA PLAYA 

899,24 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

23/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER L' OBLIGACIO I ORDENAR EL 
PAGAMENT CORRESPONENT A LA SUBVENCIO 
APROVADA  
 
PER CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL DE 
MALLORCA PER L'ANY 2008 

ASSOCIACIO VERGE DE 
BONANY 

1.121,08 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

23/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER L'OBLIGACIO I ORDENAR EL 
PAGAMENT CORRESPONENT A LA SUBVENCIO 
APROVADA  
 
PE RCONSELL EXECUTIU DEL CONSELL DE 
MALLORCA PER L'ANY 2008 

ASOCIACION DE 
MAYORES DE LOS 
ANTIGUOS ALUMNOS DE 
LOS COLEGIOS DE LA 
GUARDIA CIVIL 

825,38 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

23/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER L'OBLIGACIO I ORDENAR EL 
PAGAMENT CORRESPONENT A LA SUBVENCIO 
APROVADA  
 
PER  CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL DE 
MALLORCA PER L'ANY 2008 

ASOCIACION PERSONAS 
MAYORES DE SANT JORDI 

1.393,14 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

23/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER L'OBLIGACIO I ORDENAR EL 
PAGAMENT CORRESPONENT A LA SUBVENCIO 
APROVADA  
 
PER CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL DE 
MALLORCA PER L'ANY 2008 

ASOCIACION DE 
PERSONAS MAYORES CA 
NOSTRA  

1.500,00 
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DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

23/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER L'OBLIGACIO I ORDENAR EL 
PAGAMENT CORRESPONENT A LA SUBVENCIO 
APROVADA  
 
PER CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL DE 
MALLORCA PER L'ANY 2008 

ASOCIACION DE 
PERSONAS MAYORES DE 
LA COFRADIA DE 
PESCADORES DE SAN 
PEDRO DE PALMA 

1.519,45 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

23/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER L'OBLIGACIO I ORDENAR EL 
PAGAMENT CORRESPONENT A LA SUBVENCIO 
APROVADA  
 
PER CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL DE 
MALLORCA PER L'ANY 2008 

ASOCIACION DE 
PERSONAS SORDAS DE 
PALMA DE MALLORCA 

1.257,70 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

23/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER L'OBLIGACIO I ORDENAR EL 
PAGAMENT CORRESPONENT A LA SUBVENCIO 
APROVADA  
 
PER CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL DE 
MALLORCA PER L'ANY 2008 

ASSOCIACIO ABEX 710,00 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

23/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER L'OBLIGACIO I ORDENAR EL 
PAGAMENT CORRESPONENT A LA SUBVENCIO 
APROVADA  
 
PER CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL DE 
MALLORCA PER L'ANY 2008 

ASSOCIACIO AMICS DE LA 
SEGONA EDAT DE 
BINISSALEM 

1.500,00 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

23/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER L'OBLIGACIO I ORDENAR EL 
PAGAMENT CORRESPONENT A LA SUBVENCIO 
APROVADA  
 
PER CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL DE 
MALLORCA PER L'ANY 2008 

ASSOCIACIO AMICS 
TERCERA EDAT BONA 
GENT 

4.000,00 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

23/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER L'OBLIGACIO I ORDENAR EL 
PAGAMENT CORRESPONENT A LA SUBVENCIO 
APROVADA  
 
PER CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL DE 
MALLORCA PER L'ANY 2008 

ASSOCIACIO GENT GRAN 
EL TORO 

1.271,16 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

23/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER L'OBLIGACIO I ORDENAR EL 
PAGAMENT CORRESPONENT A LA SUBVENCIO 
APROVADA  
 
PER CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL DE 
MALLORCA PER L'ANY 2008 

ASSOCIACIO PERSONES 
MAJORS GENT ALEGRE 

1.812,83 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

23/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER L'OBLIGACIO I ORDENAR EL 
PAGAMENT CORRESPONENT A LA SUBVENCIO 
APROVADA  
 
PER CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL DE 
MALLORCA PER L'ANY 2008 

ASSOCIACIO PERSONES 
MAJORS UYALFAS DE SA 
POBLA 

946,88 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

23/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER L'OBLIGACIO I ORDENAR EL 
PAGAMENT CORRESPONENT A LA SUBVENCIO 
APROVADA  
 
PER CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL DE 
MALLORCA PER L'ANY 2008 

ASSOCIACIO TERCERA 
EDAT ES TRENCADORS 
SES CADENES  

1.010,03 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

23/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER L'OBLIGACIO I ORDENAR EL 
PAGAMENT CORRESPONENT A LA SUBVENCIO 
APROVADA  
 
PER CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL DE 
MALLORCA PER L'ANY 2008 

ASSOCIACO GENT GRAN 
VILAFRANQUERA 

1.088,09 
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DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

23/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER L'OBLIGACIO I ORDENAR EL 
PAGAMENT CORRESPONENT A LA SUBVENCIO 
APROVADA  
 
PER COSELL EXECUTIU DEL CONSELL DE 
MALLORCA PER L'ANY 2008 

ASSOCIACIO TERCERA 
EDAT ES TRENCADORS 
SES CADENES 

1.432,50 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

23/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER L'OBLIGACIO I ORDENAR EL 
PAGAMENT CORRESPONENT A SUBVENCIO 
APROVADA PER  
 
CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL DE MALLORCA 
PER L'ANY 2008 

ASOCIACION DE LA REAL 
HERMANDAD DE 
VETERANOS DE LAS 
FF.AA Y DE LA GUARDIA 
CIVIL 

3.023,04 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

23/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER L'OBLIGACIO I ORDENAR EL 
PAGAMENT CORRESPONET  A LA SUBVENCIO 
APROVADA  
 
PER CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL DE 
MALLORCA PER L'ANY 2008 

ASOCIACION DE 
JUBILADOS Y 
PENSIONITAS DE CALA 
MILLOR 

1.500,00 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

23/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER L'OBLIGACIO I ORDENAR EL 
PAGAMENT CORRESPONET A LA SUBVENCIO 
APROVADA  
 
PER CONSELL EXEUCUTIU DEL CONSELL DE 
MALLORCA PER L'ANY 2008 

ASSOCIACIO GENT GRAN 
DE LA COLONIA DE SANT 
JORDI 

3.658,20 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

23/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER L'OBLIGACIO I ORDENAR EL 
PAGEMENT CORRESPONENT A LA SUBVENCIO 
APROVADA  
 
PER CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL DE 
MALLORCA PER L'ANY 2008 

ASSOCIACIO DE GENT 
GRAN DE MONTUIRI 

2.367,39 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

23/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER L'OBLIGACIO I ORDENAR EL 
PAGEMENT CORRESPONENT A LA SUBVENCIO 
APROVADA  
 
PER CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL DE 
MALLORCA PER L'ANY 2008 

ASSOCIACIO VEINS DE 
SON DAMETO-SON PIZA 

1.473,36 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

19/01/09 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D' OBLIGACIO DE LA RELACIO 
DE FACTURES AMB CODI 40/32300/20090116  
 
RELATIVES A DESPESES DE PERSONES MAJORS / 
PROMOCIO SOCIOCULTURAL 

PERSONES FISIQUES O 
JURIDIQUES QUE S' HI 
INDIQUEN 

166.921,72 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

21/01/09 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIO EN NOMINA DE DESPESES DE 
QUILOMETRATGE 

JOANA MANERA TORRENS 339,89 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

26/01/09 APROVAR EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

APROVACIO CONTRACTACIO PER A LA 
REALITZACIO DE CLASSES AL COR DE L'AULA ELS 
MESOS DE  
 
GENER A MAIG I D'OCTUBRE  A NOVEMBRE DE 
2009 AL CENTRE SOCIOCULTURAL D'INCA 

LLORENÇ QUETGLAS 
LLABRES 

2.227,20 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

26/01/09 APROVAR EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

APROVACIO CONTRACTACIO PER A LA 
REALITZACIO DE CLASSES DE BALL DE SALO ELS 
MESOS DE  
 
GENER A MAIG I D'OCTUBRE A NOVEMBRE DE 
2009 AL CENTRE SOCIOCULTURAL D'INCA 

MARIA ANTONIA MUNAR 
LLABRES 

4.460,00 
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DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

26/01/09 APROVAR EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

APROVACIO CONTRACTACIO PER A LA 
REALITZACIO DE CURSETS D'INFORMATICA ELS 
MESOS DE  
 
GENER A MAIG I D'OCTUBRE A NOVEMBRE DE 
L'ANY 2009 AL CENTRE SOCIOCULTURAL D'INCA 

EMILIO OLIVER CAPO 3.600,00 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

26/01/09 APROVAR EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

APROVACIO CONTRACTACIO PER A LA 
REALITZACIO DE CURSETS DE MACRAME ELS 
MESOS DE  
 
GENER A MAIG I D'OCTUBRE A NOVEMBRE DE 
2009 AL CENTRE SOCIOCULTURAL D'INCA 

MARIA ANTONIA JAUME 
RAMON 

2.227,20 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

26/01/09 APROVAR EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

APROVACIO CONTRACTACIO PER A LA 
REALITZACIO DE TALLER DE BALL MALLORQUI 
ELS MESOS DE  
 
GENER  A MAIG I D' OCTUBRE A NOVEMBRE DE 
2009  AL CENTRE SOCIOCULTURAL D'INCA 

MAGDALENA ALOY LOPEZ  2.227,20 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

26/01/09 APROVAR EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

APROVACIO CONTRACTACIO PER A LA 
REALITZACIO DE TALLERS DE BRODATS I CALATS 
ELS MESOS  
 
DE GENER A MAIG I D'OCTUBRE A NOVEMBRE DE 
2009 

CARMEN LOPEZ LOPEZ 2.227,20 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

26/01/09 APROVAR EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

APROVACIO CONTRACTACIO PER A LA 
REALITZACIO DE TALLERS DE CASTANYETES I 
CANT  
 
MALLORQUI ELS MESOS DE GENER A MAIG I 
D'OCTUBRE A NOVEMBRE DE 2009 AL CENTRE  
 
SOCIOCULTURAL D'INCA 

GENERAL MUSIC 2.227,20 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

26/01/09 APROVAR EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

APROVACIO CONTRACTACIO PER A LA 
REALITZACIO DE TALLERS DE DIBUIX I PINTURA 
ELS MESOS  
 
DE GENER A MAIG I D'OCTUBRE A NOVEMBRE DE 
2009 

JOAN MIQUEL LLABRES 
MUNAR 

4.454,40 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

26/01/09 APROVAR EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

APROVACIO CONTRACTACIO PER A LA 
REALITZACIO DE TALLERS DE MANUALITATS ELS 
MESOS DE  
 
GENER A MAIG I D'OCTUBRE A NOVEMBRE DE 
2009 DEL CENTRE SOCIOCULTURAL D'INCA 

MARIA ANTONIA JAUME 
RAMON 

2.880,00 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

28/01/09 APROVAR EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

APROVACIO CONTRACTACIO PER A LA 
REALITZACIO D'UN CURS MUSICAL ELS MESOS DE 
GENER A  
 
MAIG I D'OCTUBRE A NOVEMBRE DE 2009 AL 
CENTRE SOCIOCULTURAL DE MANACOR 

ASSOCIACIO BANDA DE 
MUSICA DE MANACOR 

1.670,40 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

28/01/09 APROVAR EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

APROVACIO CONTRACTACIO PER A LA 
REALITZACIO DE CLASSES DE BALL DE SALO ELS 
MESOS DE  
 
GENER A MAIG I D'OCTUBRE A NOVEMBRE DE 
2009 AL CENTRE SOCIOCULTURAL DE MANACOR 

BENJAMIN GIMENEZ 
GIMENEZ 

5.568,00 
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DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

28/01/09 APROVAR EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

APROVACIO CONTRACTACIO PER A LA 
REALITZACIO DE CLASSES DE DECORACIO 
DAMUNT VIDRE  
 
ELS MESOS DE GENER A MAIG I D' OCTUBRE A 
NOVEMBRE DE L' ANY 2009 AL CENTRE  
 
SOCIOCULTURAL DE MANACOR 

FRANCISCA VANRELL 
MELIS 

4.454,40 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

28/01/09 APROVAR EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

APROVACIO CONTRACTACIO PER A LA 
REALITZACIO DE CLASSES DE GIMNASTICA ELS 
MESOS DE  
 
GENER A MAIG I D'OCTUBRE A NOVEMBRE DE 
2009 AL CENTRE SOCIOCULTURAL DE MANACOR 

MARGALIDA MERCADAL 
GINARD 

5.568,00 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

28/01/09 APROVAR EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

APROVACIO CONTRACTACIO PER A LA 
REALITZACIO DE CLASSES DE NATACIO ELS 
MESOS DE   
 
GENER A JUNY I D'OCTUBRE A NOVEMBRE DE 
2009 AL CENTRE SOCIOCULTURAL DE MANACOR 

CLUB GIMNAS MANACOR, 
SL 

7.200,00 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

28/01/09 APROVAR EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

APROVACIO CONTRACTACIO PER A LA 
REALITZACIO DE CURSETS DE MACRAME ELS 
MESOS DE  
 
GENER A MAIG I D' OCTUBRE A NOVEMBRE DE L' 
ANY 2009 AL CENTRE SOCIOCULTURAL DE 
MANACOR 

AINA MARIA LLADONET 
BARCELO 

2.227,20 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

28/01/09 APROVAR EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

APROVACIO CONTRACTACIO PER A LA 
REALITZACIO DELS CURSOS DE CALATS ELS 
MESOS DE  
 
GENER A MAIG I D' OCTUBRE A NOVEMBRE DE L' 
ANY 2009 AL CENTRE SOCIOCULTURAL DE 
MANACOR 

MARIA GENOVART 
JIMENEZ 

2.227,20 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

28/01/09 APROVAR EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

APROVACIO CONTRACTACIO PER A LA 
REALITZACIO DELS CURSOS DE PUNT MALLORQUI 
ELS MESOS  
 
DE GENER A MAIG I D'OCTUBRE A NOVEMBRE DE 
2009 AL CENTRE SOCIOCULTURAL DE MANACOR 

MARIA GENOVART 
GIMENEZ 

6.681,60 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

28/01/09 APROVAR FACTURES 
ADO 

ADO DE LA RELACIO 42/45200/20090130 RELATIVA 
A TRIBUTS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  
 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2008 

AJUNTAMENT DE PALMA 6.885,66 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

28/01/09 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D' OBLIGACIO DE LA RELACIO 
DE FACTURES AMB CODI 40/32300/20090115  
 
RELATIVES A DESPESES DE PERSONES MAJORS / 
PROMOCIO SOCIOCULTURAL 

CUCAVELA SOCIETAT 
COOPERATIVA 

35.833,93 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

29/01/09 APROVAR EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

APROVACIO CONTRACTACIO DEL SERVEI DE 
CUSTODIA DEL MUSEU DE L' ESPORT DURANT L' 
ANY  
 
2009 

ARTES GRAFICAS 
MALLORCA, S.L 

20.880,00 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

29/01/09 APROVAR FACTURES 
ADO 

ADO DE LA RELACIO DE FACTURES AMB CODI 
42/45200/20090202 RELATIVES A DESPESES DE  
 
POLIESPORTIU SAN FERRAN / ESPORTS I 
PROMOCIO SOCIOCULTURAL 

PERSONES FISIQUES O 
JURIDIQUES QUE S' HI 
INDIQUEN 

3.151,48 
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DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

03/02/09 APROVAR EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

APROVACIO CONTRACTACIO PER A LA 
REALITZACIO D' UN CURS DE DIBUIX I PINTURA 
ELS MESOS  
 
DE GENER A MAIG DE L' ANY 2009 AL CENTRE 
SOCIOCULTURAL DE MANACOR 

JOANA MARIA MELIS 
HUGUET 

2.088,00 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

03/02/09 APROVAR EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

APROVACIO CONTRACTACIO PER A LA 
REALITZACIO D' UN CURS DE TEATRE ELS MESOS 
DE GENER  
 
A ABRIL I D' OCTUBRE A NOVEMBRE DE L' ANY 
2009 AL CENTRE SOCIOCULTURAL DE MANACOR 

INFUSIO TEATRE 4.200,00 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

03/02/09 APROVAR EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

APROVACIO CONTRACTACIO PER A LA 
REALITZACIO DE CURSETS D' INFORMATICA ELS 
MESOS DE  
 
GENER A MARÇ I D' OCTUBRE A NOVEMBRE DE L' 
ANY 2009 AL CENTRE SOCIOCULTURAL DE  
 
MANACOR 

ROSA MARIA GREGORIO 
GUARDIOLA 

3.600,00 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

03/02/09 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D' OBLIGACIONS DE LA 
RELACIO DE FACTURES AMB CODI 
42/45200/20090204  
 
RELATIVES A DESPESES DE POLIESPORTIU SAN 
FERRAN / ESPORTS I PROMOCIO 
SOCIOCULTURAL 

PERSONES FISIQUES O 
JURIDIQUES QUE S' HI 
INDIQUEN 

17.482,79 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

04/02/09 ABONAR COMPLEMENT 
DE PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

INCLUSIO EN NOMINA D' UN COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT DE CATALA DE 34,23 EUROS  
 
MENSUALS 

MARIA MONSERRAT 
BENNASSAR 

34,23 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

04/02/09 APROVAR FACTURES 
ADO 

ADO DE LA RELACIO DE FACTURES AMB CODI 
39/11108/20090202 RELATIVES A DESPESES D'  
 
ORGANS DE GOVERN / PROMOCIO 
SOCIOCULTURAL 

PERSONES FISIQUES O 
JURIDIQUES QUE S' HI 
INDIQUEN 

24.100,52 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

04/02/09 APROVAR FACTURES 
ADO 

ADO DE LA RELACIO DE FACTURES AMB CODI 
40/32300/20090202 RELATIVES A DESPESES DE  
 
PERSONES MAJORS / PROMOCIO 
SOCIOCULTURAL  

PERSONES FISIQUES O 
JURIDIQUES QUE S' HI 
INDIQUEN 

2.026,48 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

04/02/09 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXMENT D' OBLIGACIONS DE LA RELACIO 
DE  FACTURES AMB CODI 17/32303/20090202  
 
RELATIVES A DESPESES DEL CENTRE 
SOCIOCULTURAL DE MANACOR / PROMOCIO 
SOCIOCULTURAL 

CRISTINA NICOLAU 
SUÑER 

2.961,28 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

10/02/09 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIO EN NOMINA DE DESPESES DE 
QUILOMETRATGE 

JOANA MANERA TORRENS 192,02 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

13/02/09 APROVAR FACTURES 
ADO 

ADO DE LA RELACIO DE FACTURES AMB CODI 
16/32301/20090209 RELATIVES A DESPESES DEL  
 
CENTRE SOCIOCULTURAL D' INCA/ PROMOCIO 
SOCIOCULTURAL 

PERSONES FISIQUES O 
JURIDIQUES QUE S' HI 
INDIQUEN 

1.645,46 
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DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

13/02/09 APROVAR FACTURES 
ADO 

ADO DE LA RELACIO DE FACTURES AMB CODI 
17/32302/20090205 RELATIVES A DESPESES DEL  
 
CENTRE SOCIOCULTURAL D' INCA/PROMOCIO 
SOCIOCULTURAL 

PERSONES FISIQUES O 
JURIDIQUES QUE S' HI 
INDIQUEN 

912,60 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS I 
PROMOCIÓ 
SOCIAL 

13/02/09 APROVAR FACTURES 
ADO 

ADO DE LA RELACIO DE FACTURES AMB CODI 
40/32300/20090209 RELATIVES A DESPESES DE  
 
PERSONES MAJORS / PROMOCIO 
SOCIOCULTURAL 

PERSONES FISIQUES O 
JURIDIQUES QUE S' HI 
INDIQUEN 

634,74 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

01/12/08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

RELACIÓ REBUTS 47/44400/20081129, TRIBUTS DE 
L'AJUNTAMENT D'ESCORCA. 

DEPARTAMENTS 
AFECTATS 

76,63 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

11/12/08 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

APROVAR COMPTE JUSTIFICATIU. ANTONI SALOM 
MARTORELL 

1.116,04 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

30/12/08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

RELACIÓ 10/12120/20081231 TRABLISA Y ATESE UTE 
LEY 18/1982 (EXPT 43/06) 

1.442,11 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

30/12/08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

RELACIÓ 10/12120/20081231. DEPARTAMENTS 
AFECTATS 

2.347,05 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

30/12/08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

RELACIÓ 71/12130/20081218. DEPARTAMENTS 
AFECTATS 

613,32 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

30/12/08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

COMISSIÓ PER PERCENTATGE DE DESCOMPTE 
DE TPV. 

LA CAIXA 21,83 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

30/12/08 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

APROVACIÓ COMPTE JUSTIFICATIU: 
80.12110.23001. 

JORDI AMER BONNÍN 265,50 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

30/12/08 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

APROVACIÓ COMPTE JUSTITICATIU: 
80.61110.22603 I 80.61110.23101. 

PAU RAMIS RIPOLL 50,64 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

30/12/08 PRÓRROGA CONVENI 
COL·LABORACIÓ 

EXP. 32/08. EXP. FISCALITZACIÓ 303/08 - 643/08. DEPARTAMENTS 
AFECTATS 

232,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

30/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 10/12120/20081231. SISTEMAS 
DOCUMENTALES 
INFORMATIZADOS SL 

45.760,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

31/12/08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

RELACIÓ 10/12120/20081231 DEPARTAMENTS 
AFECTATS 

2.601,31 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

12/01/09 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

MODIFICACIÓ IMPORT DE LA RELACIÓN 
98/20081105 

DEPARTAMENTS 
AFECTATS 

1.196,91 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

13/01/09 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

RELACIÓ 95/22300/20080728. RADIO-COMUNICACIONES 
Y SISTEMAS S.A. 

7.726,97 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

13/01/09 DEVOLUCIÓ FIANÇA PROJECTE D'ELIMINACIÓ DEL GUNITAT EXISTENT 
EN LA VOLTA DE ¿TÚNEL DE GÈNOVA AMB 
L'AUTOPISTA MA-20, PK  
 
10,5 TM PALMA. EXP. 36/06. 

CONTRUCCIONES LLULL 
SASTRE, SA 

2.400,00 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

13/01/09 DEVOLUCIÓ FIANÇA TRACTAMENT ANTILLISCANT MA-13 ENLLAÇOS DE 
SA CABANETA I SON CASTELLÓ. EX. 30/06 

ECOASFALTS,SA 2.399,60 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

13/01/09 INICIAR EXPEDIENT REVISIÓ PREUS DEL CONTRACTE DE LLOGUER 
D'UN LOCAL A MANACOR PER UBICAR-HI EL 
CENTRE SOCIOCULTURAL. 

DEPARTAMENTS 
AFECTATS 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

14/01/09 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

OBRA DE REPOSICIÓ D'OFICINES A LA PLANTA 
PRIMERA DE L'ALA DE VIA ROMA DE L'EDIFICI LA 
MISERICÒRDIA 

INGEMAXTER SA 55.612,20 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

14/01/09 INICIAR EXPEDIENT SIGNATURA D'UN ANNEX D'UN CONVENI MARC DE 
COL·LABORACIÓ AMB L'INSTITUT MALLORQUÍ 
D'AFERS SOCIALS EN  
 
MATÈRIA D'INSERCIÓ DEL COL·LECTIU DE 
PERSONES AMB DISCAPACITAT, PER AL 
MANTENIMENT DEL JARDÍ DE LA  
 
MISERICÒRDIA PER A L'EXERCICI 2009 

DEPARTAMENT AFECTATS 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

14/01/09 INICIAR EXPEDIENT SIGNATURA D'UN ANNEX D'UN CONVENI MARC DE 
COL·LABORACIÓ AMB L'INSTITUT MALLORQUÍ 
D'AFERS SOCIALS EN  
 
MATÈRIA D'INSERCIÓ DEL COL·LECTIU DE 
PERSONES AMB DISCAPACITAT, PER AL 
MENTENIMENT DEL JARDÍ DE LA  
 
MISERICÒRDIA PER A L'EXERCICI 2009. 

DEPARTAMENTS 
AFECTATS 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

15/01/09 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

SERVEI D'ADAPTACIONS DEL SISTEMA DE GESTIÓ 
D'EXPEDIENTS DE CARRETERAS DEL CONSELL 
DE MALLORCA 

LIMIT TECNOLOGIES SA 39.540,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

15/01/09 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 531/2008. GALATZÓ INVERSIONES, 
S.L. 

6.505,93 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

16/01/09 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP RCD 489/2008 HOGARSOL BALEAR SL 965,40 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

16/01/09 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. 99/53. GABRIEL BALLESTER 
MARTORELL 

20.315,48 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

16/01/09 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 425/2008 HALFTRACK S.A. 200,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

16/01/09 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 482/2008 IGNACI VILA RIUTORT 1.543,34 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

16/01/09 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 484/2008 VOLADIZOS CERRADOS 
S.L. 

2.051,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

16/01/09 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 485/2008 VITE CASA S.L. 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

16/01/09 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 491/2008 ALIBAZ INVERSIONES S.L. 6.257,32 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

16/01/09 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 492/2008 GAS Y ELECTRICIDAD 
GENERACIÓN S.A.U. 

9.356,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

16/01/09 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 497/2008 LUIS MIGUEL SANJUAN 
MEJIA 

355,81 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

16/01/09 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 499/2008 SANTIAGO SOTA BEDIA 2.869,80 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

16/01/09 DEVOLUCIÓ 
INGRESSOS 

SANCIÓ DE L'IMAS NÚM.S11/2006 PER INFRACCIÓ 
NORMATIVA DE SERVEIS SOCIALS. 

INSTITUT MALLORQUÍ 
D'AFERS SOCIALS 

1.750,44 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

19/01/09 ACCEPTAR RENÚNCIA / 
NOMENAMENT 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L'EMPRESA "RUCULA, 
SL." 

DEPARTAMENTS 
AFECTATS 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

21/01/09 APROVAR EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

EXP. 54/08. EXP. FISCALITZACIÓ 642/08. 
SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT SISTEMA 
ANTIVÍRIC CORPORATIU. 

DEPARTAMENTS 
AFECTATS 

35.000,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

21/01/09 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 483/2008 VOLADIZOS CERRADOS 3.838,34 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

22/01/09 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

ASSITÈNCIA A LA 55ª REUNIÓ DE COORDINACIÓ 
D'INSPECCIONS TÈCNIQUES DE VEHICLES A LES 
COMUNITATS  
 
AUTÒNOMES. 

MONTSERRAT MOLINS 
DURAN 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

22/01/09 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

QUILOMETRATGE DESEMBRE 2008 MONSERRAT MOLINS 
DURAN 

107,97 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

22/01/09 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

QUILOMETRATGE DESEMBRE-2008. ANTONIO PALMER 
SÁNCHEZ 

21,13 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

22/01/09 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

QUILOMETRATGE DESEMBRE-2008. ISABEL DÍAZ FERRER 61,03 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

22/01/09 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

QUILOMETRATGE DESEMBRE-2008. JOSÉ MORRO MARTÍ 99,06 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

22/01/09 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

QUILOMETRATGE DESEMBRE-2008. MARIA CAPELLÀ TROBAT 25,82 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

22/01/09 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

QUILOMETRATGE DESEMBRE-2008. Mª CRISTINA SUREDA 
SUAU 

56,33 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

22/01/09 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

QUILOMETRATGE DESEMBRE-2008. Mª ISABEL JULIÀ PEREA 35,21 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

23/01/09 APROVAR EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

CONTRACTE DE NETEJA DEL POLIESPOTIU DE 
SANT FERRAN. 

LIREBA SERVEIS 
INTEGRATS SL 

19.104,45 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

23/01/09 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

COPNTRACTE DE SERVEIS D'AUXILIAR DE 
SERVEIS DEL POLIESPORTIU DE SANT FERRAN. 

UNIDAD MALLORQUINA DE 
SERVICIOS SL 

20.880,00 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

27/01/09 ADJUDICACIÓ 
PROVISIONAL DE 
CONTRACTES 

SERVEI DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT DE L'EDIFICI 
DE LA MISERICÒRDIA, INCLÒS EL CASAL 
D'ENTITATS I DE L'ARXIU  
 
GENERAL, UBICAT A L'EDIFICI DEL MUSEU 
KREKOVIC. 

SEGURIDAD PERSONAL Y 
VIGILANCIA, SCL 

51.052,87 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

27/01/09 ADJUDICACIÓ 
PROVISIONAL DE 
CONTRACTES 

SERVEI DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT DE L'EDIFICI 
DE PALAU REIAL, INCLÒS L'EDIFICI ANNEX DEL 
CARRER ALMUDAINA. 

TRABLISA VIGILANCIA, 
S.A. 

33.000,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

27/01/09 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

SERVEI DE MANTENIMENT DEL ELEVADOR DE 
C/MIQUEL SANTANDREU, 1-A -PALMA- 

RHYSSENKRUPP 
ELEVADORES, S.L. 

1.030,36 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

27/01/09 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

SERVEI DE MANTENIMENT DEL ELEVADOR DE 
PALAU REIAL, 1  

SCHINDLER 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

27/01/09 INICIAR EXPEDIENT CONTRACTACIÓ SERVEI PER LA L'ORGANITZACIÓ 
I DESENVOLUPAMENT DE LES ESTADES 
ESPORTIVES D'ESTIU  DEL  
 
POLIESPORTIU DE SANT FERRAN. 

DEPARTAMENTS 
AFECTATS 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

27/01/09 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

D'AUTORITZACIÓ ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE L'ASCENSOR 
DE L'EDIFICI DE PALAU  
 
REIA. 

SCHINDLER, S.A. 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

28/01/09 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

SERVEI DE NETEJA DE L'EDIFICI PALAU REIAL DEL 
27 DE GENER AL 27 DE MAGI DE 2009. 

KLUH LINAER ESPAÑA SL 20.800,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

28/01/09 APROVAR EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

ASSEGURANÇA DE DANYS DEL PATRIMONI DEL 
CONSELL DE MALLORCA. 

REALE SEGUROS 
GENERALES SA 

29.829,92 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

28/01/09 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

SERVEI PER REVISIÓ DELS CONTRACTES DE 
CONCESSIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS DE GESTIÓ 
DE RESIDUS URBANS I DE  
 
GESTIÓ DEL RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ, 
DEMOLICIÓ, VOLUMINOSOS Y PNEUMÀTICS FORA 
D'US DE LA ILLA DE MALLORCA. 

MEDI 21 CONSULT SL 18.560,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

28/01/09 DEVOLUCIÓ FIANÇA OBRES D'ADEQUACIÓ DEL PATI INTERIOR DE 
L'EDIFICI DEL PALAU REIAL. 

UTE RESTAUROTEC 
TECNICAS DE 
RESTAURACIÓN SL I 
CONSTRUCCIONES 
PEDRO FCO. FERRA TUR 
SA 

11.881,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

28/01/09 DEVOLUCIÓ FIANÇA OBRES RESTAURACIÓ DE LES FAÇANES DEL 
CARRER MISERICÒRDIA I DEL CARRER BISBE 
CAMPINS AL CENTRE CULTURAL  
 
DE LA MISERICÒRDIA. 

CONSTRUCCIONES 
LLABRES FELIU SA I 
RESTAUROTEC TECNICAS 
DE RESTAURACIÓN SL 
UNIÓN TEMPORAL DE 
EMPRESAS 

34.241,08 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

28/01/09 DEVOLUCIÓ FIANÇA SERVEI D'ACTIVITATS ESPORTIVES H'HIVERN 2008 
DEL POLIESPORTIU SANT FERRAN. 

NORDESPORT BALEAR SL 4.800,00 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

29/01/09 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

EXP. 2008.009171. NÚM BASTIDOR: 
1D80L4R508711. 

RICARDO CHIANG MARTIN 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

29/01/09 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

EXP. 2008.011777. NÚMERO BASTIDOR: 
MA2S51257670. 

JAMES PUCKLE 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

29/01/09 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

EXP. 2008.013103. NÚMERO BASTIDOR: 
1Z37L7S446658. 

CONCEPCIÓN BOLIVAR 
AGUILA 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

29/01/09 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

EXP. 2008.014636. NÚMERO BASTIDOR: 
BJ40026057. 

ROBERT WILHELM 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

29/01/09 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

EXP. 2008.015118. NÚMERO BASTIDOR: 
CE0DZA12823. 

ANDREAS HUG 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

29/01/09 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

EXP. 2008.015120. NÚM BASTIDOR: 
CGL2694140141. 

KNUT HEINZ GRUSCHKA 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

29/01/09 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

EXP. 2008.015746. NÚMERO BASTIDOR: 
MGHZ01412 

GABRIEL PUJADAS 
HORRACH 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

29/01/09 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

EXP. 2008.016509. NÚMERO BASTIDOR: 
1110241000028. 

SUSANA WINKLER 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

29/01/09 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

EXP. 2008.016513. NÚMERO BASTIDOR: 
11304412007703. 

SUSANA WINKLER 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

29/01/09 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

EXP. 2008.016954. NÚMERO BASTIDOR: 
AZKA63KA8532. 

SOL VIVA INVESTMENT, 
S.L. 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

29/01/09 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

EXP. 2008.017100. NÚMERO BASTIDOR: C8ZH7956. NADAL GALIANA JOAN 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

29/01/09 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

EXP. 2008.017245. NÚMERO BASTIDOR: FH113727L. JUAN MARIA MOREY 
ESTARELLAS 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

29/01/09 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

EXP. 2008.017546. NÚMERO BASTIDOR: 50801552. JAIME SIMO RIBOT 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

29/01/09 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

EXP. 2008.018544. NÚMERO BASTIDOR: 505248. HAGEN GROTE 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

29/01/09 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

EXP. 2008.018545. NÚMERO BASTIDOR: 0014 SOL VIVA INVESTMENT, 
S.L. 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

29/01/09 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

EXP. 2008.019144. NÚM BASTIDOR: 
RM23NOG143732. 

SOKAPOK BROS, SL 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

29/01/09 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

EXP. 2008.022446. NÚMERO BASTIDOR: 6 A-2537. LUIS MIGUEL ARBONA 
BORDOY 

0,00 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

28/11/08 ALTRES COMPTABILITZACIÓ DE DESPESES AMB CÀRREC 
AL PRESSUPOST DE L'ANY 2008 

DEPARTAMENTS 
AFECTATS  

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

28/11/08 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSSIÓ EN LA NÒMINA D'INSCRIPCIONS I 
MATRÍCULES  

JULIAN FERNÁNDEZ DE 
MOYA GARCÍA  

100,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

02/12/08 DIPÒSIT CAIXA 
GENERAL DEL TRESOR 
PÚBLIC 

DIPÒSITS A LA CAIXA GENERAL DEL TRESOR 
PÚBLIC 

DEPARTAMENTS 
AFECTATS  

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
INNOVACIÓ 

04/12/08 DEIXAR SENSE EFECTE INICI D'EXPEDIENT PER L'APROVACIÓ DEL 
PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ PARCIAL DE 
FORJATS DE L'EDIFICI DE LA  
 
MISERICÒRIDA 

DEPARTAMENTS 
AFECTATS  

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

12/11/08 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO PROTESIS ESTHER MIGUEL OLIVER 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

12/11/08 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA ANTONI JAUME 
LLOMPART  

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

20/11/08 ALTRES ABONAMENT LIQUIDACIO VACANCES Mª VISITACIÓN MARQUES 
RODRIGUEZ 

223,83 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

26/11/08 APROVACIÓ NÒMINA APROVACIO NOMINA NOVEMBRE 2008 PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

3.225.664,47 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

28/11/08 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

AUTORITZACIO RETENCIONS SINDICALS 
PRACTICADES NOV 2008 

PERSONAL CIM 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

01/12/08 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

MODIFICACIO REDUCCIO JORNADA  MARIA LUISA ALOMAR 
HENRIQUEZ 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/12/08 ALTRES RETENCIONS JUDICIALS I ADMIVES APLICADES 
NOMINA PERSONAL CIM DINS NOMINA NOV 2008 

PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

04/12/08 ALTRES ABONAMENT LIQUIDACIO DE VACANCES  JOAN LLITERES BERNAT 152,59 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

04/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES 45/22300/20081202 PERSONES FISIQUES O 
JURIDIQUES 

1.790,06 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

10/12/08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 45/22300/20081209 EXP 61/06 BELT IBERICA 7.343,38 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

11/12/08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 45/22300/20081201 PERSONES FISIQUES I 
JURIDIQUES 

7.733,99 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

15/12/08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 45/22300/20081205 FLUXA VENDING SL 801,43 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

16/12/08 APROVACIÓ NÒMINA APROVACIO NOMINA DESEMBRE 2008 PERSONAL ADSCRIT A LA 
CORPORACIO 

4.860.381,07 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

16/12/08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 45/22300/20081216 ELECTRO EQUIPO S L 2.314,43 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

16/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES 45/22300/20081210 EXP 61/06 BELT IBERICA 8.069,68 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

17/12/08 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

0,00 
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DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

17/12/08 ACCEPTAR RENÚNCIA / 
NOMENAMENT 

RESOLUCIÓ CESAMENT LLOC DE TREBALL PILAR CALAFAT PEÑAS 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

17/12/08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO DE FACTURES PROGRAMA 
PRESUPOSTARI 11102 

PERSONES FISIQUES I 
JURIDIQUES  

1.942,77 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

17/12/08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO DE FACTURES PROGRAMA 
PRESUPOSTARI 12160 

PERSONES FISIQUES O 
JURIDIQUES 

407,59 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

17/12/08 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT ANTONIA PAYERAS POL 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

17/12/08 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT MARIA RIBOT OLIVER 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

17/12/08 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

OCUPACIO TEMPORAL PERSONAL NO 
PERMANENT 

PILAR CALAFAT PEÑAS 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

18/12/08 ALTRES ABONAMENT TRIENNIS  BARTOLOME SALVA RUIZ 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

18/12/08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO DE FACTURES PROGRAMA 
PRESUPOSTARI 12160 

PERSONES FISIQUES I 
JURIDIQUES 

6.275,98 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

18/12/08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 45/22300/20081218 PERSONES FISIQUES I 
JURIDIQUES 

331,37 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

22/12/08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO DE FACTURES PROGRAMA 
PRESUPOSTARI 31410 

COL·LEGI OFICIAL DE 
FARMACEUTICS DE LES 
ILLES BALEARS 

4.035,46 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

22/12/08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 45/22300/20081215 RADIOCOMUNICACIONES 
Y SISTEMAS S.A. 

649,60 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

22/12/08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 45/22300/20081217 ROLDAN OFICINAS I 
DESPACHOS SA 

3.465,21 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

22/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES 45/22300/20081213  SA NOSTRA RENTING 12.494,50 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

22/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RESOLUCIO RELACIÓ DE FACTURES 
45/22300/20081212 

PARSI  S.A. 11.613,92 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

23/12/08 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES MARIA RICART ROSSELLO 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

23/12/08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 45/22300/20081220 DRÄGUER SAFETY 
HISPANIA SA 

10.602,94 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

23/12/08 FINALITZACIÓ 
INTERINITAT 

RESOLUCIO CESSAMENT LLOC TREBALL DIANA BURGOS TORRES 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

23/12/08 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT MARIA PAZ JIMENEZ 
JIMENEZ 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

23/12/08 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT TERESA RIBOT OLIVER 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

23/12/08 INICIAR EXPEDIENT REDUCCIO JORNADA AGUEDA MARTORELL 
FONT 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

23/12/08 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

OCUPACIO TEMPORAL PERSONAL NO 
PERMANENT 

DIANA BURGOS TORRES 0,00 
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DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

23/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES 45/22300/20081223 EXP 
556/06 

TECHNOGYM TRADING SA 59.318,43 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

23/12/08 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA MARTA NEUS LOPEZ 
CORTES 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

29/12/08 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

OCUPACIO TEMPORAL PERSONAL NO 
PERMANENT 

MARIA PILAR MAIRATA 
IGLESIAS 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

30/12/08 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIO, DISPOSICIO I RECONEIXEMENT 
DESPESA RELATIVA AL INGRES QUOTES SEG SOC  
 
NOV 2008 

TRESORERIA GENERAL 
DE LA SEGURETAT 
SOCIAL 

945.635,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

30/12/08 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

OCUPACIO TEMPORAL PERSONAL NO 
PERMANENT 

MANUEL MUDARRA 
RONCERO 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

30/12/08 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

OCUPACIO TEMPORAL PERSONAL NO 
PERMANENT 

ROSA MARIA CALAFELL 
RIERA 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

30/12/08 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA CARLOS MARTIN RIBAS 
ROTGER 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

02/01/09 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL LABORAL 

INCORPORACIO AL LLOC O PLAÇA MIGUEL BOSCH PLANAS 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

02/01/09 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

OCUPACIO TEMPORAL PERSONAL NO 
PERMANENT 

ANTONIA OLLERS LOPEZ 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

02/01/09 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

OCUPACIO TEMPORAL PERSONAL NO 
PERMANENT 

EVA MARIA PASCUAL 
LEON 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

02/01/09 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

OCUPACIO TEMPORAL PERSONAL NO 
PERMANENT 

MARIA MAGDALENA 
NADAL ROSSELLO 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

02/01/09 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

OCUPACIO TEMPORAL PERSONAL NO 
PERMANENT 

MARIA MAGDALENA 
ROSSELLO 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

02/01/09 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

OCUPACIO TEMPORAL PERSONAL NO 
PERMANENT 

PAULINA SABATER 
SAMPOL 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

05/01/09 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

OCUPACIO TEMPORAL PERSONAL NO 
PERMANENT 

MARGARITA PLANAS 
RIPOLL 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

08/01/09 PROVEÏMENT DE 
PLACES 

LLISTAT PROVISIONAL BORSA TAG CONCURS 
CARACTER INTERINITAT 

VARIS 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

09/01/09 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

09/01/09 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

09/01/09 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

09/01/09 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

09/01/09 ALTRES RETENCIONS JUDICIALS I ADMIVES APLICADES 
NOMINA PERSONAL CIM DINS NOMINA DES 2008 

PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

09/01/09 CESSAMENT EN LLOC 
DE TREBALL 

RESOLUCIO CESAMENT EN LLOC DE TREBALL 
(DEFUNCIÓ) 

JOSEP SEBASTIA 
SABATER FIGUEROLA 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

09/01/09 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA ANTONI JOSEP SOSA 
RULLAN 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

13/01/09 ALTRES ABONAMENT LIQUIDACIO VACANCES  ISABEL DIAZ FERRER 305,17 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

14/01/09 ABONAMENT CURSOS GRATIFICACIÓ PER REALITZACIO CURS ELENA MONTEJO 
FUENTES 

1.440,00 
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DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

14/01/09 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT M.MAGDALENA NADAL 
ROSSELLO 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

14/01/09 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT PASCUAL ROSSELLO 
MIQUEL 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

15/01/09 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES JAUME MARTI VIDAL 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

15/01/09 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

15/01/09 CESSAMENT EN LLOC 
DE TREBALL 

RESOLUCIO CESSAMENT LLOC TREBALL 
(INCAPACITAT PERMANENT) 

GABRIEL HORRACH 
ARROM 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

15/01/09 FINALITZACIÓ 
INTERINITAT 

RESOLUCIO CESSAMENT EN LLOC TREBALL RAMON BIGAS RIBAS 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

15/01/09 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA EVA MARIA PASCUAL 
LEON 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

15/01/09 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA GENOVEVA J FORTEZA 
ORTEGA 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

16/01/09 ALTRES RESOLUCIO CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL 
(PER FINALITZAR COMISSIO SERVEIS O 
ENCOMANA  
 
FUNCIONS9 

MARIA BLANCA MOLL 
VALENTI 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

16/01/09 ALTRES RESOLUCIO CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL 
(TRANSFERÈNCIA PER REIAL DECRET/ ACORD 
DEL PLE) 

ADOLFO MIÑANA RUIZ 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

16/01/09 ALTRES RESOLUCIO CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL 
(TRANSFERÈNCIA PER REIAL DECRET/ ACORD 
DEL PLE) 

BARTOLOME BOSCH 
MORANTA 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

16/01/09 ALTRES RESOLUCIO CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL 
(TRANSFERÈNCIA PER REIAL DECRET/ ACORD 
DEL PLE) 

ELISA LEON MARIN 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

16/01/09 ALTRES RESOLUCIO CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL 
(TRANSFERÈNCIA PER REIAL DECRET/ ACORD 
DEL PLE) 

FRANCISCA DIAZ 
FAJARDO 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

16/01/09 ALTRES RESOLUCIO CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL 
(TRANSFERÈNCIA PER REIAL DECRET/ ACORD 
DEL PLE) 

MARIA DEL CARMEN 
PEREZ REYES 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

16/01/09 ALTRES RESOLUCIO CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL 
(TRANSFERÈNCIA PER REIAL DECRET/ ACORD 
DEL PLE) 

MARIA DEL CARMEN 
PEREZ REYES 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

16/01/09 ALTRES RESOLUCIO CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL 
(TRANSFERÈNCIA PER REIAL DECRET/ ACORD 
DEL PLE) 

MARIA ISABEL ROMERO 
AGUADE 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

16/01/09 ALTRES RESOLUCIO CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL 
(TRANSFERÈNCIA PER REIAL DECRET/ ACORD 
DEL PLE) 

PEDRO FRANCISCO 
TROBAT MIRO 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

16/01/09 ALTRES RESOLUCIO CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL 
(TRANSFERÈNCIA PER REIAL DECRET/ ACORD 
DEL PLE) 

PERE JOSEP ROSIÑOL 
ANDREU 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

16/01/09 ALTRES RESOLUCIO CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL 
(TRASPÀS A CCAA/ALTRES ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES) 

ALICIA MARIA PEREZ 
NOGUERA 

0,00 
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DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

16/01/09 ALTRES RESOLUCIO CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL 
(TRASPÀS A CCAA/ALTRES ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES) 

ENCARNACION SASTRE 
SAENZ 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

16/01/09 ALTRES RESOLUCIO CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL 
(TRASPÀS A CCAA/ALTRES ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES) 

JOSE CRISTOBAL GARCIA 
VILLA 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

16/01/09 ALTRES RESOLUCIO CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL 
(TRASPÀS A CCAA/ALTRES ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES) 

MARTIN ALEJANDRO 
GARCIA SASTRE 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIO, DISPOSICIO I RECONEIXEMENT 
DESPESA RELATIVA AL INGRES QUOTES SEG SOC  
 
DES 2008 

TRESORERIA GENERAL 
SEGURETAT SOCIAL 

1.023.885,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

AINA MARIA CIFRE BAUZA 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

ANDREU AMER SERRA 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

ANTONI COMPANY BONET 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

ANTONI PUJOL CALAFELL 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

ANTONI SANTANDREU 
GRIMALT 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

ANTONI SUREDA 
TRUYOLS 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

ANTONIO GOMILA POCOVI 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

ANTONIO HORCAS PEREZ 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

ANTONIO LOZANO RUIZ 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

ANTONIO PEDRERO 
LOPEZ 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

ANTONIO SASTRE RAMIS 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

BARTOLOME MATAS 
ATIENZA 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

BERNARDO MAYRATA 
SASTRE 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

CARMEN PEREZ REYES 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

CRISTOBAL LOPEZ 
MARTINEZ 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

CRISTOBAL LOPEZ 
MARTINEZ 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

DIEGO FUENTES SASTRE 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

DOLORES MEDRANO 
BOSCH 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

DOLORES MEDRANO 
BOSCH 

0,00 
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DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

ENRIQUE LOPEZ SASTRE 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

ESTHER MIGUEL OLIVER 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

FERNANDO CARBALLAL 
BUADES 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

FERNANDO HERNANDEZ 
VIDAL 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

FRANCISCO MARTINI 
SANCHEZ 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

FRANCISCO PLANAS 
MATEU 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

FRANCISCO RAMON 
LOPEZ 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

FRANCISCO SOLER CAPO 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

GABRIEL OLIVER DEL 
PUEBLO 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

GONZALO VALENCIA 
FERNANDEZ 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

GUILLEM M. ANDREU 
BALLESTER 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

GUILLEM MAS FERRARI 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

INMACULADA ALCOVER 
MORENO 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

JAIME SANTOME MARTI 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

JAUME GARCIAS ARROM 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

JAUME PERELLO 
MARTORELL 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

JESUS CIFUENTES 
GOMEZ 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

JESUS RUFO CAMARERO 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

JOAN FLUXA SALES 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

JOAN FORNAS GARCIA 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

JOAN PAU TUR LLINAS 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

JOAN PERELLO ALEMANY 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

JOAN POCOVI ALEMANY 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

JOAN RAMIS ALMENAR 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

JOANA ANA GELABERT 
CRESPI 

0,00 
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DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

JOSE A. BALAGUER 
TORRES 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

JOSE ALOMAR GOMEZ 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

JOSE ANTONIO CARVAJAL 
VALVERDE 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

JOSE FRANCISCO CANIT 
LLITERAS 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

JOSE LUI BARBERO 
FERNANDEZ 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

JOSE MASCARO 
COMPANY 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

JOSE MOISES GARCIA 
CASTELLO 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

JOSEFA QUILES NAVIO 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

JUAN GARCIA MUÑOZ 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

JUAN NAVARRO BERNABE 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

JUAN PEDRO RAMON 
BENNASAR 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

JUAN RAMON GALIANA 
SALOM 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

JUAN SERVERA NICOLAU 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

JULIO MIGUEL SILVA 
ESTREMS 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

LUCAS OLIVER BAUZA 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

LUCIA CASTELLO KLEIN 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

MARGARITA LLOMPART 
BUDOY 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

MARIA CARBONELL 
QUETGLAS 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

MARIA JESUS BALAGUER 
RODRIGUEZ 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

MARIA PAZ JIMENEZ 
JIMENEZ 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

MIGUEL A CERRILLO 
CABAÑERO 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

MIGUEL BOSCH PLANAS 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

MIGUEL RUIZ SANCHO 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

MONTSERRAT FURMENT 
GINER 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

PABLO CAÑELLAS COLL 0,00 
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DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

PEDRO SAMLOM MUNAR 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

PERE FULLANA 
ROSSELLO 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

RAMON MOLIO JUAN 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

RICARDO ARTEAGA 
SERRA 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

SEBASTIAN AMOROS PIÑA 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

SEBASTIAN GUTIERREZ 
ROCA 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

SEBASTIAN VICENS COLL 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

TELESFORO GALIAN 
COSTA 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

TOMAS MUT FERRAGUT  0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RECLAMACIO DIFERENCIES DE COMPLEMENT 
ESPECIFIC 

WENCESLAO MARTINEZ 
GONZALEZ 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA JOSE LUIS ZARCOS 
GARCIA 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA MERCEDES PALMER 
CABRINETTI 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

19/01/09 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA RICARDO ENRIQUE 
FLORENCIA VALVERDE 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

21/01/09 ALTRES RESOLUCIO CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL 
(FINALITZACIÓ COMISSIÓ SERVEIS O ENCOMANA 
FUNCIONS) 

MATIAS MOREY RIPOLL 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

21/01/09 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT ANTONI JOSEP SOSA 
RULLAN 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

21/01/09 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT ANTONIA FORNES 
HORRACH 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

21/01/09 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA JUAN FRANCISCO GEA 
NAVARRO 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

21/01/09 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA MARIA M MOREY 
MARTORELL 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

21/01/09 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

AUTORITZACIO RETENCIONS SINDICALS 
PRACTICADES DES 2008 

PERSONAL CIM 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

21/01/09 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

AUTORITZACIO RETENCIONS SINDICALS 
PRACTICADES GEN2009 

PERSONAL CIM 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

22/01/09 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PAULA CERDA OLLERS 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

22/01/09 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

22/01/09 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

22/01/09 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

22/01/09 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

0,00 
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DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

22/01/09 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

22/01/09 ALTRES RESOLUCIO CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL 
(PER FINALITZACIO COMISSIO SERVEIS O 
ENCOMANA  
 
FUNCIONS) 

MANUEL GARCIA 
AGUIRRE 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

22/01/09 ALTRES RESOLUCIO CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL 
(PER FINALITZACIO COMISSIO SERVEIS O 
ENCOMANA  
 
FUNCIONS) 

MARIA JOSEP HAUF 
COLOM 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

22/01/09 ALTRES RESOLUCIO CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL 
(TRANSFERENCIA PER REIAL DECRET/ACORD 
PLE) 

MATIAS MOREY RIPOLL 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

22/01/09 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

OCUPACIO TEMPORAL PERSONAL NO 
PERMANENT 

ESTHER DE LORENZO 
ROSSELLO 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

26/01/09 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT ESTHER LORENZO 
ROSSELLO 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

26/01/09 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

OCUPACIO TEMPORAL PERSONAL NO 
PERMANENT 

MARIA JOSE ESPINOSA 
PASCUAL 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

26/01/09 OFERTA OCUPACIÓ 
PÚBLICA 

CONVOCATORIA PROVES SELECTIVES PERSONAL 
FUNCIONARI I LABORAL OOP 3ª FASE 

VARIS 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

27/01/09 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO DE FACTURES PROGRAMA 
PRESUPOSTARI 12160 

SOCIEDAD ESTATAL DE 
CORREOS Y TELEGRAFOS 
SA 

275,42 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

27/01/09 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA MIQUEL ANGEL RIOS 
CEBOLLADA 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

28/01/09 ACCEPTAR RENÚNCIA / 
NOMENAMENT 

BAIXA ANA MARIA CALLE RUIZ 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

28/01/09 ACCEPTAR RENÚNCIA / 
NOMENAMENT 

BAIXA ANA MARIA MATEU RUIZ 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

28/01/09 ACCEPTAR RENÚNCIA / 
NOMENAMENT 

BAIXA MAGDALENA LUNA 
SANCHEZ 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

28/01/09 APROVACIÓ NÒMINA APROVACIO NOMINA GENER 2009 PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

2.974.322,05 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

28/01/09 FINALITZACIÓ 
INTERINITAT 

RESOLUCIO CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL GABRIEL ALOMAR GARAU 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

28/01/09 FINALITZACIÓ 
INTERINITAT 

RESOLUCIO CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL MARGARITA PLANAS 
RIPOLL 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

28/01/09 FINALITZACIÓ 
INTERINITAT 

RESOLUCIO CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL MARIA MONTAÑA 
MANZANO CASTELA 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

28/01/09 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT EVA MARIA PASCUAL 
LEON 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

28/01/09 PROVEÏMENT DE 
PLACES 

LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS EXCLORSO 
CONVOCATORIA BORSA TGM PER CONCURS 
MERITS  
 
PER COBRIR VACANTS AL CIM 

VARIS 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

29/01/09 ACCEPTAR RENÚNCIA / 
NOMENAMENT 

BAIXA MARIA MONTSERRAT 
BENNASAR 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

29/01/09 ACCEPTAR RENÚNCIA / 
NOMENAMENT 

RESOLUCIO CESAMENT EN LLOC DE TREBALL DOROTEA MARIA FLEXAS 
PENMAN 

0,00 
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DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

29/01/09 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

OCUPACIO TEMPORAL PERSONAL NO 
PERMANENT 

DOROTEA MARIA FLEXAS  
PENMAN 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

29/01/09 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

OCUPACIO TEMPORAL PERSONAL NO 
PERMANENT 

MARIA MONTSERRAT 
BENNASAR 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

30/01/09 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

30/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO PROTESIS CRISTOFOL BARCELO 
MONTSERRAT 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

30/01/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO PROTESIS JOSE MASCARO 
COMPANY 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

30/01/09 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DEVOLUCIO DRETS EXAMENS JAON ANDREU ALORDA 
BRUNET 

25,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

02/02/09 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RESOLUCIO RECONEIXEMENT TEMPS SERVEIS A 
EFECTES COMPUT TRIENNIS 

ALICIA MARTINEZ 
SERRANO 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

02/02/09 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RESOLUCIO RECONEIXEMENT TEMPS SERVEIS A 
EFECTES COMPUT TRIENNIS 

ALICIA RIVAS PASCUAL 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

02/02/09 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RESOLUCIO RECONEIXEMENT TEMPS SERVEIS A 
EFECTES COMPUT TRIENNIS 

ANTONI MASSANET RIERA 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

02/02/09 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RESOLUCIO RECONEIXEMENT TEMPS SERVEIS A 
EFECTES COMPUT TRIENNIS 

ANTONIA FORNES 
HORRACH 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

02/02/09 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RESOLUCIO RECONEIXEMENT TEMPS SERVEIS A 
EFECTES COMPUT TRIENNIS 

FIDEL INAREJOS AGUILAR 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

02/02/09 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RESOLUCIO RECONEIXEMENT TEMPS SERVEIS A 
EFECTES COMPUT TRIENNIS 

FRANCISCA CATALA 
COLOMAR 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

02/02/09 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RESOLUCIO RECONEIXEMENT TEMPS SERVEIS A 
EFECTES COMPUT TRIENNIS 

FRANCISCO GUAITA MAS 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

02/02/09 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RESOLUCIO RECONEIXEMENT TEMPS SERVEIS A 
EFECTES COMPUT TRIENNIS 

JOAN ANTONI MARTINEZ 
PAYERAS 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

02/02/09 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RESOLUCIO RECONEIXEMENT TEMPS SERVEIS A 
EFECTES COMPUT TRIENNIS 

JOAN CALAFELL 
ROSSELLO 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

02/02/09 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RESOLUCIO RECONEIXEMENT TEMPS SERVEIS A 
EFECTES COMPUT TRIENNIS 

JUAN OBRADOR SALVA 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

02/02/09 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RESOLUCIO RECONEIXEMENT TEMPS SERVEIS A 
EFECTES COMPUT TRIENNIS 

MARIA ANGELES 
MARTINEZ SALOM 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

02/02/09 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RESOLUCIO RECONEIXEMENT TEMPS SERVEIS A 
EFECTES COMPUT TRIENNIS 

MARIA BELEN BORDOY 
LOBO 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

02/02/09 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RESOLUCIO RECONEIXEMENT TEMPS SERVEIS A 
EFECTES COMPUT TRIENNIS 

MARIA DEL CARMEN 
PEREZ REYES 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

02/02/09 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RESOLUCIO RECONEIXEMENT TEMPS SERVEIS A 
EFECTES COMPUT TRIENNIS 

MARIA ROSA IGLESIAS 
CAÑELLAS 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

02/02/09 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RESOLUCIO RECONEIXEMENT TEMPS SERVEIS A 
EFECTES COMPUT TRIENNIS 

MIGUEL ANGEL 
FERNANDEZ CLADERA 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

02/02/09 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RESOLUCIO RECONEIXEMENT TEMPS SERVEIS A 
EFECTES COMPUT TRIENNIS 

ROSA FCA A. TORRENS 
FERRAGUT 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

02/02/09 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RESOLUCIO RECONEIXEMENT TEMPS SERVEIS A 
EFECTES COMPUT TRIENNIS 

ROSA MARIA SARDIÑA 
QUES 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

02/02/09 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RESOLUCIO RECONEIXEMENT TEMPS SERVEIS A 
EFECTES COMPUT TRIENNIS 

SERAFINA MUNAR 
GREGORIO 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS ANDRES GONZALEZ 
GARCIA 

303,60 
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DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS ANGELES LUQUE 
AGUILAR 

184,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS ANTONI MARCH MASCARO 230,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS ANTONIA ARBONA 
ROSSIÑOL 

267,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS ANTONIA COLL ROTGER 216,20 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS ANTONIA RULLAN COLL 110,40 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS ANTONIA SASTRE BOSCH 493,92 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS BARTOLOME BIBILONI 
PASCUAL 

662,40 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS BARTOLOME MARI 
SOLIVELLAS 

847,77 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS BARTOLOME MUIT SIMO 110,36 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS BARTOLOME MUT SIMO 469,20 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS BRIGIDA LLINAS FERRER 670,39 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS BRIGIDA LLINAS FERRER 772,80 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS CRISTOBAL MORA 
GORNALS 

76,86 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS CRISTOBAL MORA 
GORNALS 

333,06 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS CRISTOBAL MORA 
GORNALS 

566,04 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS DAMIAN CRESPI 
SALAMANCA 

331,20 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS DAVID PEREZ BAUTISTA 110,36 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS EDGAR MATAS BLAZQUEZ 634,80 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS ESTHER MIGUEL OLIVER 661,68 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS EVA MARIA JULIA PALOU 386,40 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FERNADO RUBI AGUILO 201,60 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FERNANDO CARRETERO 
QUEVEDO 

110,40 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FERNANDO HERNANDEZ 
VIDAL 

110,36 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FRANCISCA ZUAZAGA 
AGUILO 

551,80 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FRANCISCA ZUAZAGA 
AGUILO 

607,62 
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DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FRANCISCO ANTON 
COSTA  

184,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FRANCISCO JOSE RAMON 
LOPEZ 

216,48 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FRANCISCO RIERA 
VAYREDA 

373,80 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FUILLERMO BALLESTER 
POU 

465,80 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS GABRIEL PERELLO 
PERELLO  

143,85 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS GUILLERMO CORTES 
MORA 

369,81 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS GUILLERMO DAVIU PONS 264,74 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS GUILLERMO DAVIU PONS 759,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS JERONIA FLORIT 
ZUAZAGA 

108,20 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS JERONIA FLORIT 
ZUAZAGA 

451,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS JOAN GARAU GELABERT 226,05 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS JOSE CARLOS LLOP 
CARRATALA 

469,20 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS JOSE CARLOS LLOP 
CARRATALA 

607,20 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS JOSE DOMINGO PEREZ 
RIERA 

552,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS JOSE FONT NICOLAU 723,76 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS JOSE MARIA JIMENEZ 
MORENO 

108,20 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS JUAN CIFUENTES GOMEZ 462,37 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS JUAN RICARDO CIFRE 
DIAZ-OYUELOS 

95,94 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS JUAN RICARDO CIFRE 
DIAZ-OYUELOS 

386,40 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS JUANA MARIA FRANCO 
ESTEVA 

132,07 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS JULIAN FERNANDEZDE 
MOYA 

400,20 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS MAGADLENA COMPANY 
SEGUI 

609,65 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS MAGDALENA COMPANY 
SEGUI 

76,86 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS MARGALIDA SAMPOL 
BENNASSAR 

220,80 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS MARGARITA SALOM 
MATEU 

496,80 
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DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS MARIA ANGELES FULLANA 
VIDAL 

473,76 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS MARIA ANTONIA ALCINA 
SANS 

108,24 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS MARIA CAPELLA TROBAT 538,20 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS MARIA DEL CARME SERRA 
MARTINEZ 

717,36 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS MARIA DEL CARME 
TOMAS ARQUE 

303,60 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS MARIA JOSE RUBERT 
PASTOR 

316,98 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS MARIA MERCEDES MOZO 
GONZALEZ 

384,30 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS MARIA MERCEDES MOZO 
GONZALEZ 

640,74 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS MARIA PAZ JIMENEZ 
JIMENEZ 

216,40 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS MARTA CASAL VILLENA 110,36 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS MIGUEL BARCELO 
LLOMPART 

312,69 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS MIGUEL ESTARELLAS PIZA 438,40 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS MIGUEL JESUS ROSSELLO 
MENA 

731,40 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS MONTSERRAT FURMENT 
GINER 

110,36 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS NATIVIDAD MUNTANER 
SANS 

165,60 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS PAULA CERDA OLLER 171,36 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS PRIMITIVA CABELLO 
CACERES 

690,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS RAUL AGUILO GONZALEZ 27,90 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS ROSA MARIA CALAFELL 
REIERA 

403,19 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS TEODORICO CABANES 
MARTIN 

369,90 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS TEODORICO CABANES 
MARTIN 

397,30 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS VICTOR GUARDIA LEON 165,60 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

03/02/09 PROVEÏMENT DE 
PLACES 

LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS EXCLOS 
CONVOCATORIA BORSA PLAÇES INTERINITAT 

ALTRES 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

04/02/09 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS RAFAEL FERRAGUT 
LLINAS 

276,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

04/02/09 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

INCLUSIO NOMINA AJUDES PER PROTESIS FRANCISCO RUIZ 
RODRIGUEZ 

61,00 
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DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

04/02/09 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

INCLUSIO NOMINA AJUDES PER PROTESIS PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

5.491,90 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

04/02/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO PROTESIS JOANA SERRA CAIMARI 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

05/02/09 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT 
CORPORACIO 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

05/02/09 ALTRES RETENCIONS JUDICIALS I ADMIVES APLICADES 
NOMINA PERSONAL CIM DINS NOMINA GEN 2009 

PERSONAL ADSCRIT CIM 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

05/02/09 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO OCUPACIO DEFINITIVA DESTI 
INICIAL 

ANTONIO FRANCISCO 
MORENO CANTALLOPS  

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

05/02/09 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO OCUPACIO DEFINITIVA DESTI 
INICIAL 

CATALINA MARIA 
QUETGLAS VICENS 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

05/02/09 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO OCUPACIO DEFINITIVA DESTI 
INICIAL 

MARIA DEL CARME SERRA 
MARTINEZ 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

05/02/09 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO OCUPACIO DEFINITIVA DESTI 
INICIAL 

RAMON FRANCISCO 
BENABEU ALABAU 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

05/02/09 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

OCUPACIO DEFINITIVA REDISTRIBUCIO 
D'EFECTIUS 

FRANCISCA DIAZ 
FAJARDO  

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

05/02/09 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

MODIFICACIO EN LLOC DE TREBALL  OCUPACIO 
TEMPORAL PERSONAL NO PERMANENT 

CARMEN GOMEZ GARCIA 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

05/02/09 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

MODIFICACIO EN LLOC DE TREBALL  OCUPACIO 
TEMPORAL PERSONAL NO PERMANENT 

JAUME MARCH BISBAL 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

05/02/09 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

MODIFICACIO EN LLOC DE TREBALL  OCUPACIO 
TEMPORAL PERSONAL NO PERMANENT 

JOANA MARIA LLOMPART 
ROIG 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

05/02/09 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

MODIFICACIO EN LLOC DE TREBALL  OCUPACIO 
TEMPORAL PERSONAL NO PERMANENT 

JOAQUIN CASADO RUBIO 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

05/02/09 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

MODIFICACIO EN LLOC DE TREBALL  OCUPACIO 
TEMPORAL PERSONAL NO PERMANENT 

MARGALIDA GARAU 
ORELL 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

05/02/09 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

MODIFICACIO EN LLOC DE TREBALL  OCUPACIO 
TEMPORAL PERSONAL NO PERMANENT 

MARIA DEL CARMEN 
FELICES VALDIVIESO 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

05/02/09 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

MODIFICACIO EN LLOC DE TREBALL  OCUPACIO 
TEMPORAL PERSONAL NO PERMANENT 

MARIA DEL CARMEN 
HERNANDEZ MOLANO 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

05/02/09 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

MODIFICACIO EN LLOC DE TREBALL  OCUPACIO 
TEMPORAL PERSONAL NO PERMANENT 

MIGUEL ANGEL RIOS 
CEBOLLADA 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

05/02/09 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

MODIFICACIO EN LLOC DE TREBALL  OCUPACIO 
TEMPORAL PERSONAL NO PERMANENT 

RAUL AGUILO GONZALEZ 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

05/02/09 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

MODIFICACIO EN LLOC DE TREBALL  OCUPACIO 
TEMPORAL PERSONAL NO PERMANENT 

ROCIO ALVAREZ 
MARTINEZ 

0,00 
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DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

05/02/09 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

MODIFICACIO EN LLOC DE TREBALL  OCUPACIO 
TEMPORAL PERSONAL NO PERMANENT 

SEBASTIAN BAUZA 
MARTORELL 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

05/02/09 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

OCUPACIO TEMPORAL PERSONAL NO 
PERMANENT 

ANTONIA COLOM QUILES 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

05/02/09 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RECONEIXEMENT TEMPS SERVEIS EFECTES 
COMPUT TRIENNIS 

ANTONIA COTLL ROTGER 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

05/02/09 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RECONEIXEMENT TEMPS SERVEIS EFECTES 
COMPUT TRIENNIS 

ANTONIA COTLL ROTGER 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

05/02/09 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RECONEIXEMENT TEMPS SERVEIS EFECTES 
COMPUT TRIENNIS 

ANTONIA VIDAL FELIU 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

05/02/09 REINCORPORACIÓ 
LLOC DE TREBALL 

MODIFICACIO OCUPACIO DEFINITIVA REINGRES A 
LLOC O DESTI INICIAL 

MARIA COSTA GENOVART 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

06/02/09 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIO, DISPOSICIO I RECONEIXEMENT 
DESPESA RELATIVA AL INGRES QUOTES SEG SOC  
 
GEN 2009 

TRESORERIA GENERAL 
SEGURETAT SOCIAL 

1.023.885,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

06/02/09 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO OCUPACIO DEFINITIVA MOBILITAT 
INTERNA 

MARIA ISABEL MUNAR 
COMPANY 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

06/02/09 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

MODIFICACIO EN LLOC DE TREBALL  OCUPACIO 
TEMPORAL PERSONAL NO PERMANENT 

DOROTEA MARIA FLEXAS 
PENMAN 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

06/02/09 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

MODIFICACIO EN LLOC DE TREBALL  OCUPACIO 
TEMPORAL PERSONAL NO PERMANENT 

MARIA CRISTINA VAQUER 
SUÑER 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

06/02/09 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

MODIFICACIO EN LLOC DE TREBALL  OCUPACIO 
TEMPORAL PERSONAL NO PERMANENT 

SABASTIANA LLADO 
BARCELO 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

09/02/09 ALTRES MODIFICACIO EN LLOC DE TREBALL  OCUPACIO 
DEFINITIVA DESTI INICIAL 

ANTONIA CIFRE BIBILONI 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

09/02/09 ALTRES MODIFICACIO EN LLOC DE TREBALL  OCUPACIO 
DEFINITIVA DESTI INICIAL 

MARIA MERCEDES 
GIMENEZ VILA 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

09/02/09 ALTRES MODIFICACIO EN LLOC DE TREBALL  OCUPACIO 
DEFINITIVA DESTI INICIAL 

MIQUEL CALDENTEY 
COLOM 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

09/02/09 ALTRES MODIFICACIO EN LLOC DE TREBALL  
OCUPACIODEFINITIVA (RESO9UCIO ADMIVA O 
EXECUCIO  
 
SENTENCIA) 

FELIPE GUILLERM ALOY 
MAYOL 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

09/02/09 ALTRES MODIFICACIO EN LLOC DE TREBALL  
OCUPACIODEFINITIVA (RESO9UCIO ADMIVA O 
EXECUCIO  
 
SENTENCIA) 

MARGARITA FRANCH 
REUS 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

09/02/09 ALTRES MODIFICACIO EN LLOC DE TREBALL  
OCUPACIODEFINITIVA (RESO9UCIO ADMIVA O 
EXECUCIO  
 
SENTENCIA) 

MARIA MARTORELL GRAU 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

09/02/09 ALTRES MODIFICACIO OCUPACIO TEMPORAL PERSONAL 
NO PERMANENT CANVI JORNADA LABORAL 

CLAUDI MENESES 
BARQUERO 

0,00 
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DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

09/02/09 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO DE FACTURES PROGRAMA 
PRESUPOSTARI 12160 

PERSONES FISIQUES O 
JURIDIQUES 

7.763,87 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

09/02/09 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO OCUPACIO DEFINITIVA DESTI 
INICIAL 

JAUME MARC BISBAL 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

09/02/09 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO OCUPACIO DEFINITIVA DESTI 
INICIAL 

JUAN FRANCISCO 
FERRER ROTGER 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

09/02/09 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO OCUPACIO DEFINITIVA DESTI 
INICIAL 

MIGUEL RIUTORT VIDAL 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

09/02/09 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

MODIFICACIO EN LLOC DE TREBALL  OCUPACIO 
TEMPORAL PERSONAL NO PERMANENT 

CATALINA DOLS FIOL 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

09/02/09 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

MODIFICACIO EN LLOC DE TREBALL  OCUPACIO 
TEMPORAL PERSONAL NO PERMANENT 

FRANCISCA MARIA TRIAS 
TORRES 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

09/02/09 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

MODIFICACIO EN LLOC DE TREBALL  OCUPACIO 
TEMPORAL PERSONAL NO PERMANENT 

JOAN VICENS BAUZA 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

09/02/09 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

MODIFICACIO EN LLOC DE TREBALL  OCUPACIO 
TEMPORAL PERSONAL NO PERMANENT 

MARIA ROSA IGLESIAS 
CAÑELLAS 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

09/02/09 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

MODIFICACIO EN LLOC DE TREBALL  OCUPACIO 
TEMPORAL PERSONAL NO PERMANENT 

YOLANDA FERNANDEZ 
ALARCON 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

09/02/09 REINCORPORACIÓ 
LLOC DE TREBALL 

MODIFICACIO EN LLOC DE TREBALL  OCUPACIO 
DEFINITIVA  

SEBASTIANA SERVERA 
TABERNER 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

10/02/09 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO DE FACTURES PROGRAMA 
PRESUPOSTARI 12160 

GUILLEM MAS BARCELO 919,65 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

10/02/09 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 45/22300/20090206 PERSONES FISIQUE I 
JURIDIQUES 

9.097,37 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

10/02/09 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 45/22300/20090209 PERSONES FISIQUES I 
JURIDIQUES 

1.754,53 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

10/02/09 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 45/22300/20090210 DISTRIBUIDORA FORANEA 
DE GAS, SA  

176,54 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

10/02/09 CESSAMENT EN LLOC 
DE TREBALL 

RESOLUCIO CESSAMENT LLOC TREBALL DIANA BURGOS TPRRES 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

10/02/09 COMISSIÓ DE SERVEIS PROCESS COBERTURA TEMPORAL COMISIO 
SERVEIS VOLUNTARIA DI PROMOCIO ECONOMICA 

ALTRES 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

10/02/09 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

OCUPACIO TEMPORAL PERSONAL NO 
PERMANENT 

DIANA BURGOS TORRES 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

10/02/09 PROVEÏMENT DE 
PLACES 

LLISTAT DEFINITIU D'ADMESOS EXCLOSOS 
CONVOCATORIA BORSA CONCURS MERITS 
CARACTER  
 
INTERINITAT 

VARIS 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

10/02/09 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RECONEIXEMENT TEMPS SERVEIS EFECTES 
COMPUT TRIENNIS 

JOSE MARIA JIMENEZ 
MORENO 

0,00 
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DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

10/02/09 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RECONEIXEMENT TEMPS SERVEIS EFECTES 
COMPUT TRIENNIS 

MARIA MONTSERRAT 
BENNASAR 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

11/02/09 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO DE FACTURES PROGRAMA 
PRESUPOSTARI 12160 

ALEX MARIN CASTELLANO 1.392,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

11/02/09 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 45/22300/20090211 AJUNTAMENT INCA 428,62 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

11/02/09 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO PROTESIS EMILIO J COLOM ARQUES 0,00 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

12/02/09 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 45/22300/20090212 GENERAL DE SERVICIOS 
ITV SA 

247,58 

DEPARTAMENT 
D'INTERIOR 

28/02/09 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA ANTONI JULIA SAGRERAS 0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

27/11/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:79/51110/2008112801,DESPESES 
SERVEI CARRETERES  
 
TRANSFERIDES,EXERCICI 2008. 

AJUNTAMENT DE SA 
POBLA 

147,58 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

22/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:79/51110/2008122203,DESPESES 
SERVEI CARRETERES  
 
TRANSFERIDES,EXERCICI 2008. 

INCOTECNIC LAB-PRE, 
S.L. 

935,89 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

29/12/08 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:79/51110/2008122903,DESPESES 
SERVEI CARRETERES  
 
TRANSFERIDES,EXERCICI 2008. 

SENSE  ESPECIFICAR 1.865,02 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

30/12/08 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP.:802/2008.PERMÍS CARRETERA:MA-15 I MA-
4040;TM.CAPDEPERA.CANALITZACIÓ HIDRÀULICA. 

TRAGSA 0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

30/12/08 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP.:837/2008.PERMÍS CARRETERA:MA-
13;POLÍGON 4;PARCEL·LA 390;TM.SANTA MARIA 
DEL CAMÍ. 
 
TANCAMENT AMB PALS I REIXETA. 

Mª CARMEN FERRAGUT 
MAS 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

30/12/08 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP.:955/2008.PERMÍS CARRETERA:MA-
2200;POLÍGON 4;PARCEL·LA 
59;TM.POLLENÇA.COL·LOCAR  
 
REIXETA DAMUNT PARET EXISTENT. 

JOSEP SEGUÍ CIFRE 0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

04/01/09 IMPOSAR OBLIGACIÓ 
ABONAR DANYS 

REF.:SJA(CRTES.DA-52/08).IMPOSAR L'OBLIGACIÓ 
DE SATISFER ELS DANYS PRODUÏTS A  
 
CARRETERES. 

ANNA SAGASSER 940,15 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

12/01/09 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP.:863/2008.PERMÍS CARRETERA:MA-
3021;POLÍGON 8;PARCEL·LA 
42;TM.SENCELLES.REPARACIÓ  
 
TANCAMENT EXISTENT AL REWE-32. 

ANDRÉS IGNACIO LÓPEZ 
MORENO 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

12/01/09 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP.:900/2008.PERMÍS CARRETERA:MA-
15;POLÍGON 6;PARCEL·LA 
119;TM.ALGAIDA.TANCAMENT AMB  
 
PARET I MILLORA ACCÉS. 

FIDELA SÁNCHEZ 
QUETGLAS 

0,00 
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DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

13/01/09 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP.:841/2008.PERMÍS CARRETERA:MA-
15;PQ.59,900;TM.SANT LLORENÇ DES 
CARDASSAR. 
 
TANCAMENT AMB PALS I REIXETA. 

ANTONIA SUREDA 
DOMENGE 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

13/01/09 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP.:845/2008.PERMÍS CARRETERA:MA-
2200;PQ.51(DARRERA BAR CAMP DE 
L'OM);TM.POLLENÇA. 
 
MILLORA ACCÉS EXISTENT. 

DOMINGO J. FUSTER 
MOYÀ 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

13/01/09 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP.:848/2008.PERMÍS CARRETERA:MA-10;CTRA. 
PUIG MAJOR PK. 10;POLÍGON 2; PARCEL·LA  
 
705;TM.SÓLLER.REFORMA ALICATAT. 

ESPERANÇA ARBÓS 
CASTANER 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

14/01/09 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP.:864/2008.PERMÍS CARRETERA:MA-
3130;POLÍGON 8;PARCEL·LA 
133;TM.ALGAIDA.TANCAMENT  
 
DE PARET SECA AMB PALS I REIXETA. 

JUAN CARLOS PULIDO 
PÉREZ 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

14/01/09 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP.:868/2008.PERMÍS CARRETERA:MA-
10;POLÍGON 3;PARCEL·LA 
1;TM.SÓLLER.REPARACIÓ DE  
 
TEULADA I FAÇANA. 

CRISTOBAL MARTÍ MORLÀ 0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

14/01/09 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP.:879/2008.PERMÍS CARRETERA:MA-
4024;PQ.11,300;TM.SANT LLORENÇ DES 
CARDASSAR.ACCÉS  
 
I PARET DE TANCAMENT. 

GUILLERMO MAYOL 
POMAR 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

15/01/09 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP.:880/2008.PERMÍS CARRETERA:MA-
10;POLÍGON 4;PARCEL·LA 
110;TM.ESTELLENCS.NETEJA CAMÍ  
 
ENTRADA FINCA. 

ANTONIA PUJOL BESTARD 0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

15/01/09 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP.:887/2008.PERMÍS CARRETERA:MA-
3240A;PQ.11,500;TM.SINEU.CONDICIONAMENT DE  
 
BENZINERA. 

ALFONSO CERVANTES 
GUILLERMO 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

15/01/09 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP.:889/2008.PERMÍS CARRETERA:MA-
3334;PQ.2,900;TM.ARTÀ.TANCAMENT AMB PALS I 
REIXETA I  
 
COL·LOCACIÓ DE BARRERES. 

JUAN SANSÓ FLAQUER 0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

15/01/09 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP.:890/2008.PERMÍS CARRETERA:MA-
2124;POLÍGON 3;PARCEL·LA 
230;TM.SÓLLER.CANVI DE  
 
COBERTA. 

CATALINA MORELL BISBAL 0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

15/01/09 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP.:960/2007B.PERMÍS CARRETERA:MA-
13;PQ.42,8;TM.SA POBLA.ENDERROCAR CASETA I  
 
CONSTRUIR-LA MES DE 25 METRES. 

XISCO SERRA SIQUIER 0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

16/01/09 ABONAR COMPLEMENT 
DE PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT PRODUCTIVITAT. FRANCESCA CATALÀ 
COLOMAR 

33,56 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

16/01/09 ALTRES ES Nº 67/2007.RESOLUCIÓ PROCEDIMENT 
SANCIONADOR EN MATÈRIA DE CARRETERES. 

MALLA PUBLICIDAD, S.A. 1.502,54 
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DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

16/01/09 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP.:888/2008.PERMÍS CARRETERA:MA-
10;PQ.94;TM.ESTELLENCS. ESCOMESA  AIGUA 
POTABLE. 

BARTOLOMÉ PALMER 
MULET 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

16/01/09 DENEGACIÓ 
AUTORITZACIÓ OBRES 

EXP.:894/2008.PERMÍS CARRETERA:MA-
3460;POLÍGON 4;PARCEL·LES 446-
447;TM.ALCUDIA. 
 
INSTAL·LACIÓ ESTACIÓ DE SERVEI. 

ANTONIO ECIJA PONS 0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

16/01/09 IMPOSAR SANCIÓ PER 
INFRACCIÓ 

ES Nº 68/2007.RESOLUCIÓ PROCEDIMENT 
SANCIONADOR EN MATÈRIA DE CARRETERES. 

MALLA PUBLICIDAD, S.A. 1.502,54 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

19/01/09 APROVAR PLA 
SEGURETAT I SALUT EN 
OBRES 

EXP.:23/08.APROVACIÓ PLA SEGURETAT I SALUT 
EN EL TREBALL OBRES:PROJECTE INSTAL·LACIÓ  
 
SISTEMA CONTENCIÓ MA-13 PALMA-INCA.-
CLAU:08-13.0-SB. 

MELCHOR MASCARÓ, S.A. 0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

21/01/09 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP.:899/2008.PERMÍS CARRETERA:MA-
14;PQ.20;TM.FELANITX.TANCAMENT AMB PALS I 
REIXETA. 

JOSÉ MANUEL GÓMEZ 
VARELA 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

21/01/09 IMPOSAR OBLIGACIÓ 
ABONAR DANYS 

REF.:SJA(CRTES.DA-51/08).IMPOSAR L'OBLIGACIÓ 
DE SATISFER ELS DANYS PRODUÏTS A  
 
CARRETERES. 

CARLOS ROHRBACH VIAS 1.677,55 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

21/01/09 IMPOSAR OBLIGACIÓ 
ABONAR DANYS 

REF.:SJA(CRTES.DA-56/08).IMPOSAR L'OBLIGACIÓ 
DE SATISFER ELS DANYS PRODUÏTS A  
 
CARRETERES. 

ANTONIO JAVIER VILELLA 
SOCIAS 

2.314,34 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

21/01/09 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REF.:SJA(CRTES.DA-46/08). IMPOSAR L'OBLIGACIÓ 
DE SATISFER ELS DANYS PRODUÏTS A  
 
CARRETERES. 

ALBERTO LAYASI 
MONTILLA 

2.116,93 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

21/01/09 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REF.:SJA(CRTES.DA-47/08).IMPOSAR L'OBLIGACIÓ 
DE SATISFER ELS DANYS PRODUÏTS A  
 
CARRETERES. 

CARMEN FLEIXAS CAPÓ 1.713,61 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

22/01/09 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP.:1064/2004B.PERMÍS CARRETERA:MA-
6014;PQ.6,800;TM.LLUCMAJOR.COL·LOCACIÓ 
DUES  
 
FLETXES INDICADORES. 

FABIOLA BREVA 0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

22/01/09 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP.:729/2008.PERMÍS CARRETERA:MA-
15;PQ.67,250:POLÍGON 24;PARCEL·LA 
291;TM.ARTÀ.REPARAR  
 
MUR TANCAMENT I RESTAURAR ACCESSOS 
EXISTENTS. 

MARIA VICENS FERRAGUT 0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

22/01/09 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP.:906/2008.PERMÍS CARRETERA:MA-
4023;POLÍGON 11;PARCEL·LA 167;TM.CAPDEPERA. 
 
CONSTRUCCIÓ VIVENDA UNIFAMILIAR I PISCINA. 

ANTONIA LLINÀS 
CALDENTEY 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

23/01/09 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DESPESES QUILOMETRATGE MES DE DESEMBRE 
DE 2008. 

FRANCECS GRIMALT VIGO 103,05 
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DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

26/01/09 AUTORITZACIÓ 
ESPECIAL DE 
CIRCULACIÓ 

EXP.:Nº 26/2009.AUTORITZACIÓ ESPECIAL DE 
CIRCULACIÓ PER LES CARRETERES MA-1110, 
 
MA-1130 I MA-10. 

JUAN JOSÉ SOLER 
BARCELÓ 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

26/01/09 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP.:25/2009.PERMÍS CARRETERA:MA-
3431;PQ.3,5;TM.MURO.COL·LOCACIÓ CARTELL 
IDENTIFICATIU  
 
DE ACTIVITAT. 

MARGARITA TAULER 
NIELL 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

26/01/09 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:79/51110/20090102,DESPESES 
SERVEI CARRETERES  
 
TRANSFERIDES DARRER SEMESTRE 2008, 

ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.L. 

19.725,32 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

26/01/09 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:79/51110/20090107,DESPESES 
SERVEI CARRETERES  
 
TRANSFERIDES DARRER SEMESTRE 2008. 

ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.A. 

37.947,10 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

27/01/09 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP.:901/2008.PERMÍS CARRETERA MA-
6040;PQ.3,090;TM.CAMPOS.CONSTRUCCIÓ 
CASETA  
 
COMPTADORS I TANCAMENT AMB PARET, PALS I 
REIXETA. 

ANTONIO CONTESTÍ COLL 0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

27/01/09 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP.:902/2008.PERMÍS CARRETERA:MA-
3440;PQ.9,300;TM.LLUBÍ.TANCAMENT DE PARET 
AMB PALS I  
 
REIXETA I MILLORA ACCÉS. 

JOSÉ TUGORES FLORIT 0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

27/01/09 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP.:904/2008.PERMÍS CARRETERA:MA-15 ALÇADA 
VARIANT DE VILAFRANCA;TM.VILAFRANCA DE  
 
BONANY.COL·LOCACIÓ CARTELLS DE PROMACIÓ 
LOCAL. 

AJUNTAMENT DE 
VILAFRANCA DE BONANY 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

27/01/09 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP.:905/2007B.PERMÍS CARRETERA:MA-
4014;PQ.12,500;TM.MANACOR.TANCAMENT AMB 
PARET DE  
 
PEDRA I PALS I REIXETA. 

ALICIA OLIVARES 
BALLESTER 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

27/01/09 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:79/51110/20090115,DESPESES 
SERVEI CARRETERES  
 
TRANSFERIDES,DESEMBRE 2008. 

INCOTECNIC LAB-PRE, 
S.L. 

158,69 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

28/01/09 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP.:826/2008B.PERMÍS CARRETERA:MA-30 CA'N 
DANUS SON ROCA:TM.MARRATXÍ. MINIGRANJA I  
 
PARC INFANTIL TEMÀTIC. 

TERESA MARTÌN 
SANTIAGO 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

28/01/09 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP.:931/2008.PERMÍS CARRETERA: MA-5101;PQ. 
3;POLÍGON 4;PARCEL·LA 319;TM. PORRERES. 
 
CONSTRUCCIÓ PARET DE PEDRA. 

TOMEU SASTRE BARCELÓ 0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

29/01/09 AUTORITZACIÓ 
ESPECIAL DE 
CIRCULACIÓ 

EXP.:54/2009.SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ 
ESPECIAL DE CIRCULACIÓ PER LA CARRETERA 
MA-4060. 

JUAN OBRADOR 
OBRADOR 

0,00 
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DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

29/01/09 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP.:915/2008.PERMÍS CARRETERA:MA-
19A;PARCEL·LA 3A 
(S'ARANJASSA);TM.PALMA.CONSTRUCCIÓ 
 
VIVENDA UNIFAMILIAR AÏLLADA. 

ALEKSANDER ZAGIEL 0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

29/01/09 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP.:923/2008.PERMÍS CARRETERA:MA-
1C;C/FALCONER;TM.CALVIÀ.EVACUACIÓ AIGÜES 
PLUVIALS. 

AJUNTAMENT DE CALVIÀ 0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

29/01/09 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP.:935/2008.PERMÍS CARRETERA:MA-
19;POLÍGON 19;PARCEL·LA 
804;TM.LLUCMAJOR.TANCAMENT  
 
FINCA I PANTALLA ANTISÒNICA. 

DAVID MARIN JORDAN 0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

29/01/09 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:79/51110/20090105,DESPESES 
SERVEI CARRETERES  
 
TRANSFERIDES,EXERCICI 2009. 

ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.L. 

27.916,75 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

29/01/09 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:79/51110/20090108,DESPESES 
SERVEI CARRETERES  
 
TRANSFERIDES,SEGON SEMESTRE ANY 2008. 

ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.L. 

42.517,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

29/01/09 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:79/51110/20090109,DESPESES 
SERVEI CARRETERES  
 
TRANSFERIDES,2º SEMESTRE DE 2008. 

ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.L. 

22.148,35 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

29/01/09 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:79/51110/20090113,DESPESES 
SERVEI CARRETERES  
 
TRANSFERIDES,2º SEMESTRE DE 2008. 

ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.L. 

26.029,39 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

30/01/09 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP.:338/2006C.PERMÍS CARRETERA:MA-
1050;PQ.4,6;TM.ANDRATX.RECONSTRUCCIÓ 
CASETA. 

ISABEL Mª PÉREZ 
ALZAMORA 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

30/01/09 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:78/51100/20090130,DESPESES 
SERVEI CARRETERES,EXERCICI  
 
2009. 

SENSE  ESPECIFICAR 1.402,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

30/01/09 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:79/51110/20090116,DESPESES 
SERVEI CARRETERES  
 
TRANSFERIDES,DESEMBRE DE 2008. 

SENSE  ESPECIFICAR 6.830,47 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

30/01/09 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:79/51110/20090126,DESPESES 
SERVEI CARRETERES  
 
TRANSFERIDES,EXERCICI 2009. 

JESUS FONT CAMACHO 346,40 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

02/02/09 EXPROPIACIÓ APROVACIÓ DESPESA LIQUIDACIÓ INTERESSOS 
DEFINITIVA FINCA 42 OBRA:VARIANT D'ALCÚDIA. 
 
TR.II.ADD.31.EXP.134.TM.ALCÚDIA. 

JORGE CERDÓ BARCELÓ I 
LORENZO CERDÓ 
BARCELÓ 

11.966,21 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

02/02/09 EXPROPIACIÓ EXPEDIENT EXPROPIACIÓ FORÇOSA CM-31 
RELATIVA FINCA Nº 272 DEL TM. D'ALGAIDA. 

SENSE  ESPECIFICAR 0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

02/02/09 EXPROPIACIÓ EXPEDIENT EXPROPIACIÓ FORÇOSA CM-31 
RELATIVA FINCA Nº 273 DEL TM. D'ALGAIDA. 

SENSE  ESPECIFICAR 0,00 
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DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

02/02/09 EXPROPIACIÓ RESOLUCIÓ RELATIVA FINCA 99 DEL TM. DE 
SENCELLES EXPEDIENT EXPROPIACIÓ FORÇOSA 
CM-49. 

SENSE ESPECIFICAR 0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

02/02/09 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:79/51110/20090119,DESPESES 
SERVEI CARRETERES  
 
TRANSFERIDES,EXERCICI 2009. 

SENSE  ESPECIFICAR 726,66 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

02/02/09 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:79/51110/20090203,DESPESES 
SERVEI CARRETERES  
 
TRANSFERIDES,DESEMBRE DE 2008. 

S.E. CORREOS Y 
TELEGRAFOS, S.A. 

1.001,97 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

03/02/09 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

DESPLAZAMENT COMISSIÓ DE SERVEIS PER 
ASSISTIR A LA JORNADA TÈCNICA "MEZCLAS  
 
BITUMINOSAS" A MADRID. 

CARLOS TUTOR 
PELLICER-PALACÍN 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

03/02/09 EXPROPIACIÓ EXPEDIENT EXPROPIACIÓ FORÇOSA CM-31 
RELATIVA A LA FINCA 44 DEL T.M. D'ALGAIDA. 

SENSE  ESPECIFICAR 0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

03/02/09 EXPROPIACIÓ EXPEDIENT EXPROPIACIÓ FORÇOSA CM-31 
RELATIVA FINQUES 265,267 I 269 DEL TERME 
MUNICIPAL  
 
D'ALGAIDA. 

SENSE ESPECIFICAR 0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

03/02/09 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:79/51110/20090204,DESPESES 
SERVEI CARRETERES  
 
TRANSFERIDES, SEGON SEMESTRE 2008. 

SENSE  ESPECIFICAR 15.739,75 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

03/02/09 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:79/51110/20090209,DESPESES 
SERVEI CARRETERES  
 
TRANSFERIDES,EXERCICI 2009. 

SENSE  ESPECIFICAR 691,21 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

04/02/09 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA DESPESES 
QUILOMETRATGE MES DE GENER DE 2009. 

FRANCESC GRIMALT VIGO 212,85 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

04/02/09 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINÀRIES D'EMERGÈNCIES 
PERSONAL PROPI I INTEGRAT DEL CIM MES DE  
 
DESEMBRE DE 2008. 

MATIAS AMENGUAL 
CAPELLA, ANTONIO 
AMENGUAL MORA I 
ALTRES 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

04/02/09 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

CONTRACTACIÓ MENOR SUBMINISTRAMENT 
FOTOCOPIADORA AMB IMPRESSORA,ESCANER I 
FAX 
 
PER AL SERVEI D'EXPLOTACIÓ I CONSERVACIÓ.-
09M00290. 
 
  

CANON 12.236,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

04/02/09 ALTRES ABONAMENT INDEMNITZACIÓ PER RAÓ DE 
SERVEI DE GUÀRDIA PER A ACTUACIONS 
D'EMERGÈNCIES  
 
DEL PERÍODE 01/12/08 A 28/12/08. 

GABRIEL AMETLLER 
VAQUER, ENRIQUE 
ASENSIO LAO I ALTRES 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

04/02/09 ALTRES INCLUSIÓ EN LA NÒMINA DIETES MANUTENCIÓ 
PER RAÓ DE SERVEI MES DE DESEMBRE DE 2008. 

JORGE  ARBONA ARBONA, 
FRANCISCO ARENAS 
REDONDO I ALTRES 

0,00 
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DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

04/02/09 APROVACIÓ LIQUIDACIÓ EXP.:33/06 APROVACIÓ LIQUIDACIÓ OBRES 
PROJECTE MILLORA DE LA CARRETERA I 
VORERES A LA  
 
MA-14 DEL PK 14,550 AL 15,750 TRAVESSIA DE 
FELANITX,-CLAU 06-15.0-ML. 

AGLOMERADOS 
FELANITX, S.A. 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

04/02/09 APROVACIÓ LIQUIDACIÓ EXP.:36/06 APROVACIÓ LIQUIDACIÓ OBRES 
PROJECTE ELIMINACIÓ DE GUNITAT EN LA VOLTA 
DEL 
 
TÚNEL DE GÈNOVA AMB L'AUTOPISTA MA-20 EN 
EL PK. 10,5.-CLAU 06-09.0-OA. 

CONSTRUCCIONES LLULL 
SASTRE, S.A. 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

04/02/09 APROVACIÓ LIQUIDACIÓ EXP.:73/05 APROVACIÓ LIQUIDACIÓ OBRES 
PROJECTE REPOSICIÓ DEL CODI I CONTINGUTS  
 
SENYALITZACIÓ ORIENTATIVA SENTIT AEROPORT 
DE LA MA-20.-CLAU 05-44.0-SNY. 

APLICACIONES DE 
PINTURAS, S.A. 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

04/02/09 APROVACIÓ LIQUIDACIÓ EXP.:76/05 APROVACIÓ LIQUIDACIÓ OBRES 
PROJECTE MILLORA DRENATGE I PAVIMENTACIÓ 
DE LA  
 
MA-5100 EN EL P.K. 0,78.-CLAU 05-33.0-ML. 

AGLOMERADOS 
FELANITX, S.A. 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

04/02/09 APROVACIÓ LIQUIDACIÓ EXP.:82/05 APROVACIÓ LIQUIDACIÓ OBRES 
PROJECTE REPOSICIÓ PARETONS PM-V 601-5.- 
 
CLAU 05-46.0-RF. 

CAS XEREMIER, S.L. 0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

06/02/09 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT EN COMISSIÓ DE 
SERVEIS PER A ASSISTIR A LA JORNADA TÈCNICA  
 
"MEZCLAS BITUMINOSAS" A MADRID. 

MIGUEL ATAÚN LECEA 0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

06/02/09 AUTORITZACIÓ 
ESPECIAL DE 
CIRCULACIÓ 

EXP.:Nº 85/2009.SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ 
ESPECIAL DE CIRCULACIÓ PER LES CARRETERES 
 
MA-1110, MA-1130 I MA-10. 

MARIA MAGDALENA 
SIQUIER BUADES 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

06/02/09 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP.:938/2008.PERMÍS CARRETERA:MA-
4014;PQ.7;TM.MANACOR.CONSTRUIR PARET. 

MIGUEL FEBRER MIGUEL 0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

06/02/09 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP.:957/2008.PERMÍS CARRETERA:MA-
6101;PQ.2,200;TM.CAMPOS.AIXAMPLAMENT 
ENTRADA I  
 
REPARACIÓ PARET EXISTENT. 

JAIME CLAR VICENS 0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

06/02/09 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP.:957/2008.PERMÍS CARRETERA:MA-
6101;PQ.2,200;TM.CAMPOS.AIXAMPLAMENT 
ENTRADA I  
 
REPARACIÓ PARET EXISTENT. 

JAIME CLAR VICENS 0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

06/02/09 EXPROPIACIÓ EXP..:CM-32.APROVACIÓ DESPESA PER 
OCUPACIÓ URGENT OBRA PROJECTE CONVERSIÓ 
MA-15  
 
TRAM MONTUÏRI-MANACOR.ADD.1.TM.MANACOR. 

SENSE  ESPECIFICAR 25.767,30 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

06/02/09 EXPROPIACIÓ EXP.:CM-57.APROVACIÓ DESPESA PER OCUPACIÓ 
URGENT OBRA:MILLORA I CONDICIONAMENT  
 
TRAM MA-3322 CAMÍ DE CONILLES TM.MANACOR. 

SENSE ESPECIFICAR 133.045,80 
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DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

06/02/09 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:79/51110/20090112,DESPESES 
SERVEI CARRETERES  
 
TRANSFERIDES,EXERCICI 2008. 

ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.L. 

29.868,23 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

09/02/09 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP.:928/2008.PERMÍS CARRETERA:MA-
15;POLÍGON 16;PARCEL·LA 
11;TM.CAPDEPERA.TANCAMENT  
 
AMB PALS I REIXETA I CONDICIONAMENT ACCÉS. 

ANTONIA CARRIÓ 
ARTIGUES 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

09/02/09 EXPROPIACIÓ APROVACIÓ DESPESA LIQUIDACIÓ INTERESSOS 
DEFINITIVA FINCA 2 OBRA:VIA DE CINTURA TRAM  
 
IV ENTRE GÈNOVA I AUTOPISTA 
PONENT.ADD.9.EXP.95.TM.PALMA. 

PROMOTORA REINA 1957, 
S.A. 

224.424,17 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

09/02/09 EXPROPIACIÓ APROVACIÓ DESPESA LIQUIDACIÓ INTERESSOS 
DEFINITIVA FINCA 35 OBRA:ANDRATX-PORT  
 
D'ANDRATX PK.28,200 AL 
28,900.ADD.7.EXP.132.TM.ANDRATX. 

MATAS Y CAMPINS 
SUMINISTROS, S.A. 

94.580,44 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

09/02/09 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:78/51110/20090217,DESPESES 
SERVEI CARRETERES  
 
TRANSFERIDES, 2º SEMESTRE 2008. 

ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.L. 

35.842,61 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

10/02/09 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP.:916/2008.PERMÍS CARRETERA:MA-
13;POLÍGON 14;PARCEL·LA 470;TM.SA 
POBLA.CONSTRUCCIÓ  
 
VIVENDA UNIFAMILIAR AÏLLADA. 

GABRIEL GOST SERRA 0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

10/02/09 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP.:926/2008.PERMÍS CARRETERA:MA-
1;C/SANATA LAVINIA,2;TM.CALVIÀ.TANCAMENT DE 
FINCA. 

ANA M. ROTGER 
AMENGUAL 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

10/02/09 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP.:940/2008.PERMÍS CARRETERA:MA-
13;POLÍGON 2;PARCEL·LA 8;TM.SA 
POBLA.CONSTRUCCIÓ  
 
HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT. 

MIGUEL RAMIS PUIGRÓS 0,00 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

10/02/09 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:79/51110/20090218,DESPESES 
SERVEI CARRETERES  
 
TRANSFERIDES,SEGON SEMESTRE 2008. 

ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.L. 

34.066,28 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

11/02/09 EXPROPIACIÓ APROVACIÓ PREU JUST PER MUTU ACORD 
LIQUIDACIÓ DEFINITIVA FINCA 93 I 95 
OBRA:REFORMA  
 
INTEGRAL MA-3020 DE SANTA MARÍA A 
SENCELLES.ADD.6.EXP.CM-49.TM.SANTA 
EUGÈNIA. 

POSSASIO SA TORRE DE 
SANTA EUGÈNIA, S.L. 

9.953,20 

DEPARTAMENT 
D'OBRES 
PÚBLIQUES 

11/02/09 EXPROPIACIÓ APROVACIÓ PREU JUST PER MUTU ACORD 
REVERSIÓ SOBRANTS FINCA 18 OBRA:MILLORA 
MA-3322. 
 
IER.TRAM.MANACOR-VARIANT DE 
MANACOR.ADD.4.EXP.CM-47.TM.MANACOR. 

GUILLERMO GALMÉS 
ARTIGUES 

788,97 

 

 



 76 

b) NOMENAMENT MEMBRES COMISSIÓ DE CONTROL ESPECÍFIC DE LA RÀDIO I 
TELEVISIÓ DE MALLORCA. 

Atesa la resolució que adoptà aquesta presidència en data 7 de maig de 2008, d'acord amb la qual es varen 
designar les persones que formaven la Comissió de Control Específic de la Ràdio i Televisió de Mallorca 
en representació dels diferents grups polítics. 

Atès l'escrit presentat pel Grup Socialista en data 29 de gener de 2009, d'acord amb el qual se substitueix 
el Sr. Pablo Martín Peré, com a suplent, per la Sra. Cristina Moreno Mulet. 

RESOLC: 

1. Designar perquè formin part de la COMISSIÓ DE CONTROL ESPECÍFIC DE LA RÀDIO I 
TELEVISIÓ DE MALLORCA, en representació del Grup Socialista, la Sra. Cristina Moreno Mulet, com 
a suplent, en substitució del Sr. Pablo Martín Peré de manera que l'esmentada comissió restarà integrada 
per les persones següents en representació del Grup Socialista: 

GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES 

Titular: Sra. Silvia Cano Juan 

Suplent: Sra. Cristina Moreno Mulet 

Titular: Sr. Cosme Bonet Bonet 

Suplent: Sr. Miquel Ramon Matas 

Titular: Sra. Pilar Sansó Fuster 

Suplent: Sr. Pere Joan Martorell Castelló 

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

c) CESSAMENT DIRECTORA INSULAR DE JOVENTUT. 

CESSAMENTS ALTS CÀRRECS 

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

Per tant, resolc: 

1. Disposar el cessament de la Directora Insular de Joventut d’aquest Consell Insular de Mallorca, 
Senyora Divina Pastora Muñoz, 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, sens perjudici que produeixi efectes des de la data de la signatura. 

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

d) NOMENAMENT DIRECTOR INSULAR DE JOVENTUT. 

NOMENAMENTS ALTS CÀRRECS 

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

Atesa la proposta de la consellera executiva de Joventut i Igualtat. 
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Per tant, resolc: 

1. Nomenar Director Insular de Joventut el Sr. Bartolomé Grimalt Ferrer. 

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

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

e) NOMENAMENT MEMBRES COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL I DE COMPTES. 

Atesa la resolució que adoptà aquesta presidència en data 7 d'agost de 2007, d'acord amb la qual es varen 
designar les persones que formaven la Comissió Informativa General i de Comptes en representació dels 
diferents grups polítics, resolució modificada en data 29 de setembre de 2008. 

Atès l'escrit presentat pel Grup Socialista al Consell de Mallorca en data 13 de febrer de 2009, d'acord 
amb el qual el Sr. Antoni Nadal Urrea substitueix el Sr. Pablo Martín Peré, com a membre suplent. 

Resolc: 

1. Designar perquè formin part de la COMISSIÓ INFORMATIVA DE GENERAL I DE COMPTES, en 
representació del Grup Socialista al Consell de Mallorca, el Sr. Antoni Nadal Urrea, en substitució del Sr. 
Pablo Martín Peré, de manera que l'esmentada comissió restarà integrada per les persones següents en 
representació del Grup Socialista: 

TITULARS:  

Senyor Cosme Bonet Bonet (PSOE) 

Senyor Miquel Ramon Matas (PSOE) 

Senyora Pilar Sansó Fuster (PSOE) 

SUPLENTS:  

Senyor Antoni Nadal Urrea (PSOE) 

Senyora Cristina Moreno Mulet (PSOE) 

Senyora Silvia Cano Juan (PSOE) 

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

f) NOMENAMENT DIRECTORA INSULAR D’ASSESSORAMENT MUNCIPAL. 

NOMENAMENTS ALTS CÀRRECS 

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

Atès que el conseller executiu del Departament de Cooperació Local proposa el nomenament de la Sra. 
Maria Orts Rodríguez com a Directora Insular d’Assessorament Municipal. 

RESOLC: 
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1. Nomenar Directora Insular d’Assessorament Municipal la Sra. Maria Orts Rodríguez. 

2. Notificar aquesta resolució a la persona interessada 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. 

El Sr. FONT (PP) diu que en els decrets i les resolucions a donar compte dels mesos de 
febrer i març han observat que hi ha decrets mitjançant els quals s’ha acordat el 
pagament d’ajudes a centres de tercera edat per a lloguers i activitats. 

L’any passat, dia 29 de març de 2008, va sortir publicat al BOIB la convocatòria del 
Consell de Mallorca relativa a lloguers per 925.000 euros i ara hi ha més de 90 decrets 
relatius al pagament de lloguers i d’activitats quan només hi ha una convocatòria. 

Atès que la convocatòria de 2008 només és per a lloguers i ara veuen que s’aproven 
decrets de lloguers i d’activitats per als centres de tercera edat i atès que altres vegades 
que han donat ajudes a federacions de tercera edat han fet una convocatòria i després 
han publicat la resolució de la convocatòria i, enguany, no han vist la resolució 
d’aquesta convocatòria i, en canvi, sí que han vist decrets, volen saber si fan referència a 
la convocatòria de 2008 i si posteriorment ho pensen publicar o no. Observa que els 
anys anteriors es publicava per una banda la convocatòria i, per una altra, la resolució.  

Afegeix que hi ha decrets que es paguen de la partida de subvencions de lloguers i no 
d’activitats. Diu que se’n va fer una convocatòria el mes de març de 2008, que no hi ha 
hagut publicació de la resolució d’aquesta convocatòria i, en canvi, hi ha decrets que 
entenen que responen al repartiment d’aquesta convocatòria. 

Reitera que el mes de març de 2008 hi va haver una convocatòria (BOIB núm. 43) per 
un total de 925.000 euros i que a les relacions de decrets d’aquest mes i del mes passat 
donen compte de decrets signats els mesos de novembre i desembre pel quals acorden 
l’atorgament d’una sèrie de subvencions a distints clubs. 

Cita, per exemple, que a Gent Gran Son Real li han donat per a activitats en gener 1.500 
euros; a Amics Tercera Edat “Bona Gent” han acordat una subvenció total de 13.500 
euros: 1.500 euros per a activitats i 8.000 euros per a lloguer. Tot seguit demana si han 
d’entendre que aquests 8.000 euros per a lloguer són de la convocatòria pública del mes 
de març de 2008. 

En segon lloc demana si quan s’acabin de fer els decrets es publicarà, com es feia 
sempre, la resolució d’aquesta convocatòria i la tercera qüestió és que amb aquests 
decrets veuen que també donen subvencions per a activitats i, com que no n’hi ha hagut 
convocatòria, demana si s’estan agafant dels doblers de lloguers perquè la partida 
coincideix. 

La Sra. MULET (consellera executiva d’Esports i Promoció Sociocultural) explica que 
tot surt de la partida de subvencions del capítol IV. L’any 2008 hi ha partida del mateix 
capítol per a lloguers i per a activitats i de dins la partida la partida de lloguers hi ha una 
bestreta del 50% que van justificant i afegeix que les resolucions no van a Ple sinó que 
s’aproven pel Consell Executiu. 
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Reitera que aquests doblers surten del capítol IV, que estan ben definits i que en 2009 
han tret una convocatòria –en lloc de treure’n dues– conjunta per a lloguers i per a 
activitats. 

El Sr. FONT diu que no li convenç l’explicació perquè l’any passat no hi va haver dues 
convocatòries sinó una. La Sra. Mulet diu que enguany faran una sola convocatòria que 
especificarà lloguers i activitats i afegeix que voldria veure la publicació de les 
activitats. 

Per acabar diu que volia aclarir aquest assumpte perquè era important atès que després 
tractaran una moció en aquest sentit. 

La Sra. MULET assegura que li’n donarà totes les explicacions que siguin necessàries i 
fa constar que l’equip de govern té molt clar que ha de facilitar i ajudar perquè en 
aquests moments la part administrativa sigui més àgil i fàcil per a l’usuari i en aquest 
sentit estan fent feina. 

La Corporació en resta assabentada. 

PUNT 3. DECRETS A RATIFICAR 

Es dóna compte dels següents decrets: 
a) NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA A LA 
COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ 
DE LA CAIB I EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN MATÈRIA DE CARRETERES. 

En data 14 de març de 2008 es va signar un conveni de col·laboració entre la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears i el Consell Insular de Mallorca en matèria de carreteres. 

A la clàusula 7a de l’esmentat conveni es crea la Comissió de Seguiment, formada per dos representants 
de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i altres dos del Consell Insular de 
Mallorca amb l’objecte d’impulsar, definir i desenvolupar les actuacions previstes en aquest Conveni, 
resoldre els problemes d’interpretació i compliment que puguin plantejar-se respecte al mateix i analitzar 
i planificar el seu desenvolupament i execució. 

Atesa la proposta del conseller executiu d’Obres Públiques. 

Atesa la necessitat de nomenar representants del Consell Insular de Mallorca a l’esmentada Comissió, 
per raons d’urgència i en base a les atribucions conferides per l’article 48 del Reglament Orgànic del 
Consell Insular de Mallorca 

RESOLC: 

1. Nomenar el Sr. Gonzalo Aguiar González, director insular de Carreteres, i el Sr. Francisco 
Rosselló de Caralt, cap del Servei de Planificació i Supervisió, representants del Consell Insular 
de Mallorca a la Comissió de Seguiment del Conveni de col·laboració entre l’Administració de 
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular de Mallorca en matèria de 
carreteres signat el dia 14 de març de 2008. 

2. Comunicar-ho a les persones interessades i a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

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

S’aprova per unanimitat. 
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b) NOMENAMENT D’UN REPRESENTANT DEL CONSELL DE MALLORCA A LA 
SUBCOMISSIÓ PER A L’ESTUDI I MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE SUPRESSIÓ DE 
BARRERES ARQUITECTÒNIQUES. 

 
Atès que en data 9 de febrer de 2009 s’ha rebut la notificació de la vicepresidenta del Consell assessor per 
a la millora de l’accessibilitat i de la supressió de barreres arquitectòniques, depenent de la Conselleria 
d’Habitatge i Obres Públiques del Govern Balear sol·licitant la designació d’un representant del Consell 
Insular de Mallorca. 
 
Atesa la proposta de la consellera executiva del Departament de Territori. 
 
En base a les atribucions conferides per l’article 48 del Reglament Orgànic.  
 
RESOLC 
 

1. Nomenar la Sra. Adriana Pousa García representant del Consell de Mallorca a la Subcomissió 
per a l’estudi i modificació del reglament de supressió de barreres arquitectòniques. 

2. Notificar-ho a la interessada, a la Secretaria Tècnica del Departament de Territori i a la 
Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques del Govern de les Illes Balears. 

3. Donar-ne compte en el primer Ple que tengui lloc, per a la seva ratificació. 

 
S’aprova per unanimitat. 

DEPARTAMENT DE CULTURA I PATRIMONI 

PUNT 4. PROPOSTA DE CESSAMENT I NOMENAMENT DE NOU 
MEMBRES, TITULARS I SUPLENTS, DEL CONSELL ESCOLAR DE 
MALLORCA. 

Es dóna compte de la següent proposta de la vicepresidenta i consellera executiva del 
Departament de Cultura i Patrimoni: 
D’acord amb els articles 6.3.e) i 7.11 i 12 del Reglament d’organització i funcionament del Consell 
Escolar de Mallorca, en els que es preveu la composició del Consell Escolar de Mallorca i la designació, 
presa de possessió, durada del mandat i cessament dels consellers. 
 
Vista la sol·licitud de substitució presentada per la presidenta del Consell Escolar de Mallorca, basada en 
l’escrit presentat per la confederació CONFAECIB, en la que se’ns comunica la substitució de Nieves 
Torrens Sánchez i F. Manuel Ruiz Salazar, representants de l’esmentada confederació al Consell Escolar 
de Mallorca.   
 
Es proposa que el Ple adopti els següents acords: 
 
1. Disposar el cessament com a membre del Consell Escolar de Mallorca les persona que tot seguit 
s’indiquen, agraint-los la seva col·laboració. 
 
- Nieves Torrens Sánchez, representant titular de CONFAECIB al grup 2b 
- F. Manuel Ruiz Salazar, representant suplent de CONFAECIB al grup 2b 
 
2. Nomenar membre del Consell Escolar de Mallorca les persones que a continuació es relacionen. 
 
- Javier Blas Guasp , representant titular de CONFAECIB al grup 2b 
- Mª Concepción Moragues de Oleza, representant suplent de CONFAECIB al grup 2b 
 
3. Notificar aquest acord a les persones interessades. 
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4. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

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

PUNT 5. PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIÓ DE BÉ D’INTERÈS 
CULTURAL, AMB LA CATEGORIA DE CONJUNT HISTÒRIC, A FAVOR 
DEL LLOGARET DE SES OLLERIES, TERME MUNICIPAL DE SANTA 
EUGÈNIA. 

Es dóna compte de la proposta de la presidenta de la Comissió Insular d’ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric: 
A la vista que, mitjançant l’acord de data 14 de desembre de 2007, la Comissió Insular d’ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar la incoació de l’expedient de declaració 
de Bé d’interès Cultural, amb la categoria de Conjunt Històric, a favor del llogaret de Ses Olleries (terme 
municipal de Santa Eugènia). 

A la vista que, mitjançant acord de data 23 de gener de 2009, la Comissió d’ordenació del Territori, 
Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar informar favorablement aquest expedient i elevar-
lo al Ple del Consell de Mallorca per a la seva declaració. 

Atès l’informe jurídic, de data 2 de febrer de 2009, de la tècnica de la Secció Jurídicoadministrativa del 
Servei de Patrimoni Històric. 

Per tot això, i en virtut del que disposa el Títol I de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni 
Històric de les Illes Balears, i d’acord amb les competències atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de 
desembre, als Consells Insulars en matèria de Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell de 
Mallorca, aprovat pel Ple del 8 de març de 2004, aquesta Presidenta de la Comissió d’ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric eleva al Ple la següent proposta d’ACORD: 

I. Declarar com a Bé d’Interès Cultural, amb categoria de conjunt històric, a   favor de Ses 
Olleries del terme municipal de Santa Eugènia, la descripció i la delimitació del qual figuren 
a l’informe tècnic de data 10 d’abril de 2007, que s’adjunta i forma part integrant del present 
acord. 

II. Els efectes d’aquesta declaració són els que genèricament estableixen la Llei 12/1998, de 21 
de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears i la normativa concordant.  

III. Notificar aquesta resolució als interessats, a l’Ajuntament de Santa Eugènia i al Govern de 
les Illes Balears. 

IV. Publicar aquest acord de declaració al Butlletí Oficial de les Illes Balears, i en el Boletín 
Oficial del Estado i anotar-ho al Registre Insular de Béns d’Interès Cultural i comunicar-ho 
al Registre de Béns d’Interès Cultural de les Illes Balears per tal que es procedeixi a la seva 
inscripció, i a la vegada comuniqui al Registre General de Béns d’Interès Cultural de l’Estat 
les inscripcions i anotacions que es realitzin. 

Annex: informe tècnic de data 10 d’abril de 2007 

1. INTRODUCCIÓ 

A alguns pobles de l’illa es varen crear, a diferents èpoques, petits nuclis rurals, anomenats llogarets, 
sorgits generalment entorn d’alguna gran possessió i per a població vinculada a part de les tasques 
agrícoles o ramaderes que allà es desenvolupaven. 

La dedicació a les activitats agrícoles ha sigut la raó que originà l’assentament dels primers habitants 
d’aquests nuclis i que va permetre el seu creixement fins esdevenir un llogaret, amb unes dimensions 
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determinades per l’eficiència en les relacions home-medi rural i per la concreta funcionalitat dels béns, 
mitjans i eines que es feien servir en aquesta relació. 

Les trames urbanes d’aquests nuclis es caracteritzarien per la presència d’un reduït nombre de 
construccions, totes elles destinades a habitatges i espais vinculats amb les tasques agrícoles, construïts 
amb les mateixes tècniques i materials, que s’adeqüen a la naturalesa lítica de l’entorn i amb escasses 
variants estructurals, sobresortint com edificis singulars la possessió que els originà i, a vegades, alguna 
construcció eclesiàstica de petites dimensions.  

Aquests llogarets, pel seu origen i per la seva evolució posterior, sempre vinculada a les tasques agràries, 
presenten trets molt diferenciadors, podent trobar-se des de nuclis constituïts per un reduït nombre 
d’habitatges, com podria ser el cas de Jornets, fins a nuclis d’extensió reduïda, però que ja presenten una 
estructura urbana i edilícia més consolidada com podria ser el cas de Ruberts, a Sencelles. 

El desenvolupament del sector terciari, o canvis a la producció agrària, va comportar el progressiu 
abandonament d’aquests nuclis, el que ha permès la conservació força inalterada dels seus valors 
mediambientals, i amb un alt grau de protecció del seu patrimoni natural, etnològic, històric i cultural. 

La necessitat de garantir la pervivència d’aquests llocs tan característics va fer que, el Pla Territorial de 
Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca el 13 de desembre de 2004, a la seva disposició 
addicional primera, en preveiés la declaració com a conjunts històrics, assenyalant-se entre ells el nucli de 
Ses Olleries. 

2. MEMÒRIA HISTÒRICA 

El llogaret de Ses Olleries, al terme de Santa Eugènia, deu el seu topònim al gran nombre d’obradors de 
terrissers especialitzats en la fabricació d’olles, tasses i altres recipients i atuells de cuina que hi havia fins 
el segle XVII i XVIII, en que molts d’ells es traslladaren al nucli de Pòrtol, introduint allà aquesta 
activitat. 

L’ocupació humana de la contrada sembla continuada des de la prehistòria, com ho testimonien els 
vestigis del període pretalaiòtic localitzats a diferents cavitats que degueren ser ocupades com habitatges, 
com ara les coves des Bufador o la de’n Pellegrino. 

La historiografia sobre l’actual nucli de Ses Olleries és pràcticament inexistent, amb poques referències 
documentals. Durant l’època islàmica, com la resta de Santa Eugènia, aquest indret formà part de 
l’alqueria de Benibahari, que pertanyia al juz’ de Qanarusa, corresponent, al repartiment posterior a la 
conquesta de 1229 al vescomte de Bearn. 

L’actual nucli, tot i que no hi ha restes documentals, sembla que té el seu origen durant la dominació 
islàmica, quan allà s’establiren els primers terrissers. Aquesta activitat fou continuada al llarg dels segles, 
havent-se documentat, el 1784, l’activitat de deu gerrers. 

El llogaret experimentà un creixement al segle XVIII o al principi del XIX, arran de la implantació del 
sistema de rotes a l’antic rafal de Son Negre i a una part de la possessió de Son Tano, el que va produir un 
increment del nombre d’habitants i un creixement del nucli arribant-se, el 1863, a les quinze edificacions i 
cinquanta-tres habitants. 

Malgrat l’activitat terrissera fos important, fins els anys seixanta del segle XX, la base econòmica de Ses 
Olleries fou l’agricultura, fonamentada en els conreus del garrover, l’ametller, la vinya i els cereals, 
complementada amb la ramaderia ovina i les guardes d’indiots. 

Les olleries d’aquest nucli, tot i que com s’ha assenyalat, durant els segles XVII i XVIII minvaren en 
nombre amb el trasllat de molts dels terrissers a Pòrtol, continuaren actives fins el segle XIX, conservant-
se, tot i que inactius, els forns d’oller de Can Freixura, Son Garrit, Can Planiol, Son Pericàs i Son Rigo, 
que fou el darrer que funcionà. 
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El punt d’inflexió i canvi, com a la resta de poblacions de l’illa vinculades a les activitats agrícoles, es va 
produir a la dècada dels seixanta del segle passat, quan s’abandonaren aquestes activitats i la població es 
traslladà a la costa o poblacions més grans, reduint-se el nombre d’habitants, en el cas de Ses Olleries, 
fins els 74 habitants, segons el cens de 1981. Als darrers anys s’ha invertit la tendència, amb un lleuger 
creixement sobretot amb segones residències, que han fet arribar el nombre d’habitatges fins la 
seixantena, i segons dades de l’INE l’any 2006 tenia una població de 111 habitants. 

Com a d’altres nuclis que han tengut el mateix procés d’estancament, el llogaret de Ses Olleries ha 
mantingut els seus trets principals, amb una arquitectura tradicional i amb la seva imbricació amb el seu 
entorn rural, tot i que en aquests moments, la majoria dels seus habitatges, són principalment segones 
residències. 

3. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

El nucli de Ses Olleries es troba al municipi de santa Eugènia, al declivi meridional del Puig de Son 
Seguí, que té la cota més alta del terme (320 m.) i que, juntament amb el Puig de Santa Eugènia (245 m.), 
conformen l’espai més muntanyós del terme, tot i que amb contorns molt suaus. 

A diferència d’altres nuclis rurals de petites dimensions, Ses Olleries no es presenten com una 
concentració d’habitatges entorn a una antiga possessió o d’una esglesiola, sinó que en aquest cas 
presenta una disposició allargassada tot seguint el traçat del camí que uneix la vila de Santa Eugènia amb 
la carretera Palma-Sineu. 

La trama urbana s’estructura a partir del carrer principal, que travessa tot el nucli, amb les construccions 
disperses, a excepció d’una àrea on es presenten més pròxims un major número d’habitatges, tot i que no 
arriben a estar agrupats. La resta de carrers, perpendiculars al carrer principal, rectes i no molt amples, 
condueixen als habitatges situats a la part més elevada del nucli. Cada casa conserva al seu entorn espais 
exteriors, la carrera, el corral, i per això cada un dels habitatges presenta poques característiques d’urbà. 

El teixit edilici està caracteritzat per un gran equilibri general gràcies a la presència d’una certa 
uniformitat en quant al tipus d’habitatges, de poques plantes. Se pot afirmar que tot i el llarg 
desenvolupament cronològic d’aquest assentament, el teixit construït presenta una homogeneïtat 
considerable. 

L’abandonament progressiu que es dóna a partir de la segona meitat del segle XX ha fet que el llogaret no 
s’hagi vist molt modificat per construccions alienes a la tipologia tradicional, mostrant-se com un conjunt 
arquitectònic representatiu de l’arquitectura rural mallorquina. 

El teixit residencial, està format per una seixantena de cases. Es tracta d’edificacions d’una o dues crujies, 
de planta baixa i pis, de gran austeritat formal i constructiva, amb escassa presència d’elements 
decoratius. Del conjunt edilici destaca Cas Penós, sa Cova, son Mora, can Prim, can Planiol, son Pericàs, 
son Rigo, son Ponç, Can Freixura, Can Palou, Can Rom, Can Cotà, ses Rotes Velles, can Vidal, son 
Garrit. Entre ells, com ja s’ha assenyalat, es conserven alguns forns d’ollers. 

Una altra de les característiques d’aquest nucli urbà és que, per les seves reduïdes dimensions, el teixit 
viari està reduït gairebé a la seva mínima expressió i que s’aprecia un alt grau de connexió o mescla entre 
la zona urbana i l’entorn rural que l’envolta, de manera que, estant en el nucli, en realitat mai es perden 
les relacions visuals amb l’entorn rústic. 

Els materials de construcció dels immobles que conformen el teixit residencial són els habituals de l’illa i, 
en aquest cas, resulta especialment d’aplicació el concepte de l’ús de les matèries primeres que estaven 
més a l’abast a la zona, i que en aquest cas és manifesta a les diferents pedreres que es situen a prop del 
nucli. La majoria d’edificacions presenten una estructura vertical i tancaments de mamposteria ordinària 
de la pedra calissa irregular del lloc. Depenent de diverses circumstàncies com ara la duresa de la pedra, 
la capacitat d’obratge dels constructors, la capacitat econòmica dels promotors, o, més darrerament les 
modes, aquesta mamposteria es presenta o bé amb revestiments continus, a vegades amb morters amb 
incrustació de petits còdols per evitar retraccions d’aquests, estesos bé de forma regular bé de forma més 



 84 

decorativa, o bé amb revestiments parcials, que només recobreixen les juntes de forma generosa, o bé 
sense revestiment. 

L’altre material fonamental, a més de la pròpia terra, utilitzada formant part de murs, paviments, 
revestiments, etc. és la fusta, utilitzada tant a nivell d’estructura horitzontal com de tancaments.  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

L’estat de conservació de la tipologia urbana és elevat. Tal i com ja s’ha exposat a la memòria descriptiva 
es pot apreciar tant l’entramat urbà com el teixit edilici i el parcel·lar que s’ha anat creant i desenvolupant 
i consolidant al llarg dels segles. Això deriva també de la inexistència d’actuacions urbanístiques 
contundents que poguessin haver desfigurat aquest entramat original. 

Del teixit edificat es pot documentar un bon grau de conservació de la tipologia edificatòria per 
excel·lència (gra petit de parcel·lari destinat a residencial, amb immobles amb una crujia o com a màxim 
dues, de planta baixa i primera), i l’evolució constructiva que hi ha hagut ha sigut molt integrada tret 
d’alguna excepció produïda en les darreres dècades amb trets més o manco dissonants. 

Una de les motivacions per a la conservació descrita, és que fins fa molt poc no s’hagi vist afectat pel 
turisme de masses com a la majoria dels municipis costaners de l’illa. Per això ha estat preservat de 
pressions urbanitzadores i edificatòries incontrolades. 

Es pot observar però que moltes edificacions, degut segurament al requeriment dels propietaris per 
adaptar-les a la vida moderna, han estat objecte de transformació, no tant a nivell volumètric però si en el 
tractament de les façanes i els espais exteriors. 

S’observen al nucli la presència d’algunes edificacions construïdes o molt modificades a les darreres 
dècades. Aquestes edificacions ja no segueixen alguns dels paràmetres tipològic de la resta: diferent 
configuració de aiguavessos, diferent forma d’implantació en el lloc, diferent tractament de la composició 
i acabats de façanes. 

Així mateix, s’han observat algunes cases que no semblen estar a l’actualitat sense gaire ús. 

El nucli presenta encara però prou característiques coherents i rellevants, tant a nivell d’entramat urbà 
com edificatori (teixit residencial i edificis singulars), i amb una gran adaptació al lloc i amb un paisatge 
que defineix completament el casc urbà. 

5. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA DELIMITACIÓ DEL BÉ I DE L’ENTORN 

a) Descripció i justificació de la delimitació del Conjunt Històric: 

La delimitació del conjunt històric, fent l’estudi dels aspectes físics, morfològics, estètics, tipològics, 
constructius, històrics, etc. hauria de conjuntar la trama urbana consolidada, i l’espai adjacent de terres 
que el circumval·len, per tal de mantenir la consonància entre els dos elements que configuren el conjunt: 
el nucli i el camp. 

Aquesta delimitació, tal i com es mostra a l’annex gràfic, incorpora tot el conjunt edificatori original i 
històric de Ses Olleries i els espais exteriors més immediats. 

La superfície inclosa dins aquest conjunt històric és de  72.841 m2 

b) Descripció i justificació de la delimitació de l’entorn de protecció del CH: 

Per a aquesta delimitació, i tot recordant els preceptes que amb ella es pretenen salvaguardar, s’han tengut 
en compte la combinació d’una sèrie de criteris, aplicats de forma combinada: 

1. Vinculació amb el propi bé i protecció física del mateix: El primer al que ha de respondre l’entorn de 
protecció d’un bé és a les característiques del propi bé, per això, cada entorn serà diferent i fet a mida ja 
que dependrà en primer lloc de les específiques característiques del bé en qüestió. En general, tota la zona 
immediata del conjunt es pot definir com a directament relacionada amb el mateix. L’entorn de protecció 
inclourà les terres de conreu més pròximes, i se li requerirà que permeti el manteniment de l’aïllament 
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que caracteritza el nucli, i que posa de manifest que la implantació d’aquest nucli respon a la estreta 
vinculació de l’home amb el medi rural. 

2. Estructura orgànica del territori i relació del conjunt amb aquest territori: S’ha de valorar si el propi bé 
està emmarcat en el que es podria considerar una “unitat paisatgística”. D’aquest criteri en derivaria la 
consideració de la integració del bé en el paisatge. La singular característica d’aquest conjunt històric és 
que no limita amb zones urbanes sinó que, per l’escàs desenvolupament del nucli, en la majoria del seu 
perímetre limita directament amb el sòl rústic. Però per altra banda, la unitat paisatgística en la que se 
situaria el conjunt, presenta una extensió excessivament gran, que podria portar fins i tot a desvirtuar les 
finalitats de protecció perseguides amb la declaració. 

3. Per això, corregim el criteri anterior amb l’anàlisi de visuals que hem dut a terme. En el cas de Ses 
Olleries, i parlant de les visuals des del nucli cap a fora i des de fora cap al nucli es pot definir que: 

a) visuals des del nucli cap a l’exterior: des del nucli, tal i com ja s’ha dit abans, mai es perd de 
vista la relació amb l’entorn natural que l’envolta, per un costat del nucli es tenen clares visuals 
cap a la muntanya que té just per sobre, i per l’altra costat, cap al nord, es tenen les visuals molt 
extenses cap a l’est i el sud-est, sobre l’extensa planura amb els camps de cultiu. 

b) visuals des de l’exterior del nucli cap al nucli: com que ses Olleries se situa a una vessant 
orientada a sud-est, les visuals des de la zona més alta de ses Olleries, des d’alguns dels 
habitatges situats a cota més elevada, són sobre el nucli i sobre la planura descrita en el punt 
exterior. Des de la carretera de Palma a Sineu es té alguna visual sobre al nucli, però com que 
aquest té una certa condició de dispers i està tan integrat en l’entorn, costa d’apreciar. 

4. Evolució històrica de l’entorn de protecció: Cal conèixer no tan sols l’evolució històrica del propi bé 
sinó també del que l’envolta. Veure si aquest manté característiques que resultessin definitòries en els 
moments que principalment marcaren el bé. En aquest cas, i més enllà del paisatge en general, es tractaria 
de preservar l’aïllament del nucli, una de les seves característiques, així com la seva vinculació amb el 
món agrari que li donà origen. Cal comentar que en aquest entorn, més enllà dels canvis en la vegetació o 
en els tipus de cultius que hi pugui haver hagut, els principals canvis deuen ser els esdevinguts per la 
construccions d’alguns habitatges unifamiliars aïllats en algunes de les parcel·les pròximes. 

5. Estat de conservació: Cal determinar d’aquest entorn, mantingui o no característiques originals o 
primigènies, quin grau de conservació presenta, i si a més, el grau de conservació d’aquest entorn pot 
afectar d’alguna manera el propi bé. En aquest cas, i més enllà del que s’ha exposat en el punt anterior, 
l’entorn de protecció és una part que contribueix de forma crucial a valoritzar el propi bé, i presenta un 
estat de conservació en general acceptable. 

6. Criteri de proximitat: L’aplicació dels criteris citats fins ara ha d’ésser corregida per factors de 
proximitat, ja que sinó, s’obtindria un entorn de protecció excessivament ampli que tanmateix no ajudaria 
a aconseguir les finalitats perseguides amb aquest expedient. 

Tenint en compte totes les consideracions citades, se proposa la delimitació de l’entorn de protecció del 
conjunt històric que figura a la documentació gràfica adjunta.  

La superfície inclosa dins aquest entorn de protecció és de 391.393 m2 

6. PRINCIPALS DIRECTRIUS D’INTERVENCIÓ I MESURES DE PROTECCIÓ PER AL CONJUNT 
HISTÒRIC I EL SEU ENTORN DE PROTECCCIÓ 

Conjunt Històric 

Establir les directrius d’intervenció i mesures de protecció d’un conjunt històric i del seu entorn de 
protecció resulta complex. Hi ha però una sèrie de directrius bàsiques, encaminades a protegir aquelles 
característiques i valors que han estat exposats a la memòria que figura en aquest informe i que són les 
principals que en motiven la seva declaració. 
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Un dels preceptes bàsics i evidents és que s’han de conservar les característiques tipològiques del bé, tant 
en els aspectes urbanístics com arquitectònics i ambientals. (art. 41.2.a: es mantindrà l’estructura urbana i 
arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta paisatgística....). 

Aquesta conservació tipològica hauria d’arribar també a la conservació a nivell de tipologia estructural de 
les edificacions, tècniques i materials de construcció tradicionals.  

S’haurà de preservar la forma singular d’implantar les edificacions en els solars i permetre la pervivència 
dels espais de transició entre la via pública i les zones privades, les carreres o clastres obertes. 

S’ha de procurar corregir aquells elements que resultin dissonants amb l’entorn. 

S’han de mantenir també aquells indrets i aspectes que resultin destacats en relació a l’activat relacionada 
amb la terrissa que va singularitzar aquest lloc durant una època i li donà nom. 

També són importants els aspectes de contemplació d’aquest conjunt, en aquest sentit l’art. 41.2.b i c 
assenyala que es prohibirà la col·locació d’elements i instal·lacions que impliquin una ruptura de 
l’estructura o la composició de la façana, o que impliquin perjudici per a la contemplació i el gaudi 
ambiental de l’entorn, així com la col·locació d’anuncis i rètols publicitaris que atemptin contra els valors 
estètics. 

Entorn de protecció 

Les motivacions assenyalades a l’apartat de justificació de delimitació d’aquest entorn ens poden 
començar a indicar cap on han d’estar dirigides les mesures encaminades a la seva protecció. En primer 
lloc creim que una de les funcions fonamentals d’aquest entorn de protecció és la preservació del paisatge 
més pròxim que fa d’envolvent del conjunt històric. Ja que el paisatge fa de suport i caracteritza tan 
singularment aquest conjunt, la seva preservació des d’un punt de vista integral potser sigui la millor 
preservació per al conjunt, després de la preservació d’ell mateix. Aquesta preservació integral hauria de 
comprendre no tan sols la preservació de les visuals, sinó que hauria de procurar que continués la relació 
harmònica establerta i mantinguda durant segles entre la zona urbana i la zona natural, el conjunt històric 
i l’espai en la que se situa. 

En aquest cas resulta important de mantenir tant l’entorn rural agrícola com el boscós. 

La llei 12/98 tracta el tema dels criteris d’intervenció en els entorns de protecció dels béns d’interès 
cultural en el seu art. 41.3, assenyalant que el volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les 
intervencions en els entorns de protecció d’aquests béns no podran alterar el caràcter arquitectònic i 
paisatgístic de l’àrea ni pertorbar la visualització del bé. Així mateix, es prohibirà qualsevol moviment de 
terres que comporti una alteració greu de la geomorfologia i la topografia del territori i qualsevol 
abocament d’escombraries, runes o deixalles. 

Planejament urbanístic municipal 

La legislació vigent assenyala uns preceptes concrets en relació al planejament urbanístic per a la 
preservació dels conjunts històrics:  

- En l’art. 36, després de recordar que la declaració d’un immoble com a BIC vincularà els plans i normes 
urbanístiques que l’afectin, assenyala que en el cas d’un conjunt històric, entre d’altres, serà necessari 
elaborar, per part de l’ajuntament, “un pla especial de protecció o un instrument urbanístic de protecció, o 
adequar-ne un de vigent”, que compleixi les exigències de la llei.  

- En l’art. 37 assenyala que mentre no s’hagi aprovat definitivament aquesta normativa urbanística de 
protecció, “per a la concessió de llicències o l’execució de les atorgades abans d’iniciar-se l’expedient de 
declaració, serà necessària l’autorització de la Comissió Insular del Patrimoni Històric, i en tot cas, no es 
permetran alineacions noves, alteracions de l’edificabilitat, parcel.lacions ni agregacions”. Una vegada 
aprovada definitivament aquesta normativa, els ajuntaments seran competents per autoritzar directament 
les obres que desenvolupin el planejament aprovat (excepte quan es tracti de monuments, zona 
arqueològica o zona paleontològica) i hauran de comunicar a la Comissió, en el termini màxim de 10 dies, 
les autoritzacions i llicències concedides. 
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- En l’art 39 fa referència als plans urbanístics dels conjunts històrics, assenyalant quins són els preceptes 
bàsics a incorporar: 

Catalogació, tant si són immobles edificats com espais lliures interiors o exteriors, dels elements que 
formen part del conjunt, les estructures significatives i els components naturals de cada element i el seu 
entorn, dispensant una protecció integral als immobles declarats BIC i per a la resta un règim adequat i 
especial de protecció per a cada cas. 

Les remodelacions urbanes només es permetran excepcionalment quan impliquin una millora de l’entorn 
territorial o urbà i contribueixin a la conservació general del conjunt. 

S’haurà de mantenir l’estructura urbana i arquitectònica, com també les característiques generals de 
l’ambient. Les substitucions d’immobles seran excepcionals i només si han de contribuir a la conservació 
general del conjunt. Es mantindran les alineacions urbanes existents. 

Demés articles. 

A part dels citats, hi ha a més tota una sèrie d’articles de la llei 12/98, del patrimoni històric de les Illes 
Balears, que també són d’aplicació: article 2 (col·laboració entre les administracions públiques), 3 
(col·laboració del particulars), 22 (protecció generals dels béns del patrimoni històric), 23 (protecció de 
béns immobles), 24 (suspensió d’obres), 26 (deure de conservació de béns culturals i catalogats), 27 
(incompliment dels deures de conservació), 28 (reparació de danys), 29 (informes i autoritzacions), 36 
(planejament urbanístic), 37 (autorització d’obres), 38 (instruments d’ordenació urbanística i mesures de 
protecció), 39 (plans urbanístics de conjunts històrics), 40 (llicències), 41 (criteris d’intervenció), i tot allò 
resulti d’aplicació del títol III (patrimoni arqueològic i paleontològic). 

7. CONCLUSIONS 

A l’hora de concloure sobre els aspectes que fan de Ses Olleries un dels nuclis amb valors històrics i 
paisatgístics més destacats de l’illa, i per tant mereixedors d’una especial protecció, caldria remarcar els 
següents: 

1. La seva implantació a un emplaçament de gran atractiu, amb importants valors paisatgístics, s’ha 
fet d’una manera integradora, sense grans estridències. 

2. Les transformacions que han anat configurant l’actual  nucli de Ses Olleries no han comportat 
cap ruptura amb l’adaptació del seu traçat urbà a les característiques topogràfiques, presentant 
una trama urbana orgànica, integrada  al seu entorn.  

3. A la vegada que s’ha mantingut l’estructura urbana, Ses Olleries continua formant un conjunt 
edilici coherent amb mostres d’una arquitectura adaptada al territori, constituint un important 
exemple de l’arquitectura de la zona, on se combinen valors arquitectònics i etnològics. La 
conservació de bona part del seu teixit edilici fa que hi hagi restes susceptibles de ser estudiats 
amb metodologia arqueològica i per tant, i d’acord amb l’art. 6.6 de la Llei 12/1998, també ha de 
tenir la consideració de zona arqueològica.  

4. Ses Olleries és un exemple resultant d’una ocupació del territori mesurada i reposada al llarg del 
temps, responent a la coherència i racionalitat de les necessitats constructives en relació als 
mitjans que es disposava en el seu moment i d’una cultura sobre “la construcció del lloc”. En 
aquest cas, són presents els valors del nucli que ha sabut resoldre adequadament el diàleg entre el 
lloc on s’ubica, pel que fa als seus valors de territori i paisatge, i l’assentament del conjunt 
edificat. 

Així doncs, semblaria adient proposar la incoació d’expedient de declaració del Conjunt Històric de Ses 
Olleries amb la delimitació del conjunt i de l’entorn de protecció que figuren a la documentació gràfica 
que s’adjunta. 
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La Sra. MASCARÓ (vicepresidenta i consellera executiva de Cultura i Patrimoni) 
comença la seva intervenció. Proposa la votació conjunta dels punts 5, 6, 7 i 8 perquè 
tots es refereixen a declaracions de BIC.  

Explica que els tres primers són tres llogarets de Santa Eugènia. Com a tals, destaca el 
seu caràcter de nuclis singulars, molt integrats dins l’entorn i d’unes dimensions molt 
determinades. Fa notar que s’han conservat al llarg dels segles, alguns d’ells des de 
l’època àrab. 

Assenyala que, seguint les indicacions del Pla territorial de Mallorca, com també les de 
protecció específica d’aquest tipus d’edificacions singulars, que ens identifiquen i que 
formen part del nostre patrimoni, avui se’n presenten tres casos, tot i que properament 
se’n presentarà un altre. 

Pel que fa al darrer, el punt 8, diu que es tracta de la Síquia de na Cerdana i els sistema 
hidràulic de la Font de Mestre Pere, dels termes municipals de Palma, Valldemossa i 
Bunyola. Fa notar que està datat a l’època musulmana i destaca que ha funcionat fins a 
l’actualitat, fins i tot encara hi ha pagesos que utilitzen la seva aigua, com també ho fa 
l’empresa municipal d’aigües i clavegueram de Palma (EMAYA).   

Per tot el que ha explicat, considera que és prou important preservar aquest patrimoni i 
aconseguir la declaració de BIC. 

La presidenta, tot seguit, comenta que s’haurien de votar conjuntament només els punts 
5, 6 i 7, perquè al punt 8 ha d’intervenir el portaveu de la Unió d’Associacions de 
Mallorca. 

S’aprova per unanimitat. 

PUNT 6. PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIÓ DE BÉ D’INTERÈS 
CULTURAL, AMB LA CATEGORIA DE CONJUNT HISTÒRIC, A FAVOR 
DEL LLOGARET DE SES COVES, TERME MUNICIPAL DE SANTA 
EUGÈNIA. 

Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta de la Comissió Insular 
d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric: 

A la vista que, mitjançant l’acord de data 14 de desembre de 2007, la Comissió Insular d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar la incoació de l’expedient de declaració 
de Bé d’Interès Cultural, amb la categoria de Conjunt Històric, a favor del llogaret de Ses Coves (terme 
municipal de Santa Eugènia). 

A la vista que, mitjançant acord de data 23 de gener de 2009, la Comissió d’Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar informar favorablement aquest expedient i elevar-
lo al Ple del Consell de Mallorca per a la seva declaració. 

Atès l’informe jurídic, de data 2 de febrer de 2009, de la tècnica de la Secció Jurídicoadministrativa del 
Servei de Patrimoni Històric. 

Per tot això, i en virtut del que disposa el Títol I de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni 
Històric de les Illes Balears, i d’acord amb les competències atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de 
desembre,  als Consells Insulars en matèria de Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell de 
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Mallorca, aprovat pel Ple del 8 de març de 2004, aquesta Presidenta de la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric eleva al Ple la següent proposta d’ACORD: 

I. Declarar com a Bé d’Interès Cultural, amb categoria de conjunt històric, a favor de Ses 
Coves del terme municipal de Santa Eugènia, la descripció i la delimitació del qual figuren a 
l’informe tècnic de data 10 d’abril 2007, que s’adjunta i forma part integrant del present 
acord. 

II. Els efectes d’aquesta declaració són els que genèricament estableixen la Llei 12/1998, de 21 
de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears i la normativa concordant.  

III. Notificar aquesta resolució als interessats, a l’Ajuntament de Santa Eugènia i al Govern de 
les Illes Balears. 

IV. Publicar aquest acord de declaració al Butlletí Oficial de les Illes Balears, i en el Boletín 
Oficial del Estado i anotar-ho al Registre Insular de Béns d’Interès Cultural i comunicar-ho 
al Registre de Béns d’Interès Cultural de les Illes Balears per tal que es procedeixi a la seva 
inscripció, i a la vegada comuniqui al Registre General de Béns d’Interès Cultural de l’Estat 
les inscripcions i anotacions que es realitzin. 

Annex: informe tècnic de data 10 d’abril de 2007 

1. INTRODUCCIÓ 

A alguns pobles de l’illa es varen crear, a diferents èpoques, petits nuclis rurals, anomenats llogarets, 
sorgits generalment entorn d’alguna gran possessió i per a població vinculada a part de les tasques 
agrícoles o ramaderes que allà es desenvolupaven. 

La dedicació a les activitats agrícoles ha sigut la raó que originà l’assentament dels primers habitants 
d’aquests nuclis i que va permetre el seu creixement fins esdevenir un llogaret, amb unes dimensions 
determinades per l’eficiència en les relacions home-medi rural i per la concreta funcionalitat dels béns, 
mitjans i eines que es feien servir en aquesta relació. 

Les trames urbanes d’aquests nuclis es caracteritzarien per la presència d’un reduït nombre de 
construccions, totes elles destinades a habitatges i espais vinculats amb les tasques agrícoles, construïts 
amb les mateixes tècniques i materials, que s’adeqüen a la naturalesa lítica de l’entorn i amb escasses 
variants estructurals, sobresortint com edificis singulars la possessió que els originà i, a vegades, alguna 
construcció eclesiàstica de petites dimensions.  

Aquests llogarets, pel seu origen i per la seva evolució posterior, sempre vinculada a les tasques agràries, 
presenten trets molt diferenciadors, podent trobar-se des de nuclis constituïts per un reduït nombre 
d’habitatges, com podria ser el cas de Jornets, fins a nuclis d’extensió reduïda, però que ja presenten una 
estructura urbana i edilícia més consolidada com podria ser el cas de Ruberts, a Sencelles, o de Ses 
Olleries a Santa Eugènia. 

El desenvolupament del sector terciari, o canvis a la producció agrària, va comportar el progressiu 
abandonament d’aquests nuclis, el que ha permès la conservació força inalterada dels seus valors 
mediambientals, i amb un alt grau de protecció del seu patrimoni natural, etnològic, històric i cultural. 

La necessitat de garantir la pervivència d’aquests llocs tan característics va fer que, el Pla Territorial de 
Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca el 13 de desembre de 2004, a la seva disposició 
addicional primera, en preveiés la declaració com a conjunts històrics, assenyalant-se entre ells el nucli de 
Ses Coves. 

2. MEMÒRIA HISTÒRICA 
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El llogaret de Ses Coves, al terme de Santa Eugènia deu el nom al gran nombre de cavitats que es troben 
als sues voltants. Les agrupacions més nombroses corresponen als vessants de ponent i de mestral del 
Puig de Santa Eugènia. Algunes d’aquestes cavitats són coves artificials prehistòriques, fet que mostra la 
presència d’ocupació humana continuada des de la prehistòria. 

La historiografia sobre l’actual nucli de Ses Coves és pràcticament inexistent. Les primeres referències 
documentades on surt mencionat el topònim Ses Coves corresponen a l’època immediatament posterior a 
la Conquesta, quan s’instal·là a la contrada Ramon de ses Coves. 

A l’època islàmica, com la resta del nucli, féu part de les alqueries de Benibaharai i de Binibazari, 
pertanyents al juz’ de Qanarusa. Del període medieval cristià també es coneixen diferents actes de venda 
on es menciona el topònim Ses Coves, com el 1278 o el 1305, quan es ven a Guillem d’Albiana una 
alqueria anomenada Ses Coves. 

El llogaret actual té el seu origen als establits que es feren al llarg del segle XVIII i primera meitat del 
XIX. Durant aquest període el llogaret s’anà consolidant i configurant, arribant a conformar-se com un 
nucli amb una trentena d’habitatges el 1858. 

A les primeres quatre dècades del segle XX, mentre la base econòmica va ser l’agricultura i la ramaderia, 
juntament amb el trencament de marès, una de les activitats dels pobladors d’aquest nucli, la població va 
ser pràcticament invariable, situant-se entre els 50 habitants (1910) i els 46 (1940).  

El punt d’inflexió i canvi, com a la resta de poblacions de l’illa vinculades a les activitats agrícoles, es va 
produir a la dècada dels seixanta del segle passat, quan s’abandonaren aquestes activitats i la població es 
traslladà a la costa o poblacions més grans. En el cas de Ses Coves la població arribà a reduir-se fins els 
18 habitants, segons el cens de 1991. Als darrers anys s’ha invertit la tendència, amb un lleuger 
creixement sobretot amb l’ús dels habitatges com a segones residències, que han fet que, segons dades de 
l’INE,  l’any 2006 la població pugés als 38 habitants.  

Com a d’altres nuclis que han tengut el mateix procés d’estancament, el llogaret de Ses Coves ha 
mantingut els seus trets principals, amb una arquitectura tradicional i amb la seva imbricació amb el seu 
entorn rural, tot i que en aquests moments, la majoria dels seus habitatges, són principalment segones 
residències. 

3. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

El nucli de Ses Coves es troba al municipi de santa Eugènia, al  declivi septentrional del Puig de Son 
Seguí, o Coster den Tòfol, que té la cota més alta del terme (320 m.) i que, juntament amb el Puig de 
Santa Eugènia (245 m.), conformen l’espai més muntanyós del terme, tot i que amb contorns molt suaus. 

L’assentament té una forta imbricació amb el seu suport, que el configuren com un nucli amb una forma 
d’assentament molt característic i singular: a més del puig de Son Seguí, i el morro del Puig de Santa 
Eugènia en el seu costat est, per la banda nord està envoltat per terrenys de cultiu amb un suau pendent. 

L’accés principal al nucli és per la carretera que va cap a Santa Eugènia, i que  puja cap al nucli, discorre 
pel Comellar des Rafal,  una vall amb clara traça de zona de cultiu islàmica, protegida entre dues 
muntanyes, i que continua cap a  un altre nucli rural, Ses Olleries. 

La trama urbana és irregular i s’estructura a partir del carrer principal, que travessa tot el nucli, formant 
un nus principal on s’agrupa el major número d’habitatges. Des d’aquest nus central surten la resta de 
carrers, estrets i curts, que es degueren configurar a l’època de consolidació i creixement del llogaret, 
sense que s’hagin dut a terme modificacions recents que hagin modificat substancialment el seu traçat i 
que condueixen als habitatges situats a l’entorn de la concentració major. Com és habitual en aquests 
tipus de nuclis, els habitatges s’adapten al traçat dels carrers o les alineacions són irregulars, ja sigui 
perquè les construccions són més antigues o perquè es reservava un tros de carrera privada, com espai de 
transició entre carrer i casa, que dóna lloc a endinsades i racons.  
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El teixit edilici està caracteritzat per un gran equilibri general gràcies a la presència d’una certa 
uniformitat en quant al tipus d’habitatges, de poques plantes. Se pot afirmar que tot i el llarg 
desenvolupament cronològic d’aquest assentament, el teixit construït presenta una homogeneïtat 
considerable. 

L’abandonament progressiu que es dóna a partir de la segona meitat del segle XX ha fet que el llogaret no 
s’hagi vist molt modificat per construccions alienes a la tipologia tradicional, mostrant-se com un conjunt 
arquitectònic representatiu de la Mallorca del s.XVI-XIX. 

El teixit residencial, està format per una vintena de cases. Es tracta d’edificacions d’una o dues crujies, de 
planta baixa i pis, de gran austeritat formal i constructiva, amb escassa presència d’elements decoratius. 
Del conjunt edilici, destaquen, entre d’altres Can Matet, Cas Calasser, amb restes medievals, Can Tiana, 
Can Miquel Puput, Cas Sant (amb carrera al davant, premsa de vi i cup rectangular picat dins el sòl 
natural) o Can Rom. Destaca d’aquest conjunt edilici la presència de nombrosos pous situats a les façanes 
dels habitatges. 

Una altra de les característiques d’aquest nucli urbà és que, per les seves reduïdes dimensions, el teixit 
viari està reduït gairebé a la seva mínima expressió i que s’aprecia un alt grau de connexió o mescla entre 
la zona urbana i  l’entorn rural que l’envolta, de manera que, estant en el nucli, en realitat mai es perden 
les relacions visuals amb l’entorn rústic. 

Els materials de construcció dels immobles que conformen el teixit residencial són els habituals de l’illa i, 
en aquest cas, resulta especialment d’aplicació el concepte de l’ús de les matèries primeres que estaven 
més a l’abast a la zona, i que en aquest cas és manifesta a les diferents pedreres que es situen a prop del 
nucli. La majoria d’edificacions presenten una estructura vertical i tancaments de mamposteria ordinària 
de la pedra calissa irregular del lloc. Depenent de diverses circumstàncies com ara la duresa de la pedra, 
la capacitat d’obratge dels constructors, la capacitat econòmica dels promotors, o, més darrerament les 
modes, aquesta mamposteria es presenta o bé amb revestiments continus, a vegades amb morters amb 
incrustació de petits còdols per evitar retraccions d’aquests, estesos bé de forma regular bé de forma més 
decorativa, o bé amb revestiments parcials, que només recobreixen les juntes de forma generosa, o bé 
sense revestiment. 

L’altre material fonamental, a més de la pròpia terra, utilitzada formant part de murs, paviments, 
revestiments, etc. és la fusta, utilitzada tant a nivell d’estructura horitzontal com de tancaments.  

Finalment cal assenyalar que la consolidació com a nucli urbà des de les etapes medievals així com del 
seu ús continuat com a tal fins a l’actualitat, permet concebre la pervivència de restes arqueològiques en 
aquest conjunt i per tant, susceptibles d’ésser estudiades amb metodologia arqueològica.  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

L’estat de conservació de la tipologia urbana és elevat. Tal i com ja s’ha exposat a la memòria descriptiva 
es pot apreciar tant l’entramat urbà com el teixit edilici i el parcel·lar que s’ha anat creant i desenvolupant 
i consolidant al llarag dels segles. Això deriva també de la inexistència d’actuacions urbanístiques 
contundents que poguessin haver desfigurat aquest entramat original. 

Del teixit edificat es pot documentar un bon grau de conservació de la tipologia edificatòria per 
excel·lència (gra petit de parcel·lari destinat a residencial, amb immobles amb una crujia o com a màxim 
dues, de planta baixa i primera), i l’evolució constructiva que hi ha hagut ha sigut molt integrada tret 
d’alguna excepció produïda en les darreres dècades amb trets més o manco dissonants. 

Una de les motivacions per a la conservació descrita, és que fins fa molt poc no s’hagi vist afectat pel 
turisme de masses com a la majoria dels municipis costaners de l’illa. Per això ha estat preservat de 
pressions urbanitzadores i edificatòries incontrolades. 

Es pot observar però que moltes edificacions, degut segurament al requeriment dels propietaris per 
adaptar-les a la vida moderna, han estat objecte de transformació, no tant a nivell volumètric però si en el 
tractament de les façanes i els espais exteriors. 

S’observen al nucli la presència d’algunes edificacions construides o molt modificades a les darreres 
dècades. Aquestes edificacions ja no segueixen alguns dels paràmetres tipològic de la resta: diferent 
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configuració de aiguavessos, diferent forma d’implantació en el lloc, diferent tractament de la composició 
i acabats de façanes. 

Així mateix, s’han observat algunes cases que no semblen estar a l’actualitat sense gaire ús. 

El nucli presenta encara però prou característiques coherents i rellevants, tant a nivell d’entramat urbà 
com edificatori (teixit residencial i edificis singulars), i amb una gran adaptació al lloc i amb un paisatge 
que defineix completament el casc urbà. 

5. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA DELIMITACIÓ DEL BÉ I DE L’ENTORN 

c) Descripció i justificació de la delimitació del Conjunt Històric: 

La delimitació del conjunt històric, fent l’estudi dels aspectes físics, morfològics, estètics, tipològics, 
constructius, històrics, etc. hauria de conjuntar la trama urbana consolidada, i l’espai adjacent de terres 
que el circumval·len, per tal de mantenir la consonància entre els dos elements que configuren el conjunt: 
el nucli i el camp. 

Aquesta delimitació, tal i com es mostra a l’annex gràfic, incorpora tot el conjunt edificatori original i 
històric de Ses Coves i els espais exteriors més immediats. La superfície inclosa dins aquest conjunt 
històric és de 16.107 m2 

b) Descripció i justificació de la delimitació de l’entorn de protecció del CH: 

Per a aquesta delimitació, i tot recordant els preceptes que amb ella es pretenen salvaguardar, s’han tengut 
en compte la combinació d’una sèrie de criteris, aplicats de forma combinada: 

1. Vinculació amb el propi bé i protecció física del mateix: El primer al que ha de respondre l’entorn de 
protecció d’un bé és a les característiques del propi bé, per això, cada entorn serà diferent i fet a mida ja 
que dependrà en primer lloc de les específiques característiques del bé en qüestió. En general, tota la zona 
immediata del conjunt es pot definir com a directament relacionada amb el mateix. L’entorn de protecció 
inclourà les terres de conreu més pròximes, i se li requerirà que permeti el manteniment de l’aïllament 
que caracteritza el nucli, i que posa de manifest que la implantació d’aquest nucli respon a la estreta 
vinculació de l’home amb el medi rural. 

2. Estructura orgànica del territori i relació del conjunt amb aquest territori: S’ha de valorar si el propi bé 
està emmarcat en el que es podria considerar una “unitat paisatgística”. D’aquest criteri en derivaria la 
consideració de la integració del bé en el paisatge. La singular característica d’aquest conjunt històric és 
que no limita amb zones urbanes sinó que, per l’escàs desenvolupament del nucli, en la majoria del seu 
perímetre limita directament amb el sòl rústic. Però per altra banda, la unitat paisatgística en la que se 
situaria el conjunt, presenta una extensió excessivament gran, que podria portar fins i tot a desvirtuar les 
finalitats de protecció perseguides amb la declaració. 

3. Per això, corregim el criteri anterior amb l’anàlisi de visuals que hem dut a terme. En el cas de Ses 
Coves, i parlant de les visuals des del nucli cap a fora i des de fora cap al nucli es pot definir que: 

a) visuals des del nucli cap a l’exterior: des del nucli, tal i com ja s’ha dit abans, mai es perd de 
vista la relació amb l’entorn natural que l’envolta, per un costat del nucli es tenen clares visuals 
cap a la muntanya que té just per sobre, i per l’altra costat, cap al nord, es tenen les visuals cap a 
la vall més pròxima i les terres de cultiu i les visuals més llunyanes cap a la Serra de 
Tramuntana. 

b) visuals des de l’exterior del nucli cap al nucli: per la banda nord, des de la carretera Ma 3040, 
que discorre pel Nord de Ses Coves, a poca distància, i va de Santa Maria a Santa Eugènia, i 
degut a la topografia del terreny, es tenen visuals sobre aquest nucli, però escasses degut a la 
seva forta imbricació amb l’entorn. Continuant per la carretera estructuradora, que atrevessa el 
nucli i va cap a Ses Olleries, des d’aquesta carretera es tenen visuals cap al nucli fins a l’entrada 
des Comellar des rafal. 



 93 

4. Evolució històrica de l’entorn de protecció: Cal conèixer no tan sols l’evolució històrica del propi bé 
sinó també del que l’envolta. Veure si aquest manté característiques que resultessin definitòries en els 
moments que principalment marcaren el bé. En aquest cas, i més enllà del paisatge en general, es tractaria 
de preservar l’aïllament del nucli, una de les seves característiques, així com la seva vinculació amb el 
món agrari que li donà origen. Cal comentar que en aquest entorn, més enllà dels canvis en la vegetació o 
en els tipus de cultius que hi pugui haver hagut, els principals canvis deuen ser els esdevinguts per la 
construccions d’alguns habitatges unifamiliars aïllats en algunes de les parcel·les pròximes. 

5. Estat de conservació: Cal determinar d’aquest entorn, mantingui o no característiques originals o 
primigènies, quin grau de conservació presenta, i si a més, el grau de conservació d’aquest entorn pot 
afectar d’alguna manera el propi bé. En aquest cas, i més enllà del que s’ha exposat en el punt anterior, 
l’entorn de protecció és una part que contribueix de forma crucial a valoritzar el propi bé, i presenta un 
estat de conservació en general acceptable. 

6. Criteri de proximitat: L’aplicació dels criteris citats fins ara ha d’ésser corregida per factors de 
proximitat, ja que sinó, s’obtendria un entorn de protecció excessivament ampli que tanmateix no ajudaria 
a aconseguir les finalitats perseguides amb aquest expedient. 

Tenint en compte totes les consideracions citades, se proposa la delimitació de l’entorn de protecció del 
conjunt històric que figura a la documentació gràfica adjunta.  

La superfície inclosa dins aquest entorn de protecció és156.469 m2. 

6. PRINCIPALS DIRECTRIUS D’INTERVENCIÓ I MESURES DE PROTECCIÓ PER AL CONJUNT 
HISTÒRIC I EL SEU ENTORN DE PROTECCCIÓ 
Conjunt històric 

Establir les directrius d’intervenció i mesures de protecció d’un conjunt històric i del seu entorn de 
protecció resulta complex. Hi ha però una sèrie de directrius bàsiques, encaminades a protegir aquelles 
característiques i valors que han estat exposats a la memòria que figura en aquest informe i que són les 
principals que en motiven la seva declaració. 

Un dels preceptes bàsics i evidents és que s’han de conservar les característiques tipològiques del bé, tant 
en els aspectes urbanístics com arquitectònics i ambientals. (art. 41.2.a: es mantindrà l’estructura urbana i 
arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta paisatgística....). 

Aquesta conservació tipològica hauria d’arribar també a la conservació a nivell de tipologia estructural de 
les edificacions, tècniques i materials de construcció tradicionals.  

S’haurà de preservar la forma singular d’implantar les edificacions en els solars i permetre la pervivència 
dels espais de transició entre la via pública i les zones privades, les carreres o clastres obertes. 

S’ha de procurar corregir aquells elements que resultin dissonants amb l’entorn. 

S’han de mantenir també aquells indrets i aspectes que resultin destacats en relació a l’activat d’extracció 
de marès que va singularitzar aquest lloc durant una època. 

També són importants els aspectes de contemplació d’aquest conjunt, en aquest sentit l’art. 41.2.b i c 
assenyala que es prohibirà la col·locació d’elements i instal·lacions que impliquin una ruptura de 
l’estructura o la composició de la façana, o que impliquin perjudici per a la contemplació i el gaudi 
ambiental de l’entorn, així com la col·locació d’anuncis i rètols publicitaris que atemptin contra els valors 
estètics. 

Finalment no es pot oblidar que com a mínim, les obres que afectin al subsòl hauran de preveure la 
realització d’un control arqueològic, en els termes reglamentàriament prevists. 

Entorn de protecció 

Les motivacions assenyalades a l’apartat de justificació de delimitació d’aquest entorn ens poden 
començar a indicar cap on han d’estar dirigides les mesures encaminades a la seva protecció. En primer 
lloc creim que una de les funcions fonamentals d’aquest entorn de protecció és la preservació del paisatge 
més pròxim que fa d’envolvent del conjunt històric. Ja que el paisatge fa de suport i caracteritza tan 
singularment aquest conjunt, la seva preservació des d’un punt de vista integral potser sigui la millor 
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preservació per al conjunt, després de la preservació d’ell mateix. Aquesta preservació integral hauria de 
comprendre no tan sols la preservació de les visuals, sinó que hauria de procurar que continués la relació 
harmònica establerta i mantinguda durant segles entre la zona urbana i la zona natural, el conjunt històric 
i l’espai  en la que se situa. 

En aquest cas resulta important de mantenir tant l’entorn rural agrícola com el boscós. 

La llei 12/98 tracta el tema dels criteris d’intervenció en els entorns de protecció dels béns d’interès 
cultural en el seu art. 41.3, assenyalant que el volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les 
intervencions en els entorns de protecció d’aquests béns no podran alterar el caràcter arquitectònic i 
paisatgístic de l’àrea ni pertorbar la visualització del bé. Així mateix, es prohibirà qualsevol moviment de 
terres que comporti una alteració greu de la geomorfologia i la topografia del territori i qualsevol 
abocament d’escombraries, runes o deixalles. 

Planejament urbanístic municipal 

La legislació vigent assenyala uns preceptes concrets en relació al planejament urbanístic per a la 
preservació dels conjunts històrics:  

- En l’art. 36, després de recordar que la declaració d’un immoble com a BIC vincularà els plans i normes 
urbanístiques que l’afectin, assenyala que en el cas d’un conjunt històric, entre d’altres, serà necessari 
elaborar, per part de l’ajuntament, “un pla especial de protecció o un instrument urbanístic de protecció, o 
adequar-ne un de vigent”, que compleixi les exigències de la llei.  

- En l’art. 37 assenyala que mentre no s’hagi aprovat definitivament aquesta normativa urbanística de 
protecció, “per a la concessió de llicències o l’execució de les atorgades abans d’iniciar-se l’expedient de 
declaració, serà necessària l’autorització de la Comissió Insular del Patrimoni Històric, i en tot cas, no es 
permetran alineacions noves, alteracions de l’edificabilitat, parcel.lacions ni agregacions”. Una vegada 
aprovada definitivament aquesta normativa, els ajuntaments seran competents per autoritzar directament 
les obres que desenvolupin el planejament aprovat (excepte quan es tracti de monuments, zona 
arqueològica o zona paleontològica) i hauran de comunicar a la Comissió, en el termini màxim de 10 dies, 
les autoritzacions i llicències concedides. 

- En l’art 39 fa referència als plans urbanístics dels conjunts històrics, assenyalant quins són els preceptes 
bàsics a incorporar: 

- catalogació, tant si són immobles edificats com espais lliures interiors o exteriors, dels elements 
que formen part del conjunt, les estructures significatives i els components naturals de cada 
element i el seu entorn, dispensant una protecció integral als immobles declarats BIC i per a la 
resta un règim adequat i especial de protecció per a cada cas. 

- Les remodelacions urbanes només es permetran excepcionalment quan impliquin una millora de 
l’entorn territorial o urbà i contribueixin a la conservació general del conjunt. 

- S’haurà de mantenir l’estructura urbana i arquitectònica, com també les característiques generals 
de l’ambient. Les substitucions d’immobles seran excepcionals i només si han de contribuir a la 
conservació general del conjunt. Es mantendran les alineacions urbanes existents. 

Demés articles 

A part dels citats, hi ha a més tota una sèrie d’articles de la llei 12/98, del patrimoni històric de les Illes 
Balears, que també són d’aplicació: article 2 (col·laboració entre les administracions públiques), 3 
(col·laboració del particulars), 22 (protecció generals dels béns del patrimoni històric), 23 (protecció de 
béns immobles), 24 (suspensió d’obres), 26 (deure de conservació de béns culturals i catalogats), 27 
(incompliment dels deures de conservació), 28 (reparació de danys), 29 (informes i autoritzacions), 36 
(planejament urbanístic), 37 (autorització d’obres), 38 (instruments d’ordenació urbanística i mesures de 
protecció), 39 (plans urbanístics de conjunts històrics), 40 (llicències), 41 (criteris d’intervenció), i tot allò 
resulti d’aplicació del títol III (patrimoni arqueològic i paleontològic). 

7. CONCLUSIONS 

A l’hora de concloure sobre els aspectes que fan de Ses Coves un dels nuclis amb valors històrics i 
paisatgístics més destacats de l’illa, i per tant mereixedors d’una especial protecció, caldria remarcar els 
següents: 



 95 

1. La seva implantació a un emplaçament de gran atractiu, amb importants valors paisatgístics, s’ha 
fet d’una manera integradora, sense grans estridències. 

2. Les transformacions que han anat configurant l’actual  nucli de Ses Coves no han comportat cap 
ruptura amb l’adaptació del seu traçat urbà a les característiques topogràfiques, presentant una 
trama urbana orgànica, integrada  al seu entorn.  

3. A la vegada que s’ha mantingut l’estructura urbana, Ses Coves continua formant un conjunt 
edilici coherent amb mostres d’una arquitectura adaptada al territori, constituint un important 
exemple de l’arquitectura de la zona, on se combinen valors arquitectònics i etnològics. La 
presència de jaciments arqueològics pròxims al nucli, així com l’ocupació continuada des de 
l’època medieval, i la conservació de bona part del seu teixit edilici fa que hi hagi restes 
susceptibles de ser estudiats amb metodologia arqueològica i per tant, i d’acord amb l’art. 6.6 de 
la Llei 12/1998, també ha de tenir la consideració de zona arqueològica.  

4. Ses Coves és un exemple resultant d’una ocupació del territori mesurada i reposada al llarg del 
temps, responent a la coherència i racionalitat de les necessitats constructives en relació als 
mitjans que es disposava en el seu moment i d’una cultura sobre “la construcció del lloc”. En 
aquest cas, són presents els valors del nucli que ha sabut resoldre adequadament el diàleg entre el 
lloc on s’ubica, pel que fa als seus valors de territori i paisatge, i l’assentament del conjunt 
edificat. 

Així doncs, semblaria adient proposar la incoació d’expedient de declaració del Conjunt Històric de Ses 
Coves amb la delimitació del conjunt i de l’entorn de protecció que figuren a la documentació gràfica que 
s’adjunta. 

S’aprova per unanimitat. 

PUNT 7. PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIÓ DE BÉ D’INTERÈS 
CULTURAL, AMB LA CATEGORIA DE CONJUNT HISTÒRIC, A FAVOR 
DEL LLOGARET DE SES ALQUERIES, TERME MUNICIPAL DE SANTA 
EUGÈNIA. 

Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta de la Comissió Insular 
d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric: 

A la vista que, mitjançant l’acord de data 14 de desembre de 2007, la Comissió Insular d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar la incoació de l’expedient de declaració 
de Bé d’Interès Cultural, amb la categoria de Conjunt Històric, a favor del llogaret de Ses Alqueries 
(terme municipal de Santa Eugènia). 

A la vista que, mitjançant acord de data 23 de gener de 2009, la Comissió d’Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar informar favorablement aquest expedient i elevar-
lo al Ple del Consell de Mallorca per a la seva declaració. 

Atès l’informe jurídic, de data 2 de febrer de 2009, de la tècnica de la Secció Jurídicoadministrativa del 
Servei de Patrimoni Històric. 

Per tot això, i en virtut del que disposa el Títol I de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni 
Històric de les Illes Balears, i d’acord amb les competències atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de 
desembre,  als Consells Insulars en matèria de Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell de 
Mallorca, aprovat pel Ple del 8 de març de 2004, aquesta Presidenta de la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric eleva al Ple la següent proposta d’ACORD: 

I. Declarar com a Bé d’Interès Cultural, amb categoria de conjunt històric, a   favor de Ses 
Alqueries del terme municipal de Santa Eugènia, la descripció i la delimitació del qual figuren a 
l’informe tècnic de data 10 d’abril 2007, que s’adjunta i forma part integrant del present acord. 
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II. Els efectes d’aquesta declaració són els que genèricament estableixen la Llei 12/1998, de 21 de 
desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears i la normativa concordant.  

III. Notificar aquesta resolució als interessats, a l’Ajuntament de Santa Eugènia i al Govern de les 
Illes Balears. 

IV. Publicar aquest acord de declaració al Butlletí Oficial de les Illes Balears, i en el Boletín Oficial 
del Estado i anotar-ho al Registre Insular de Béns d’Interès Cultural i comunicar-ho al Registre 
de Béns d’Interès Cultural de les Illes Balears per tal que es procedeixi a la seva inscripció, i a la 
vegada comuniqui al Registre General de Béns d’Interès Cultural de l’Estat les inscripcions i 
anotacions que es realitzin. 

Annex: informe tècnic de data 10 d’abril de 2007 

1. INTRODUCCIÓ 

A alguns pobles de l’illa es varen crear, a diferents èpoques, petits nuclis rurals, anomenats llogarets, 
sorgits generalment entorn d’alguna gran possessió i per a població vinculada a part de les tasques 
agrícoles o ramaderes que allà es desenvolupaven. 

La dedicació a les activitats agrícoles ha sigut la raó que originà l’assentament dels primers habitants 
d’aquests nuclis i que va permetre el seu creixement fins esdevenir un llogaret, amb unes dimensions 
determinades per l’eficiència en les relacions home-medi rural i per la concreta funcionalitat dels béns, 
mitjans i eines que es feien servir en aquesta relació. 

Les trames urbanes d’aquests nuclis es caracteritzarien per la presència d’un reduït nombre de 
construccions, totes elles destinades a habitatges i espais vinculats amb les tasques agrícoles, construïts 
amb les mateixes tècniques i materials, que s’adeqüen a la naturalesa lítica de l’entorn i amb escasses 
variants estructurals, sobresortint com edificis singulars la possessió que els originà i, a vegades, alguna 
construcció eclesiàstica de petites dimensions.  

Aquests llogarets, pel seu origen i per la seva evolució posterior, sempre vinculada a les tasques agràries, 
presenten trets molt diferenciadors, podent trobar-se des de nuclis constituïts per un reduït nombre 
d’habitatges, com podria ser el cas de Ses Coves, fins a nuclis d’extensió reduïda, però que ja presenten 
una estructura urbana i edilícia més consolidada com podria ser el cas de Ruberts, a Sencelles, o de Ses 
Olleries a Santa Eugènia. 

El desenvolupament del sector terciari, o canvis a la producció agrària, va comportar el progressiu 
abandonament d’aquests nuclis, el que ha permès la conservació força inalterada dels seus valors 
mediambientals, i amb un alt grau de protecció del seu patrimoni natural, etnològic, històric i cultural. 

La necessitat de garantir la pervivència d’aquests llocs tan característics va fer que, el Pla Territorial de 
Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca el 13 de desembre de 2004, a la seva disposició 
addicional primera, en preveiés la declaració com a conjunts històrics, assenyalant-se entre ells el nucli de 
Ses Alqueries. 

2. MEMÒRIA HISTÒRICA 

El llogaret de Ses Alqueries, al terme municipal de Santa Eugènia, sembla, segons la blibliografia 
publicada sobre aquest nucli, que deu el seu nom a les dues alqueries o rahals d’arrel islàmica que en 
constituïren la seva base original, les alqueries de Benibahari (o Benibafari) i la de Beniporrex. 

Després de la Conquesta, la majoria de les terres de les mencionades alqueries o rahals varen 
correspondre a Gilabert de Cruïlles, corresponent una part de Benibahari a Bernat de Santa Eugènia.  

L’existència d’un petit nucli d’habitadors a Ses Alqueries apareix clarament documentat el 1686, quan 
aquests donaren a la parròquia de Santa Eugènia unes terres comunals, localitzades al nord-est de la 
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possessió de Son Moragues, amb la condició que només poguessin ser establides per habitants de Santa 
Eugènia.  

D’època posterior és escasa la documentació que ens doni informació sobre vendes o establiments al 
llogaret. En qualsevol cas, el nucli originari s’anà consolidant i augmentant de població ja que, el 1858 
s’ha documentat l’existència de 61 cases.   

A les primeres quatre dècades del segle XX, mentre la base econòmica va ser l’agricultura i la ramaderia, 
la població va anar augmentant, arribant-se l’any 1910 als 140 habitants, reduint-se fins els 121 a 1940.  

El punt d’inflexió i canvi, com a la resta de poblacions de l’illa vinculades a les activitats agrícoles, es va 
produir a la dècada dels seixanta del segle passat, quan s’abandonaren aquestes activitats i la població es 
traslladà a la costa o poblacions més grans. En el cas de Ses Alqueries la població arribà a reduir-se fins 
els 43 habitants, segons el cens de 1991, que significà un altre punt d’inflexió, ja que, segons dades del 
INE l’any 206 hi havia una població de 96 habitants. 

Com a d’altres nuclis que han tengut el mateix procés d’estacament, el llogaret de Ses Alqueries ha 
mantingut els seus trets principals, amb una arquitectura tradicional i amb la seva imbricació amb l’entorn 
rural, tot i que en aquests moments, la majoria dels seus habitatges són principalment segones residències. 

3. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

El nucli de Ses Alqueries es troba a la part nord del municipi de santa Eugènia, a  la plana meridional del 
Raiguer, travessada pel torrent de Solleric i la síquia de son Mascaró, predominant el cultiu de la vinya i 
els cereals. 

La trama urbana es configura per les dues vies principals que conflueixen al nucli, el Camí de ses 
Alqueries i el Camí de Muntanya, que en el seu punt de contacte s’obren a un espai més ampli, a la 
manera d’una petita plaça, travessada d’est a oest pel camí de Muntanya, on es concentra el major número 
d’habitatges, minvant després de manera gradual entorn a aquestes dues vies principals. D’aquest nus 
central surten la resta de carrers, que es degueren configurar a l’època de consolidació i creixement del 
llogaret, sense que s’hagin dut a terme modificacions recents que hagin alterat substancialment el seu 
traçat i que condueixen als habitatges situats a l’entorn de la concentració major.  

Com és habitual en aquests tipus de nuclis, els habitatges s’adapten al traçat dels carrers o les alineacions 
són irregulars, ja sigui perquè les construccions són més antigues o perquè es reservava un tros de carrera 
privada, com espai de transició entre carrer i casa, que dóna lloc a endinsades i racons.  

El teixit edilici està caracteritzat per un gran equilibri general gràcies a la presència d’una certa 
uniformitat en quant al tipus d’habitatges, de poques plantes. Se pot afirmar que tot i el llarg 
desenvolupament cronològic d’aquest assentament, el teixit construït presenta una homogeneïtat 
considerable. 

Les construccions es distribueixen pel territori formant una gradació de densitat a partir d’una màxima, a 
prop del nus central que forma el carrer principal, minvant després en forma gradual, cap als altres carrers 
i camins que conformen el nucli.  

L’abandonament progressiu que es dóna a partir de la segona meitat del segle XX ha fet que el llogaret no 
s’hagi vist molt modificat per construccions alienes a la tipologia tradicional, mostrant-se com un conjunt 
arquitectònic representatiu de la Mallorca del s.XVI-XIX. 

El teixit residencial, està format per una trentena de cases, sense esmentar les situades al seus voltants, 
principalment destinades a ús residencial. Es tracta d’edificacions normalment d’un o dos aiguavessos, de 
planta baixa o baixa i pis, de gran austeritat formal i constructiva, amb escassa presència d’elements 
decoratius. Del conjunt edilici destaquen, entre d’altres, la possessió de La Torre, documentada des del 
segle XVI i una mica apartada del nucli central, Cas Teixidor, can Caló, can Batlet, els molins de Son 
Pau, i és Molí, Son Paraire, Can Casanova, etc. Molts dels habitatges tenen el seu propi pou, amb la part 
exterior adossada a façana. Es coneixen dos pous públics: el de na Perota; i el pou de ses Alqueries que 
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està al final d’un camí que hi porta, és de planta circular i arc apuntat, i hi abeuraven les ovelles en 
transhumància cap a la muntanya o la marina de Llucmajor. 

Una altra de les característiques d’aquest nucli urbà és que, per les seves petites dimensions, el teixit viari 
està reduït gairebé a la seva mínima expressió i que s’aprecia un alt grau de connexió o mescla entre la 
zona urbana i  l’entorn rural que l’envolta, de manera que, estant en el nucli, en realitat mai es perden les 
relacions visuals amb l’entorn rústic.  

Els materials de construcció dels immobles que conformen el teixit residencial són els habituals de l’illa i, 
en aquest cas, resulta especialment d’aplicació el concepte de l’ús de les matèries primeres que estaven 
més a l’abast a la zona. La majoria d’edificacions presenten una estructura vertical i tancaments de 
mamposteria ordinària de la pedra calissa irregular del lloc. Depenent de diverses circumstàncies com ara 
la duresa de la pedra, la capacitat d’obratge dels constructors, la capacitat econòmica dels promotors, o, 
més darrerament les modes, aquesta mamposteria es presenta o bé amb revestiments continus, estesos bé 
de forma regular bé de forma més decorativa, o bé amb revestiments parcials, que només recobreixen les 
juntes de forma generosa, o bé sense revestiment. 

L’altre material fonamental, a més de la pròpia terra, utilitzada formant part de murs, paviments, 
revestiments, etc. és la fusta, utilitzada tant a nivell d’estructura horitzontal com de tancaments.  

Finalment cal assenyalar que la consolidació com a nucli urbà des de les etapes medievals així com del 
seu ús continuat com a tal fins a l’actualitat, permet concebre la pervivència de restes arqueològiques en 
aquest conjunt i per tant, susceptibles d’ésser estudiades amb metodologia arqueològica.  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

L’estat de conservació de la tipologia urbana és elevat. Tal i com ja s’ha exposat a la memòria descriptiva 
es pot apreciar tant l’entramat urbà com el teixit edilici i el parcel.lari que s’ha anat creant des de l’edat 
mitjana i desenvolupant i consolidant als segles posteriors. Això deriva també de la inexistència 
d’actuacions urbanístiques contundents que poguessin haver desfigurat aquest entramat original. 

Del teixit edificat es pot documentar un important grau de conservació de la tipologia edificatòria per 
excel·lència (gra petit de parcel·lari destinat a residencial, amb immobles amb una crujia o com a màxim 
dues, de planta baixa i primera), i l’evolució constructiva que hi ha hagut ha sigut molt integrada tret 
d’alguna excepció produida en les darreres dècades amb trets més o manco dissonants. Hi ha alguna 
edificació de recent construcció i d’altres actualment en procés. 

Una de les motivacions per a la conservació descrita, és que fins fa molt poc no s’hagi vist afectat pel 
turisme de masses com a la majoria dels municipis costaners de l’illa. Per això ha estat preservat de 
pressions urbanitzadores i edificatòries incontrolades. 

A l’actualitat, la majoria de cases del nucli s’estan transformant en segones residències, fet que pot influir 
en el desenvolupament dels pròxims anys, tant pel que fa al manteniment de les tipologies constructives 
tradicionals, com per a la seva conservació, degut a l’ús temporal d’aquests habitatges. En aquest sentit 
cal remarcar que les transformacions dutes a terme a algunes de les construccions, tot i que han comportat 
una conservació tipològica bastant elevada en quant a la volumetria, han estat més irregulars pel que fa 
als acabats de façana, sobretot pel que fa al revestiments.  

L’estat de  conservació material de les edificacions en general és bo, la majoria d’elles han estat objecte 
de manteniments per als seus propietaris.  

La possessió de Sa Torre, una mica apartada del centre del nucli, és destinada des de fa uns anys a ús 
residencial turístic, tot i que intentant mantenir-ne el principals trets constructius. 

Per tant, el nucli presenta encara característiques coherents i rellevants, tant a nivell d’entramat urbà com 
edificatori (teixit residencial i edificis singulars), tot això amb una gran adaptació al lloc i amb un 
paisatge que defineix completament el casc urbà. 

5. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA DELIMITACIÓ DEL BÉ I DE L’ENTORN 
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a) Descripció i justificació de la delimitació del Conjunt Històric: 

La delimitació del conjunt històric, fent l’estudi dels aspectes físics, morfològics, estètics, tipològics, 
constructius, històrics, etc. hauria de conjuntar la trama urbana consolidada, i l’espai adjacent de terres 
que el circumval·len, per tal de mantenir la consonància entre els dos elements que configuren el conjunt: 
el nucli i el camp. 

Aquesta delimitació, tal i com es mostra a l’annex gràfic, incorpora tot el conjunt edificatori original i 
històric de Ses Alqueries, conformat a partir de la intersecció del camí de Muntanya i el camí de Ses 
Alqueries, entorn de la qual es varen anar edificant la resta d’habitatges i edificis que configuren el nucli 
actual i les cases de Sa Torre. La superficie inclosa dins aquest conjunt històric és de 42.597 M2. 

b) Descripció i justificació de la delimitació de l’entorn de protecció del CH: 

Per a aquesta delimitació, i tot recordant els preceptes que amb ella es pretenen salvaguardar, s’han tengut 
en compte la combinació d’una sèrie de criteris, aplicats de forma combinada: 

1. Vinculació amb el propi bé i protecció física del mateix: El primer al que ha de respondre l’entorn de 
protecció d’un bé és a les característiques del propi bé, per això, cada entorn serà diferent i fet a mida ja 
que dependrà en primer lloc de les específiques característiques del bé en qüestió. En general, tota la zona 
immediata del conjunt es pot definir com a directament relacionada amb el mateix. L’entorn de protecció 
inclourà les terres de conreu més pròximes, i se li requerirà que permeti el manteniment de l’aïllament 
que caracteritza el nucli, i que posa de manifest que la implantació d’aquest nucli respon a la estreta 
vinculació de l’home amb el medi rural. S’inclou dins l’entorn de protecció una edificació que fou 
destinada a hostal, situada al nord-est del nucli, just al costat de la carretera que va  a Sencelles. 

2. Estructura orgànica del territori i relació del conjunt amb aquest territori: S’ha de valorar si el propi bé 
està emmarcat en el que es podria considerar una “unitat paisatgística”. D’aquest criteri en derivaria la 
consideració de la integració del bé en el paisatge. La singular característica d’aquest conjunt històric és 
que no limita amb zones urbanes sinó que, per l’escàs desenvolupament del nucli, en la majoria del seu 
perímetre limita directament amb el sòl rústic. Però per altra banda, la unitat paisatgística en la que se 
situaria el conjunt, presenta una extensió excessivament gran, que podria portar fins i tot a desvirtuar les 
finalitats de protecció perseguides amb la declaració. 

3. Per això, corregim el criteri anterior amb l’anàlisi de visuals que hem dut a terme. En el cas de Ses 
Alqueries, i parlant de les visuals des del nucli cap a fora i des de fora cap al nucli es pot definir que: 

a) visuals des del nucli cap a l’exterior: des del nucli, tal i com ja s’ha dit abans, mai es perd de 
vista la relació amb l’entorn natural que l’envolta, per un costat del nucli es tenen clares visuals 
sobre el poble de Santa Eugènia, i per l’altra costat es tenen les visuals més llunyanes cap a la 
Serra de Tramuntana. 

b) visuals des de l’exterior del nucli cap al nucli: des de tota una franja de Santa Eugènia es tenen 
visuals cap a Ses Alqueries, de fet, sortint de Santa Eugènia per qualsevol de les dues carreteres 
cap a Ses Alqueries es tenen bones visuals sobre el llogaret. Per la banda nord en canvi, des de la 
carretera anomenada Ma 3020, que discorre pel Nord de Ses Alqueries i a poca distància, i degut 
a la topografia del terreny, no es tenen visuals sobre aquest nucli. 

4. Evolució històrica de l’entorn de protecció: Cal conèixer no tan sols l’evolució històrica del propi bé 
sinó també del que l’envolta. Veure si aquest manté característiques que resultessin definitòries en els 
moments que principalment marcaren el bé. En aquest cas, i més enllà del paisatge en general, es  
tractaria de preservar l’aïllament del nucli, una de les seves característiques, així com la seva vinculació 
amb el món agrari que li donà origen. Cal comentar que en aquest entorn, més enllà dels canvis en la 
vegetació o en els tipus de cultius que hi pugui haver hagut, els principals canvis deuen ser els 
esdevinguts per la construccions d’alguns habitatges unifamiliars aïllats en algunes de les parcel·les 
pròximes. 
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5. Estat de conservació: Cal determinar d’aquest entorn, mantingui o no característiques originals o 
primigènies, quin grau de conservació presenta, i si a més, el grau de conservació d’aquest entorn pot 
afectar d’alguna manera el propi bé. En aquest cas, i més enllà del que s’ha exposat en el punt anterior, 
l’entorn de protecció és una part que contribueix de forma crucial a valoritzar el propi bé, i presenta un 
estat de conservació en general acceptable. 

6. Criteri de proximitat: L’aplicació dels criteris citats fins ara ha d’ésser corregida per factors de 
proximitat, ja que sinó, s’obtendria un entorn de protecció excessivament ampli que tanmateix no ajudaria 
a aconseguir les finalitats perseguides amb aquest expedient. 

Tenint en compte totes les consideracions citades, se proposa la delimitació de l’entorn de protecció del 
conjunt històric que figura a la documentació gràfica adjunta.  

La superfície inclosa dins aquest entorn de protecció és de 311.883 m2 

6. PRINCIPALS DIRECTRIUS D’INTERVENCIÓ I MESURES DE PROTECCIÓ PER AL CONJUNT 
HISTÒRIC I EL SEU ENTORN DE PROTECCCIÓ 
Conjunt històric 

Establir les directrius d’intervenció i mesures de protecció d’un conjunt històric i del seu entorn de 
protecció resulta complex. Hi ha però una sèrie de directrius bàsiques, encaminades a protegir aquelles 
característiques i valors que han estat exposats a la memòria que figura en aquest informe i que són les 
principals que en motiven la seva declaració. 

Un dels preceptes bàsics i evidents és que s’han de conservar les característiques tipològiques del bé, tant 
en els aspectes urbanístics com arquitectònics i ambientals. (art. 41.2.a: es mantindrà l’estructura urbana i 
arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta paisatgística....). 

Aquesta conservació tipològica hauria d’arribar també a la conservació a nivell de tipologia estructural de 
les edificacions, tècniques i materials de construcció tradicionals. En aquest sentit, s’haurà d’entendre 
com a norma general que els immobles tenguin com a màxim planta baixa i planta pis, tret d’algunes 
excepcions ja existents. 

S’haurà de preservar la forma singular d’implantar les edificacions en els solars i permetre la pervivència 
dels espais de transició entre la via pública i les zones privades, les carreres o clastres obertes. 

S’ha de procurar corregir aquells elements que resultin dissonants amb l’entorn. 

També són importants els aspectes de contemplació d’aquest conjunt, en aquest sentit l’art. 41.2.b i c 
assenyala que es prohibirà la col·locació d’elements i instal·lacions que impliquin una ruptura de 
l’estructura o la composició de la façana, o que impliquin perjudici per a la contemplació i el gaudi 
ambiental de l’entorn, així com la col·locació d’anuncis i rètols publicitaris que atemptin contra els valors 
estètics. En aquest cas s’hauran de preservar també les possibilitats de contemplació des del conjunt cap a 
l’entorn rural que l’envolta. 

Entorn de protecció 

Les motivacions assenyalades a l’apartat de justificació de delimitació d’aquest entorn ens poden 
començar a indicar cap on han d’estar dirigides les mesures encaminades a la seva protecció. En primer 
lloc creim que una de les funcions fonamentals d’aquest entorn de protecció és la preservació del paisatge 
més pròxim que fa d’envolvent del conjunt històric. Ja que el paisatge fa de suport i caracteritza tan 
singularment aquest conjunt, la seva preservació des d’un punt de vista integral potser sigui la millor 
preservació per al conjunt, després de la preservació d’ell mateix. Aquesta preservació integral hauria de 
comprendre no tan sols la preservació de les visuals, sinó que hauria de procurar que continués la relació 
harmònica establerta i mantinguda durant segles entre la zona urbana i la zona natural, el conjunt històric 
i l’espai  en la que se situa. 

En aquest cas concret, el nucli de Ses Alqueries està envoltat de terrenys de conreu de important qualitat 
agrícola i visual, que presenten un bon grau de conservació, que encara avui en dia són conreats, i han 
estat poc afectats per la construcció de noves edificacions a sòl rústic. S’haurà de preservar aquesta 
condició. 
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La llei 12/98 tracta el tema dels criteris d’intervenció en els entorns de protecció dels béns d’interès 
cultural en el seu art. 41.3, assenyalant que el volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les 
intervencions en els entorns de protecció d’aquests béns no podran alterar el caràcter arquitectònic i 
paisatgístic de l’àrea ni pertorbar la visualització del bé. Així mateix, es prohibirà qualsevol moviment de 
terres que comporti una alteració greu de la geomorfologia i la topografia del territori i qualsevol 
abocament d’escombraries, runes o deixalles. 

Planejament urbanístic municipal 

La legislació vigent assenyala uns preceptes concrets en relació al planejament urbanístic per a la 
preservació dels conjunts històrics:  

- En l’art. 36, després de recordar que la declaració d’un immoble com a BIC vincularà els plans i normes 
urbanístiques que l’afectin, assenyala que en el cas d’un conjunt històric, entre d’altres, serà necessari 
elaborar, per part de l’ajuntament, “un pla especial de protecció o un instrument urbanístic de protecció, o 
adequar-ne un de vigent”, que compleixi les exigències de la llei.  

- En l’art. 37 assenyala que mentre no s’hagi aprovat definitivament aquesta normativa urbanística de 
protecció, “per a la concessió de llicències o l’execució de les atorgades abans d’iniciar-se l’expedient de 
declaració, serà necessària l’autorització de la Comissió Insular del Patrimoni Històric, i en tot cas, no es 
permetran alineacions noves, alteracions de l’edificabilitat, parcel.lacions ni agregacions”. Una vegada 
aprovada definitivament aquesta normativa, els ajuntaments seran competents per autoritzar directament 
les obres que desenvolupin el planejament aprovat (excepte quan es tracti de monuments, zona 
arqueològica o zona paleontològica) i hauran de comunicar a la Comissió, en el termini màxim de 10 dies, 
les autoritzacions i llicències concedides. 

- En l’art 39 fa referència als plans urbanístics dels conjunts històrics, assenyalant quins són els preceptes 
bàsics a incorporar: 

- catalogació, tant si són immobles edificats com espais lliures interiors o 
exteriors, dels elements que formen part del conjunt, les estructures 
significatives i els components naturals de cada element i el seu entorn, 
dispensant una protecció integral als immobles declarats BIC i per a la resta un 
règim adequat i especial de protecció per a cada cas. 
- Les remodelacions urbanes només es permetran excepcionalment quan impliquin una millora 
de l’entorn territorial o urbà i contribueixin a la conservació general del conjunt. 

- S’haurà de mantenir l’estructura urbana i arquitectònica, com també les característiques 
generals de l’ambient. Les substitucions d’immobles seran excepcionals i només si han de 
contribuir a la conservació general del conjunt. Es mantendran les alineacions urbanes existents. 

Demés articles 

A part dels citats, hi ha a més tota una sèrie d’articles de la llei 12/98, del patrimoni històric de les Illes 
Balears, que també són d’aplicació: article 2 (col·laboració entre les administracions públiques), 3 
(col·laboració del particulars), 22 (protecció generals dels béns del patrimoni històric), 23 (protecció de 
béns immobles), 24 (suspensió d’obres), 26 (deure de conservació de béns culturals i catalogats), 27 
(incompliment dels deures de conservació), 28 (reparació de danys), 29 (informes i autoritzacions), 36 
(planejament urbanístic), 37 (autorització d’obres), 38 (instruments d’ordenació urbanística i mesures de 
protecció), 39 (plans urbanístics de conjunts històrics), 40 (llicències), 41 (criteris d’intervenció), i tot allò 
resulti d’aplicació del títol III (patrimoni arqueològic i paleontològic). 

7. CONCLUSIONS 

A l’hora de concloure sobre els aspectes que fan de Ses Alqueries un dels nuclis amb valors històrics i 
paisatgístics més destacats de l’illa, i per tant mereixedors d’una especial protecció, caldria remarcar els 
següents: 

1. La seva implantació a un emplaçament de gran atractiu, amb importants valors paisatgístics, s’ha 
fet d’una manera integradora, sense grans estridències. 
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2. Les transformacions que han anat configurant l’actual nucli de Ses Alqueries no han comportat 
cap ruptura amb l’adaptació del seu traçat urbà a les característiques topogràfiques, presentant 
una trama urbana orgànica, integrada al seu entorn. 

3. A la vegada que s’ha mantingut l’estructura urbana, Ses Alqueries continua formant un conjunt 
edilici coherent amb mostres d’una arquitectura adaptada al territori, constituint un important 
exemple de l’arquitectura de la zona, on se combinen valors arquitectònics i etnològics. La 
conservació de bona part del seu teixit edilici fa que hi hagi restes susceptibles de ser estudiats 
amb metodologia arqueològica i per tant, i d’acord amb l’art. 6.6 de la Llei 12/1998, també ha de 
tenir la consideració de zona arqueològica.  

4. Ses Alqueries és un exemple resultant d’una ocupació del territori mesurada i reposada al llarg 
del temps, responent a la coherència i racionalitat de les necessitats constructives en relació als 
mitjans que es disposava en el seu moment i d’una cultura sobre “la construcció del lloc”. En 
aquest cas, són presents els valors del nucli que ha sabut resoldre adequadament el diàleg entre el 
lloc on s’ubica, pel que fa als seus valors de territori i paisatge, i l’assentament del conjunt 
edificat. 

Així doncs, semblaria adient proposar la incoació d’expedient de declaració del Conjunt Històric de Ses 
Alqueries amb la delimitació del conjunt i de l’entorn de protecció que figuren a la documentació gràfica 
que s’adjunta. 

S’aprova per unanimitat. 

PUNT 8. PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIÓ DE BÉ D’INTERÈS 
CULTURAL, AMB LA CATEGORIA DE MONUMENT, A FAVOR DEL 
SISTEMA HIDRÀULIC DE LA FONT DE MESTRE PERE I SÍQUIA DE NA 
CERDANA (TERMES MUNICIPALS DE PALMA, VALLDEMOSSA I 
BUNYOLA) 

Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta de la Comissió Insular 
d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric: 

A la vista que, mitjançant l’acord de data 28 de setembre de 2006, la Comissió Insular d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar la incoació de l’expedient de declaració 
de Bé d’Interès Cultural, amb la categoria de Monument, a favor del sistema hidràulic de la  Font de 
Mestre Pere i Síquia de Na Cerdana (termes municipals de Palma, Valldemossa i Bunyola). 

A la vista que, mitjançant acord de data 23 de gener de 2009, la Comissió d’Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar informar favorablement aquest expedient i elevar-
lo al Ple del Consell de Mallorca per a la seva declaració. 

Atès l’informe jurídic, de data 2 de febrer de 2009, de la tècnica de la Secció Jurídicoadministrativa del 
Servei de Patrimoni Històric. 

Per tot això, i en virtut del que disposa el Títol I de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni 
Històric de les Illes Balears, i d’acord amb les competències atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de 
desembre, als Consells Insulars en matèria de Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell de 
Mallorca, aprovat pel Ple del 8 de març de 2004, aquesta Presidenta de la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric eleva al Ple la següent proposta d’ACORD: 

I. Desestimar les al·legacions presentades per: 

- Sr. Gabriel Caimari Maimó, en nom i representació de la societat mercantil DRAC HOTELS, SL, 
abans PROALARÓ, SL (NRE 34214, 34815, 36491 i 24309);  
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- Sr. Daniel Pasarin Fernández i Sra. Emilia Sánchez Gandullo (NRE 34838); 

- Sr. Nicolás Reus Cañellas i Sra. Elvira Robles Iturrino (NRE 38173); 

- Sr. Gabriel Buades Feliu, en representació de l’entitat FUNDACIÓ REIAL MALLORCA (NRE 
27320 i 38012); 

En base a l’informe tècnic emès pel tècnic de patrimoni etnològic i l’informe jurídic emès per la TAG cap 
de la secció jurídica i administrativa, ambdós de dia 15 de gener de 2009, i que com a motivació 
s’adjunten i formen part integrant del present acord. 

II. Declarar com a Bé d’Interès Cultural, amb categoria de monument, a favor del sistema hidràulic de 
la Font de Mestre Pere i la Síquia de Na Cerdana dels termes municipals de Palma, Valldemossa i 
Bunyola, la descripció i la delimitació de la qual figuren als informes tècnics de data 30 d’agost de 
2006 i de 21 de maig de 2008, que s’adjunten i forma part integrant del present acord. 

III. Els efectes d’aquesta declaració són els que genèricament estableixen la Llei 12/1998, de 21 de 
desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears i la normativa concordant.  

IV. Notificar aquesta resolució als interessats, als Ajuntaments de Palma, Valldemossa i Bunyola i al 
Govern de les Illes Balears. 

V. Publicar aquest acord de declaració al Butlletí Oficial de les Illes Balears, i en el Boletín Oficial del 
Estado i anotar-ho al Registre Insular de Béns d’Interès Cultural i comunicar-ho al Registre de Béns 
d’Interès Cultural de les Illes Balears per tal que es procedeixi a la seva inscripció, i a la vegada 
comuniqui al Registre General de Béns d’Interès Cultural de l’Estat les inscripcions i anotacions 
que es realitzin. 

Annex 1: informe jurídic emès per la TAG cap de la secció jurídica i administrativa de data 15 de gener 
de 2009. 

Antecedents 

La Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric, en sessió de dia 28 de 
setembre de 2006, va acordar, entre d’altres, incoar l’expedient de declaració com a Bé d’Interès Cultural, 
amb categoria de Monument, respecte el sistema hidràulic de la Font de Mestre Pere i la sèquia de Na 
Cerdana en el terme municipal de Palma, (BOIB núm. 166 de 23-11-06; BOE núm. 280 de 23-11-06). 

En base al regulat en l’article 9.1 de la Llei 12/98, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes 
Balears, es va sol·licitar l’emissió del preceptiu informe a la Universitat de les Illes Balears, com a entitat 
consultiva, (acús de rebut 10-11-06). 

En data 3 d’abril de 2007, va tenir entrada en el Registre General del Consell Insular de Mallorca (NRE 
8336), l’informe emès per la Universitat de les Illes Balears, en base a l’article 9.1 a) de la Llei 12/98, de 
21 de desembre PHIB, en el qual es demana, entre d’altres, la incorporació de més elements hidràulics, 
cases de possessió i la protecció del paisatge natural i agrícola propi de les explotacions per on discorre el 
sistema hidràulic. 

Per resolució de dia 14 d’abril de 2008, la vicepresidenta i consellera executiva del Departament de 
Cultura i Patrimoni, va resoldre ampliar el termini de resolució i notificació en deu mesos, en base al 
regulat en l’article 49 de la Llei 30/92, de RJ-PAC. 

Per resolució de dia 2 de maig de 2008, la vicepresidenta i consellera executiva del Departament de 
Cultura i Patrimoni, en el punt 1r es va resoldre anular la resolució de dia 14 d’abril de 2008 i en el punt 
2n, novament, ampliar en deu mesos el termini per a resoldre i notificar l’expedient que ens ocupa, en 
base així mateix, al regulat en l’article 49 de la Llei 30/92, de RJ-PAC (BOIB núm. 66 de 15-05-08). 
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Vistes les consideracions fetes en l’informe preceptiu emès per la Universitat de les Illes Balears (UIB), 
com a institució consultiva reconeguda a l’article 96 de la Llei 12/98, de 21 de desembre PHIB, la 
Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric, en sessió de dia 13 de juny 
de 2008, va acordar, entre d’altres, modificar la delimitació de la Font de Mestre Pere i la síquia de Na 
Cerdana, retrotraure les actuacions al moment de la incoació del bé, notificar l’acord als ajuntaments de 
Palma, Bunyola, Valldemossa i al Govern de les Illes Balears, i finalment, publicar aquest acord 
d’incoació al BOIB i al BOE, la qual cosa es dur a efecte, en el primer cas en el núm. 106 de 31-07-08 i 
en el segon en el núm. 185 de 01-08-08). 

A continuació es va sol·licitar novament informe preceptiu a la UIB com institució consultiva reconeguda 
en l’article 96 LPHIB, en base al regulat en l’article 9.1 a) del mateix text legal, nou informe que va tenir 
entrada en el Registre General del CIM amb el número 30594, el dia 20 d’octubre de 2008 i en el qual 
s’informava favorablement la modificació proposada pel tècnic de patrimoni etnològic del CIM. 

Dins els tràmits oberts d’informació pública i audiència a l’interessat prevists en l’article 9 de la Llei 
12/98, es van presentar un seguit d’al·legacions que a continuació passem a analitzar. 

Al·legacions presentades: 

1. El Dr. Gabriel Caimari Maimó, en nom i representació de societat mercantil DRAC HOTELS, SL, 
abans Proalaró, SL, va presentar els següents escrits d’al·legacions: 

- el 10-11-08 (NRE 34214), al·legació estemporània ja què es va presentar 
abans de l’obertura del termini d’audiència a l’interessat, ja què segons consta 
en l’acús de debut, a Proalaró, SL se li va comunicar el dia 20-11-08 i a Drac 
Hotels, SL el dia 11-11-08, i el període d’informació pública es va publicar en 
el BOIB núm. 160 de 13-11-08; no obstant això, l’al·legació s’entrarà a 
analitzar; 

- el 14-11-08 (NRE 34815), 

- el 26-11-08 (NRE 36491), 

2. El Sr. Daniel Pasarin Fernández i la Sra. Emilia Sánchez Gandullo: 

- el dia 14-11-08 (NRE 34838), 

3. El Sr. Nicolás Reus Cañellas i la Sra. Elvira Robles Iturrino: 

- el dia 5-12-08 (NRE 38173) 

4. El SR. Gabriel Buades Feliu, en representació de l’entitat FUNDACIÓ REIAL MALLORCA, va 
presentar les següents al·legacions: 

- el dia 21-11-08 (NRE 27320), 

- el dia 4-12-08 (NRE 38012), 

Al marge de la relació d’al·legacions feta, com el dia 18 d’agost de 2008 (NRE 24309), el Sr. Caimari 
Maimó, en nom i representació de l’entitat mercantil DRAC HOTELS, S.L.U, va presentar un recurs 
d’alçada davant el Consell Executiu, al que des de la direcció insular de Patrimoni Històric se li va 
contestar (acús de rebut de dia 24-10-08), que l’escrit tindria la consideració d’al·legació feta per 
l’interessat en el decurs del procediment, en els termes que regula l’article 79 de RJ-PAC, les seves 
al·legacions també s’entraran a analitzar en aquest moment processal, a més d’invocar-se també per 
remissió en els successius escrits d’al·legacions presentats. 

Contingut de les al·legacions: 
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Les al·legacions presentades pel: 

Sr. Pasarin Fernandez i la Sra. Sanchez Gandullo, i 

El Sr. Reus Cañellas i la Sra. Robles Iturrino, 

no s’entraran a analitzar jurídicament ja què les seves consideracions són únicament de tipus tècnic. 

De cara a una millor sistemàtica en l’informe jurídic, relacionarem les al·legacions jurídiques concretes 
fetes pels interessats i farem una anàlisis conjunta de totes elles ja què en general coincideixen totes elles 
en el seu contingut: 

A) En relació a l’ampliació dels terminis: 

- Manca de justificació i motivació dels motius que varen conduir a la pròrroga del termini en 10 mesos 
més que s’afegien als 20 previstos per la llei i es sol·licita expressament, per aquest motiu, la nul·litat de 
la primera resolució d’ampliació dels terminis (resolució de 14-4-08)  

- Les ampliacions de termini de dia 14 d’abril de 2008 i de dia 21 de maig de 2008, no es va notificar a les 
parts. 

- No s’ha trobat dins l’expedient constància documental dels trasllats i notificacions de l’ampliació dels 
terminis als ajuntament afectats. 

B) Caducitat de l’expedient 

- L’acord de declaració s’havia de resoldre en el termini màxim de 20 mesos tal i com disposa 10.6 de la 
Llei 12/98, de 21 de desembre del Patrimoni Històric de les Illes Balears (PHIB), al no haver-se complit 
aquest espai temporal, es sol·licita la caducitat de l’expedient i la impossibilitat de reiniciar-lo novament 
en el termini de tres anys. 

- No solament havien transcorregut els 20 mesos de termini legal regulat sinó també els 30 dies següents 
de la denúncia de la mora. 

C) Informe tècnic emès per la Universitat de les Illes Balears (UIB) 

- L’informe tècnic emès per la Universitat de les Illes Balears du la data de 12 de març de 2003 malgrat la 
seva emissió des de la UIB es faci el 28-3-07 i entri en el registre general del CIM el 3-4-07. 

- Feia un any que s’havia traslladat l’informe de la Universitat al departament del Territori i obrava en 
l’expedient admnistratiu 300/06 sense que els tècnics del CIM l’haguessin tingut en compte, la qual cosa 
té la seva incidència sobre altres expedients de declaració d’interès general. 

D) Criteris d’intervenció en l’entorn de protecció 

Cal aclarir la interpretació que es fa en una de les al·legacions a propòsit de l’article invocat quan als 
criteris d’intervenció en l’entorn de protecció.   

Anàlisis de les al·legacions  

Apartat A) 

Quan es va  emetre la resolució de dia 14 d’abril de 2008 tot resolent l’ampliació del termini de resolució 
i notificació es va fonamentar en una motivació succinta vist el moment processal en que es trobava 
l’expedient, la qual cosa va donar lloc a que el 2 de maig de 2008 es dictés una nova resolució anul·lant 
l’anterior i acordant novament l’ampliació del termini, ara ja en base a un profús i elaborat informe tècnic 
emès pel tècnic de patrimoni etnològic el dia 2 de maig de 2008 el qual venia ja a justificar i motivar 
adequadament l’actuació administrativa d’ampliació dels terminis, per aquest motiu no entenem el sentit 
de l’al·legació quan s’invoca una resolució anul·lada pocs dies desprès. 
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A banda de l’exposat, totes dues resolucions, tant l’anul·lada de dia 14 d’abril com la posterior de 21 de 
maig es van notificar a les parts abans del dia 28 de maig de 2008, data en que finalitzava el període 
legalment previst per a la declaració del BIC que ens ocupa, tal i com de fet consta en l’expedient on hi ha 
constància expressa de la recepció de les notificacions pels diferents interessats, actuació administrativa 
que a més a més, es va reforçar amb la publicació per edictes en el BOIB núm. 66 de 15 de maig de 2008, 
relacionant expressament a un conjunt d’interessats als quals hi va haver problemes per a la seva 
localització, així com també a la resta dels possibles interessats en el procediment.  

El procediment que, a més, es va iniciar essent un dels diferents interessats PROALARÓ, SL, però que 
amb el temps, i per motius interns que només pertanyent a l’interessat, l’empresa va passar a denominar-
se DRAC HOTELS, S.L.U., sense que mediés cap notificació expressa per part de l’empresa en aquest 
sentit, i que l’Administració ho va anar deduint per l’avantfirma que es feia constar en els escrits 
d’al·legacions que es van anar presentant. 

Així mateix l’expedient contemplava, a l’inici de la seva tramitació, l’abast d’un territori que només 
afectava al terme municipal de Palma, tal i com de fet consta en l’acord d’incoació de 28 de setembre de 
2006, per tant, tant aquest acord, com els successius actes que es van haver de notificar als possibles 
interessats, només es van fer a l’Ajuntament de Palma com a única corporació local interessada que havia 
en aquells moments. Ara bé, posteriorment, quan la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Patrimoni Històric, en sessió de dia 13 de juny de 2008 acordà modificar la delimitació de la 
Font de Mestre Pere i la síquia de na Cerdana, en base a les consideracions establertes a l’informe de 
l’entitat consultiva realitzar per la UIB, l’àmbit que es veu ara afectat és molt més ampli i afecta també als 
termes municipals de Bunyola i Valldemossa, essent doncs, a partir d’aquest moment quan es notifica 
també a aquestes corporacions els successius acords que s’adopten en l’expedient. De manera que, si 
abans de l’adopció d’aquest acord, s’havia fet alguna notificació a algun d’aquests Ajuntaments aquests 
van esdevenir actes voluntaris de l’administració practicats per a major abundament però en cap cas per 
que fos legalment preceptiu.   

Apartat B) 

La Llei 12/98, de 21 de desembre del Patrimoni Històric de les Illes Balears (LPHIB), en l’article 10 
apartat 6 es regula que, l’acord de declaració s’haurà d’adoptar en el termini de vint mesos, comptadors 
des de la data d’iniciació del procediment, a banda de l’exposat, amb caràcter subsidiari i per les 
qüestions de dret administratiu general li és d’aplicació la regulació prevista en la Llei 30/92 de Règim 
Jurídic i Procediment Administratiu Comú, parcialment modificada per la 4/99, la qual regula, entre 
d’altres, la possibilitat d’ampliar els terminis, sempre que la seva resolució es faci tal i com preveu la 
norma, és a dir, degudament motivada i notificada abans de la finalització del termini establert per a 
resoldre. 

L’interessat, així mateix, fa una relació dels projectes d’obres que es veuen afectats per la declaració de la 
zona  com a BIC, que encara es troben en fase de tramitació administrativa ja què en cap cas es justifica 
que ja disposin de la llicència d’obres concedida, per la qual cosa entenem que l’ampliació dels terminis, 
que van estar motivats i notificats abans de la seva finalització temporal prevista en la llei de patrimoni 
històric de les IB, en cap cas, hores d’ara, han perjudicat els drets de tercers. 

Així mateix s’invoca la manca de la denúncia de la mora que també recull l’apartat 6 de l’article 10 de la 
LPHIB, però que, segons l’abundant jurisprudència emesa sobre la matèria, la llei 4/99 de reforma de la 
llei 30/92, de RJ-PAC va eliminar, de manera que, transcorregut el termini que la llei marqui per a un 
determinat tràmit, la caducitat esdevé automàtica sense necessitat de la denúncia de la mora. 

Apartat C) 

Efectivament, tal i com s’al·lega, l’informe emès per l’entitat consultiva Universitat de les Illes Balears, 
signat pels professors d’Història de l’Art Sra. Catalina Cantarellas i Sr. Jaume Andreu Galmés, està datat 
el 12 de març de 2003 malgrat l’ofici de remissió del rectorat sigui de 27 de març de 2007, amb registre 
de sortida de dia 28. No obstant això, amb posterioritat, el dia 20 d’octubre de 2008 (NRE 30594), va 
tenir entrada en el CIM un informe dels professors esmentats en el qual es fa constar el següent: 
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“Cal ressenyar que hem detectat un error en la data de l’esmentat informe, doncs consigna l’any 
2003 i no, com pertocaria, la de l’any 2007. Tanmateix que es tracta d’un error és clarament 
deduïble. Per una part ho palesa l’ofici que remeté l’informe des del Departament de Ciències 
Històriques i Teoria de les Arts al Rectorat: Rgt. S. Núm. 157, de 21/03/07. Per un altre, 
difícilment es podia enllestir un informe sobre un procediment, la incoació del Bé que ens ocupa, 
en una data anterior a l’inici de dit procediment .../...” 

Així mateix l’al·legant no concreta quina a estat la incidència concreta que ha tingut el fet de que fes uns 
quants mesos que l’informe de la UIB constés dins l’expedient de tramitació de la declaració del BIC vers 
els altres expedients de declaració d’interès general. 

Apartat D) 

L’al·legant  diu que l’apartat b) del punt 3) dedicat als criteris d’intervenció ve a regular els de l’entorn de 
protecció invocant un article, el 41 de la Llei 12/98, de 21 de desembre del PHIB, dedicat als béns 
d’interès cultural. 

Argumentació que no podem compartir ja que, l’article 7 de la LPHIB, en l’apartat 4, detalla els apartats 
que ha de desenvolupar l’acord de la CIOTUPH per tal de poder incoar un procediment per a la seva 
posterior declaració, indicant, entre d’altres, la delimitació de l’entorn de protecció del bé afectat, tal i 
com regula l’apartat b). 

Si bé es cert que l’article 41 de la LPHIB està dedicat als criteris d’intervenció dels béns d’interès 
cultural, hem de ressaltar que l’apartat 3r d’aquest article està dedicat expressament als entorns de 
protecció dels béns d’interès cultural, per la qual cosa entenem que, allò que l’informe tècnic redactat pel 
tècnic de patrimoni etnològic el 30 d’agost de 2006 va argumentar sobre la base d’aquest article per als 
entorns de protecció i que va servir d’argument per a la incoació i posterior tramitació del BIC amb 
categoria de monument a favor del sistema hidràulic de la Font de Mestre Pere i la sèquia de Na Cerdana, 
va ser ajustat a dret. 

Per tot l’exposat, la tècnic qui subscriu proposa com a conclusió: 

Desestimar les al·legacions de caire jurídic presentades pels interessats més amunt relacionats. 

Tot plegat sense perjudici de millor criteri jurídic. 

Annex 2: informe tècnic emès pel tècnic de patrimoni etnològic en data 15 de gener de 2009. 

Antecedents 

- En data de 28 de setembre de 2006 la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i 
Patrimoni Històric va aprovar incoar com a Bé d’Interès Cultural, amb categoria de monument, a 
favor del sistema hidràulic de la font de Mestre Pere. 

- En data de 03.04.2007, la UIB remet informe reclamant, entre altres, la incorporació d’elements 
hidràulics, de cases de possessió i la protecció del paisatge natural i agrícola propi de les 
explotacions per on discorre el sistema hidràulic. 

- En data de 13.06.2008 la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni 
Històric aprovà modificar l’informe tècnic inicial per tal d’incorporar les principals directrius de 
l’informe de la UIB. 

- En data d’11 de setembre de 2008, la Universitat de les Illes Balears va remetre un nou informe 
signat per Catalina  Cantarelles Camps i Jaume Andreu Galmés, informant favorablement la 
modificació proposada, ja que s’hi havien incorporat diversos elements del sistema hidràulic, les 
cases de les possessions de Son Reus, sa Cabana des Frares i Son Bibiloni, i s’havien tengut en 
compte els elements del paisatge natural i cultural i agrícola tradicional, propi de les 
explotacions per on discorre el sistema hidràulic. 
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- Dintre el període d’al·legacions i informació pública s’han formulat les següents al·legacions: 

I) Daniel Pasarin Fernandez i Emilia Sanchez Gandullo. 

II) Nicolás Reus Cañellas i Elvira Robles Iturrino. 

III) Fundació Reial Mallorca (a). 

IV) Fundació Reial Mallorca (b) 

V) Drac Hotels 

Informe tècnic 

Vist l’informe favorable de l’entitat consultiva realitzat per la UIB, per Catalina Cantarelles Camps i 
Jaume Andreu Galmés, amb data de 11-09-2008 i núm. de registre d’entrada al Consell de Mallorca 
30594, i consultada nova bibliografia i noves fonts arxivístiques sobre aquest sistema hidràulic, l’informe 
inicial de dia 21 de maig de 2008 es veurà modificat en dos dels seus apartats, que són els que es 
relacionen a continuació: 

MEMÒRIA HISTÒRICA DEL BÉ. 

La font de Mestre Pere apareix citada al Llibre del Repartiment, amb la denominació de font de Xilbar, 
fet que permet afirmar que el seu aprofitament es remunta a l’època islàmica. Tot i que l’alqueria de 
Xilbar ha estat identificada amb Son Térmens, sembla ser que des del segle XIII el control de la font 
estigué estretament vinculat a la possessió de Son Bibiloni, propietat de la Cartoixa de Valldemossa des 
de la segona meitat del XVI fins a la desamortització de 1835. Del segle XIV al XVII se succeïren una 
sèrie de plets i sentències entre Son Térmens i Son Bibiloni, majoritàriament favorables a Son Bibiloni. 
En l’actualitat, la font es troba dins els terrenys de la possessió de Sa Cabana des Frares. 

Entre els usos de l’aigua de la font de Mestre Pere, s’han d’esmentar l’aprofitament de la força de l’aigua, 
el regadiu i el consum humà.  (L’Ajuntament de Palma té dret a aprofitar tots els excedents de la síquia). 

Respecte a l’aprofitament de la força de l’aigua, aquest es duia a terme a través dels molins. Al Llibre del 
Repartiment s’enumeren disset molins en relació a la font de Mestre Pere i al torrent Gros, tot i que en 
l’actualitat són de molt difícil localització.  

Tanmateix, l’ús més important fou el de l’aprofitament de l’aigua per a regadiu, ja sigui procedent del 
cabal principal de la font o de l’aigua sobrant.  

La percepció del cabal principal va evolucionar a través de l’adquisició o cessió dels drets d’ús d’aigua 
entre diverses propietats, especialment després de la subdivisió de les terres de Son Bibiloni arran de la 
desamortització. Així, des del segon terç del segle XIX es formà un nucli de possessions propietàries del 
cabal principal que eren les primeres en disposar de l’aigua, en tandes de distribució setmanal.  

D’altra banda, en les èpoques de major descàrrega, a les possessions propietàries els sobrava l’aigua. 
Aquest sobrant s’aprofitava bàsicament a dues zones, això és al Pla de Son Nebot i a Sa Indioteria. Un fet 
decisiu fou l’establiment de l’aigua sobrant o “aigües perdudes” per part de la Cartoixa, que donà lloc a 
l’aparició de la síquia de na Cerdana. Les primeres referències relacionades amb l’origen d’aquesta síquia 
daten de 1615, quan es documenta l’establiment de les aigües sobrants a favor de Joan Cerdà. L’any 1623 
la comunitat de la Cartoixa establia definitivament les aigües sobrants a favor de Miquel Cerdà, fill del 
Joan Cerdà anteriorment esmentat. S’ha d’assenyalar que aquestes fites documentals han estat 
localitzades per Antoni Ginard i incorporades a un treball encara inèdit. Com apunta el mateix Ginard, 
fou l’antropònim Cerdà, procedent dels primers concessionaris de les aigües sobrants de la font de Mestre 
Pere, el que va donar lloc a la denominació de la síquia de na Cerdana.    

Pel que fa a aquesta època són especialment interessants els documents conservats a la Cartoixa de 
Valldemossa (MSL/171. Font de mestre Pere. Cartoixans, 1660. 601 pàgines) on, segons l’encapçalament 
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del mateix llibre:  En aquest llibre poran lletgir, y trobar en lo esdevenidor, los gastos, y molesties, y 
inquietuts grans que alguns en temp pessat nos causaren circa dita font”. 

A banda del regadiu, l’aigua procedent de la font de Mestre Pere s’usava per omplir les cisternes de les 
cases de Sa Indioteria i altres zones de la perifèria de Palma. Tanmateix, al final del segle XIX existia la 
creença de que l’aigua de les fonts de Mestre Pere i de la Vila era menys pura que la procedent de na 
Bastera. Això implicà que es connectassin la xarxa de síquies de la font de Mestre Pere amb la de la font 
d’en Baster, per tal d’aprofitar l’aigua de la segona. Malgrat tot, devers 1910 es va recórrer de nou a les 
aigües de la font de Mestre Pere per al consum humà, probablement per una contaminació de la font d’en 
Baster a causa de les activitats fabrils d’Esporles. El 1972 fou el darrer any que passà aigua de la font per 
Sa Indioteria. Finalment, des del 1998, l’empresa municipal Emaya capta aigua de la font de Mestre Pere 
per aprofitar-la per al subministrament de la ciutat. 

En definitiva, podem afirmar que la font de Mestre Pere constituïa, juntament amb les aportacions més 
regulars i importants de la font de la Vila i de la font de na Bastera, la tercera font en importància per al 
subministrament històric d’aigua dins el terme municipal de Palma. A més, no sols subministrava aigua 
per regar o beure, sinó que era tot un referent col·lectiu. La xarxa de síquies que distribuïen l’aigua de la 
font de Mestre Pere tenia un gran abast territorial -Rosselló Verger, en un treball dels anys seixanta del 
segle XX li assignava uns trenta quilòmetres de recorregut- i el seu traçat fou decisiu en la formació 
d’assentaments com Sa Indioteria o el Pla de Son Nebot.  

INFORME SOBRE L’ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL BÉ. 

La part de la síquia corresponent a la font de Mestre Pere es conserva en bon estat i en funcionament, 
essent utilitzada tant per part de les possessions més properes com per l’empresa municipal Emaya a 
partir de la captació d’aigua de l’aqüífer que es va fer l’any 1998 per tal de destinar-la a l’abastament 
urbà.  

El conjunt de l’aqüeducte i Sa Cantimplori està en desús i mancat de manteniment.  

Dins la zona propera Son Bibiloni, alguns dels ramals de síquia protegits, són de construcció més recent, 
però fets encara amb tècniques tradicionals, fet pel qual estan igualment afectats per la declaració. Així 
mateix, alguns dels ramals menors es troben en un estat de conservació deficient. 

PEL QUE FA A LES AL·LEGACIONS PRESENTADES: 

I) Daniel Pasarin Fernandez i Emilia Sanchez Gandullo. 

Ela al·legants demanen que s’apliqui la protecció generada arrel de la declaració de BIC del 
sistema hidràulic de Mestre Pere. No al·leguen contra la declaració sinó que demanen que 
s’apliqui la protecció. Els serveis tècnic del servei de patrimoni històric estan analitzant les 
possibles afeccions al BIC per part dels fets denunciats pel srs. Pasarin i Sanchez. 

Per tant, es desestima l’al·legació.  

Al·legació II, realitzada per Nicolás Reus Cañellas i Elvira Robles Iturrino. 

Els al·legants sol·liciten l’eliminació de dos trams de síquia, un per tenir menys de cent anys i 
l’altra per estar “totalmente destruida, interrumpida y prácticamente desaparecida”.  

El fet de que alguns ramals de la síquia siguin de construcció més moderna que la resta, està 
contemplat dins l’apartat d’informe de conservació de bé. Pel que fa als trams totalment destruïts 
-segons els al·legants-, conserven encara algunes restes d’importància. 

Per tant, es desestima l’al·legació.  

 Al·legació III, realitzada per la Fundació Reial Mallorca (a). 
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a) L’al·legant considera excessiu que als elements protegits de l’entorn de la 
font i de la síquia se’ls doni la categoria de monument. A tal efecte que cal 
recordar que, segons l’expedient modificat, “La declaració de Bé d’Interès 
Cultural afecta a la font i a tota la síquia de Mestre Pere. En el cas de la 
síquia es considera que el BIC té una amplada de tres metres, comptats 1’5 a 
cada banda del centre de la síquia”. 

Dins el mateix expedient s’especifica que el BIC es dota d’un entorn de protecció 
suficientment ampli, que s’especifica a la cartografia adjunta i que en cap cas serà inferior 
als quatre metres a cada banda de la síquia. Per tant, únicament es dóna la categoria de 
monument (BIC) a la font i a la síquia de mestre Pere (3 metres), mentre que la resta forma 
part de l’entorn de protecció. Segons l’al·legant, l’entorn de la síquia no forma part de cap 
conjunt monumental. L’entorn de la síquia és simplement això, l’entorn de protecció d’un 
BIC amb categoria de monument 

b) L’al·legant demana que es concreti l’àmbit de protecció de l’immoble protegit, referint-se 
als elements del paisatge natural agrícola i tradicional propi de les explotacions per les que 
discorre el sistema hidràulic. L’entorn de protecció del BIC està exactament delimitat a la 
cartografia adjunta. Pel que fa als elements del paisatge natural agrícola i tradicional propi 
de les explotacions per les que discorre el sistema hidràulic, sembla més que evident que es 
tracta de tots aquells cultius, vegetació naturals, edificacions, construccions i/o instal·lacions 
(parets, marges, llits de torrent, portells, cases, etc), que han conformat al llarg del temps el 
caràcter agrícola de les explotacions d’aquesta àrea, la major part d’elles vinculades d’una o 
altra manera a l’aprofitament de l’aigua de la síquia de Mestre Pere. 

Per tant es desestimen les al·legacions. 

 Al·legació IV, realitzada per la Fundació Reial Mallorca (b). 

L’ampliació de les al·legacions del Reial Mallorca conté, entre d’altres diverses 
consideracions tècniques: 

a. Ratificar les al·legacions presentades pel Reial Mallorca (a). Al·legacions 
ja contestades a l’apartat anterior. 

b. Reproduir el recurs d’alçada interposat on es fa referència a la 
desproporció de l’entorn de protecció proposat. 

L’ampliació de l’entorn de protecció es veu justificada a: 

1. Al primer informe de la UIB:”  

S’ha de contemplar no només la font i elements arquitectònics propis del sistema hidràulic, sinó també 
altres construccions i espais de gran valor històric, etnològic i paisatgístic, lligats directament i 
històricament al sistema hidràulic, amb el qual formen una unitat. Es el cas de les cases de les possessions 
de Sa Cabana des Frares, de Son Bibiloni i de Son Reus, així com d’ altres edificis o construccions 
representatives de l’arquitectura i enginyeria tradicional mallorquina emplaçades en l’àmbit de la zona 
que abraça el sistema hidràulic. S’ ha de tenir present que part de les canalitzacions es varen fer per 
abastar les cases de les dites possessions i els seus horts propers. 

Cal tenir en compte els elements del paisatge natural i agrícola tradicional propi de les explotacions per 
on discorre el sistema hidràulic. No debades, diferents indrets del paisatge per on circula el sistema es 
relacionen indissolublement amb l’ aigua de la font, com és la zona de Prat i de bosc de ribera, propera a 
l’ ullal de la font, o les zones dels diferents horts que es regaven amb l’ aigua de la font, en les quals 
encara es conserven interessants plantacions de fruiters, especialment cítrics. En aquest horts no es pot 
deixar de valorar el conjunt format per les plantacions i els elements arquitectònics que han permès el seu 
desenvolupament, com són els seus dipòsits de rec, els tancats de protecció i recés, marges, canals, etc. 
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És no sols important sinó bàsic que en la protecció de l’àmbit del sistema hidràulic que ens ocupa es 
contempli el paisatge natural, agrícola i arquitectònic en el seu conjunt. Considerem de gran valor la 
relació i integració entre les diferents zones boscoses i de cultius: boscos de ribera, zones de pinar i 
alzinar, horts, zones de cultiu de secà, bàsicament plantades de garrovers i ametllers, etc. S’ ha de 
preservar tot aquest paisatge perfectament integrat i conjuntat amb les construccions de la hidràulica i l’ 
arquitectura tradicional 

2. Al segon informe de la UIB (11.09.2008):  

“Igualment s’han tingut en compte els elements del paisatge natural i agrícola tradicional, propi de les 
explotacions per on discorre el sistema hidràulic”  

3. A l’informe tècnic de data  21.05.2008, on s’amplia l’entorn de protecció: 

“La considerable extensió de l’entorn es fa per salvaguardar la qualitat paisatgística d’aquesta àrea, una 
de les darreres zones agrícoles de l’entorn de Palma, estretament vinculades al sistema hidràulic protegit”. 

Per tant, i pel que fa a les consideracions tècniques, es desestima l’al·legació. 

Al·legació V, realitzada per Drac Hotels. 

L’al·legació és la mateixa que la segona del Reial Mallorca, i es fonamenta en el mateix recurs d’alçada, 
per tant, i pel que fa a les consideracions tècniques, es desestima l’al·legació. 

Annex 3: informe tècnic emès pel tècnic de patrimoni etnològic en data 30 d’agost de 2006. 

DADES SOBRE EL BÉ OBJECTE DE LA DECLARACIÓ. 

Denominació:  Sistema hidràulic de la font de Mestre Pere, o font de na Pere. 

Denominació antiga:  Font de Xilbar (Font de Mestre Pere) 

Situació:  L’ullal de la font es troba actualment dins la possessió de Sa Cabana 
des Frares, en el punt on acaba el camí de Passatemps, a la confluència 
dels límits dels termes municipals de Palma, Valldemossa i Bunyola 
(aproximadament a les coordenades 6º 20’ 50’’ est i 39º 39’ 20’’ nord, 
a una cota d’uns 98 metres sobre el nivell de la mar). La síquia 
connecta l’ullal de la font amb la ciutat de Palma. 

Municipi:    Palma. 

Cronologia:  La font de Mestre Pere té el seu origen en l’època islàmica, ja que 
apareix documentada el segle XIII al Llibre del Repartiment de 
Mallorca amb el nom de font de Xilbar.  

Usos:  Civil. En l’actualitat, té un aprofitament hidràulic, per a la irrigació.  

Classificació del sòl:  Majoritàriament rústic. 

Propietat:  Privada des de la font fins a sa Cantimplori (ramal principal).  

Protecció existent:   Cap. 

Categoria proposada:  Bé d’Interès Cultural, amb categoria de monument. 

DESCRIPCIÓ. 

El bé objecte del present expedient constitueix un sistema hidràulic on l’aigua és impulsada per la força 
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de la gravetat, gràcies al pendent de les síquies. El manteniment d’aquest pendent (entorn al dos per mil) 
motiva que per salvar l’irregular orografia del terreny, hi hagi trams subterranis, trams en superfície i 
trams elevats la qual cosa es reflecteix en diferents solucions d’enginyeria (síquies, aqüeductes, sifons...). 

Es tracta d'una síquia que transitava fonamentalment descoberta. 

És inherent a la construcció de la síquia la creació d’un àmbit de servitud de pas del siquier per accedir a 
la pròpia síquia, als mecanismes de regulació del pas de l’aigua i per fer possible la neteja i el 
manteniment del sistema hidràulic. 

Trams i Elements del sistema: 

L’ULLAL DE LA FONT 

La font de Mestre Pere sorgeix en una vessant del terreny conformant una bassa o prat. Es tracta d’un 
manantial càrstic, de descàrrega brusca, de cabals gairebé nuls a l’estiu. 

LES SÍQUIES 

A partir de la font, la síquia discorre resseguint un torrentó, per les finques de Sa Cabana des Frares i Son 
Bibiloni. Hi ha dues síquies, una petita, serveix per canalitzar  una primera distribució regular de l’aigua; 
la segona síquia, més gran, anomenada Sa Cuixera, serveix per continuar la distribució de l’aigua i per 
drenar el cabal que raja de la font; el sobrant arriba per un torrentó al torrent Gros. Des d’aquest ramal 
principal surten, a ambdós costats, diversos ramals secundaris. El de major longitud correspon al que 
travessa la carretera de Sóller i passa per Son Serra, travessa el torrent de Bunyola i arriba als safareigs 
de Son Reus, continua per Son Reus i arriba al safareig de Son Frau, ja en el terme municipal de 
Marratxí. 

A principis del XVII, de resultes de la concessió sobre les aigües sobrants, es construeix en el mateix 
torrent un aqüeducte per tal de possibilitar el pas de l’aigua d’un costat a l’altre del torrent i conduir-la 
pel traçat, que també es construeix, de la nova síquia, la síquia dita de na Cerdana. 

Al final de l’aqüeducte, es fa una construcció, una caseta amb comportes, sa Cantimplori, la funció de la 
qual serà la d’un sifó, regulador del cabal d’aigua que circularà per la síquia que segueix a continuació. 
Sa Cantimplori marca l’inici de la síquia de na Cerdana. El recorregut de la síquia passa per les finques 
de ca n’Escafi, Can Cona, travessa el camí del Destre i un poc més envant la carretera de Sóller.  

ALTRES ELEMENTS 

A més de les síquies hi ha diversos elements que completen la riquesa patrimonial d’aquest sistema. Són 
esmentables dues casetes de comportes, la primera a l’inici del sistema, poc més avall de la font, i la 
darrera coneguda com sa Cantimplori, a sobre del Torrent Gros, al final de la síquia de Mestre Pere. Hi 
ha també algun aljub dins sa Cabana des Frares i diversos safareigs (Son Reus, sa Cabana des Frares, 
etc). S’han de destacar també els tres aqüeductes existents, a sa Cantimplori, a les proximitats del camí 
de Passatemps, i al ramal de Son Reus.  

MEMÒRIA HISTÒRICA DEL BÉ. 

La font de Mestre Pere apareix citada al Llibre del Repartiment, amb la denominació de font de Xilbar, 
fet que permet afirmar que el seu aprofitament es remunta a l’època islàmica. Tot i que l’alqueria de 
Xilbar ha estat identificada amb Son Térmens, sembla ser que des del segle XIII el control de la font 
estigué estretament vinculat a la possessió de Son Bibiloni, propietat de la Cartoixa de Valldemossa des 
de la segona meitat del XVI fins a la desamortització de 1835. Del segle XIV al XVII se succeïren una 
sèrie de plets i sentències entre Son Térmens i Son Bibiloni, majoritàriament favorables a Son Bibiloni. 
En l’actualitat, la font es troba dins els terrenys de la possessió de Sa Cabana des Frares. 

Entre els usos de l’aigua de la font de Mestre Pere, s’han d’esmentar l’aprofitament de la força de 
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l’aigua, el regadiu i el consum humà.  (L’Ajuntament de Palma té dret a aprotitar tots els excedents de la 
síquia). 

Respecte a l’aprofitament de la força de l’aigua, aquest es duia a terme a través dels molins. Al Llibre del 
Repartiment s’enumeren disset molins en relació a la font de Mestre Pere i al torrent Gros, tot i que en 
l’actualitat són de molt difícil localització.  

Tanmateix, l’ús més important fou el de l’aprofitament de l’aigua per a regadiu, ja sigui procedent del 
cabal principal de la font o de l’aigua sobrant.  

La percepció del cabal principal va evolucionar a través de l’adquisició o cessió dels drets d’ús d’aigua 
entre diverses propietats, especialment després de la subdivisió de les terres de Son Bibiloni arran de la 
desamortització. Així, des del segon terç del segle XIX es formà un nucli de possessions propietàries del 
cabal principal que eren les primeres en disposar de l’aigua, en tandes de distribució setmanal.  

D’altra banda, en les èpoques de major descàrrega, a les possessions propietàries els sobrava l’aigua. 
Aquest sobrant s’aprofitava bàsicament a dues zones, això és al Pla de Son Nebot i a Sa Indioteria. Un 
fet decisiu fou l’establiment de l’aigua sobrant o “aigües perdudes” per part de la Cartoixa, que donà lloc 
a l’aparició de la síquia de na Cerdana. Les primeres referències relacionades amb l’origen d’aquesta 
síquia daten de 1615, quan es documenta l’establiment de les aigües sobrants a favor de Joan Cerdà. 
L’any 1623 la comunitat de la Cartoixa establia definitivament les aigües sobrants a favor de Miquel 
Cerdà, fill del Joan Cerdà anteriorment esmentat. S’ha d’assenyalar que aquestes fites documentals han 
estat localitzades per Antoni Ginard i incorporades a un treball encara inèdit. Com apunta el mateix 
Ginard, fou l’antropònim Cerdà, procedent dels primers concessionaris de les aigües sobrants de la font 
de Mestre Pere, el que va donar lloc a la denominació de la síquia de na Cerdana.    

A banda del regadiu, l’aigua procedent de la font de Mestre Pere s’usava per omplir les cisternes de les 
cases de Sa Indioteria i altres zones de la perifèria de Palma. Tanmateix, al final del segle XIX existia la 
creença de que l’aigua de les fonts de Mestre Pere i de la Vila era menys pura que la procedent de na 
Bastera. Això implicà que es connectassin la xarxa de síquies de la font de Mestre Pere amb la de la font 
d’en Baster, per tal d’aprofitar l’aigua de la segona. Malgrat tot, devers 1910 es va recórrer de nou a les 
aigües de la font de Mestre Pere per al consum humà, probablement per una contaminació de la font d’en 
Baster a causa de les activitats fabrils d’Esporles. El 1972 fou el darrer any que passà aigua de la font per 
Sa Indioteria. Finalment, des del 1998, l’empresa municipal Emaya capta aigua de la font de Mestre Pere 
per aprofitar-la per al subministrament de la ciutat. 

En definitiva, podem afirmar que la font de Mestre Pere constituïa, juntament amb les aportacions més 
regulars i importants de la font de la Vila i de la font de na Bastera, la tercera font en importància per al 
subministrament històric d’aigua dins el terme municipal de Palma. A més, no sols subministrava aigua 
per regar o beure, sinó que era tot un referent col·lectiu. La xarxa de síquies que distribuïen l’aigua de la 
font de Mestre Pere tenia un gran abast territorial -Rosselló Verger, en un treball dels anys seixanta del 
segle XX li assignava uns trenta quilòmetres de recorregut- i el seu traçat fou decisiu en la formació 
d’assentaments com Sa Indioteria o el Pla de Son Nebot. 

PROPOSTA DE DELIMITACIÓ DEL BÉ AFECTAT. 

- RAMALS PRINCIPALS 

La declaració de Bé d’Interès Cultural afecta a la font i a bona  part de la síquia de Mestre Pere. En el cas 
de la síquia es considera que el BIC té una amplada de tres metres, comptats 1’5 a cada banda del centre 
de la síquia. 

Pel que fa a l’entorn de protecció, es veu coherent aplicar els Criteris de delimitació de l’àrea de protecció 
en els jaciments arqueològics definits pels Qanats l’any 1997: En aquest cas l’àrea de protecció vendrà 
definida per la projecció del qanat en superfície més 4 metres al voltant d’aquesta projecció. Aquests 
criteris, en els cas dels jaciments arqueològics, estan sent aplicats per la Comissió Insular d’Urbanisme i 
Patrimoni Històric. 
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Per tot això, el BIC es dota d’un entorn de protecció de quatre metres per banda, que únicament pot ser 
superat en aquells elements del sistema  que es consideri necessaris, tals com l’ull de la font, safareigs o 
aljubs, etc. La delimitació exacta d’aquests punts es pot consultar a la cartografia annexa.   

- RAMALS SECUNDARIS 

Els diversos ramals secundaris de la síquia, descrits al text i grafiats als plànols, tendràn una àrea 
protegida com a (BIC) d’un metre d’amplada (mesurat 50 cm a cada banda del centre de la síquia), 
dotant-la d’un entorn de protecció d’un metre a cada banda, que serà podrà ser ampliat en el cas 
d’elements vinculats al sistema com aljubs o safareigs (Veure cartografia).  

La suma de la síquia (BIC) i entorn arribarà als tres metres. 

 S’inclouen com a ramals secundaris, alguns brancals de la Síquia de Mestre Pere.  

Tots els elements vinculats al sistema hidràulic de la font de Mestre Pere que puguin aparèixer en futures 
obres i/o excavacions, tant en el ramal principal com en els secundaris, seran incorporats a aquest 
expedient i per tant, tendran la mateixa categoria i protecció que la resta de la síquia (Bé d’Interès 
Cultural amb categoria de Monument).  

INFORME SOBRE L’ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL BÉ. 

La part de la síquia corresponent a la font de Mestre Pere es conserva en bon estat i en funcionament, 
essent utilitzada tant per part de les possessions més properes com per l’empresa municipal Emaya a 
partir de la captació d’aigua de l’aqüífer que es va fer l’any 1998 per tal de destinar-la a l’abastament 
urbà.  

El conjunt de l’aqüeducte i Sa Cantimplori està en desús i mancat de manteniment.  

3) CRITERIS D’INTERVENCIÓ 

Pel que fa als criteris d’intervenció cal distingir el monument del seu entorn de protecció.  

a) En el cas del monument pròpiament dit, és dir, la franja que compren la font i la síquia (3 
metres) en el cas del ramal principal, o l’àrea d’un metre en el cas dels ramals secundaris, els 
criteris d’intervenció s’atendran al que diu l’article 41 de la  Llei 12/1998, de 21 de desembre, 
del patrimoni històric de les Illes Balears.  

b) En el cas de l’entorn de protecció del bé, és a dir, les dues franges laterals de quatre metres que 
flanquegen el monument en el cas del ramal principal, o les franges laterals d’un metre en el cas 
dels ramals secundaris, els criteris d’intervenció s’atendran al que diu el punt tercer de l’article 
41 de la  Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears: 

 El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé. Així mateix, es prohibirà qualsevol moviment de terres que 
comporti una alteració greu de la geomorfologia i de la topografia del territori i qualsevol abocament 
d’escombreries, runes o deixalles. 

Pel que fa als tancaments, es podran situar dins l’entorn de protecció del monument, però mai es podran 
col·locar dins l’àrea de definició del Bé d’Interès Cultural. Es recomana fer els tancaments amb barres de 
fusta i reixeta metàl·lica, que no impedeixen la contemplació de Bé.  

Es prohibeix la col·locació de canonades de qualsevol tipus de material a l’interior de les síquies. En cas 
de necessitat d’instal·lació de canonades, aquestes es podran enterrar dins l’entorn de protecció. 

Les síquies no es podran cobrir ni reblir. 
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Pel que fa als safareigs senyalats a la cartografia adjunta, es prohibeix el seu enderrocament o cobriment i 
sols es permetran obres de manteniment destinades a l’ emmagatzemament d’aigua.  

CONCLUSIONS.  

En conclusió, podem dir que el sistema hidràulic de la font de Mestre Pere, juntament amb el de la font de 
la Vila i el de na Bastera, constituïa la tercera font en importància per al subministrament històric d’aigua 
dins el terme de Palma.  

De les característiques descrites, es desprèn que no es poden deixar de tenir en compte els valors històrics, 
etnològics i culturals d’aquest bé, contemplats a la llei 12/98, de 21 de desembre, del patrimoni històric de 
les Illes Balears, els quals fan que aquest element sigui mereixedor de la màxima protecció que atorga la 
citada llei, és a dir, la de Bé d’Interès Cultural. 

D’entre les diferents categories que ofereix la llei, una vegada realitzats els estudis pertinents i segons la 
informació de la qual es disposa, entenem que la figura que millor s’ajusta a les característiques d’aquest 
element és la de Monument, tal i com apareix descrita als articles 5 i 6 d’aquesta llei. 

Així doncs, semblaria adient proposar la incoació de Bé d’Interès Cultural, amb categoria de monument, a 
favor del sistema hidràulic de la font de Mestre Pere  amb la delimitació de BIC i d’entorn de protecció 
que figura a la documentació gràfica adjunta. 

Per altra banda, s’ha considerat que les poques restes que es conserven de la síquia de na Cerdana al Camí 
140, al carretera Vella de Bunyola i al camí Nou NO són susceptibles d’una declaració de Bé d’Interès 
Cultural. Tot i això es recomana la seva inclusió dins el catàleg municipal de Palma ja que el 
desenvolupament urbanístic de la Ciutat amenaça la seva conservació.  

Annex 4: informe tècnic emès pel tècnic de patrimoni etnològic en data 21 de maig de 2008. 

Informe tècnic 

Vistes les consideracions establertes a l’informe de l’entitat consultiva realitzat per la UIB, per Catalina 
Cantarelles Camps i Jaume Andreu Galmés, amb data de 03-04-2007 i núm. de registre d’entrada al 
Consell de Mallorca 8336, en relació a la delimitació del bé afectat i del seu entorn de protecció, ES 
MODIFICA L’INFORME TÈCNIC INICIAL DE DATA  DE 30 D’AGOST DE 2006, QUE QUEDA 
SUBSTITUÏT PER AQUEST: 

EXP.: EXPEDIENT PER A LA INICIACIÓ DEL PROCEDIMENT DE DECLARACIÓ COM A BÉ 
D’INTERÈS CULTURAL, AMB CATEGORIA DE MONUMENT, A FAVOR DEL SISTEMA 
HIDRÀULIC DE LA FONT DE MESTRE PERE (TERMES MUNICIPALS DE PALMA, BUNYOLA I 
VALLDEMOSSA). 

DADES SOBRE EL BÉ OBJECTE DE LA DECLARACIÓ. 

Denominació:  Sistema hidràulic de la font de Mestre Pere, o font de na Pere. 

Denominació antiga:  Font de Xilbar (Font de Mestre Pere) 

Situació:  L’ullal de la font es troba actualment dins la possessió de Sa Cabana 
des Frares, en el punt on acaba el camí de Passatemps, a la confluència 
dels límits dels termes municipals de Palma, Valldemossa i Bunyola 
(aproximadament a les coordenades 6º 20’ 50’’ est i 39º 39’ 20’’ nord, 
a una cota d’uns 98 metres sobre el nivell de la mar). La síquia 
connecta l’ullal de la font amb la ciutat de Palma. 

Municipis:    Palma, Bunyola i Valldemossa. 

Cronologia:  La font de Mestre Pere té el seu origen en l’època islàmica, ja que 
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apareix documentada el segle XIII al Llibre del Repartiment de 
Mallorca amb el nom de font de Xilbar.  

Usos:  Civil. En l’actualitat, té un aprofitament hidràulic, per a la irrigació.  

Classificació del sòl:  Majoritàriament rústic. 

Propietat:  Privada des de la font fins a sa Cantimplori (ramal principal).  

Protecció existent:   Cap. 

Categoria proposada:  Bé d’Interès Cultural, amb categoria de monument. L’informe de la entitat 
consultiva (UIB) argumenta que a aquesta declaració li correspon necessàriament la categoria de Lloc 
històric... perquè permet incloure en la protecció la unitat històrica, etnològica i paisatgística que formen 
la font i el sistema hidràulic, tant en si mateix com amb els altres elements estretament relacionats. 

Lloc històric ve definit a la Llei 12/1998 com “lloc o paratge natural susceptible de delimitació espacial 
unitària que es pot vincular a esdeveniments o records del passat, creacions culturals o de la natura, que té 
un interès destacat des del punt de vista històric, artístic, arqueològic, històrico-industrial, paleontològic, 
etnològic, antropològic, social, científic o tècnic”, definició que deriva en la seva major part de la 
legislació estatal vigent (llei 16/85) en la que defineix “sitio histórico” com “lugar o parage natural 
vinculado a aconteciomientos o recuerdos del pasado, a tradiciones populares, creaciones culturales o de 
la naturaleza y a obras del hombre que posean valor histórico, etnológico, paleontologico, y 
antropológico”. 

Per altra banda, el Monument ve definit a la Llei 12/1998 com “edifici, obra o estructura arquitectònica 
i/o d’enginyeria d’interès històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, històricoindustrial, etnològic, 
social, científic o tècnic”.  

Entenem que la síquia de Mestre Pere, amb els seus ramals, aqüeductes i safareigs, constitueix una obra 
d’enginyeria amb un altíssim interès etnològic, però en cap cas vinculat o relacionat amb un espai on 
s’hagi produït un fet de gran significació històrica, cultural, científica, etc. 

Per tant, en base a tot l’exposat fins ara i d’acord amb l’article 6, de la llei 12/98, del 
patrimoni històric de les Illes Balears, de 21 de desembre de 1998, la figura adequada 
per a la correcta protecció d’aquest sistema hidràulic és la de MONUMENT i NO la de 
LLOC HISTÒRIC. L’ampliació de l’entorn de protecció, que afecta als horts propers i a 
les cases de possessió vinculades a aquest sistema, garanteix la conservació de la unitat 
paisatgística de la zona protegida. Cal recordar que segons la vigent llei de patrimoni de 
1998:  
 El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé. Així mateix, es prohibirà qualsevol moviment de terres que 
comporti una alteració greu de la geomorfologia i de la topografia del territori i qualsevol abocament 
d’escombreries, runes o deixalles. 

DESCRIPCIÓ. 

El bé objecte del present expedient constitueix un sistema hidràulic on l’aigua és impulsada per la força 
de la gravetat, gràcies al pendent de les síquies. El manteniment d’aquest pendent (entorn al dos per mil) 
motiva que per salvar l’irregular orografia del terreny, hi hagi trams subterranis, trams en superfície i 
trams elevats la qual cosa es reflecteix en diferents solucions d’enginyeria (síquies, aqüeductes, sifons...). 

Es tracta d'una síquia que transitava fonamentalment descoberta. 

És inherent a la construcció de la síquia la creació d’un àmbit de servitud de pas del siquier per accedir a 
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la pròpia síquia, als mecanismes de regulació del pas de l’aigua i per fer possible la neteja i el 
manteniment del sistema hidràulic. 

Trams i Elements del sistema: 

L’ULLAL DE LA FONT 

La font de Mestre Pere sorgeix en una vessant del terreny conformant una bassa o prat. Es tracta d’un 
manantial càrstic, de descàrrega brusca, de cabals gairebé nuls a l’estiu. 

LES SÍQUIES 

A partir de la font, la síquia discorre resseguint un torrentó, per les finques de Sa Cabana des Frares i Son 
Bibiloni. Hi ha dues síquies, una petita, serveix per canalitzar  una primera distribució regular de l’aigua; 
la segona síquia, més gran, anomenada Sa Cuixera, serveix per continuar la distribució de l’aigua i per 
drenar el cabal que raja de la font; el sobrant arriba per un torrentó al torrent Gros. Des d’aquest ramal 
principal surten, a ambdós costats, diversos ramals secundaris. El de major longitud correspon al que 
travessa la carretera de Sóller i passa per Son Serra, travessa el torrent de Bunyola i arriba als safareigs 
de Son Reus, continua per Son Reus i arriba al safareig de Son Frau, ja en el terme municipal de 
Marratxí. 

A principis del XVII, de resultes de la concessió sobre les aigües sobrants, es construeix en el mateix 
torrent un aqüeducte per tal de possibilitar el pas de l’aigua d’un costat a l’altre del torrent i conduir-la 
pel traçat, que també es construeix, de la nova síquia, la síquia dita de na Cerdana. 

Al final de l’aqüeducte, es fa una construcció, una caseta amb comportes, sa Cantimplori, la funció de la 
qual serà la d’un sifó, regulador del cabal d’aigua que circularà per la síquia que segueix a continuació. 
Sa Cantimplori marca l’inici de la síquia de na Cerdana. El recorregut de la síquia passa per les finques 
de ca n’Escafi, Can Cona, travessa el camí del Destre i un poc més envant la carretera de Sóller.  

ALTRES ELEMENTS 

A més de les síquies hi ha diversos elements que completen la riquesa patrimonial d’aquest sistema. Són 
esmentables dues casetes de comportes, la primera a l’inici del sistema, poc més avall de la font, i la 
darrera coneguda com sa Cantimplori, a sobre del Torrent Gros, al final de la síquia de Mestre Pere. Hi 
ha també algun aljub dins sa Cabana des Frares i diversos safareigs (Son Reus, sa Cabana des Frares, 
etc). S’han de destacar també els tres aqüeductes existents, a sa Cantimplori, a les proximitats del camí 
de Passatemps, i al ramal de Son Reus.  

Estretament vinculades al sistema hidràulic s’han de destacar les cases de les possessions de sa Cabana 
des Frares, Son Bibiloni i Son Reus. També és important destacar l’existència del camí de Passatemps, 
amb les seves fites. 

MEMÒRIA HISTÒRICA DEL BÉ. 

La font de Mestre Pere apareix citada al Llibre del Repartiment, amb la denominació de font de Xilbar, 
fet que permet afirmar que el seu aprofitament es remunta a l’època islàmica. Tot i que l’alqueria de 
Xilbar ha estat identificada amb Son Térmens, sembla ser que des del segle XIII el control de la font 
estigué estretament vinculat a la possessió de Son Bibiloni, propietat de la Cartoixa de Valldemossa des 
de la segona meitat del XVI fins a la desamortització de 1835. Del segle XIV al XVII se succeïren una 
sèrie de plets i sentències entre Son Térmens i Son Bibiloni, majoritàriament favorables a Son Bibiloni. 
En l’actualitat, la font es troba dins els terrenys de la possessió de Sa Cabana des Frares. 

Entre els usos de l’aigua de la font de Mestre Pere, s’han d’esmentar l’aprofitament de la força de 
l’aigua, el regadiu i el consum humà.  (L’Ajuntament de Palma té dret a aprotitar tots els excedents de la 
síquia). 
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Respecte a l’aprofitament de la força de l’aigua, aquest es duia a terme a través dels molins. Al Llibre del 
Repartiment s’enumeren disset molins en relació a la font de Mestre Pere i al torrent Gros, tot i que en 
l’actualitat són de molt difícil localització.  

Tanmateix, l’ús més important fou el de l’aprofitament de l’aigua per a regadiu, ja sigui procedent del 
cabal principal de la font o de l’aigua sobrant.  

La percepció del cabal principal va evolucionar a través de l’adquisició o cessió dels drets d’ús d’aigua 
entre diverses propietats, especialment després de la subdivisió de les terres de Son Bibiloni arran de la 
desamortització. Així, des del segon terç del segle XIX es formà un nucli de possessions propietàries del 
cabal principal que eren les primeres en disposar de l’aigua, en tandes de distribució setmanal.  

D’altra banda, en les èpoques de major descàrrega, a les possessions propietàries els sobrava l’aigua. 
Aquest sobrant s’aprofitava bàsicament a dues zones, això és al Pla de Son Nebot i a Sa Indioteria. Un 
fet decisiu fou l’establiment de l’aigua sobrant o “aigües perdudes” per part de la Cartoixa, que donà lloc 
a l’aparició de la síquia de na Cerdana. Les primeres referències relacionades amb l’origen d’aquesta 
síquia daten de 1615, quan es documenta l’establiment de les aigües sobrants a favor de Joan Cerdà. 
L’any 1623 la comunitat de la Cartoixa establia definitivament les aigües sobrants a favor de Miquel 
Cerdà, fill del Joan Cerdà anteriorment esmentat. S’ha d’assenyalar que aquestes fites documentals han 
estat localitzades per Antoni Ginard i incorporades a un treball encara inèdit. Com apunta el mateix 
Ginard, fou l’antropònim Cerdà, procedent dels primers concessionaris de les aigües sobrants de la font 
de Mestre Pere, el que va donar lloc a la denominació de la síquia de na Cerdana.    

A banda del regadiu, l’aigua procedent de la font de Mestre Pere s’usava per omplir les cisternes de les 
cases de Sa Indioteria i altres zones de la perifèria de Palma. Tanmateix, al final del segle XIX existia la 
creença de que l’aigua de les fonts de Mestre Pere i de la Vila era menys pura que la procedent de na 
Bastera. Això implicà que es connectassin la xarxa de síquies de la font de Mestre Pere amb la de la font 
d’en Baster, per tal d’aprofitar l’aigua de la segona. Malgrat tot, devers 1910 es va recórrer de nou a les 
aigües de la font de Mestre Pere per al consum humà, probablement per una contaminació de la font d’en 
Baster a causa de les activitats fabrils d’Esporles. El 1972 fou el darrer any que passà aigua de la font per 
Sa Indioteria. Finalment, des del 1998, l’empresa municipal Emaya capta aigua de la font de Mestre Pere 
per aprofitar-la per al subministrament de la ciutat. 

En definitiva, podem afirmar que la font de Mestre Pere constituïa, juntament amb les aportacions més 
regulars i importants de la font de la Vila i de la font de na Bastera, la tercera font en importància per al 
subministrament històric d’aigua dins el terme municipal de Palma. A més, no sols subministrava aigua 
per regar o beure, sinó que era tot un referent col·lectiu. La xarxa de síquies que distribuïen l’aigua de la 
font de Mestre Pere tenia un gran abast territorial -Rosselló Verger, en un treball dels anys seixanta del 
segle XX li assignava uns trenta quilòmetres de recorregut- i el seu traçat fou decisiu en la formació 
d’assentaments com Sa Indioteria o el Pla de Son Nebot.           

PROPOSTA DE DELIMITACIÓ DEL BÉ AFECTAT. 

La declaració de Bé d’Interès Cultural afecta a la font i a tota la síquia de Mestre Pere. En el cas de la 
síquia es considera que el BIC té una amplada de tres metres, comptats 1’5 a cada banda del centre de la 
síquia. 

Tots els elements vinculats al sistema hidràulic de la font de Mestre Pere que puguin aparèixer en futures 
obres i/o excavacions, seran incorporats a aquest expedient i per tant, tendran la mateixa categoria i 
protecció que la resta de la síquia (Bé d’Interès Cultural amb categoria de Monument).  

ENTORN DE PROTECCIÓ 

Per tal de seguir les determinacions establertes per l’entitat consultiva, que demana incloure: 

- Les cases de les possessions de sa Cabana des Frares, Son Bunyola i Son Reus. 

-  Els elements del paisatge natural agrícola tradicional propi de les explotacions per on 
discorre el sistema hidràulic. 
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el BIC es dota d’un entorn de protecció suficientment ampli, que s’especifica a la cartografia adjunta i 
que en cap cas serà inferior als quatre metres a cada banda de la síquia.  

Altres elements inclosos dins el nou entorn delimitat 

• Cases de Son Bibiloni. Situada a la carretera de Sóller, prop de les possessions de Son Calco, 
Son Serra, Son Reus, la Cabana dels Frares i Can Maià, apareix al catàleg històric, artístic, 
arquitectònic i  paisatgístic de Palma amb número de clau 44/02 i grau de protecció A2.  

Son Bibiloni sorgeix d’una alqueria àrab coneguda amb el nom d’Al-Fatah. Un segle després de 
la Conquesta apareix amb el nom de Son na Móra, i com a propietat de Gabriel Bibiloni el 1519. 
Amb successives compres va passar a ser propietat dels cartoixos de Valldemossa, que 
construïren les noves cases a partir de 1754 i que la mantengueren la propietat fins als processos 
desamortitzadors del segle  XIX. 

La casa, d’aspecte rural, presenta un planta de tres ales rectangulars unides formant una “U” amb 
la clastra al centre. L’ala oest s’estructura amb planta baixa, pis i porxo; l’ala sud amb planta 
baixa i pis, i l’ala de llevant amb una sola planta. 

La façana principal, ubicada a l’ala oest, presenta el portal forà, desplaçat, i definit per un arc 
rodó rematat per un escut dels cartoixos. Les obertures es distribueixen regularment, amb dos 
finestrons a la planta baixa, quatre al primer pis i altres quatre a la planta porxo. A banda i banda 
d’aquesta façana s’entenen dos trams de paret d’esquena d’ase que tancava el jardí. Les parets es 
presenten arrebossades, deixant veure part de les pedres de davall, i carreus de pedra a les 
obertures i cantonades.   

El vestíbul presenta coberta de volta de creueria amb l’escut dels cartoixans. En aquest espai s’hi 
troben dos portals allindanats que donaven accés als estatges dels pagesos, amb volta de canó, i 
l’altre a la capelkla, dividida en dos trams per un arc carpanell i cobertes amb volta de canó i 
volta estrellada respectivament. 

La clastra es presenta empedrada i amb un arc carpanell a cada costat. Des de l’arc situat enfront 
del vestíbul s’accedeix a les cases dels senyors. De la clastra destaca un banc allargasat de pedra, 
amb l’escut trinitari i un coll de font d’estructura octogonal.  

Al nord de la clastra es troben les antigues cases dels amos i  l’antiga tafona. Als pisos de les 
altres ales, ara molt transformades, es trobaben antigament les cel.les dels cartoixos. 

• Cases de sa Cabana des Frares.  Situades entre la carretera de Sóller i la de Valldemossa, les 
cases de Sa Cabana des Freres es troben a la finca remanent de Sa Cabana des Frares, entre 
s’Hort de Son serra, el Camí Carrer de Monsenyor Mairata i el camí de Son Bibiloni. 

El conjunt actual agrupa les cases principals, la casa dels amos i un conjunt d’antigues 
dependències agropecuàries. 

Les cases principals presenten quatre cossos que s’organitzen entorn de la clastra central. La 
façana principal mostra una disposició simètrica de tres plantes d’alçat i un cos adossat al lateral 
esquerra, d’una sola planta. 

La planta baixa s’organitza a partir del portal forà, centrat, definit per un arc carpanell, i dues 
finestres adintellades a banda i banda. Al primer pis, coincidint amb el portal forà, es situa una 
finestra balconera i dues finestres restangulars a banda i banda. Al porxo s’obren cinc obertures 
d’arc de mig punt.  

El cos adossat s’estructura amb una sola planta i terrassa, coberta parcialment, amb balustrada. 
La façana principal, continuació de la de les cases, es configura amb portal d’arc carpanell i 
finestra adintellada. La façana lateral presenta dos portals contigus definits per un arc carpanell. 
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La resta de façanes no presenten cap element destacat i una distribució irregular de les obertures. 

Totes les façanes es presenten referides, amb carreus a les obertures i cantonades. 

Darrera les cases es situen les cases dels amos, amb planta baixa i pis, que presenten una façana 
amb distribució regular de les obertures, i tot un conjunt de dependències agràries: la granja 
avícola, amb espai per un forn, sales de matances, i magatzem; el magatzem de les garroves ;  un 
conjunt de magatzems i quadra, allargassats i disposats en “U”;  un taller , i petit magatzem junt 
a un safareig. 

• Cases de Son Reus, amb el safareig 

• Restes de l’antic aqüeducte de Son Reus 

• Camí de Passatemps amb les seves fites. 

INFORME SOBRE L’ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL BÉ. 

La part de la síquia corresponent a la font de Mestre Pere es conserva en bon estat i en funcionament, 
essent utilitzada tant per part de les possessions més properes com per l’empresa municipal Emaya a 
partir de la captació d’aigua de l’aqüífer que es va fer l’any 1998 per tal de destinar-la a l’abastament 
urbà.  

El conjunt de l’aqüeducte i Sa Cantimplori està en desús i mancat de manteniment.  

3) CRITERIS D’INTERVENCIÓ 

Pel que fa als criteris d’intervenció cal distingir el monument del seu entorn de protecció.  

a) En el cas del monument pròpiament dit, és dir, la franja que compren la font i la síquia (3 
metres), els criteris d’intervenció s’atendran al que diu l’article 41 de la  Llei 12/1998, de 21 de 
desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears.  

Es prohibeix la col·locació de canonades de qualsevol tipus de material a l’interior de les síquies. 
En cas de necessitat d’instal·lació de canonades, es podrà autoritzar soterrar aquestes canonades 
dins l’entorn de protecció. 

Les síquies no es podran cobrir ni reblir amb qualsevol material o construcció. 

Pel que fa als safareigs senyalats a la cartografia adjunta, es prohibeix el seu enderrocament o 
cobriment i sols es permetran obres de manteniment destinades a l’ emmagatzemament d’aigua.  

b) En el cas de l’entorn de protecció del bé, els criteris d’intervenció s’atendran al que diu el punt 
tercer de l’article 41 de la  Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes 
Balears: 

 El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé. Així mateix, es prohibirà qualsevol moviment de terres que 
comporti una alteració greu de la geomorfologia i de la topografia del territori i qualsevol abocament 
d’escombreries, runes o deixalles. 

La vàlua paisatgística de la zona declarada BIC i el seu entorn de protecció fa especialment necessari 
minimitzar qualsevol tipus d’actuació dins l’entorn de protecció del BIC. La visualització del paisatge, 
originat a partir del sistema hidràulic és tan important com la contemplació del mateix sistema hidràulic. 
Així mateix, i pel que fa al camí de Passatemps, s’ha de mantenir el seu ferm actual, de terra, sense 
disposar-hi cap tipus de ciment o asfalt. 
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Pel que fa als tancaments, es podran situar dins l’entorn de protecció del monument, però mai es podran 
col·locar dins l’àrea de definició del Bé d’Interès Cultural. Els tancaments s’hauran de fer amb barres o 
pals de fusta i reixeta metàl·lica, que no impedeixen la contemplació de Bé.  
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CONCLUSIONS.  

En conclusió, podem dir que el sistema hidràulic de la font de Mestre Pere, juntament amb el de la font 
de la Vila i el de na Bastera, constituïa la tercera font en importància per al subministrament històric 
d’aigua dins el terme de Palma.  

De les característiques descrites, es desprèn que no es poden deixar de tenir en compte els valors 
històrics, etnològics i culturals d’aquest bé, contemplats a la llei 12/98, de 21 de desembre, del patrimoni 
històric de les Illes Balears, els quals fan que aquest element sigui mereixedor de la màxima protecció 
que atorga la citada llei, és a dir, la de Bé d’Interès Cultural. 

D’entre les diferents categories que ofereix la llei, una vegada realitzats els estudis pertinents i segons la 
informació de la qual es disposa, entenem que la figura que millor s’ajusta a les característiques d’aquest 
element és la de Monument, tal i com apareix descrita als articles 5 i 6 d’aquesta llei. 

Així doncs, semblaria adient proposar la incoació de Bé d’Interès Cultural, amb categoria de monument, 
a favor del sistema hidràulic de la font de Mestre Pere  amb la delimitació de BIC i de l’entorn de 
protecció que figura a la documentació gràfica adjunta. La considerable extensió de l’entorn es fa per 
salvaguardar la qualitat paisatgística d’aquesta àrea, una de les darreres zones agrícoles de l’entorn de 
Palma, estretament vinculades al sistema hidràulic protegit. 

Per altra banda, s’ha considerat que les poques restes que es conserven de la síquia de na Cerdana al 
Camí 140, al carretera Vella de Bunyola i al camí Nou NO són susceptibles d’una declaració de Bé 
d’Interès Cultural. Tot i això es recomana la seva inclusió dins el catàleg municipal de Palma ja que el 
desenvolupament urbanístic de la Ciutat amenaça la seva conservació.  

La presidenta dóna la paraula al Sr. Pere Felip, com a portaveu de la Unió 
d’Associacions de Mallorca, el qual pronuncia la següent intervenció: 

“Honorable senyora presidenta, honorables senyores i senyors consellers:  

La Unió d’Associacions de Mallorca no pot estar més d’acord amb aquesta proposta a 
favor de la font de mestre Pere i la síquia de na Cerdana.  
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L’espoli sofert , històricament, per Mallorca, i molt especialment en els últims 40 o 50 
anys, fa feredat i, com tothom sap, una bona part de les malifetes al patrimoni s’han 
produït recentment, quan els governants i la societat en general disposaven de més 
informació i rigor per obrar en conseqüència.  

La cobdícia, el diner fàcil i ràpid i una aculturació potent han fet de la nostra illa un 
“ecce homo” territorial i patrimonial. A dia d’avui, encara, la piqueta assedegada de 
destrucció cau de forma funesta sobre edificis del centre i de la perifèria de Palma i 
passa el mateix a altres ciutats i viles de Mallorca.  

Qui no recorda l’hostal Arxiduc o el Frontó Balear?. Tothom argumentarà que eren 
temps més foscos i obscurantistes ...  Però, i el Pont des Tren, esbucat amb tant de 
menyspreu i cinisme? i l’Hospital de Son Espases ... que tard o d’hora es convertirà en 
la tomba política de molts dels nostres representants i governants actuals? 

Tots coneixem molt bé la fragilitat i també la fortalesa d’una terra tan vella i antiga com 
la nostra. L’herència rebuda dels avantpassats no ha estat ben custodiada. Les ferides 
obertes ragen, i l’ungüent balsàmic només fa acte de presència de forma tímida.  

Propostes com la d’avui, de declaració de bé d’interès cultural, amb la categoria de 
monument, a favor del sistema hidràulic de la font de mestre Pere i la síquia de na 
Cerdana, assenyalen el bon camí, encara que la llosa de Son Espases és molt feixuga”.  

Tot seguit, es fa la votació. 

S’aprova per unanimitat. 

DEPARTAMENT D’HISENDA I INNOVACIÓ 

PUNT 9. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE 
SUBVENCIONS DEL CONSELL DE MALLORCA PER A L'ANY 2009 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament 
d’Hisenda i Innovació:  
Atès que des dels departament d’Esports i Promoció Sociocultural i Cooperació Local  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 2009.  

Atès que aquestes modificacions afecten al Pla Estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a 
l'any 2009 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 2009 en el sentit 
següent: 

DEPARTAMENT D’ESPORTS I PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL 

DIRECCIÓ INSULAR D’ESPORTS 

Als Objectius específics per destinatari o convocatòria, suprimir: 
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11. Conveni amb el Comitè Comarcal de e.e. Campos. 

El Comitè Comarcal de l’Esport Escolar de Campos  desenvolupa el programa “L’Esport per a l’Edat 
Escolar“, nivell bàsic per a la promoció de la pràctica de l’exercici físic per part de la comarca de 
Migjorn, l’objectiu del qual és promoure la pràctica d’activitats físiques i esportives amb caràcter lúdic i 
recreatiu, fora de l’horari lectiu, a més d’aconseguir el desenvolupament integral del nin mitjançant la 
realització d’aquestes activitats, adaptades al seu nivell i edat. 

El Comitè Comarcal de l’ Esport Escolar de Campos és una entitat privada sense ànim de lucre, l’objecte 
de la qual és, d’acord amb els seus estatuts, el foment i la pràctica física i esportiva fora de l’àmbit 
federatiu, a la comarca del Migjorn de Mallorca 

14. Conveni amb el Comitè Comarcal de e.e. Montuïri. 

El Comitè Comarcal de l’Esport Escolar de Montuïri  desenvolupa el programa “L’Esport per a l’Edat 
Escolar“, nivell bàsic per a la promoció de la pràctica de l’exercici físic per part de la comarca des Pla, 
l’objectiu del qual és promoure la pràctica d’activitats físiques i esportives amb caràcter lúdic i recreatiu, 
fora de l’horari lectiu, a més d’aconseguir el desenvolupament integral del nin mitjançant la realització 
d’aquestes activitats, adaptades al seu nivell i edat. 

El Comitè Comarcal de l’ Esport Escolar de Montuïri és una entitat privada sense ànim de lucre, l’objecte 
de la qual és, d’acord amb els seus estatuts, el foment i la pràctica física i esportiva fora de l’àmbit 
federatiu, a la comarca des Pla de Mallorca 

16. Conveni amb el Comitè Comarcal de e.e. Inca. 

El Comitè Comarcal de l’Esport Escolar d’ Inca desenvolupa el programa “L’Esport per a l’Edat 
Escolar“, nivell bàsic per a la promoció de la pràctica de l’exercici físic per part de la comarca des 
Raiguer, l’objectiu del qual és promoure la pràctica d’activitats físiques i esportives amb caràcter lúdic i 
recreatiu, fora de l’horari lectiu, a més d’aconseguir el desenvolupament integral del nin mitjançant la 
realització d’aquestes activitats, adaptades al seu nivell i edat. 

El Comitè Comarcal de l’ Esport Escolar d’ Inca és una entitat privada sense ànim de lucre, l’objecte de la 
qual és, d’acord amb els seus estatuts, el foment i la pràctica física i esportiva fora de l’àmbit federatiu, a 
la comarca des Raiguer de Mallorca 

Al Pressupost previst, allà on deia: 

Partides nominatives 

PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
60 45209 48907 Conveni amb la Federació Balear de Vela per 

l’organització del S.A.R. Princesa Sofia 2008 
30.000,00 

60 45201 48902 Cv/ Comitè comarcal e.e. Campos 33.000,00 
60 45201 48905 Cv/ Comitè comarcal e.e. Montuïrir 35.500,00 
60 45201 48907 Cv/ Comitè comarcal e.e. Inca 34.500,00 
60 45201 48910 Conveni comitè temps lliure i promoció 

esportiva 
360.000,00 

Ha de dir: 

PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
60 45209 48907 Conveni amb la Federació Balear de Vela per 

l’organització del S.A.R. Princesa Sofia 2008 
60.000,00 

60 45201 48910 Conveni comitè temps lliure i promoció 
esportiva 

853.000,00 
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DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL 

DIRECCIÓ INSULAR D’ASSESORAMENT LOCAL 

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

Allà on deia: 

6. Convocatòria de subvencions a favor de les Corporacions Locals per a accions i programes de foment 
de l’economia i l’ocupació. 

- Impulsar la realització d’actuacions que tinguin per finalitat el desenvolupament econòmic, 
la promoció i diversificació de l’economia mallorquina, el desenvolupament local. Ajuts per 
la realització de fires locals. 

- Promoure el paper de les administracions locals en el desenvolupament de l’economia social 
i solidària, iniciatives econòmiques de sostenibilitat ecològica i afavoridores de la cohesió 
social. 

Ha de dir: 

6. Convocatòria de subvencions a favor de les Corporacions Local per a accions i programes de foment de 
l’economia i l’ocupació  

- Impulsar la realització d’actuacions que tinguin per finalitat el desenvolupament econòmic, 
la promoció i diversificació de l’economia mallorquina, el desenvolupament local. Ajuts per 
inversió en la realització de fires locals. 

- Promoure el paper de les administracions locals en el desenvolupament de l’economia social 
i solidària, iniciatives econòmiques de sostenibilitat ecològica i afavoridores de la cohesió 
social. 

A l'apartat 5. "Pressupost previst"  

Allà on deia : 

Convocatòria subvencions 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

65.72120.46200 TRANSFERÈNCIES A AJUNTAMENTS EE.LL. 
P/FOMENT ECONOMIA ENTITATS LOCALS 100.000,00 

Ha de dir: 

Convocatòria subvencions 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

65.72120.76203 TRANSFERÈNCIES A AJUNTAMENTS EE.LL. 
P/FOMENT ECONOMIA ENTITATS LOCALS 100.000,00 

La presidenta dóna la paraula al Sr. Pere Felip, com a portaveu de la Unió 
d’Associacions de Mallorca, el qual pronuncia la següent intervenció: 

“Honorable Sra. presidenta, honorables senyores i senyors consellers. 

La Unió d’Associacions de Mallorca considera summament important aquesta proposta 
de modificació del Pla estratègic de subvencions per a l’any 2009 doncs, segons la 
nostra opinió, el Consell de Mallorca, des de l’inici de la present legislatura i fins a 
l’actualitat, no ha estat a l’altura de les circumstàncies en el tema de les subvencions. 
 



 125 

Per tant, hi urgeix una modificació coherent, seriosa i responsable, i direm per què: 
Segons el nostre criteri, per tal de posar-ne un exemple veraç, el col·lectiu de la tercera 
edat (el més important i nombrós de tot Mallorca), en 2008, ha estat objecte d’un injust i 
inadmissible tracte per part del Consell Insular de Mallorca pel que fa a les subvencions. 

El col·lectiu de la tercera edat (que, en teoria, és clar que hauria de ser objecte del 
màxim respecte i aviciadura), d’ençà que el Pacte de Progrés duu la batuta, només ha 
rebut rossegons i miques i, a més a més, amb comptagotes. 

I del pagament dels lloguers dels locals a les entitats de gent gran basta dir, amb pena i 
preocupació, que se’n deuen uns set mesos a la gairebé totalitat dels clubs. Fet, aquest, 
molt delicat (que mai no havia succeït) i que no existeix qualificatiu al diccionari per 
poder-lo definir degudament. Aquest fet, més aviat, es defineix per si mateix. 

I, per descomptat, no en culparem –Déu ens n’alliberi!– la consellera de l’àrea 
sociocultural, la Sra. Dolça Mulet, de marginar, debilitar, menysprear i dur a la 
bancarrota social i econòmica, al caos, a les entitats de la gent gran. No! La Sra. Dolça 
Mulet, com s’ha de suposar, no sap fer miracles. I ha hagut de navegar amb un més que 
miserable pressupost que li ha estat assignat per l’equip de govern. I en ser més que 
miserable el pressupost, més miserables han estat les subvencions que ha rebut el 
col·lectiu de majors. En una paraula, que al col·lectiu de la tercera edat, contra tota 
lògica, el Consell Insular de Mallorca, fins a la data, li està fent, com qui diu, la maça i 
el cullerot.  

Per tant, per canviar el nefast rumb de les subvencions al col·lectiu de la tercera edat és 
imprescindible que l’equip de govern del Consell de Mallorca del Pacte de Progrés doni 
els doblers suficients a la Conselleria que dirigeix la Sra. Dolça Mulet amb la finalitat 
que pugui concedir subvencions dignes (sense prebendes ni privilegis) a totes les 
associacions de la tercera edat de Mallorca i, també, pugui abonar els lloguers amb 
puntualitat. 

Perquè ja és el súmmum que la consellera Sra. Dolça Mulet (segons les nostres fonts, 
dignes de crèdit) hagi estat pagant, fins fa poc temps, de la seva butxaca particular els 
segells de les cartes de correus... Increïble, però cert! 

Senyores i senyors de l’equip de govern del Pacte de Progrés, la Unió d’Associacions de 
Mallorca els sol·licita, els exigeix, que no deixin més a l’estacada ni a la Sra. Dolça 
Mulet ni al col·lectiu de la gent gran. Modifiquin, amb sentit comú, les subvencions per 
a aquest any 2009; en cas contrari, les associacions de la tercera edat podran dir allò 
d’apaga y vámonos.” 

Tot seguit, es fa la votació. 

S’aprova per unanimitat. 

PUNT 10. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 3 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2009.  

Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta: 

Aquesta Presidència, per Providència de dia 13 de febrer de 2009, 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 2009, a 
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l’objecte de poder atendre algunes despeses, les partides a les quals s’havien d’imputar no s’havien 
incloses en el pressupost de 2009 o no tenen crèdit suficient. 

Vist que la Intervenció d’aquest Consell Insular ha emès el dictamen preceptiu, amb data de 16 de febrer 
de 2009, 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 les bases núm. 10 i 12 de les d’execució del pressupost per a 2009 he 
resolt de proposar al Ple de la Corporació el següent 

ACORD: 

PRIMER.- Aprovar l’expedient núm. 3 de modificació de crèdits en el pressupost propi de 2009, d’acord 
amb el següent detall: 

EXPEDIENT NÚM. 3 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2009  

    
* CRÈDITS EXTRAORDINARIS (CEX-01/09)  
    

Partida Descripció Import Projecte 
    
65·72120·76200 Transferències a ajuntaments ee.ll. p/foment economia 

entitats locals 
100.000,00 �   

    

TOTAL AUGMENTS PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS 100.000,00 �   

    

FONTS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
    

1) Baixes per anul·lació 
    
Partida Descripció Import Projecte 
    
65·72120·46200 Transferències a ajuntaments ee.ll. p/foment economia 

entitats locals 
100.000,00 �   

    

Total baixes per anul·lació 100.000,00 �   
    

2) Romanent de tresoreria 
    
Partida Descripció Import Projecte 
    
        
    

Total romanent de tresoreria p/finançament crèdits extraordinaris 0,00 �   
    

3) Majors ingressos recaptats 
    
Partida Descripció Import Projecte 
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Total majors ingressos 0,00 �   
    

TOTAL FONTS DE FINANÇAMENT PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS 100.000,00 �   
    
* TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS (TRA-02/09) 
        

A) Augment de crèdits per transferències 
        

Partida Descripció Import Projecte 
        
00·32100·48901 Aportació Fundació Democràcia i Govern Local 250,00 �   
60·45201·48910 Conveni Comité Temps Lliure i Promoció Esportiva 493.000,00 �   
60·45209·48907 Ap. Consorci trofeu SAR Princesa Sofia-Mapfre 30.000,00 �   
        

  TOTAL AUGMENTS 523.250,00 �   
        

B) Disminucions de crèdits per transferències 
        
Partida Descripció Import Projecte 
        
00·11100·23000 Dietes càrrecs òrgans de govern Presidència 250,00 �   
60·32300·22609 Subministrament trofeus i distincions persones majors 100.000,00 �   
60·32300·22699 Altres despeses persones majors 190.000,00 �   
60·45201·48902 Conveni Comité Comarcal E.E. Campos 33.000,00 �   
60·45201·48905 Conveni Comité Comarcal E.E. Montuïri 35.500,00 �   
60·45201·48907 Conveni Comité Comarcal E.E. Inca 34.500,00 �   
60·45202·22300 Servei Transport Comissió Esports 30.000,00 �   
60·45202·22699 Altres despeses Comissió Esports 100.000,00 �   
        

  TOTAL DISMINUCIONS 523.250,00 �   
 
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 de 
març". 

El Sr. ÁLVAREZ (PP) diu, en primer lloc, que el seu Grup no té inconvenient en tractar 
conjuntament els punts 10, 11 i 12 i, tot seguit, anuncia que el seu vot serà en contra per 
diversos motius. 

En primer lloc perquè hi ha una sèrie de conceptes en la modificació de pressupost núm. 
3 que pel que fa al Trofeu Princesa Sofia parla de 2008 i no saben si paguen allò 
pendent de 2008 amb respecte al pressupost de 2009 o si és un error de concepte de cara 
a l’aplicació de l’organització del Trofeu Princesa Sofia de vela de 2008. 

Llavors també troben que, en època de crisi, fer modificacions de crèdit per valor de 
gairebé 500.000 euros tot rebaixant unes partides importants i substancials com, per 
exemple, “Subministrament trofeus i distincions persones majors”, “Altres despeses 
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Comissió Esports” o “Convenis Comitès comarcals d’Inca, Montuïri i Campos”, etc. no 
són adequades. 

Reitera que no és el moment més adequat per fer modificacions per valor de 523.000 
euros respecte d’uns conceptes que no consideren de poca transcendència però atesa la 
situació econòmica, de crisi i de situació financera que es viu consideren que hi ha altres 
prioritats com ja han manifestat en diferents reunions amb la presidenta i amb l’equip de 
govern. 

Igualment destaca que les esmentades modificacions, pel que fa a la concurrència, duen 
informe desfavorable de la Intervenció, qüestió que sempre han comentat de forma 
reiterada. 

Repeteix que certes modificacions amb certes quantitats consideren que no estan a 
l’altura de les circumstàncies per les prioritats i les condicions que marca l’entorn de 
crisi econòmica. 

Per concloure, recorda que voldria que se li aclarís el tema del Trofeu Princesa Sofia i 
insisteix que, atesa la crisi, les modificacions haurien de tenir unes altres prioritats. 

El Sr. ALEMANY (vicepresident i conseller executiu d’Hisenda i Innovació) diu que la 
discussió sobre quines modificacions s’han de fer en relació amb la crisi és una 
discussió que tendran en el moment oportú i, al respecte, indica que l’equip de govern 
ho està reflexionant i que la presidenta es va reunir amb el portaveu del PP i s’estan 
estudiant les propostes que varen fer. 

No obstant això, l’equip de govern, en principi, no renuncia a fer les activitats que tenia 
previstes. Les modificacions es podrien interpretar que si es lleva una partida, aquesta 
sobra i es pot dedicar a la crisi però el que passa és que la partida es pot tramitar de 
forma distinta i, per exemple, es lleven les partides dels comitès comarcals però es 
donen a un altre comitè que engloba tots els comitès comarcals i, per tant, la política 
real continuarà sent la mateixa. 

L’equip de govern, i així ho va justificar el departament corresponent a Hisenda i 
l’acceptaren i si el Ple també l’aprova també l’acceptarà, no canvia la línia de programa 
de política en qüestions esportives sinó que es canvia el sistema i la forma de fer-la però 
el resultat és el mateix. 

En quant al tema del Trofeu Princesa Sofia, explica que, tot i no saber on posa 2008, 
evidentment aquesta és una modificació del pressupost de 2009 i, per tant, es refereix a 
pressupost de 2009 i si enlloc posa 2008 és un error i toca dir 2009. 

El Sr. ÁLVAREZ diu que en la documentació que ells tenen d’altes i baixes de partides 
nominatives diu “Conveni amb la Federació Balear de Vela per a l’organització de SAR 
Princesa Sofia 2008” tant en alta com en baixa. Tot i entendre que es refereix a 2009 els 
quedava el dubte si era un tema pendent de l’organització de 2008 o que era un error 
material com a conseqüència de l’aplicació del concepte. 
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En quant a la primera aplicació, li diu al Sr. Alemany que hi ha un tema de crisi que està 
debatut i presentat a la presidenta i el que ara plantegen és que hi ha una modificació de 
crèdit per una finalitat que no estava prevista al pressupost i que no és prioritària ateses 
les circumstàncies que s’estan vivint. 

Hi ha una modificació de 400.000 o 500.000 euros que afecta a partides nominatives en 
alguns casos i en altres a partides de serveis molt importants en temes esportius i de 
persones majors i entenen que, a més de la rebaixa, la prioritat que ara es planteja o les 
necessitats d’aportació a aquest tipus de conceptes no ho són ni pel moment i per les 
quantitats. 

Així doncs, el debat no és crisi sí o crisi no. Crisi sí, perquè òbviament hi ha crisi i 
tothom ho ha reconegut –uns abans i altres després– i, en un entorn de crisi cada vegada 
més greu, fer unes modificacions d’imports per als conceptes que s’estan tractant en uns 
temes que no estaven previstos per a aquest pressupost entenen que no és prioritari i que 
les finalitats són difuses i confuses. 

A partir d’aquí, entenen que aquestes són modificacions que, ateses la situació 
econòmica i financera no només del Consell sinó de la societat, s’haurien de prioritzar 
en unes altres condicions. 

El Sr. ALEMANY diu que no dubta que hi hagi crisi però no en vol parlar massa. Es 
mostra convençut que la crisi té molts de components i un d’ells és de confiança i, per 
tant, és bo que els governants generin confiança. 

Si començaven a dir que hi ha crisi podria passar que arribi a haver-ne més de la que hi 
ha encara que no creu que passi. Observa que, darrerament, fins i tot quan les dades no 
són dolentes diuen que són conjunturals però que ja seran dolentes i aquest missatge no 
és bo i no és el tema d’avui i, per tant, no el volia introduir però el Sr. Álvarez l’ha 
esmentat. 

Remarca que ell deia que s’està estudiant la proposta que ha fet el PP sobre el tema de la 
crisi i recorda que aquest mateix capvespre hi ha una comissió del govern per 
aprofundir-hi, per fer-hi una alternativa i per consensuar temes, la qual cosa és, un poc, 
el compromís que havia assolit la presidenta amb l’oposició i aquesta havia estat la seva 
referència a la crisi només. 

Per altra banda havia dit que fer una modificació de crèdit no significa que tota 
modificació de crèdit que es faci va en contra de la crisi sinó que això és discutible. 
Poden dir que s’han potenciat llocs de feina per a una determinada activitat i si bé això 
és bo també han de pensar que l’ampliació de conveni de temps lliure també donarà 
feina a més gent. És a dir, no tiren els doblers sinó que se reparteixen i aquesta és una 
activitat que requerirà personal i que generarà activitat econòmica. 

El tema de la crisi l’haurien de discutir un poc afinant els conceptes perquè sinó 
semblarà que tota modificació de crèdit que facin serà dolenta, fins i tot aquelles que 
proposi el PP com, per exemple, destinar més doblers a programes d’inserció laboral –
que és la línia de les seves propostes– i podrien dir que ara no és hora de fer aquests 
programes sinó que és hora donar solucions a la crisi. 
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Així sembla que la crisi és una cosa i el fet de donar feina i donar activitat econòmica a 
la societat n’és una altra i ell creu que són qüestions que van paral·leles i l’equip de 
govern pensa que fent aquesta modificació de crèdit no actua gens en contra de la crisi 
sinó a favor de l’activitat econòmica de la societat i, per això, la presenten a aquest Ple. 

S’aprova per setze vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM), zero abstencions i 
quinze vots en contra (PP) 
 
PUNT 11. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE 
SUBVENCIONS DEL CONSELL DE MALLORCA PER A L'ANY 2009 

Es dóna compte de la següent proposta de presidència: 

Atès que des del departament de Territori 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 2009.  

Atès que aquestes modificacions afecten al Pla Estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a 
l'any 2009 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 2009 en el sentit 
següent: 

DEPARTAMENT DE TERRITORI 

DIRECCIÓ INSULAR D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI 

Als Objectius específics per destinatari o convocatòria, s’ha d’afegir: 

6. Conveni de col·laboració Màster projecció urbanística amb la Universitat Politècnica de Catalunya 

- Establir un marc de col·laboració tècnica estable amb el Departament d’Urbanisme i Ordenació del 
Territori de la Universitat Politècnica de Catalunya. 

Un dels objectius de la Direcció Insular d’Ordenació del Territori és el desenvolupament d’accions de 
foment de la recerca i documentació en matèria territorial. Així, es preveu l’establiment de mesures per 
fomentar la recerca, la innovació i la documentació en matèria de territori, a través de la creació d’una 
base de dades documental i amb accions de foment de la recopilació i difusió de documentació territorial 
de manera coordinada amb altres entitats i, especialment, amb entitats de recerca. 

En aquest marc, el Departament de Territori del Consell de Mallorca està interessat en la col·laboració del 
Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori de la Universitat Politècnica de Catalunya per al 
desenvolupament d’un anàlisi territorial de la Serra de Tramuntana i la proposta d‘intervencions 
estratègiques.  Així mateix, cal tenir en compte que les actuacions que es proposen al si del conveni 
s’emmarquen en el procés de candidatura de la Serra de Tramuntana, paisatge cultural, com a patrimoni 
de la humanitat, i per això, es tendran en compte els requeriments i prioritats específiques establertes per a 
aquesta candidatura. 

L’objecte del conveni es concretarà en la realització d’estudis d’ordenació territorial i urbanística en 
l’àmbit de la Serra de Tramuntana, a través d’un taller al si del Màster de projectació urbanística de la 
Universitat Politècnica de Catalunya per al curs 2009, dins del marc del Postgraduate European Master of 
Urbanism (en col·laboració amb les universitats de Delft, Holanda; Leuven, Bèlgica i Venècia, Itàlia), així 
com a impulsar altres activitats paral·leles, com ara els corresponents workshops a la illa amb la 
participació de tots els integrants del taller i la preparació d’un seminari internacional. 
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7. Conveni de col·laboració en el Màster de Paisatge de la Universitat de les Illes Balears  

El Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió celebrada el 4 de febrer de 2008, s’adherí als principis, 
objectius i mesures continguts al Conveni europeu del paisatge, aprovat, sota els auspicis del Consell 
d’Europa, per la Conferència Interministerial d’Estats membres, reunida a Florència el 20 d’octubre de 
l’any 2000. Així mateix, es va acordar sol·licitar als òrgans competents de la Xarxa Europea d’Ens Local i 
Regionals per a l’Aplicació del Conveni Europeu del Paisatge (RECEP-ENELC), l’ingrés del Consell 
Insular de Mallorca, en qualitat de membre, a l’esmentada Xarxa. 

El primer compromís que s’adquireix amb la ratificació d’aquest Conveni Europeu del Paisatge i que 
suposa atorgar-li, per primera vegada, carta jurídica és el de reconèixer jurídicament els paisatges com a 
element fonamental de l’entorn humà, expressió de la diversitat del seu patrimoni comú cultural i natural i 
com a fonament de la seva identitat. 

Així mateix, a l’article 6, en el seu apartat B de Formació i Educació de les Disposicions Generals 
derivades de la ratificació del Conveni Europeu del Paisatge, es preveu que cada part signant es 
compromet a promoure: 

- la formació d’especialistes en la valoració dels paisatges i intervenció en ells; 

- programes pluridisciplinars de formació en política, protecció, gestió i ordenació de paisatges destinats 
als professionals del sector privat i públic i a les associacions interessades; 

- cursos escolars i universitaris que, en les disciplines corresponents, abordin els valors relacionats amb 
els paisatges i les qüestions relatives a la seva protecció, gestió i ordenació. 

En aquest marc, es considera apropiat que el Departament de Territori participi en l’organització del 
Master de Paisatge de la Universitat de les Illes Balears. 

Als Efectes prevists, s’ha d’afegir: 

6. Conveni de col·laboració Màster projecció urbanística amb la Universitat Politècnica de Catalunya 

En el si del procés de candidatura de la Serra de Tramuntana, paisatge cultural, com a Patrimoni de la 
Humanitat, aquest conveni permetrà dur a terme el desenvolupament d’una anàlisi territorial de la Serra 
de Tramuntana i la proposta d‘intervencions estratègiques fonamentades en la seva consideració com a 
paisatge cultural. 

7. Conveni de col·laboració en el Màster de Paisatge de la Universitat de les Illes Balears 

Amb la signatura del Conveni de col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears per a la realització 
del Màster de Paisatge, que compren els cursos Anàlisi del Territori i del Paisatge i Disseny del Paisatge, 
el Departament de Territori pretén, per una banda, donar compliment als compromisos adquirits amb 
l’adhesió al Conveni Europeu del Paisatge, i per una altra, participar en la formació dels professionals en 
les matèries específiques de la seva competència 

Al Pressupost previst, allà on deia: 

Partides nominatives 

PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
... ... ... 
55.43240.48903 Aportació Projecte Europeu Pays-Med 

Urban 
110.000,00 

Ha de dir: 

Partides nominatives 
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PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
... ... ... 
55.43240.48903 Aportació Projecte Europeu Pays-Med 

Urban 
30.000,00 

55.43240.48904 Conveni Màster proj. urbanística UPC S.T. 
Territori 

30.000,00 

55.43240.48905 Conveni Màster Paisatge UIB S.T. Terr 6.000,00 
... ... ... 

S’aprova per setze vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM), zero abstencions i 
quinze vots en contra (PP) 
 
PUNT 12. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 4 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2009.  

Es dóna compte de la següent proposta de presidència: 
Aquesta Presidència, per Providència de dia 18 de febrer de 2009, 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 2009, 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 2009 o no tenen crèdit suficient. 

Vist que la Intervenció d’aquest Consell Insular ha emès el dictamen preceptiu, amb data de 20 de febrer 
de 2009, 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 les bases núm. 10 i 12 de les d'execució del pressupost per a 2009 he 
resolt de proposar al Ple de la Corporació el següent 

ACORD: 

PRIMER.- Aprovar l’expedient núm. 4 de modificació de crèdits en el pressupost propi de 2009, d’acord 
amb el següent detall: 

EXPEDIENT NÚM. 4 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2009  
    
* CRÈDITS EXTRAORDINARIS (CEX-02/09)  
    

Partida Descripció Import Projecte 
    
55·43240·48904 CONVENI MASTER PROA. URBANÍSTICA UPC S.T. 

TERRITORI 
30.000,00 �   

55·43240·48905 CONVENI MASTER PAISATGE UIB S.T. TERRITORI 6.000,00 �   
    

TOTAL AUGMENTS PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS 36.000,00 �   

    

FONTS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
    

1) Baixes per anul·lació 
    
Partida Descripció Import Projecte 
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55·43240·48903 APORTACIÓ PROJECTE EUROPEU PAYS MED URBAN S.T. 
TERRITORI 

36.000,00 �   

    

Total baixes per anul·lació 36.000,00 �   
    

2) Romanent de tresoreria 
    
Partida Descripció Import Projecte 
    
 
    

Total romanent de tresoreria p/finançament crèdits extraordinaris 0,00 �   
    

3) Majors ingressos recaptats 
    
Partida Descripció Import Projecte 
    
    

Total majors ingressos 0,00 �   
    

TOTAL FONTS DE FINANÇAMENT PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS 36.000,00 �   
    
* TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS (TRA-03/09) 
    

A) Augment de crèdits per transferències 
    

Partida Descripció Import Projecte 
    
55·43240·22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS SVS. TRANSF. TERRITORI 44.000,00 �   
    

  TOTAL AUGMENTS 44.000,00 �   
    

B) Disminucions de crèdits per transferències 
    
Partida Descripció Import Projecte 
    
55·43240·48903 APORTACIÓ PROJECTE EUROPEU PAYS MED URBAN S.T. 

TERRITORI 44.000,00 �   

    

  TOTAL DISMINUCIONS 44.000,00 �   

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 de 
març". 

S’aprova per setze vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM), zero abstencions i 
quinze vots en contra (PP) 
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PUNT 13. ASSUMPTE: CESSIÓ GRATUÏTA A FAVOR DEL CONSORCI 
PALMA ARENA DELS TERRENYS ON S’UBICA EL VELÒDROM COBERT 
DE PALMA. 
 
Es ratifica la inclusió a l’ordre del dia per unanimitat. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu d’Hisenda i Innovació: 
 
El Consell de Mallorca com a successor de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de Balears, segons 
l’article 4 apartat primer del RD 2873/1979, de 17 de desembre, sobre distribució de competències de 
l’extingida Diputació Provincial de Balears, és propietària de les finques següents: 
 

a) Porció de terreny rústic anomenada Can Domenge, d’una superfície aproximada de 24.181 m2. 
Els seus límits són al nord amb el predi Son Oliver, al sud amb terrenys on s’ubica l’Hospital 
Psiquiàtric, a l’est amb la finca anomenada Son Casimiro i a l’oest amb Son Oliver i amb 
terrenys on s’ubica l’Hospital Psiquiàtric. S’adquirí per compra a D. Joan March Servera en 
escriptura atorgada a Palma el 10 de març de 1945 davant el notari D. José Vidal Busquets. 

 
b) Porció de terreny rústic anomenada Son Oliver, d’una superfície aproximada de 104.760 m2. Els 

seus límits són al nord amb terrenys de Cecilia Zaforteza, al sud amb terrenys de Cecilia 
Zaforteza, a l’est amb la Sèquia d’en Baster i a l’oest amb la carretera de Puigpunyent. S’adquirí 
per compra a la Sra. Margarita Esperança Amorós Amorós en escriptura atorgada a Palma el 10 
de març de 1945 davant el notari D. José Vidal Busquets. 

 
c) Porció de terreny rústic anomenada Son Bestard, d’una superfície aproximada de 42.618 m2. Els 

seus límits són al nord amb el predi anomenat Ca l’Ardíaca, al sud amb el predi anomenat Son 
Oliver, a l’est amb el predi anomenat Ca l’Ardíaca i sèquies i a l’oest amb el camí del cementiri 
(avui camí de Jesús). S’adquirí per compra al Sr. José Cabot Massot en escriptura atorgada a 
Palma el 24 de juliol de 1947 davant el notari D. José Vidal Busquets. 

 
d) Porció de terreny rústic anomenada Son Casimiro, d’una superfície aproximada de 15.982 m2. 

Els seus límits són al nord amb la carretera d’Establiments, al sud amb porció cedida a l’antic 
Institut de la Higiene, a l’est amb la carretera d’Establiments i a l’oest amb predis Can Domenge 
i Cas Jutge. S’adquirí per compra al Sr. Miquel Ramon Pons en escriptura atorgada a Palma el 
22 de setembre de 1948 davant el notari D. Francisco de Paula Massanet. 

 
e) Porció de terreny rústic anomenada Hort de Jesús, d’una superfície aproximada de 76.055 m2. 

Els seus límits són al nord amb el predi Cas Jutge, al sud amb el predi Son Vallori, mitjançant el 
camí de Son Vallorí, a l’est amb el predi Can Domenge i a l’oest amb el camí de Jesús. S’adquirí 
per compra als Srs. Gumersinda Valentín Forteza i Aguiló i Gabriel Fuster Fuster en escriptura 
atorgada a Palma el 19 d’octubre de 1904 davant el notari D. Juan Palou. 

 
El 18 d’abril de 1987, mitjançant escriptura atorgada a Palma davant el notari Sr. Emilio Mulet Sáez es va 
procedir a l’agrupació de les cinc finques esmentades en l’antecedent fàctic primer, resultant una parcel·la 
de 263.596 m2, si bé segons medició de l’època resultaren ser 264.753 m2i els seus límits, al nord amb 
l’altra finca propietat del Consell de Mallorca, en la que es troba ubicada la Llar de la Infància, la Llar de 
la Joventut, la Llar dels Ancians i amb part del camí de Ca l’Ardíaca, al sud amb el camí de Son Vallori i 
el camí de Jesús, e l’est amb la mateixa finca que al nord i amb les parts posteriors de les cases del carrer 
Caporal Cànaves Costa, finca de Francisca Susani, carrer General Riera i parts posteriors de les finques 
del carrer Soldat Arrom Cuart, a l’oest amb el camí de Jesús i camí de Ca l’Ardíaca. 
 
Està inscrita al foli 115 del tom 2.051 de l’arxiu, llibre 324 de Palma VI finca 17.501, inscripció primera. 
 
Mitjançant Decret 193/1996, de 25 d’octubre, d’assumpció per la CAIB dels centres hospitalaris 
dependents del Consell de Mallorca i d’organització de l’exercici de competències sobre els mateixos es 
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va cedir a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears aproximadament la meitat de l’immoble resultant 
de l’agrupació. 
 
El Ple del Consell de Mallorca en sessió ordinària de 7 de març de 2005 i de 5 de maig de 2005 va 
aprovar la desafectació 
 provisional i definitivament respectivament de les següents porcions de la finca: 
 

• La porció de la finca delimitada al nord pel carrer Uruguai, al sud amb la part de la finca cedida 
a la CAIB on s’ubica l’Hospital Psiquiàtric, a l’est amb el centre CIPRES i part del carrer 
Uruguai i a l’oest amb el camí de Jesús i amb part del carrer Uruguai. Ocupa una superfície 
aproximada de 46.204 m2. S’assenyala com a parcel·la A. 

 
• La porció de la finca delimitada al nord per l’antiga finca Ca l’Ardiaca, on actualment s’ubiquen 

els centres de serveis Llar de la Infància, Llar de la Joventut i Llar d’Ancians, i amb el Parc de 
Vies i Obres, al sud amb el carrer Uruguai, a l’est amb les finques posteriors del carrer Caporal 
Cànaves Costa i a l’oest amb el poliesportiu de Sant Ferran i part del camí de Ca l’Ardiaca. 
Aquesta porció de terreny exclou expressament el poliesportiu de Sant Ferran i el Parc de Vies i 
Obres i inclou les pistes d’atletisme construïdes amb motiu de la celebració de la Universiada 
’99 i l’illa incompleta que limita amb les finques ubicades al carrer Caporal Cànaves Costa. 
Ocupa una superfície aproximada de 64.724 m2. S’assenyala com a parcel·la B. 

 
La porció de terreny assenyalada en l’esmentat acord plenari com a parcel·la B, d’una superfície de 
64.724 m2 inclou 6.058 m2 qualificats com Unitat d’Execució 46-01b B4a i 58.666 m2 d’acord amb el 
PGOU de Palma com Sistema General d’Equipament Comunitari Esportiu 46-09-G. 
 
En data 18 de març de 2005 la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Consell de Mallorca, 
l’Ajuntament de Palma i la Fundació Illesport signaren un Protocol general d’Actuació relatiu a 
instal·lacions esportives. 
 
El 27 de juliol de 2005 es presentà al Departament de Planejament de l’Ajuntament de Palma el projecte 
de parcel·lació elaborat per l’arquitecte del Consell de Mallorca Sr. Josep Giménez Serra. 
 
De la parcel·lació proposada pel Consell de Mallorca resulten els següents solars: 
 

• Solar 1: Superfície 58.666 m2  amb classificació de sòl urbà SGEC/DP-P 46-09-G, normativa 
d’aplicació EQ0B, ús esportiu, tipus d’edificació RPA (aïllat) amb uns paràmetres edificatoris 
dem 400 m2 de superfície mínima de la parcel·la, façana mínima 15 m. Edificabilitat 1,2 m2/m2, 
Ocupació 75 % i Sep. a límits 5m., H màx./2. Limita al Nord amb l’antiga finca de Ca l’Ardiaca 
i amb el solar romanent, al sud amb el carrer Uruguai, a l’est amb l’antiga finca de Ca l’Ardíaca, 
darreres de les cases del carrer Caporal Cànaves Costa i amb el solar núm. 2 i a l’oest amb el 
camí de Ca l’Ardíaca i el solar remanent. 

 
• Solar 2: Superfície 6.058 m2 amb classificació de sòl urbà UE/46-01b, ús Residencial 

plurifamiliar i equipament (EQ2b/DP-P 46-13-P), normativa d’aplicació B4a i EQ2b, tipus 
d’edificació contínua. Espais de cessió 2.250 m2. Limita al Nord amb el solar núm. 1, al sud amb 
el solar remanent (carrer d’Uruguai), a l’est amb els darreres de les cases del carrer Caporal 
Cànaves Costa núm. 1, amb finca de la Sra. Francisca Susani i amb el solar remanent, i a l’oest 
amb el solar núm. 1. 

 
• Solar 3: Superfície 46.204 m2 amb classificació sòl urbà UE/46-01a, ús residencial plurifamiliar i 

espais lliures (El1b 46-03-P), normativa d’aplicació E4a i El1b tipus d’edificació aïllada, espais 
de cessió 2.250 m2. Limita al nord amb el solar remanent (carrer Uruguai), al sud amb el solar 
remanent, a l’est amb el solar remanent i a l’oest amb el Camí de Jesús i solar remanent. 

 
En el límit amb el Camí de Jesús una superfície aproximada de 162,27 m2 es veu afectada pel 
projecte de “Desdoblament del Camí de Jesús, clau 04.18.0-DC. 
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• Solar remanent, superfície 153.825 m2 resta del solar original i comprèn diferents qualificacions, 
en el qual s’ubiquen l’Hospital Psiquiàtric, la seu de l’Institut de Serveis Socials i Esportius de 
Mallorca i el Poliesportiu de Sant Ferran. Limita al nord amb el Camí de Ca l’Ardíaca, antiga 
finca de Ca l’Ardíaca i solars 1, 2 i 3, a l’est amb el carrer General Riera i darreres de les cases 
del carrer Soldat Arrom Quart, al sud amb carrer Travessa de Jesús i a l’oest amb Camí de Jesús 
i Camí de Ca l’Ardíaca. 

 
El Consell de Gerència d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palma, en sessió ordinària de 2 de novembre de 
2005 aprovà l’esmentat projecte de parcel·lació. 
 
El BOIB núm. 172 de 17 de novembre de 2005 es publicà l’anunci de creació del Consorci entre la 
Fundació per al Suport i la Promoció de l’Esport Balear, Illesport i l’Ajuntament de Palma juntament amb 
els seus Estatuts. 
 
VUITÈ.- El plenari del Consell de Mallorca en sessió ordinària de 12 de desembre de 2005 va aprovar 
inicialment la constitució del Consorci per a la Construcció del Velòdrom de Palma i els estatuts que el 
regeixen. L’article 9.3 d’aquests estatuts estableixen literalment: 
 
“3.- Es obligació del Consell de Mallorca, cedir la propietat al Consorci, per a la construcció del 
velòdrom de Palma, els metres necessaris de la finca urbana situada a Palma, delimitada al nord per 
l’antiga finca Ca l’Ardíaca, a l’est amb les finques posteriors del carrer caporal Cànaves Costa i a l’oest 
amb el poliesportiu de Sant Ferran i part del camí de Ca l’Ardíaca. La seva referència cadastral és 96230, 
inscrita en el registre de la Propietat número 2 de Palma, al tom 2.051, llibre 324 de Palma IV, foli 115, 
finca 17.501, inscripció 1ª.” 
 
 
NOVÈ.- El 3 de febrer de 2009 es presentà al Departament de Planejament de l’Ajuntament de Palma un 
nou projecte de parcel·lació elaborat per l’arquitecte del Consell de Mallorca Sr. Pedro Bonet Nadal. En 
aquest projecte la parcel·la de la qual es pretén segregar es tracta d’una parcel·la resultant d’una 
segregació, i la seva primera inscripció consta en el Registre de la Propietat de Palma número 11 i ha 
quedat recollida com a finca 66.820, Llibre 1.027, Tom 4.231, Foli 215, amb la descripció literal següent: 
 
URBANA: Parcel·la de terreny solar, situada en el terme de Palma, procedent de la denominada “Can 
Diumenge” (o Can Domenge), “Son Oliver”, “Son Bestard”, “Son Casimiro” i “Hort de Jesús”. Aquesta 
parcel·la limita: Nord, amb l’antiga finca de Ca l’Ardiaca i amb el solar romanent; al Sud, amb el carrer 
Uruguai; a l’Est, amb l’antiga finca de Ca l’Ardiaca, darrere de les cases del carrer Caporal Cànaves 
Costa i amb el solar número 2 i per l’Oest, amb el camí de Ca l’Ardiaca i amb el solar romanent del qual 
se segregà. Ocupa una superfície aproximada de CINQUANTA-VUIT MIL SIS-CENTS SEIXANTA-SIS 
METRES QUADRATS. 
 
 
La finca núm. 66.820 del Registre de la Propietat de Palma número 11, propietat del Consell de Mallorca 
es correspon, segons el Cadastre, a part de dues finques cadastrals diferents on s’hi troben altres 
instal·lacions també del CIM (Llar de la Joventut, Llar de la Infància, Llar dels Ancians,...) i  de les quals 
participen altres finques registrals les quals no es troben afectades pel present projecte de segregació. 
 
Les finques cadastrals a les quals es fa referència en aquest projecte són les següents: 

 
- Part de la FINCA CADASTRAL 9623063 DD 6892 
 
Es part d’una finca de forma irregular, amb façana al carrer Uruguai, la qual inclou part dels terrenys 
ocupats per l’edificació del velòdrom i les seves instal·lacions. La resta de la finca cadastral es 
correspon als solars d’altres usos del propi Consell (Llar de la Infància, de la Joventut i Llar dels 
Ancians) no està afectada per aquest projecte de segregació, ja que es tracta de finques registrals 
independents a aquesta. 
 
- Part de la FINCA CADASTRAL 9623001 DD 6892  
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La part d’aquesta finca cadastral a la que es fa referència en aquest projecte, amb accés des del Camí 
de Ca l’Ardiaca, inclou els terrenys parcialment ocupats per l’edificació del velòdrom i les seves 
instal·lacions, i que es segregà amb aquest destí. La resta de la finca cadastral es correspon als solars 
d’altres usos del propi Consell (Llar de la Infància, de la Joventut i Llar dels Ancians) no està 
afectada per aquest projecte de segregació, ja que es tracta de finques registrals independents a 
aquesta on els diferents immobles es troben en règim de divisió horitzontal.  

 
L’esmentat projecte de parcel·lació proposa la seva divisió en dues parcel·les de menor extensió amb les 
següents característiques bàsiques: 
 

• Parcel·la 1: Porció de terreny lliure d’edificació, amb façana al Camí de l’Ardiaca i extensió de 
20.242 m2. 

 
• Parcel·la 2: Romanent de la finca matriu considerada, conté les instal·lacions corresponents al 

velòdrom cobert ja executades, amb façana al carrer Uruguai i extensió de 38.424 m2. 
 
Tenint en compte les consideracions fetes en els paràgrafs anteriors, el projecte de parcel·lació proposa la 
segregació d’una finca independent de la finca matriu, amb la següent descripció: 
 
PARCEL.LA  1: 
 
URBANA. Terreny edificable situat en el terme d’aquesta Ciutat, nomenat Can Domenge, Son Oliver, 
Son Bestard, Son Casimiro i Hort de Jesús.  
 
Ocupa una superfície de VINT MIL DOS-CENTS QUARANTA DOS METRES QUADRATS (20.242 
m2), llinda al nord amb l’antiga finca Ca l’Ardiaca, on actualment s’ubiquen els centres Llar de la 
Infància i Llar de la Joventut del Consell de Mallorca, i amb el Parc de Vies i Obres de la mateixa 
administració; al sud amb la finca de la qual es segrega i terrenys del Polisportiu de Sant Ferran; a l’est 
amb l’esmentada finca del CIM on es troben la Llar de la Infància i la Llar de la Joventut; a l’oest amb els 
terrenys del Polisportiu San Ferran, el Camí de Ca l’Ardiaca i el Parc de Vies i Obres. 
 
Segons el PGOU de Palma aquesta finca està qualificada com a Sistema General d’Equipament 
Comunitari previst com a Esportiu.  
 
S’ha de fer constar que els límits d’aquesta nova finca no coincideixen exactament amb els límits del 
SGEC/DP-P 46-09-P, no obstant això, no es modifica la qualificació dels terrenys de la finca. El límit 
amb la finca dels centres Llar de la Infància i Llar de la Joventut és el que ve assenyalat a la 
documentació gràfica adjunta i correspon amb el límit real de la propietat (no així amb la tanca 
actualment existent).  
 
FINCA MATRIU ROMANENT 
 
La finca matriu, després de la segregació proposada, quedarà amb la següent descripció: 
 
Finca urbana, edificable, un cop practicada la segregació ocupa una superfície de TRENTA-VUIT MIL 
QUATRE-CENTS VINT-I-QUATRE METRES QUADRATS (38.424 m2), llinda al nord amb la porció 
que es segrega i amb l’antiga finca Ca l’Ardiaca, on actualment s’ubiquen els centres Llar de la Infància i 
Llar de la Joventut del Consell de Mallorca, i amb el Parc de Vies i Obres de la mateixa administració; al 
sud amb el carrer Uruguai; a l’est amb l’esmentada finca del CIM on es troben la Llar de la Infància i la 
Llar de la Joventut, la part del darrera de les cases del carrer Caporal Cànaves Costa (del núm.3 al 13, 
ambdós inclosos), i amb terrenys de la UE 46/01; a l’oest amb els terrenys del Polisportiu San Ferran i 
porció que es segrega. 
 
Segons el PGOU de Palma aquesta finca està qualificada com a Sistema General d’Equipament 
Comunitari previst com a Esportiu. Es correspon amb la parcel·la que ha de ser cedida per a la 
construcció del velòdrom cobert. 
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S’ha de fer constar que els límits d’aquesta nova finca no coincideixen exactament amb els límits del 
SGEC/DP-P 46-09-P, no obstant això, no es modifica la qualificació dels terrenys de la finca matriu 
romanent.  
 
El límit amb la finca dels centres Llar de la Infància i Llar de la Joventut és el que ve assenyalat a la 
documentació gràfica adjunta i correspon amb el límit real de la propietat (no així amb la tanca 
actualment existent). 
 
Atesa la modificació del projecte de parcel·lació aprovada pel Consell de Gerència d’Urbanisme de 
l’Ajuntament de Palma en data 19 de febrer de 2009. 
 
Atès el compliment del termini d’informació pública que estableix l’article 110 del RBEL. 
 
Atesa aquesta interrelació competencial i la finalitat d'assolir objectius comuns l’Hble. Sr. Antoni 
Alemany i Cladera, vice – president i conseller executiu d’Hisenda i Innovació proposa al Ple, que previ 
dictamen de la Comissió Informativa General i de Comptes, adopti el següent: 
 
ACORD 
 
1r. Procedir a la formalització en escriptura pública de la segregació de les parcel·les resultants en el 
projecte de parcel·lació aprovat pel Consell de Gerència d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palma en data 
19 de febrer de 2009 que en l’esmentat projecte es defineixen de la següent forma: 
 
A.- PARCEL.LA  1: 
 
URBANA. Terreny edificable situat en el terme d’aquesta Ciutat, nomenat Can Domenge, Son Oliver, 
Son Bestard, Son Casimiro i Hort de Jesús.  
 
Ocupa una superfície de VINT MIL DOS-CENTS QUARANTA DOS METRES QUADRATS (20.242 
m2), llinda al nord amb l’antiga finca Ca l’Ardiaca, on actualment s’ubiquen els centres Llar de la 
Infància i Llar de la Joventut del Consell de Mallorca, i amb el Parc de Vies i Obres de la mateixa 
administració; al sud amb la finca de la qual es segrega i terrenys del Polisportiu de Sant Ferran; a l’est 
amb l’esmentada finca del CIM on es troben la Llar de la Infància i la Llar de la Joventut; a l’oest amb els 
terrenys del Polisportiu San Ferran, el Camí de Ca l’Ardiaca i el Parc de Vies i Obres. 
 
Segons el PGOU de Palma aquesta finca està qualificada com a Sistema General d’Equipament 
Comunitari previst com a Esportiu.  
 
S’ha de fer constar que els límits d’aquesta nova finca no coincideixen exactament amb els límits del 
SGEC/DP-P 46-09-P, no obstant això, no es modifica la qualificació dels terrenys de la finca. El límit 
amb la finca dels centres Llar de la Infància i Llar de la Joventut és el que ve assenyalat a la 
documentació gràfica adjunta i correspon amb el límit real de la propietat (no així amb la tanca 
actualment existent).  
 
B.- FINCA MATRIU ROMANENT 
 
La finca matriu, després de la segregació proposada, quedarà amb la següent descripció: 
 
Finca urbana, edificable, un cop practicada la segregació ocupa una superfície de TRENTA-VUIT MIL 
QUATRE-CENTS VINT-I-QUATRE METRES QUADRATS (38.424 m2), llinda al nord amb la porció 
que es segrega i amb l’antiga finca Ca l’Ardiaca, on actualment s’ubiquen els centres Llar de la Infància i 
Llar de la Joventut del Consell de Mallorca, i amb el Parc de Vies i Obres de la mateixa administració; al 
sud amb el carrer Uruguai; a l’est amb l’esmentada finca del CIM on es troben la Llar de la Infància i la 
Llar de la Joventut, la part del darrera de les cases del carrer Caporal Cànaves Costa (del núm.3 al 13, 
ambdós inclosos), i amb terrenys de la UE 46/01; a l’oest amb els terrenys del Polisportiu San Ferran i 
porció que es segrega. 
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Segons el PGOU de Palma aquesta finca està qualificada com a Sistema General d’Equipament 
Comunitari previst com a Esportiu. Es correspon amb la parcel·la que ha de ser cedida per a la 
construcció del velòdrom cobert. 
 
S’ha de fer constar que els límits d’aquesta nova finca no coincideixen exactament amb els límits del 
SGEC/DP-P 46-09-P, no obstant això, no es modifica la qualificació dels terrenys de la finca matriu 
romanent.  
 
El límit amb la finca dels centres Llar de la Infància i Llar de la Joventut és el que ve assenyalat a la 
documentació gràfica adjunta i correspon amb el límit real de la propietat (no així amb la tanca 
actualment existent). 
 
 
2n.- Inscriure aquesta segregació en el Registre de la Propietat corresponent i comunicar-les a la Gerència 
Territorial del Cadastre. 
 
 
3r.- Habilitar a l'Hble. Sra. Francesca Lluch Armengol i Socias, Presidenta del Consell de Mallorca per a 
la signatura d’aquesta escriptura, així com esmenar errors i subsanar deficiències relatives a aquest 
parcel·lació. 
 
 
4t.- Aprovar inicialment la cessió al Consorci Palma Arena, en concepte d’aportació fundacional, la 
titularitat de la parcel·la assenyalada com a finca matriu romanent en el projecte de parcel·lació aprovat 
pel Consell de Gerència d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palma, en sessió ordinària de 19 de febrer de 
2009, la descripció de la qual es la següent: 
 
B.- FINCA MATRIU ROMANENT 
 
Finca urbana, edificable, un cop practicada la segregació ocupa una superfície de TRENTA-VUIT MIL 
QUATRE-CENTS VINT-I-QUATRE METRES QUADRATS (38.424 m2), llinda al nord amb la porció 
que es segrega i amb l’antiga finca Ca l’Ardiaca, on actualment s’ubiquen els centres Llar de la Infància i 
Llar de la Joventut del Consell de Mallorca, i amb el Parc de Vies i Obres de la mateixa administració; al 
sud amb el carrer Uruguai; a l’est amb l’esmentada finca del CIM on es troben la Llar de la Infància i la 
Llar de la Joventut, la part del darrera de les cases del carrer Caporal Cànaves Costa (del núm.3 al 13, 
ambdós inclosos), i amb terrenys de la UE 46/01; a l’oest amb els terrenys del Polisportiu San Ferran i 
porció que es segrega. 
 
Segons el PGOU de Palma aquesta finca està qualificada com a Sistema General d’Equipament 
Comunitari previst com a Esportiu. 
 
 
5è. Sotmetre a informació pública el present acord inicial, durant un termini de quinze dies, mitjançant el 
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a l’objecte de que es presentin les 
al·legacions que s’estimin pertinents. 
 
Quan hagi transcorregut el termini d’informació pública sense que s’hagin presentat al·legacions o, en el 
seu cas, es resolguin les al·legacions presentades l’acord provisional s’entendrà definitiu. 
 
 
6è. Si el bé cedit deixes de ser destinat a l’ús pel qual es cedeix, es considerarà resolta la cessió i revertirà 
al Consell de Mallorca, el qual tendrà dret a percebre del cessionari, prèvia taxació pericial, el valor dels 
detriment experimentats pels béns cedits. 
 
El bé cedit haurà de mantenir el seu destí durant els trenta anys següents a la cessió. 
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7è. Fer constar aquesta cessió en l’Inventari General de Béns i Drets del Consell de Mallorca, en el 
Registre de a Propietat i donar compte d’aquesta cessió a l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma 
 

S’aprova la proposta per unanimitat. 
 
DEPARTAMENT DE PRESIDENCIA 
 

PUNT 14. PROPOSTA D’ACORD D’ADHESIÓ DEL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA A LA FUNDACIÓ DEMOCRÀCIA I GOVERN LOCAL. 

Es ratifica la inclusió a l’ordre del dia per unanimitat. 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Presidència: 

L’entitat anomenada “Fundació Privada Democràcia i Govern Local” és una entitat sense afany de lucre 
de la qual les finalitats fundacionals són, amb caràcter genèric i essencial, les de promoció i servei 
adreçades a l’interès general i té per objecte contribuir i donar suport a tota mena  d’actuacions i 
d’iniciatives per al coneixement, l’estudi, la difusió i l’assessorament en matèria de dret i de règim jurídic 
local, en tots els seus aspectes polítics, administratius, legals i jurisprudencials. 

D’acord amb el que es preveu a l’art. 172 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim 
local de les Illes Balears, les entitats locals, per assolir els fins dels quals tenen la competència, poden 
constituir fundacions privades i participar en la seva creació amb altres entitats, públiques o privades, o 
amb particulars, d’acord amb la legislació general sobre fundacions.  

El Consell de Mallorca no és aliè a l’interès que suposa formar part del Patronat d’aquesta Fundació donat 
que la seva activitat redunda en exclusiu benefici dels ens locals. Així, d’acord amb l’art 36 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local (en endavant LBRL), a través d’aquesta 
via, a més, es facilita i potencia la seva competència d’assistència i de cooperació jurídica, econòmica i 
tècnica a favor dels municipis. 

Vist que l’art 47 g) de la LBRL estableix que la creació d’organitzacions de caràcter associatiu, la seva 
adhesió i l’aprovació i modificació dels seus estatuts és competència del Ple, amb el requisit per a la seva 
aprovació del vot favorable de la majoria absoluta legal dels membres de la Corporació. 

Vist l’informe justificatiu de la secretària tècnica del Departament de Presidència, de data 10 de febrer de 
2009. 

Vist l’informe jurídic de Secretaria. 

Atès que es disposa de l’informe favorable de la Intervenció. 

Vist l’anterior, el conseller executiu del Departament de Presidència, en ús de les atribucions que li són 
conferides per la legislació vigent, proposa al Ple de la corporació, amb el dictamen previ de la Comissió 
Informativa General i de Comptes, l'adopció de l'acord següent  

ACORD: 

Aprovar l’adhesió del Consell Insular de Mallorca a l’entitat anomenada “Fundació Privada Democràcia i 
Govern Local” amb NIF G62771498 i domicili social a la seu de la Diputació de Barcelona (Rambla de 
Catalunya, 126) i assumir els seus Estatuts que s’adjunten com a document annex. 



 141 

Instar al Patronat de la “Fundació Privada Democràcia i Govern Local” la designació i el nomenament de 
l’òrgan de la Presidència del Consell Insular de Mallorca com a membre del patronat de l’esmentada 
Fundació, d’acord amb els termes i els requisits  establerts a l’article 15 dels seus Estatuts. 

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

Facultar a la Sra. Presidenta del Consell de Mallorca perquè, una vegada que s’hagin aprovat 
definitivament o elevats a definitius els Estatuts, en nom i representació del Consell de Mallorca, realitzi 
totes aquelles accions que siguin necessàries per executar el que estableix el present acord.  

El Sr. RUBIO (PP) comença la seva intervenció. Demana una explicació sobre aquesta 
proposta i vol saber també si suposa una despesa per a la institució. 

El Sr. BONET (conseller executiu de Presidència) li respon que es tracta d’una fundació 
que varen conèixer arran de la relació amb altres entitats i institucions similars al 
Consell Insular de Mallorca (governs, diputacions provincials i cabildos insulars). 

Explica que la Fundació Democràcia i Govern Local està formada per aquest tipus 
d’entitats de govern local, que el seu àmbit és el de l’Estat espanyol i que es dedica, 
bàsicament, a donar suport a totes les institucions que en formen part en matèria de 
coneixement, estudi, difusió i assessorament pel que fa al Dret i al règim jurídic local, 
en els seus aspectes polític, administratiu, legal i de jurisprudència.  

Comenta que el Consell Insular de Mallorca hi col·labora des de l’any passat, de forma 
externa, raó per la qual han pogut conèixer les jornades que organitzen, com també les 
publicacions i els estudis que fan. Per aquesta raó, considera interessant que el CIM 
entri a formar part com a membre del seu patronat. Reitera les característiques dels 
organismes que l’integren i assegura que el CIM, d’aquesta manera, en pot treure un 
bon profit, almenys pel que fa al coneixement i a l’assessorament en tots els aspectes 
que ha esmentat.  

Respecte al cost econòmic, diu al Sr. Rubio que, lògicament, en tots aquests casos s’ha 
de pagar una quota.  Diu que no en recorda l’import, en aquest moment, però li assegura 
que no és elevat, com és habitual en el cas d’aquest tipus d’entitats. 

S’aprova per desset vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca, UM i Sr. FONT –PP–), 
catorze abstencions (PP) i zero vots en contra. 
 
La presidenta expressa l’agraïment sincer al Sr. Font, pel seu gest –de forma i de fons- a 
la votació. 
 

DEPARTAMENT D’ESPORTS I PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL 

PUNT 15. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL 
CONSORCI PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL VELÒDROM DE PALMA. 

Es ratifica la inclusió a l’ordre del dia per unanimitat. 
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Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament 
d’Esports i Promoció Sociocultural: 

Atès l’acord adoptat pel Ple del Consell de Mallorca en sessió celebrada el passat 6 de març de 2006 
referit a la constitució del Consorci per a la construcció del velòdrom a Palma entre la Fundació per al 
suport i la promoció de l’esport balear, Illesport, el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Palma, així 
com l’aprovació dels seus estatuts. 

Atès l’acord adoptat per la Junta Rectora del Consorci en sessió celebrada el passat 22 de desembre de 
2008. 

Atès l’informe jurídic de data 21 de gener de 2009 

Atès l’informe del secretari general i de la interventora general. 

Atès l’acord adoptat per la Junta Rectora del Consorci en sessió de 17 de febrer de 2009 

Es proposa al Ple del Consell de Mallorca que adopti el següent  

ACORD 

Primer. Aprovar inicialment la modificació dels estatuts del consorci per a la construcció del velòdrom de 
Palma, en els termes següents: 

ESTATUTS DEL CONSORCI VELÒDROM PALMA ARENA 

Capítol I 

Disposicions Generals 

Article 3. Es dóna nova redacció al punt 1 de l’article 3, que tindrà la següent redacció: 

Article 3. Finalitats 

1. El Consorci té com a finalitat la promoció, l’execució i el finançament de la construcció d’un 
velòdrom de nova planta a les instal·lacions del Poliesportiu San Ferran de Palma. Així mateix, li 
correspon el seu equipament. 

Igualment, és objectiu del consorci Velòdrom Palma Arena la gestió i explotació en tots els seus 
àmbits, aspectes i activitats, de totes les parts que composen i integren la instal·lació en el seu 
conjunt. 

Article 4. Es modifica l’article 4 que tindrà la següent redacció: 

Article 4. Àmbit territorial i domicili 

1. L’àmbit territorial del Consorci es la ciutat de Palma. 

2. El domicili del Consorci s’estableix a l’Avinguda d’Uruguai s/n de Palma 

Capítol IV 

Règim funcional de la Junta Rectora 

Article 16. Periodicitat de les sessions, que tindrà la següent redacció: 

Article 16. Periodicitat de les sessions 
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La Junta Rectora s’ha de reunir en sessió ordinària quatre vegades l’any. 

També pot reunir-se amb caràcter extraordinari, a iniciativa de la Presidència o a petició de, com a mínim, 
la meitat dels membres amb dret a vot. 

Capítol V 

Patrimoni i recursos 

Article 21. Es modifica el punt 1 de l’article 21, afegint les lletres g) i h) amb nou contingut i passant la 
lletra g) a ésser la lletra i),  que tindrà la següent redacció: 

Article 21.Recursos 

1. Per realitzar els objectius i la finalitat institucional, el Consorci  disposa dels recursos i dels 
ingressos següents: 

a) Les aportacions dels membres promotors. 

b) Les aportacions dels membres adherits. 

c) Les subvencions, les aportacions, les ajudes i les donacions de qualsevol tipus que 
organismes, entitats, empreses o, en general, persona física o jurídica, pública o privada. 

d) Els productes, les vendes o els increments derivats de la gestió patrimonial del Consorci. 

e) El producte de les operacions de crèdit. 

f) Les participacions o els ingressos derivats dels convenis o dels concerts que estableixi el 
Consorci amb qualsevol organisme, entitat, empresa o, en general, persona física o jurídica, 
pública o privada. 

g) Els ingressos de dret privat. 

h) Qualsevol contraprestació, tarifa, preu o recurs que autoritzi la legislació vigent i que sigui 
aprovat per la Junta Rectora. 

i) Qualsevol altre recurs que, per qualsevol forma, s’aporti al Consorci. 

Segon. Sotmetre l'expedient a informació pública mitjançant la inserció dels corresponents anuncis en el 
tauler d’anuncis del Consell de Mallorca i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per tal que totes les 
persones que estiguin interessades puguin examinar-lo i presentar les reclamacions i els suggeriments que 
estimin pertinents, dins el termini de trenta dies a comptar des de la inserció del corresponent anunci en el 
butlletí. 

En el supòsit que no se'n presentessin, l'acord s'entendrà definitivament aprovat i es publicarà el text 
íntegre dels Estatuts al Butlletí Oficial de les Illes Balears, els quals entraran en vigor transcorreguts els 
quinze dies hàbils a que fan referència els article 70.2 i 65.2 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, modificada per la 
llei 57/2003. 

No obstant això, el Ple resoldrà. 

S’aprova la proposta per unanimitat. 

DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL 
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PUNT 16 APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA D'OBRES I SERVEIS I DE 
CARRETERES DE 2009, DEL PLA PLURIANUAL 2009/2010/2011 I DE LES 
ACTUACIONS QUE ES FINANCEN MITJANÇANT CONVENI 
ADMINISTRATIU (PRIMERA PART). 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Cooperació Local: 

El Consell de Mallorca, en sessió plenària de dia 8 de gener de 2009, aprovà inicialment el Pla d'obres i 
serveis i de carreteres de 2009, el Pla Plurianual 2009 i 2010, i la relació d'actuacions que segons l'art. 10 
del vigent Reglament de Cooperació Municipal s'han de finançar mitjançant un conveni administratiu 
tipus. 

Els esmentats plans foren sotmesos a informació pública mitjançant anunci en el BOIB nº13, de dia 27 de 
gener de 2009, durant un termini de deu dies hàbils (de dia 28 de gener de 2009 a dia 7 de febrer de 
2009). 

Els informes sol·licitats al Delegat del Govern a Balears i a la Comissió Provincial de col·laboració de 
l'Estat amb les Corporacions Locals no s'han emès en el termini de deu dies hàbils, la qual cosa fa que es 
puguin prosseguir les actuacions. (Art. 9.3 del R. Decret 835/2003, de 27 de juny).També s'han remès els 
Plans per al seu coneixement a la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) i a l'Associació 
de Municipis de les Illes Balears (AMIB).  

A més de la publicitat en el BOIB i de la remissió dels plans a la FELIB i a l'AMIB, les obres de cada 
ajuntament incloses inicialment en els Plans s'han comunicat a tots i cadascun d'ells. En resposta a 
aquestes comunicacions i també en el transcurs del termini d'exposició pública dels Plans al BOIB s'han 
presentat dues al·legacions: 

-Al·legació presentada per l'Ajuntament d’Alcúdia, respecte de l’obra: “Reforma i embelliment passeig i 
aparcament església de Sant Jaume”, obra finançada en tres anualitats: 2008, 2009 i 2010. Al·lega 
l’Ajuntament que no s’ha inclòs l’IVA a la quantitat que figura al pla i sol·licita que es modifiquin les 
anualitats del Pla en el sentit que s’inclogui l’IVA al pressupost de cada anualitat. S’accepta aquesta 
al·legació. El finançament de l’esmentada obra una vegada afegit l’IVA serà el següent:  

Any Pressupost  Aportació MAP Aportació Consell Aportació Ajuntament 
2009 154.230,02 53.980,50 18.816,07 81.433,45 
2010 252.424,42  119.144,32 133.280,10 

-Al·legació presentada per l’Ajuntament de Mancor de la Vall. Sol·licita que s’incloguin en el Pla 
aquestes dues obres: “Soterrament de cablejat, canvi de fanals i voreres a l’entrada del poble” i “Supressió 
de barreres  arquitectòniques, sembra d’arbres i millora de l’espai públic”. Aquestes obres  estaven 
incloses a la sol·licitud  presentada per l’Ajuntament de Mancor de la Vall per a l’any 2009, i en principi 
estava previst que s’incloguessin a la segona part del Pla d’obres i serveis de l’any 2009. L’Ajuntament 
de Mancor de la Vall exposa que aquestes dues obres també estan finançades per la Conselleria d’Obres 
Públiques i Habitatge del Govern Balear i que el termini que tenen de la Conselleria per adjudicar-les és 
fins el dia 31 de maig de 2009, per la qual cosa considera l’ajuntament que s’han d’incloure a la primera 
part del Pla per poder complir els terminis establerts per la Conselleria. S’accepta l’al·legació. 

Per altra banda, s’ha detectat un error en el pressupost de l’obra de l’Ajuntament de Mancor de la Vall: 
“Ampliació escoleta”, finançada mitjançant un conveni administratiu per a les anualitats 2009, 2010 i 
2011. Una vegada subsanat l’error l’obra passa a tenir el següent finançament:  

Any Pressupost Aportació Consell  Aportació Ajuntament 
2009 43.525,82 20.000,00 23.525,82 
2010 158.972,09 73.047,26 85.924,83 
2011 158.972,09 73.047,26 85.924,83 
Total 361.470,00 166.094,52 195.375,48 
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Els ajuntaments que presten, per gestió directa, el servei de subministrament d'aigua potable a la població 
es poden deduir l'IVA que han de suportar per a la realització d'obres directament relacionades amb la 
prestació d'aquest servei. Atès, idò, que per a aquests ajuntaments l'IVA d'aquestes obres no suposa un 
cost addicional, del pressupost de la següent obra aprovada inicialment, com s'ha fet en anteriors 
exercicis, s'ha calculat el percentatge d'IVA deduïble no objecte de subvenció i la quantitat resultant s'ha 
restat del pressupost total inicialment aprovat objecte de finançament en el POS:  

- Ajuntament de Valldemossa: “Dotació de serveis d’aigua i clavegueram als polígons P4, P5 i nucli de 
Sa Marina (1ª fase)”. 

Mitjançant escrit de data 29 de gener de 2009 la Direcció General per a l'Administració Local del 
Ministeri d'Administracions Públiques ha comunicat al Consell de Mallorca l'aportació definitiva de 
l'Estat al Pla Insular de Cooperació d'obres i serveis i de carreteres per a l'any 2009, que és de 
2.346.098,22 euros. Aquesta quantitat és inferior a la concedida pel MAP l’any 2008, per la qual cosa 
s’ha hagut de disminuir l’aportació del MAP al Pla de 2009, ja que aquest s’havia elaborat tenint en 
compte que l’aportació del MAP de 2009 seria igual que la de 2008. Aquesta disminució de l’aportació 
del MAP ha fet necessari, per quadrar el Pla, un increment de l’aportació del CIM. El reajustament s’ha 
fet a l’obra de l’Ajuntament de Binissalem: “Millora cementiri Binissalem, fases I i II”, que ha passat de 
169.492,48 euros de MAP a 138.606,03 euros i a l’obra de carreteres, que ha passat de tenir 717.066,51 
euros de MAP a 703.829,47 euros. 

La resta del finançament dels plans prové de l'aportació que fa el Consell de Mallorca i els ajuntaments 
dels seus propis fons. 

Finalment, atès que en la darrera modificació del Reglament de Cooperació Municipal (BOIB núm. 127, 
de dia 11 de setembre de 2008) es varen modificar els percentatges de subvenció prevists a l’article 6, 
s’ha canviat el percentatge de subvenció d’algunes obres plurianuals per a l’any 2009 en aplicació del que 
disposa la disposició addicional segona del Reglament esmentat: 

“Disposició addicional 2ª 

Les obres plurianuals aprovades en un Pla tindran el percentatge de finançament per a la primera i 
successives anualitats previst a l'acord d'aprovació, excepte que en posterioritat es modifiqui aquest 
percentatge i fos més favorable per a l'Ajuntament que l'aprovat. En aquest supòsit s'aplicarà el nou 
percentatge de subvenció per a les anualitats pendents d'execució.” 

Vist l'informe de fiscalització de disconformitat de l'expedient. 

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 

1.- Resoldre la discrepància existent entre la Intervenció General i el Departament de Cooperació Local, 
manifestant-se a favor de la proposta de l'esmentat Departament.  

2.- Acceptar l'al·legació presentada per l'Ajuntament d’Alcúdia en el sentit de modificar les anualitats de 
l’obra: “Reforma i embelliment passeig i aparcament església de Sant Jaume” per tal d’incloure la 
quantitat d’IVA al pressupost d’aquesta obra. 

3.- Acceptar l’al·legació presentada per l’Ajuntament de Mancor de la Vall en el sentit d’incloure les 
següents obres en el Pla d’obres i serveis de l’any 2009 i en el Pla Plurianual 2009, 2010 i 2011: 
“Soterrament de cablejat, canvi de fanals i voreres a l’entrada del poble” i “Supressió de barreres 
arquitectòniques, sembra d’arbres i millora de l’espai públic”.  

4.- Aprovar definitivament el Pla d'obres i serveis i de carreteres de 2009 de l'illa de Mallorca (primera 
part), que comprèn les obres explicitades en els fulls annexes, amb el següent finançament: 
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- Aportació Consell de Mallorca:.............       3.282.656,60 

- Aportació MAP:.....................................       2.346.098,22 

- Aportació Entitats Locals:......................       1.932.395,70 

- Import total del pressupost:....................       7.561.160,52 

5.- Aprovar definitivament el Pla Plurianual 2009, 2010 i 2011(primera part) que s'adjunta en els fulls 
annexes. 

6.- Aprovar definitivament finançar mitjançant el Conveni administratiu tipus previst a l'art. 10 del vigent 
Reglament de cooperació municipal la relació d'actuacions (primera part) que figuren en el document 
adjunt al present dictamen.  

7.- D'acord amb l'article 8 del Real Decret 835/2003, de 27 de juny, el Pla Complementari per aplicar els 
romanents que es puguin originar de la contractació de les obres del Pla correspondrà a les obres previstes 
a l'anualitat de l'any 2010 del Pla Plurianual. En tot cas, els romanents de la subvenció del MAP que es 
produeixin com a conseqüència de la contractació del Pla d'obres i serveis s'aplicaran d'acord amb el que 
preveu l'article 15 del R. Decret 835/2003, de 27 de juny. 

8.- D'acord amb l'article 22 del vigent Reglament de Cooperació Municipal, els Ajuntaments hauran de 
remetre en el termini d'un mes des de la recepció de la notificació del Consell de Mallorca, el 
corresponent certificat d'existència de crèdit suficient que garanteixi l'aportació municipal a l'obra o obres 
incloses en el Pla (MOD. 10). 

9.- La contractació de les obres incloses en el Pla d'obres i serveis de 2009 la realitzaran els propis 
Ajuntaments, però s'hauran de respectar les següents normes de procediment: 

- Les obres incloses en el Pla es contractaran ordinàriament amb procediment obert i emprant un sol 
criteri per a l’adjudicació del contracte: el del preu més baix, per tal  d'aconseguir la màxima objectivitat, 
lliure concurrència i publicitat en el procés de selecció del contractista. No obstant això, la corporació 
podrà seleccionar l’adjudicatari emprant altres criteris a més del preu i altres procediments prevists a la 
Legislació de Contractes del Sector Públic sempre que motivi adequadament aquesta decisió.   

- Abans de dia 15 de maig de 2009 s'han de remetre al Departament de Cooperació Local, degudament 
aprovats, els Plecs de clàusules administratives particulars per a la contractació de les esmentades obres. 
En el cas de contractar-se una obra amb despesa plurianual, es farà constar explícitament en el Plec de 
clàusules el finançament de les anualitats. També s'especificarà que el termini d'execució es fraccionarà 
en fases o terminis parcials que es realitzaran anualment depenent de les disponibilitats financeres 
assignades a l'obra durant cada exercici pressupostari. 

- Un representant del Consell de Mallorca serà membre de la Mesa de Contractació de les obres i 
l'ajuntament haurà de comunicar al Consell de Mallorca la data prevista d’obertura de les pliques amb 
l'antelació suficient. 

En el cas que el representant del Consell de Mallorca no assisteixi a les sessions de la Mesa, s'haurà de 
remetre al Consell l'Acta que contingui la proposta d’adjudicació. 

- En els Plecs de Clàusules administratives s'ha de fer constar que el contractista adjudicatari de les obres 
ha d'assumir el cost econòmic que suposi l'elaboració i la col·locació d'un cartell de les característiques 
que determini el Consell de Mallorca que indiqui a peu d'obra, en un lloc visible des de la via pública, el 
nom de l'obra, l'organisme o organismes que la subvencionen i la resta de dades adients. 

- Tots els anuncis que col·loqui el contractista a peu d'obra informant al públic en general dels perills o de 
les incidències han d'estar redactats, com a mínim, en la llengua catalana.  
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- L'obra ha d'estar adjudicada i comunicada l'esmentada adjudicació al Consell de Mallorca abans de dia 
31 de juliol de 2009, i iniciada abans de dia 1 de setembre de 2009. 

10.1.- Una vegada adjudicada l'obra per la corporació, dins el termini de quinze dies hàbils següents a la 
data de l'adjudicació, la corporació local haurà de remetre al Consell de Mallorca la següent 
documentació: 

a) Certificació de l'adjudicació de l'obra. 

b)Declaració jurada de la compatibilitat dels directors de l'obra amb l'Administració (MOD 13) 

c) Acta de comprovació del replanteig (MOD 14) 

d) Pel que fa als projectes d’obra de primer establiment o reforma estructural, certificat del 
Secretari de l’ajuntament que els projectes d’obra s’han exposat al públic per un termini no inferior a 
quinze dies. 

10.2.- El Consell de Mallorca abonarà la subvenció corresponent per al finançament de l'obra contra la 
presentació per part de l'ajuntament interessat de la següent documentació: 

- Model oficial de certificació (MOD. 15) degudament emplenat, i signat pel contractista i pel director (o 
directors) de l'obra, amb les firmes degudament identificades. 

- Relació valorada dels treballs duts a terme signada pel director (o directors) de l'obra amb les firmes 
degudament identificades. 

- Aprovació per part de l'ajuntament de la certificació d'obra, la qual es podrà acreditar bé per mitjà d'una 
diligència del secretari de la corporació en el cos de la certificació, bé per un certificat expedit pel 
funcionari esmentat. 

- Factura original de l'empresa contractista firmada pel Director de l'obra. (No es pot emplenar la factura 
sobre una fotocòpia del model original de factura que empri l'empresa; el logotip i la resta de dades de 
l'empresa han de figurar amb la tipologia original). En lloc de la factura original també es pot remetre una 
fotocòpia de la mateixa, la qual ha d'estar compulsada pel secretari de la corporació i s'ha d'acreditar, bé 
en el cos de la factura fotocopiada per mitjà d'una diligència signada per l'esmentat funcionari, bé a través 
d'un certificat expedit pel mateix funcionari, que la factura no s'ha emprat com a justificant per al 
cobrament d'una altra subvenció.  

- Pel que fa a les obres que disposen d'un finançament plurianual, és a dir, que es troben incloses en dos o 
més Plans d'obres i serveis, les certificacions d'obra d'aquestes actuacions s'han de quadrar amb el 
pressupost parcial previst en el Pla de cada un dels anys en què l'obra està finançada. No s'admetran 
certificacions que englobin crèdits de dues anualitats. Respecte de la segona i, si s'escau, de les següents 
anualitats, s'ha d'aplicar el mateix criteri, i pel que fa a la darrera, prèvia autorització del Consell de 
Mallorca, sí que es pot certificar de menys o de més al previst en el pressupost del Pla per a aquest 
exercici. Si es certifica de menys, s'entendrà que l'entitat local renuncia a part de la subvenció que li 
pertoca per a la realització de l'obra, i si es certifica de més, que de la part d'excés d'obra executada és fa 
càrrec íntegrament l'entitat local. 

10.3.- Per a l'abonament de la darrera certificació d'obra, la corporació local, a més de la documentació 
exigida anteriorment, haurà d'adjuntar la següent documentació: 

a) Acta de recepció de l'obra signada conjuntament pel director de l’obra, el contractista, un facultatiu 
tècnic en representació de l'Ajuntament i dos nomenats pel Consell de Mallorca, un dels quals serà un 
tècnic en accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques. A aquest efecte, l'Ajuntament, amb una 
antelació mínima de cinc dies hàbils, comunicarà al Consell de Mallorca el dia i l'hora prevista per a la 
recepció de les obres. La no assistència dels tècnics designats pel Consell de Mallorca no impedirà la 
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recepció de les obres. Una vegada feta la recepció de l’obra, s’ha de comunicar al Consell Insular, amb 
antelació mínima de deu dies hàbils, la data i l’hora de la seva inauguració oficial, si n’és el cas. 

b) Liquidació definitiva de l'obra on es faran constar les subvencions concedides d'altres institucions per a 
la seva execució.  

En el cas que l’obra estigui subvencionada en més d’una anualitat, no farà falta presentar l’acta de 
recepció fins que no acabi tota l’obra, però de cada anualitat s’haurà de presentar un certificat del director 
de l’obra en el qual es faci constar que l’anualitat corresponent està finalitzada i, si l’obra té subvenció del 
MAP, un certificat de recepció d’obra contractada segons el model del MAP. 

En tot cas, les obres corresponents a l'anualitat de 2009 hauran d'estar finalitzades abans del dia 1 de 
novembre de 2010. 

11.- Autoritzar el Conseller de Cooperació Local per a la concessió de pròrrogues per a: 

a) La remissió dels Plecs de Condicions. 

b) L'adjudicació de les obres i el seu inici. 

c) La finalització de les obres. 

12.- Les normes del vigent Reglament de Cooperació Municipal del Consell de Mallorca seran 
d’aplicació en tot el que no es preveu en el present acord. 

El Sr. ROSSELLÓ (conseller executiu de Cooperació Local) comença la seva 
intervenció. 

Recorda que presenta l’aprovació definitiva de la primera fase de les obres que 
afectaven la subvenció del Ministeri d’Administracions Públiques i als ajuntaments que 
havien demanat escoletes per poder complir el termini del Govern balear. 

Informa que s’han acceptat dues al·legacions, una de l’Ajuntament d’Alcúdia perquè no 
s’havia comptabilitzat l’IVA, i l’altre de l’Ajuntament de Mancor de la Vall, perquè les 
obres que demanaven tenen subvenció de la Conselleria d’Obres Públiques del Govern 
balear i era millor passar a la primera fase que a la segona fase, per tal de complir els 
terminis.  

Assenyala que, en conseqüència, s’han ajustat les quantitats a aquestes modificacions.  

El Sr. BOSCH (PP) intervé tot seguit.  

Diu que el PP està d’acord, des del punt de vista polític, amb moltes de les actuacions 
del Pla d’obres i serveis del CIM. Fa notar que ja comença a fer-se habitual l’abstenció 
del PP, per raons tècniques, però insisteix a demanar-ne explicacions, perquè ha estudiat 
més a fons l’informe i vol resoldre aquesta qüestió.  

Diu que, ara que es presentaran casos amb la voluntat de ser resolts amb coherència, 
amb transparència, per tal de fer les coses amb la màxima seguretat jurídica, voldria que 
es resolgui també aquesta qüestió definitivament, per tal de no obligar el PP a haver-se 
d’abstenir, a la votació. 
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Comenta que, a l’informe d’objeccions –concretament a l’objecció primera– a l’acord 
d’autorització i disposició, s’hi inclouen obres que s’han autoritzat i disposat en 
exercicis anteriors i que s’han d’eliminar de la proposta d’acord. Per tant, diu que no ho 
acaba d’entendre. 

Respecte a la segona, observa que manca acreditar l’excepcionalitat a què es fa 
referència. Creu que es refereix a la Llei reguladora d’hisendes locals, per poder elevar 
el percentatges màxims de despesa de cada anualitat, i a l’aprovació prèvia a 
l’autorització de despesa d’elevació del percentatge.  

Fa notar també que a les observacions s’esmenta que, tot i expressar els criteris 
establerts, l’acta de la comissió no indica el resultat de l’aplicació dels esmentats criteris 
a les sol·licituds de subvenció i, a més, hi manquen els documents i els informes tècnics 
que justifiquen l’acceptació i denegació d’al·legacions i d’aprovacions inicials. 

Reitera que, certament, es tracta d’obres i estructures amb les quals el PP hi està 
d’acord, i les valora com a necessàries, però observa que no és una qüestió menor 
aconseguir aclarir per quina raó no s’arriba a arreglar la qüestió de les objeccions, que 
permeti presentar un expedient correcte que el PP pugui votar a favor.  

El Sr. ROSSELLÓ li assegura que intenten arreglar aquesta qüestió.  

Recorda al Sr. Bosch que el PP ho té molt fàcil, perquè podrien fer exactament el mateix 
que ja han fet durant deu anys, és a dir, votar amb el mateix informe.  

Li recorda que fa deu anys que es va decidir que el Pla d’obres i serveis (POS) es faria a 
base de plans pluriannals, per facilitar allò que demanaven els ajuntaments, i això no 
encaixava dins la normativa de l’Administració Local. Fa notar que el cert és que no 
encaixa, i que li segueixen cercant encara l’encaix adequat, però observa que si el PP 
segueix fent pressió en aquest sentit, finalment hauran de decidir entre dues opcions: 
que encaixi, tot i que els ajuntaments en surtin perjudicats, o que no encaixi i continuar 
a fer les coses com s’han fet durant deu anys.   

Assegura, tot i la situació, que encara no han perdut les esperances, perquè tenen molta 
moral, i seguiran fent feina per aconseguir superar totes les traves administratives. 
Assenyala, però, que mentre encara no estiguin superades, el que no volen fer és posar 
el límit d’una obra a l’any, perquè d’aquesta forma no es podran fer mai obres que 
superin els 250.000,00 euros.  

Li posa l’exemple d’una piscina, que evidentment no es pot fer en dos anys, sinó que es 
fa d’un cop i la segona part es paga l’any següent i li demana com creu que es resol una 
situació com aquesta. Davant aquest fet, comenta que pot ser algun dia s’hauria de 
discutir, en aquesta institució, si el CIM és administració local o és administració 
autonòmica. Al seu parer, és aquesta la qüestió, per la qual cosa el PP ha de col·laborar 
per discutir aquesta qüestió i per trobar-li una solució i, mentrestant, es posa a la 
disposició del PP, perquè si té una solució, l’acceptarà encantat. 
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A continuació intervé el Sr. BOSCH. Diu al Sr. Rosselló que no s’expressarà amb la 
mateixa vehemència que ell, però reitera el seu convenciment sobre tot allò que ha dit a 
la seva intervenció anterior.  

En primer lloc, li recorda que només li ha demanat que li trobi un motiu pel qual el PP 
pugui votar a favor, per tant ho fa amb la millor intenció. 

En segon lloc, observa que no ha estat responsabilitat del PP durant tant de temps com 
ha dit el Sr. Rosselló. Recorda que sí que ho ha estat durant la passada legislatura, quan 
amb uns acords amb els responsables d’aquesta àrea votaven a favor, i li recorda que 
l’oposició també ho feia i en determinades qüestions podrien haver plantejat aquest 
tema. 

Reitera que el PP donava el seu suport, tot i poder tenir dubtes sobre allò que feia, per 
raó de l’acord de col·laboració amb els seus socis de govern durant la passada 
legislatura. En canvi ara, des de l’oposició, no tenen cap motiu per fer-ho i, tot i això, ho 
volen fer, però demana la col·laboració en el sentit que ha explicat, per deixar clar el 
procediment que s’adopta.  

Assenyala que ho fan per evitar que, passats uns anys, aquesta col·laboració amb l’equip 
de govern pugui ser qüestionada i es puguin fer retrets al PP en aquest sentit referits a 
aquesta legislatura, perquè ja seria excessiu que en comptes de valorar la bona 
disposició del PP a col·laborar amb l’equip de govern, se l’acusàs de fer les coses 
malament. 

Fa notar que allò que es presenta per aprovació no fa referència únicament a pluriannals, 
perquè si fos així seria diferent. Pensa que els tècnics jurídics poden trobar alguna 
solució. Tot seguit, reitera algunes mancances que ha observat: hi ha unes observacions, 
com també hi manca una aprovació prèvia d’una autorització d’augmentar uns preus 
d’uns percentatges i també manquen els documents necessaris per completar  
l’expedient de la forma correcta.  

Assegura que no hi ha cap altra segona intenció, per part del PP, sinó únicament la de 
voler votar a favor d’aquest acord.  

El Sr. ROSSELLÓ intervé per tancar el debat.  

Respecte a la qüestió dels percentatges, diu al Sr. Bosch que ja està incorporada. 
Explica que, segons el reglament aprovat l’any passat, varien els percentatges que s’han 
de donar, en funció de la població, i augmenta el percentatge als pobles petits i aquesta 
és precisament una de les modificacions que s’aproven amb aquest acord. Assenyala 
que aquest suggeriment s’ha tengut en compte. 

Mostra la seva disposició a col·laborar i discutir tot el que calgui, però li recorda que el 
Pla d’obres i serveis se vota amb una resolució de discrepància, no des de la passada 
legislatura, sinó des de l’anterior, durant la qual el PP també estava a l’oposició. El 
primer conseller de Cooperació Local que va aplicar l’actual sistema ho va fer durant la 
legislatura 1999-2003. Respon als comentaris de discrepància del PP, en aquest punt, 
reiterant que és així, que ho comprovin.  
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Dóna la raó al Sr. Bosch sobre els comentaris que ha fet, des del punt de vista jurídic, 
però li diu que el problema és trobar-hi la solució. Reitera que el POS s’ha votat, amb el 
primer punt, des de fa deu anys, per tant no durant una legislatura, sinó dues i li fa notar 
que només a partir d’aquesta legislatura el PP hi posa entrebancs, més ben dit, no 
entrebancs, sinó que expressen els dubtes que tenen, amb tota la raó i la legitimació com 
a partit a l’oposició, per la qual cosa ho respecta. 

Tot i això, recorda al Sr. Bosch que, vist amb objectivitat, ha de reconèixer que durant 
dues legislatures s’ha fet així, a partir del moment en què es decideix acceptar que 
s’aprovi a un POS quantitat que no afecten només un any sinó distints anys i, a més, es 
decideix que tots els municipis tenguin assignació cada any, no uns municipis un any i 
uns altres un altre any. Pensa que aquesta fórmula és més adequada des del punt de vista 
polític i així també ho ha entès aquesta institució durant vuit anys, i per aquesta raó s’ha 
fet així. És per aquest motiu que no veu la forma de canviar-ho des del punt de vista 
polític, de cara als ajuntaments, tot i que es mostra receptiu per estudiar la fórmula 
jurídica que permeti trobar l’encaix correcte. Assegura que han fet esforços per trobar 
aquesta fórmula, i que seguiran en la mateixa direcció.  

Per acabar, expressa el seu compromís per concertar una cita amb el Sr. Bosch, durant la 
propera setmana, per tal de parlar-ne amb calma i fer possible que surtin idees, per part 
de tots dos. 

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

DEPARTAMENT D’ECONOMIA I TURISME 

PUNT 17. PROPOSTA DE NOMENAMENTS DE LES PERSONES QUE 
REPRESENTEN AL CONSELL DE MALLORCA A LA  COMISSIÓ DE 
BIOSEGURETAT . 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament 
d’Economia i Turisme: 
 
Atès:  
 

1. L’escrit de la Conselleria de d’Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears de data 30 de 
desembre de 2008 en què sol·licita que designem les persones titular i suplent que assistiran com 
a vocal en representació del Consell de Mallorca a la  Comissió de Bioseguretat. 

 
2. Que el Decret 66/2007 de 25 de maig , pel qual s’estableixen l’organització i les competències en 

matèria d’utilització confinada i d’alliberament voluntari d’organismes modificats genèticament  
(OMG), es crea i regula el Registre d’Organismes Modificats Genèticament a la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears,   d’acord amb el qual preveu que a l’esmentada Comissió de 
Bioseguretat hi estigui representat amb un vocal el Consell de Mallorca. 

  
3. L’article 48 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, que diu que el nomenament dels 

representants de la corporació en tota classe d’òrgans col·legiats o d’entitats en els quals hagi 
d’estar representada serà competència del Ple. 

 
Per tot això,  
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PROPOSO que el Ple del Consell de Mallorca nomeni com a vocal representant del Consell de 
Mallorca a la Comissió de  Bioseguretat  a les persones següents: 

 
- Titular: 

Isabel Maria Oliver Sagreras, consellera executiva d’Economia i Turisme 

- Suplent : 

Rafel Oliver Mas, director insular de Projectes. 

S’aprova per unanimitat. 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 

PUNT 18. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE 
L’ADDENDA AL CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
GOVERN DE LES ILLES BALEARS I EL CONSELL DE MALLORCA PER AL 
FINANÇAMENT DE LES INVERSIONS DEL PLA DIRECTOR SECTORIAL 
PER A LA GESTIÓ DEL RESIDUS URBANS DE MALLORCA. 

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

Atès que el Consell de Govern de les Illes Balears en la sessió de dia 14 de juliol de 2000 i el Ple del 
Consell de Mallorca en data 28 de juliol de 2000, van aprovar el conveni específic de col·laboració entre 
el Govern de les Illes Balears i el Consell de Mallorca per al finançament de les inversions del Pla 
director Sectorial per a la gestió dels residus sòlids urbans de Mallorca (PDSGRUM), el qual es va signar 
per ambdues parts el dia 3 d’agost de 2000. 

Atès que la clàusula novena del conveni, establia que <<El Govern de les Illes Balears adoptarà les 
mesures econòmiques, financeres i pressupostàries pertinents per tal que, i com a màxim i en concepte 
d’aportació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears al desenvolupament del PDSGRUM, el 
Consell de Mallorca pugui disposar del 30% de la inversió en infraestructures prevista al punt anterior 
amb la periodificació que s'especifica a l'annex que s'acompanya, tot i que de tals mesures se'n puguin 
derivar obligacions per a la Comunitat Autònoma amb anualitats i imports diferents als que allà 
apareixen, prèvia l'adopció dels acords i expedients que calguin>>. 

Atès que el Consell de Govern de les Illes Balears, en sessió de dia 30 de novembre de 2001 i el Ple del 
Consell de Mallorca en data 4 de febrer de 2002, van aprovar l'addenda al Conveni específic de 
col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i el Consell de Mallorca per al finançament de les 
inversions del PDSGRUM, la qual es va signar per ambdues parts el dia 22 de març de 2002. 

Atès que en data 6 de juliol de 2004, la Comissió de Seguiment del conveni de col·laboració entre el 
Govern de les Illes Balears i el Consell de Mallorca per al finançament de les inversions del Pla director 
sectorial per a la gestió del residus urbans de Mallorca, acordà la revisió i actualització de la taula de 
l’annex de l’esmentat conveni i posterior addenda al mateix. 

Atès que el Consell de Govern de les Illes Balears, en sessió de 25 de novembre de 2005, i el Ple del 
Consell de Mallorca en sessió de dia 5 de juny de 2006, acordaren la modificació de la taula de fites i 
pagaments i aprovaren el quadre corresponent de finançament d’acord amb les dates previstes d’execució 
d’obres de les fases II i III. 

Atès l' informe emès per l’economista de la Direcció Insular de Gestió de Residus en data 21 gener de 
2009, sobre la proposta de modificació de l’addenda al conveni específic de col·laboració entre el Govern 
de les Illes Balears i el Consell de Mallorca per al finançament de les inversions del Pla director sectorial 
per a la gestió del residus urbans de Mallorca i atès l'informe de fiscalització prèvia.  
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Per tot el que s’ha exposat, la consellera executiva del Departament de Medi Ambient  eleva al Ple del 
Consell de Mallorca la següent proposta d’ 

ACORD 

1. Aprovar la modificació, que com annex s’adjunta a aquest acord, de l’addenda signada el 15 de juny de 
2006, al Conveni específic de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i el Consell de Mallorca, 
signat el dia 3 d’agost de 2000, per al finançament de les inversions del Pla director sectorial per a la 
gestió de residus urbans de Mallorca, per a l’adequació a les circumstàncies actuals, d'acord amb les 
modificacions acordades per la Comissió de Seguiment del Conveni, en sessió de 20 de maig de 2008. 

MODIFICACIÓ DE L’ADDENDA AL CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
GOVERN DE LES ILLES BALEARS I EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA PER AL 
FINANÇAMENT DE LES INVERSIONS DEL PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIÓ 
DELS RESIDUS URBANS A MALLORCA. 

Palma,  

REUNITS: 

D’una part, l’Hble. Sr. Miquel À. Grimalt i Vert, conseller de Medi Ambient del Govern de les Illes 
Balears 

I, de l’altra, l’Honorable Sra. Francina Armengol Socias, presidenta del Consell Insular de Mallorca. 
Actua assistida pel secretari general, Sr. Jeroni Miquel Mas Rigo.  

Ambdues parts se reconeixen mútuament la qualitat amb la qual intervenen, així com la capacitat legal 
necessària per a l’atorgament d’aquesta addenda al Conveni específic de col·laboració entre el Govern es 
les Illes Balears i a tal efecte, 

EXPOSEN 

1. Que el Consell de Govern de dia 14 de juliol de 2000 va aprovar el conveni a subscriure amb el Consell 
Insular de Mallorca per tal que el Govern de les Illes Balears aportàs un 30% de la inversió no 
subvencionada per la Unió Europea en infraestructures previstes en el Pla Director Sectorial per a la 
gestió dels residus sòlids urbans de Mallorca (PDSGRUM) amb la finalitat d’abaratir els costos de la taxa 
repercutible a la ciutadania. 

2. Que el Ple del Consell Insular de Mallorca, en data 28 de juliol de 2000 va aprovar el conveni específic 
de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i el consell Insular de Mallorca pel finançament de les 
inversions del PDSGRUM. 

3. Que el conveni esmentat va ésser signat en data 3 d’agost de 2000. 

4. Que la clàusula novena del conveni establia que “El Govern de les Illes Balears adoptarà les mesures 
econòmiques, financeres i pressupostàries pertinents per tal que, i com a màxim i en concepte d’aportació 
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears al desenvolupament del PDSGRUM, el Consell Insular de 
Mallorca pugui disposar del 30% de la inversió en infraestructures prevista al punt anterior amb la 
periodificació que s’especifica a l’annex que s’acompanya, tot i que de tals mesures se’n puguin derivar 
obligacions per a la Comunitat Autònoma amb anualitats i imports diferents als que allà apareixen, prèvia 
l’adopció dels acords i expedients que calguin. 

5. En data 31 de maig de 2002, el Consell de Govern acordà l’adequació dels imports anuals de la 
subvenció a l’operació de finançament relativa a la fase I de les obres assenyalades a l’annex de l’addenda 
al conveni específic de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i el Consell Insular de Mallorca 
per al finançament de les inversions del Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus Urbans de 
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Mallorca. Al punt primer de l’esmentat acord establia, a més, un quadre de finançament de les obres de la 
primera fase i els anys de pagament de les II i III. 

6. Atesa a una errada material, aritmètica o de fet en la taula de pagaments de les fases II i III, el Consell 
de Govern, a la sessió del dia 28 de maig de 2004, va acordar la correcció de les esmentades errades i 
l’aprovació d’un nou quadre de finançament ajustat a l’annex de l’addenda del conveni. 

7. En data 15 de juny de 2006 es va signar la modificació de l’addenda al conveni on s’aprovà la 
modificació de la taula de fites i pagaments i es va aprovar el quadre corresponent de finançament d’acord 
amb les dates previstes d’execució de les obres de les fases II i III. 

8. En data 20 de maig de 2008, la Comissió de Seguiment del conveni específic de col·laboració entre el 
Govern de les Illes Balears i el Consell Insular de Mallorca pel finançament de les inversions del 
PDSGRUM, va acordar l’adequació del conveni a les circumstàncies actuals, modificant les previsions de 
finançament per infraestructures que ho són mitjançant préstec (fase I) i les que ho són de manera directa 
(fase II i III), ateses les circumstàncies reals i estat actual dels pagaments a realitzar. 

9. Les conclusions de la reunió de la comissió de seguiment han estat recollides a l’informe emès pel cap 
del Servei de Residus i Contaminació Atmosfèrica, de 30 de maig de 2008. 

D’acord amb aquests antecedents, acordem establir les següents: 

CLÀUSULES 

Primera i Única.- Atesos els acords de la comissió de seguiment del conveni de col·laboració entre el 
Govern de les Illes Balears i el Consell Insular de Mallorca per al finançament de les inversions del 
PDSGRUM, així com l’informe tècnic emès pel cap del Servei de Residus i Contaminació Atmosfèrica, 
en substitució de l’anterior cronograma se fixa el quadre de finançament, ajustat al nou calendari de fites i 
pagaments a realitzar, que s’adjunta com a document annex núm. 1 al present conveni. 

I, en prova de conformitat, ambdues parts signen la present addenda al conveni, per duplicat exemplar, en 
el lloc i dia assenyalats ut supra. 

El Sr. FONT (PP) diu que, de vegades, quan van a les Comissions Informatives hi van 
sense massa informació i en aquest tema se sent enganat perquè en realitat no aproven 
fer les obres que deia el conveni sinó una modificació del conveni perquè la Conselleria 
de Medi Ambient cobri més de 400.000 euros d’obres que no s’han fet. 

Entén que ara modifiquen el conveni perquè acabi en 2016 perquè part dels doblers eren 
per fer un forn per a animals i una altra per a la reforma de planta de fangs de Felanitx i, 
com que no s’han fet, ara es modifica el conveni perquè s’ajusti a pagar pel Govern de 
les Illes Balears només la part que sigui necessària d’aquell préstec que no va poder fer 
el Consell de Mallorca i va haver de fer Tirme. 

Afegeix que és molt dur estar a l’oposició i que, de vegades, amb bona voluntat demana 
una cosa i li diuen que és per seguir fent les obres i no. El que s’aprova avui és perquè la 
Conselleria de Medi Ambient no hagi de pagar al Govern balear uns doblers d’obres 
que no s’han fet. 

En aquest sentit, recorda que quan ell era conseller de Medi Ambient hi havia un 
problema brutal a Mallorca amb els animals morts, problema que ara veu que no hi és. 

La Sra. JULVE (consellera executiva de Medi Ambient) li dóna la raó al Sr. Font en el 
sentit que això és una modificació d’una addenda d’un conveni que va impulsar, en 
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bona part, el Sr. Font quan era conseller de Medi Ambient i que gràcies a aquest 
conveni s’ha fet possible que un 30% de les instal·lacions previstes en el Pla Director 
Sectorial de Residus puguin tenir un finançament del fons de cohesió. 

Si això no fos així, encara suposaria que la tarifa de residus urbans fos més elevada 
perquè totes les inversions que es fan a Mallorca es bolquen a la tarifa amb el sistema 
que té aprovat el contracte amb l’empresa concessionària. 

Aquesta és la darrera aportació del 30% que hi fa el Govern de les Illes Balears del fons 
de cohesió i afegeix a la reflexió del Sr. Font sobre el tema del forn d’animals morts 
que, en el seu dia, se va desestimar tirar-lo endavant atesa l’experiència negativa de 
Menorca amb un forn d’animals. 

Explica que així com se signava aquest conveni, s’interpretava que el pagès que tenia 
una vaca morta havia de pagar 50.000 pessetes per incinerar-la i, tanmateix, entenien 
que aquesta seria una instal·lació que no tendria resultats perquè no hi ha cap pagès que 
per poder eliminar un residu animal pagui aquestes quantitats que, al final, fan que costi 
més la corda que el bou. 

Així doncs, varen considerar que aquesta seria una instal·lació que no tendria resultats 
eficients a Mallorca i, tot d’una, varen proposar una alternativa per quan hi hagi restes 
de residus animals.  

De les dues alternatives que hi ha ara, una és molt ecològica –amb les seves dificultats– 
que és el tema dels cucs californians que hi ha a una planta de vermicultura a Llucmajor 
i l’altra és tenir a disposició contenidors frigorífics per si s’hagués de fer un trasllat 
massiu de residus d’origen animal a fora de Mallorca. 

El Sr. FONT agraeix les paraules de la Sra. Julve i afirma que cal donar el mèrit a qui el 
té. Tot i que ell en va fer la modificació, la Sra. Rosselló –quan era consellera de Medi 
Ambient– va ser la impulsora d’aquest contracte. 

D’altra banda, manifesta el seu acord amb aquest tema perquè així s’acaba, almanco, 
una etapa d’un conveni que ha estat complicat i ha agafat a tots els governs possibles 
d’aquesta comunitat. 

S’aprova per unanimitat. 

DEPARTAMENT D’INTERIOR 

PUNT 19. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT DE PREVENCIÓ 
DE RISCS LABORALS DEL CONSELL DE MALLORCA. 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament 
d’Interior: 
El Ple del Consell de Mallorca, en sessió realitzada dia 10 de novembre de 2008, va aprovar inicialment 
el Reglament de prevenció de riscs laborals del Consell de Mallorca. 

Sotmès a informació pública l’esmentat acord, mitjançant anunci publicat al BOIB núm. 176, de 16-12-
2008, s’han presentat els següents escrits d’al·legacions en la fase d’exposició pública: 
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- Registre de Funció Pública número 151, de data 15 de gener de 2009, presentat pel senyor 
Julián Timoner Pesamburu, cap de la Secció de Prevenció de la Direcció Insular de Funció 
Pública del Departament d’Interior del Consell de Mallorca. 

- Registre general d’entrada número 2031, de data 22 de gener de 2009, presentat per Toni 
Company i Andreu Ribas, en representació de les seccions sindicals de Comissions Obreres 
al Consell de Mallorca i a l’Institut Mallorquí d’Afers Socials. 

Vist l’informe emès pel cap del Servei Tècnic de Recursos Humans de la Direcció Insular de Funció 
Pública del Departament d’Interior en relació a les al·legacions formulades. 

Atesos els articles 49 i concordants de la llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, 
modificada per la Llei 11/1999 de 21 d'abril i la Llei 57/2003 de 16 de desembre, i l'article 102 de la Llei 
20/2006 de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, en relació amb el 
procediment d'elaboració dels reglaments locals. 

Per tot això, propòs que, previ el dictamen de la Comissió Informativa General i de Comptes, s'elevi al 
Ple per a la seva aprovació la següent proposta:  

ACORD 

Primer.- Resoldre les al·legacions presentades pel senyor Julián Timoner Pesamburu, cap de la Secció de 
Prevenció de la Direcció Insular de Funció Pública del Departament d’Interior del Consell de Mallorca 
(Registre de Funció Pública número 151, de data 15 de gener de 2009) i pels senyors Toni Company i 
Andreu Ribas, en representació de les seccions sindicals de Comissions Obreres al Consell de Mallorca i 
a l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (Registre general d’entrada número 2031, de data 22 de gener de 
2009), en relació a l’acord d’aprovació inicial del Reglament de prevenció de riscs laborals del Consell de 
Mallorca, adoptat pel Ple de la Corporació en data 10 de novembre de 2008, en el sentit següent: 

Estimar l’al·legació presentada pel senyor Julián Timoner Pesamburu, cap de la Secció de Prevenció de la 
Direcció Insular de Funció Pública del Departament d’Interior del Consell de Mallorca i desestimar 
l’al·legació presentada pels senyors Toni Company i Andreu Ribas, en representació de les seccions 
sindicals de Comissions Obreres al Consell de Mallorca i a l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, segons 
els termes que consten a l’informe emès pel cap del Servei Tècnic de Recursos Humans de la Direcció 
Insular de Funció Pública del Departament d’Interior del Consell de Mallorca, que forma part del present 
acord (annex I). 

Segon.- Resoltes així les al·legacions, s’acorda, amb caràcter definitiu, l’aprovació del Reglament de 
prevenció de riscs laborals del Consell de Mallorca, que s’adjunta com a document annex (annex II). Tot 
això d’acord els articles 49 i concordants de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim 
local, modificada per la Llei 11/1999 de 21 d'abril i la Llei 57/2003 de 16 de desembre, i l'article 102 de 
la Llei 20/2006 de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears. 

Tercer.- Contra el present acord d’aprovació definitiva del Reglament de prevenció de riscs laborals del 
Consell de Mallorca les persones interessades poden interposar el recurs contenciós administratiu davant 
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de 
dos mesos comptats a partir del dia següent al de la seva publicació en el BOIB, d’acord amb allò que 
preveu l’article 10.1.b) de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 

ANNEX I 

Informe sobre les al·legacions presentades a l’expedient d’aprovació inicial del Reglament de prevenció 
de riscs laborals del Consell de Mallorca. 

INFORME 

Primer.- El Ple del Consell de Mallorca, en sessió realitzada dia 10 de novembre de 2008, va aprovar 
inicialment el Reglament de prevenció de riscs laborals del Consell de Mallorca. 
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Sotmès a informació pública l’esmentat acord, mitjançant anunci publicat al BOIB núm. 176, de 16-12-
2008, s’han presentat els següents escrits d’al·legacions en la fase d’exposició pública: 

- Registre de Funció Pública número 151, de data 15 de gener de 2009, presentat pel senyor Julián 
Timoner Pesamburu, cap de la Secció de Prevenció de la Direcció Insular de Funció Pública del 
Departament d’Interior del Consell de Mallorca. 

- Registre general d’entrada número 2031, de data 22 de gener de 2009, presentat per Toni 
Company i Andreu Ribas, en representació de les seccions sindicals de Comissions Obreres al 
Consell de Mallorca i a l’Institut Mallorquí d’Afers Socials. 

Segon.- A l’escrit presentat pel senyor Julián Timoner Pesamburu, cap de la Secció de Prevenció de la 
Direcció Insular de Funció Pública del Departament d’Interior del Consell de Mallorca, s’al·lega que s’ha 
detectat una errada en l’enumeració dels articles del text del Reglament, consistent en la repetició del 
número 19. 

Atès que es tracta de la correcció d’una errada numèrica de l’articulat del text, procedeix estimar 
l’al·legació formulada i, en conseqüència, procedir a la seva esmena, de forma que l’article 19 del Títol 
IX passi a ser l’article 20, respectant el seu corresponent contingut. 

Tercer.- A l’escrit presentat pels representants de les seccions sindicals de Comissions Obreres, s’al·lega 
la manca de negociació del Reglament a la Mesa de Negociació corresponent, d’acord amb el que 
estableix l’article 37 de la Llei 7/2007, de l’Estatut bàsic de l’Empleat públic. 

Pel que fa a aquesta al·legació, cal assenyalar que l’article 37 de la Llei 7/2007 de 12 d’abril, de l’Estatut 
bàsic de l’Empleat públic, que regula les matèries que són objecte de negociació, al seu àmbit respectiu i 
en relació amb les competències de cada Administració pública, a l’apartat 1.j), recull la següent: “les que 
així s’estableixi a la normativa de prevenció de riscs laborals”.  

És, per tant, la normativa de prevenció de riscs laborals constituïda, bàsicament, per la Llei 31/1995 de 8 
de novembre, de prevenció de riscs laborals, amb la reforma derivada de la Llei 54/2003, i pel Reglament 
dels serveis de prevenció, aprovat pel Reial Decret 39/1997 de 17 de gener, reformat pel Reial Decret 
604/2006, la que determina, en aquesta matèria, els temes que són objecte de negociació. 

L’article 16 de la Llei 31/1995 estableix que l’empresari ha d’integrar la prevenció de riscs laborals en el 
sistema general de l’empresa, tant en el conjunt de les activitats com a tots els nivells jeràrquics, a través 
de la implantació i aplicació d’un Pla de prevenció de riscs laborals. 

L’article 2 del Reglament indica que el Pla de prevenció s’ha de reflectir a un document que ha de 
contenir, com a mínim, els elements següents: 

- Identificació de l’empresa i característiques 

- Estructura organitzativa referent a la prevenció dels riscs laborals 

- Organització de la producció i procediments organitzatius a l’empresa 

- Organització de la prevenció (modalitat preventiva i òrgans de representació) 

- Política, objectius i fites que l’empresa vol assolir en matèria preventiva. 

Una part important del contingut del Pla de prevenció afecta aspectes organitzatius, motiu pel qual es va 
estructurar en forma de Reglament el contingut de la major part del Pla de prevenció, aprovat pel Comitè 
de Seguretat i Salut, en sessió de dia 22 de novembre de 2006. El text del Reglament sotmès a aprovació 
va ser presentat als membres del Comitè de Seguretat i Salut a la reunió de l'esmentat òrgan realitzada dia 
28 de febrer de 2008. 
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L’article 33 de la Llei de prevenció de riscs laborals estableix l’obligatorietat de consultar els treballadors 
en les decisions que afectin a diversos aspectes de la prevenció dels riscs i al seu apartat segon precisa que 
a les empreses que comptin amb representants dels treballadors, les consultes s’han de dur a terme amb 
aquests representants, especificant, a l’article 35, que “els delegats de prevenció són els representants 
dels treballadors amb funcions específiques en matèria de prevenció de riscs al treball”. 

D’altra banda,  l’article 38 del mateix text normatiu preveu que “el Comitè de Seguretat i Salut és l’òrgan 
paritari i col·legiat de participació destinat a la consulta regular i periòdica de les actuacions de 
l’empresa en matèria de prevenció de riscs”. Entre les competències del Comitè de Seguretat i Salut - art. 
39.1.a) – s’inclou la de “participar en l’elaboració, posada en pràctica i avaluació dels plans i programes 
de prevenció de riscs a l’empresa. Amb aquesta finalitat, en el seu sí s’hi ha de debatre, abans de la 
posada en pràctica i en el que es refereix a la seva incidència en la prevenció de riscs, els projectes en 
matèria de planificació, organització del treball i introducció de noves tecnologies, organització i 
desenvolupament de les activitats de protecció i prevenció a què es refereix l’article 16 de la Llei”. 

Com a conclusió de l’exposat anteriorment, es pot indicar el següent: 

El Reglament de prevenció de riscs laborals sotmès a aprovació constitueix l’adaptació de determinats 
aspectes del Pla de prevenció, aprovat pel Comitè de Seguretat i Salut, a l’estructura i organització del 
Consell de Mallorca. 

En cap cas, la normativa de prevenció de riscs laborals estableix que es tracti d’una matèria objecte de 
negociació, en canvi, la considera una matèria objecte de consulta als representants dels treballadors, que 
són  els delegats de prevenció segons l’article 35, que s’ha de dur a terme en el sí del Comitè de Seguretat 
i Salut, d’acord amb la seva competència de debatre les activitats de protecció i prevenció referides a 
l’article 16, la qual cosa es va produir a les reunions esmentades anteriorment.  

És per l’anterior que es proposa la desestimació de l’al·legació. 

Quart.- Atesos els articles 49 i concordants de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de 
règim local, modificada per la Llei 11/1999 de 21 d'abril i la Llei 57/2003 de 16 de desembre, i l'article 
102 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, procedeix, per 
part del conseller executiu del Departament d’Interior del Consell de Mallorca, elevar al Ple de la 
Corporació, previ el dictamen de la Comissió Informativa General i de Comptes, la proposta d’acord de 
resolució de les al·legacions, en el sentit expressat al present informe, i d’aprovació definitiva del 
Reglament de prevenció de riscs laborals del Consell de Mallorca. 

Contra l’acord d’aprovació definitiva del Reglament de prevenció de riscs laborals del Consell de 
Mallorca les persones interessades poden interposar el recurs contenciós administratiu davant la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos 
mesos comptats a partir del dia següent al de la seva publicació en el BOIB, d’acord amb allò que preveu 
l’article 10.1.b) de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

ANNEX II 

El text íntegre del Reglament de prevenció de riscs laborals del Consell de Mallorca és el següent: 

REGLAMENT DE PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS DEL CONSELL DE MALLORCA 

El Consell de Mallorca, en la seva natural preocupació per la seguretat i salut dels seus treballadors i 
treballadores, no només vol donar compliment a les prescripcions establertes per la normativa en matèria 
de prevenció de riscs laborals, sinó que, a més, aspira – aprofitant aquest compliment – a millorar 
progressivament les condicions de la vida laboral d’aquests treballadors i treballadores en tot el que sigui 
possible. 

Per assolir aquests objectius, entenent que l’activitat ha de millorar de manera contínua, el Consell de 
Mallorca es compromet a: 

- Crear una cultura positiva en matèria de prevenció de riscs laborals. 
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- Comprometre l’organització en el compliment de tots els requisits preventius i legals a través de 
la informació, formació, consulta i participació dels treballadors i les treballadores. 

- Complir amb tots i cadascun dels preceptes establerts en les lleis i reglaments d’aplicació en 
matèria de prevenció. 

- Analitzar els processos, tècniques i matèries primeres utilitzats triant els que  provoquin menys 
riscs als treballadors i les treballadores. 

- Fomentar la participació dels treballadors i les treballadores, a través dels òrgans de 
representació establerts per a això, en tots els aspectes que afectin la seguretat i la salut dels 
treballadors i les treballadores i, en especial, la cultura preventiva. 

- Assignar recursos tècnics, humans i econòmics suficients en matèria de prevenció de riscs 
laborals. 

Per això, en l’àmbit del Comitè de Seguretat i Salut es va aprovar el Pla de prevenció de riscs laborals, en 
què s’establia l’organització per desenvolupar l’activitat preventiva. 

Mitjançant aquest reglament, s’adapta l’estructura formal del Pla de prevenció a l’àmbit d’actuació i 
funcionament del Consell de Mallorca. 

TÍTOL I 

DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1. Objecte 

Aquest Reglament té per objecte, establir les línies bàsiques del Pla de prevenció de riscs laborals del 
Consell de Mallorca amb la finalitat de donar compliment al que s’estableix a la Llei 54/2003, de 12 de 
desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscs laborals, i al RD 39/1997, de 17 de 
gener, Reglament dels serveis de Prevenció. 

Per això, partint de la situació actual del Consell de Mallorca respecte a la prevenció de riscs laborals, 
s’estableix l’estructura organitzativa per desenvolupar l’activitat preventiva, es defineixen les funcions de 
cadascun dels nivells de la línia jeràrquica, s’indiquen les pràctiques, procediments, processos i les 
accions que es considerin necessàries per a la gestió adequada i professional de la prevenció, mitjançant 
l’aplicació de principis i tècniques d’eficàcia demostrada. 

TÍTOL II 

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA EN MATÈRIA PREVENTIVA 

Capítol I 

Organització de la prevenció 

Article 2. Estructura 

El Consell, des del punt de vista de l’activitat preventiva, s’organitza en una estructura basada en un 
disseny pràctic, i que cerca la integració de la prevenció en tots els processos i en tots els nivells. 

- Presidència 

- Consellers executius o conselleres executives 

- Coordinador de prevenció o coordinadora de prevenció 
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- Comandaments intermedis 

- Treballadors i treballadores 

Tots en coordinació i interacció tant amb el Servei de Prevenció com amb els delegats o les delegades de 
prevenció 

Capítol II 

Funcions i responsabilitats en matèria preventiva 

Article 3. Presidència del Consell de Mallorca 

El conseller executiu o la consellera executiva d’Interior per delegació de Presidència, a través dels 
consellers executius o conselleres executives de cada departament i amb l’assessorament del Servei de 
Prevenció, assumeix la responsabilitat màxima del funcionament, gestió i coordinació en matèria 
preventiva. Per això: 

a) S’ha d’implicar en el compliment de la declaració de Política general de l’empresa, en la qual es 
reflecteix el seu compromís en relació amb la prevenció de riscs laborals. 

b) Aquesta política s’ha de distribuir a tots els treballadors i les treballadores i s’establiran els 
mitjans per assegurar que és entesa, aplicada i mantenguda al dia per tots els membres de 
l’organització. 

c) Ha de vetlar pel compliment. Ha de complir i fer complir, al personal a les seves ordres, les 
disposicions legals en vigor en cada moment, així com també les normes, instruccions i 
procediments que l’empresa hagi establert. 

d) Ha de col·laborar amb la resta de consellers executius o conselleres executives i el Servei de 
Prevenció per aconseguir els objectius proposats en prevenció. 

Article 4. Consellers executius o conselleres executives 

1. Els consellers executius i conselleres executives tenen per missió l’aplicació correcta, dins de la seva 
àrea de responsabilitat, de la política i directrius que emanin de la Presidència (apartat anterior). 

2. Els consellers executius o conselleres executives han de: 

a) Conèixer i informar dels riscs que suposa realitzar les tasques que es desenvolupen a l’àrea de la 
seva competència i responsabilitat, així com també de les mesures de prevenció i protecció que 
s’han d’adoptar. 

b) Promoure que les condicions de treball dels treballadors i les treballadores sota el seu 
comandament garanteixin la seva seguretat i salut, i que disposen de tots els mitjans i equips 
necessaris. 

c) Cooperar en les activitats preventives que es duen a terme relacionades amb el seu àmbit 
d’actuació, i totes aquelles en les quals així ho expressi la Presidència. 

d) Suspendre qualsevol activitat que suposi un risc greu i imminent que ell mateix no pugui 
solucionar, i informar d’això a la persona responsable perquè prengui les mesures més 
adequades per protegir els treballadors i les treballadores. 

Article 5. Directors insulars o directores insulars 

1. Els directors insulars i les directores insulars tenen per missió transmetre les normes i instruccions que 
els dicta el seu conseller executiu o la seva consellera executiva. A la vegada, l’han d’informar de tots els 
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suggeriments que li facin arribar els treballadors o les treballadores de la seva àrea. 

2. En l’àmbit de la prevenció de riscs laborals, el director insular o directora insular ha de: 

a) Conèixer i informar el personal de la seva àrea dels riscs i les mesures de prevenció i protecció 
que s’han d’adoptar. 

b) Assegurar que les tasques es duen a terme d’acord a les normes i procediments establerts. 

c) Participar i col·laborar en les activitats preventives que es realitzin dins de la seva àrea 
d’actuació. 

d) Comunicar al Servei de Prevenció els riscs i perills que s’hagin detectat en la seva àrea. 

Article 6. Secretaris tècnics o secretàries tècniques 

1. A cada departament, la secretaria tècnica assumeix la responsabilitat de coordinació en matèria de 
prevenció en el Consell de Mallorca. La seva principal funció és la de mantenir sempre vigents els 
principis i objectius preventius, en particular els contenguts d’aquest reglament. 

2. Els secretaris tècnics i secretàries tècniques han de dur a terme les activitats següents: 

a) Promoure els comportaments segurs i la utilització correcta dels equips de treball i de protecció, 
i fomentar l’interès i cooperació dels treballadors i les treballadores en l’acció preventiva. 

b) Promoure, en particular, les actuacions preventives bàsiques, com són l’ordre, la neteja, la 
senyalització i el manteniment general, i efectuar-ne el seguiment i el control. 

c) Col·laborar amb el Servei de Prevenció en l’avaluació i el control dels riscs generals i específics 
del departament, efectuant visites a aquest efecte, atenció a queixes i suggeriments, registre de 
dades, i totes les funcions anàlogues que siguin necessàries. 

d) Gestionar i mantenir actualitzades les mesures adoptades en el departament en cas de primers 
auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors i les treballadores, reorganitzant, quan 
sigui necessari, el personal encarregat de posar en pràctica aquestes mesures. 

e) Fer arribar la informació sobre prevenció de riscs a tots els nivells del seu departament. 
Assegurar que es facilita formació i informació a tots els treballadors i treballadores (avaluació 
de riscs dels llocs de treball, normes d’actuació instruccions en cas d’emergència, etc.). 

f) Actuar com a nexe d’unió entre el Servei de Prevenció i els distints nivells jeràrquics del seu 
departament, facilitant tota la informació necessària per desenvolupar correctament l’activitat 
preventiva. 

g) Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista a l’article 24 de la Llei de prevenció 
de riscs laborals, desenvolupat pel RD 171/2004. 

h) Aplicar i coordinar els plans i programes d’actuació preventiva. 

i) Col·laborar en la investigació dels incidents i accidents ocorreguts al seu departament (vegeu 
annex I). 

j) Mantenir emplenada correctament la documentació en matèria preventiva. 

k) Vigilar el compliment de la llei de prevenció al seu departament. 

l) Col·laborar en la informació i formació en matèria de prevenció de riscs que han de rebre els 
treballadors i treballadores del seu departament. 
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m) Informar el Servei de Prevenció perquè faci un seguiment de la planificació d’accions 
preventives. 

n) Col·laborar en l’organització de simulacres. 

3. La secretaria tècnica pot designar una o diverses persones per desenvolupar aquestes funcions. 

Article 7. Comitè de Seguretat i Salut 

1. El Comitè de Seguretat i Salut és l’òrgan paritari i col·legiat de participació destinat a la consulta 
regular i periòdica de les actuacions de l’empresa en matèria de prevenció de riscs. 

2. Les reunions ordinàries del Comitè de Seguretat i Salut han de ser cada tres mesos. Això no obstant, a 
petició d’alguna de les representacions en el mateix, es poden realitzar reunions extraordinàries en altres 
dates. 

3. Les competències del Comitè de Seguretat i Salut són: 

a) Participar en l’elaboració, posada en pràctica i avaluació dels plans i programes de prevenció de 
riscs a l’empresa. 

b) Promoure iniciatives sobre mètodes i procediments per una prevenció de riscs efectiva, 
proposant a l’empresa la millora de les condicions o la correcció de les deficiències que hi pugui 
haver. 

Per a l’exercici de les seves competències, el Comitè de Seguretat i Salut disposa de les facultats 
indicades al punt 2 de l’article 39 de la Llei 31/1995, de Prevenció de riscs laborals. 

Article 8. Delegats o delegades de prevenció 

1. Els delegats o delegades de prevenció són els representants dels treballadors i treballadores amb 
funcions específiques en matèria de prevenció de riscs laborals. 

2. Les competències dels delegats i delegades de prevenció són: 

- Col·laborar amb la direcció de la corporació per millorar-ne l’acció preventiva. 

- Promoure i fomentar la cooperació dels treballadors i les treballadores en l’execució de la 
normativa sobre prevenció de riscs laborals. 

- Ser consultats per la Corporació amb caràcter previ a la seva execució  sobre decisions 
respecte a canvis en l’organització del treball que repercuteixin en la seguretat i la salut dels 
treballadors i les treballadores, sobre el desenvolupament d’activitats de protecció de la salut, 
sobre la designació de treballadors o treballadores encarregats de mesures d’emergència, sobre la 
formació en matèria preventiva, i sobre qualsevol acció que pugui tenir efectes substancials en la 
seguretat i la salut dels treballadors o les treballadores. 

- Exercir una tasca de vigilància i control sobre el compliment de la normativa de prevenció de 
riscs laborals. 

3. Per a l’exercici de les seves competències, els delegats i delegades de prevenció disposen de les 
facultats indicades al punt 2 de l’article 36 de la Llei 31/1995, de Prevenció de riscs laborals (acompanyar 
els tècnics de prevenció i els inspectors de Treball i Seguretat Social a les visites, tenir accés a la 
documentació de les condicions de treball, ser informats sobre els danys a la salut dels treballadors o 
treballadores, realitzar visites als llocs de treball....). 

Article 9. Responsable de compres 

1. Les persones responsables de les compres i adquisicions de cada àrea han de tenir en compte el 
següent: quan s’adquireixi nova maquinària, equips, productes i útils, s’ha d’exigir a la proveïdora la 
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informació que indiqui la forma correcta d’utilitzar-los i manipular-los, les mesures preventives 
addicionals que s’hagin de prendre i els riscs laborals que poden comportar, tant en el seu ús normal, com 
en la seva manipulació o ús inadequat. Tot això s’ha de valorar conjuntament amb el Servei de Prevenció 
i el coordinador de prevenció o coordinadora de prevenció (secretari tècnic o secretària tècnica). 

2. El Conseller executiu o la consellera executiva d’Interior pot establir els criteris dels requeriments en 
matèria preventiva a l’hora d’adquirir maquinària, equips de treball, productes químics i equips de 
protecció individual. 

Article 10. Personal 

Tot el personal del Consell de Mallorca, sigui quin sigui el seu nivell jeràrquic, ha de complir amb les 
instruccions següents: 

- Conèixer i complir les normes internes establertes i, en qualsevol cas, actuar d’acord amb les 
instruccions rebudes dels seus supervisors o supervisores i el coneixement professional de 
l’ofici. 

- Assistir a cursos de formació general o específica en matèria de prevenció de riscs laborals 
organitzats per l’empresa, i aplicar els ensenyaments rebuts. 

- Utilitzar, conservar i mantenir correctament els mitjans i equips de protecció facilitats per 
l’empresa, d’acord amb les instruccions rebudes. 

- Mantenir en correcte estat de conservació, ordre i neteja tota l’àrea, equips, eines i altres 
elements al seu càrrec (abans, durant i quan s’acabin les seves tasques), advertint 
immediatament el personal superior directe, o en el seu cas, el secretari tècnic o secretària 
tècnica, sobre els perills que observi. 

- No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat. 

- Cooperar, en la mesura de les seves possibilitats, en l’extinció d’incendis i en el salvament 
de víctimes d’accidents de treball. 

- Col·laborar amb el seu superior immediat o supervisora immediata en totes les activitats 
preventives que li siguin encomanades, i informar de qualsevol situació que, al seu parer, 
impliqui raonablement un risc per a la seguretat i salut. 

Article 11. Servei de Prevenció 

1. El personal tècnic del Servei de Prevenció analitzen les condicions de treball i de qualsevol aspecte 
relacionat amb la prevenció dels riscs dels llocs de treball, d’acord amb criteris tècnics i normatius. 
També duen a terme accions preventives per a les quals es requereixen coneixements específics com són, 
entre d’altres, la formació, la coordinació i la gestió de documentació específica de prevenció de riscs 
laborals. 

TITOL III 

L’AVALUACIÓ DE RISCS I LA PLANIFICACIÓ D’ACTIVITATS PREVENTIVES 

Article 12. Avaluació de riscs 

1. L’avaluació de riscs s’ha de realitzar seguint la metodologia basada en els factors i agents de risc en el 
treball, desenvolupada pel Servei de Prevenció. El Servei de Prevenció ha de guardar aquesta avaluació 
de riscs i les revisions i actualitzacions posteriors. 

2. Quan l’avaluació exigeixi realitzar mesures, anàlisis o assaigs i la normativa no indiqui o concreti els 
mètodes que s’han d’emprar, s’han d’usar els criteris recollits en: guies de l’Institut Nacional de Seguretat 
i Higiene en el treball, normes UNE, normes internacionals, o altres entitats de prestigi reconegut. 
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3. L’avaluació s’ha de revisar d’acord amb els supòsits següents: 

- A l’hora d’elegir els equips de treball i les substàncies o preparats químics, al moment 
d’introduir noves tecnologies o de modificar el condicionament dels llocs de treball. 

- Quan canviïn les condicions de treball. 

- Quan s’hagin detectat danys a la salut o s’hagi apreciat a través dels controls periòdics, 
inclosos els relatius a la vigilància de la salut, que les activitats preventives són inadequades 
o insuficients. 

- En la incorporació d’un treballador, les característiques personals o l’estat biològic conegut 
del qual el facin especialment sensible a les condicions del lloc. Especialment en el cas de 
treballadores embarassades o de part recent, discapacitats i menors de 18 anys. 

- Quan així ho estableixi una disposició específica. 

Article 13. Planificació d’activitats preventives 

1. L’actuació sobre els riscs identificats i avaluats ha de suposar l’establiment d’una planificació 
d’accions preventives. Aquesta planificació s’ha d’efectuar tenint en compte la prioritat de cadascuna de 
les accions, determinada a partir de la magnitud del risc i el nombre de treballadors o treballadores 
exposats. 

2. Per a cadascuna de les accions proposades en el pla d’actuació, s’ha de nomenar una persona 
responsable i una data aproximada d’execució. També hi ha d’haver una persona responsable del 
seguiment de les accions correctores. 

3. La persona designada per la secretaria tècnica a cada centre, àrea o departament, ha d’emplenar els 
camps de responsable, data prevista d’execució i cost estimat de l’acció. 

TITOL IV 

L’ANÀLISI DE L’ACCIDENTABILITAT. ESTUDIS DE SINISTRALITAT 

Article 14. Investigació d’accidents 

1. L’avaluació inicial de riscs s’ha de revisar, entre d’altres raons, quan s’hagin detectat danys a la salut 
dels treballadors o treballadores. Per això s’han d’investigar tots els accidents detectats i malalties 
professionals. 

2. Aquesta investigació s’ha de fer amb la major celeritat possible per detectar les causes que l’han 
originat i garantir la idoneïtat de les mesures correctores adoptades. 

3. A les àrees de major accidentabilitat, a fi d’implicar tots els nivells en la reducció de les causes dels 
accidents, s’ha de promoure que siguin els comandaments directes de la persona accidentada els qui facin 
la primera investigació dels accidents, i proposin mesures correctores. Amb tot, això no eximeix la 
possibilitat d’investigació per part del servei de prevenció. 

4. Atenent a les facultats dels delegats o delegades de prevenció indicades a l’article 36 de la Llei de 
prevenció de riscs laborals, se’ls han de comunicar els accidents de forma periòdica. 
Article 15. Estudis de sinistralitat 

S’ha de registrar una relació d’accidents de treball i malalties professionals que hagin causat al treballador 
una incapacitat laboral superior a un dia de treball, així com també fer-ne una estadística. 

TITOL V 

INFORMACIÓ I FORMACIÓ DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES 

Article 16. Formació i informació 
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1. A partir dels riscs detectats a l’avaluació inicial de riscs s’ha d’informar i formar els treballadors i les 
treballadores en relació als riscs que hi hagi presents, les mesures i les activitats de protecció i prevenció i 
d’actuació en cas d’emergència i primers auxilis. 

2. S’ha d’impartir una formació, teòrica i pràctica, en matèria preventiva, centrada en els riscs de cada 
lloc de treball, a partir de l’avaluació de riscs que se n’hagi fet. Si és necessari, la formació s’ha de repetir 
periòdicament. 

3. S’ha de proporcionar la informació i formació sobre els riscs, les mesures i activitats de protecció i 
prevenció i les mesures d’emergència, quan: 

a) Es contracti nou personal. 

b) Es produeixin canvis tecnològics o en els equips de treball. 

c) Es produeixin canvis en les funcions que desenvolupen. 

4. S’ha de registrar documentalment, l’assistència als diversos cursos i/o seminaris en matèria preventiva 
per part dels treballadors o treballadores, mitjançant els corresponents fulls de firmes. 

TITOL VI 

INSTRUCCIONS EN CAS D’EMERGÈNCIA 

Article 17. Emergències 

1. El Consell de Mallorca, tenint en compte les seves dimensions i les seves activitats, així com també la 
possible presència de persones alienes a aquestes, ha d’analitzar les possibles situacions d’emergència i 
adoptar les mesures necessàries en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels 
treballadors i treballadores, designant per això el personal encarregat de posar en pràctica aquestes 
mesures i comprovant-ne periòdicament, si cal, que funcionen correctament. El personal esmentat ha de 
posseir la formació necessària, ser suficient en nombre i disposar del material adequat, en funció de les 
circumstàncies abans descrites. 

2. Per aplicar les mesures adoptades, el Consell de Mallorca ha d’organitzar les relacions que siguin 
necessàries amb serveis externs, en particular en matèria de primers auxilis, assistència mèdica 
d’urgència, salvament i lluita contra incendis, de forma que quedi garantida la rapidesa i eficàcia 
d’aquestes. 

TÍTOL VII 

VIGILÀNCIA DE LA SALUT 

Article 18. Vigilància de la salut 

1. Segons el que disposa el punt 1 de l’article 22 de la Llei de prevenció de riscs laborals en relació a la 
vigilància de la salut, el Consell de Mallorca ha de garantir a tots els treballadors i treballadores al seu 
servei la vigilància periòdica del seu estat de salut en funció dels riscs inherents al treball. 

2. Aquesta vigilància només es pot dur a terme quan el treballador doni el seu consentiment. D’aquest 
caràcter voluntari només s’exceptuen els supòsits en què la realització dels reconeixements sigui 
imprescindible per avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la salut dels treballadors i les 
treballadores, o per verificar si l’estat de salut del treballador o treballadora pot constituir un perill per a 
ell mateix, per als altres treballadors o treballadores o per a altres persones relacionades amb l’empresa o 
quan així ho estableixi una disposició legal en relació amb la protecció de riscs específics i activitats 
d’especial perillositat. 

3. S’exclou la voluntarietat en els casos que preveu l’article 196 de la Llei general de la Seguretat Social 
(RDL 1/1994), en la qual s’estableix l’obligatorietat dels reconeixements mèdics previs i periòdics per als 
llocs de treball amb risc de malaltia professional. 
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TÍTOL VIII 

COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESARIALS 

Article 19. Coordinació en matèria preventiva 

1. Tal i com estableix l’article 24 de la Llei de prevenció de riscs laborals, desenvolupat pel Reial decret 
171/2004, quan els treballadors o les treballadores d’una empresa accedeixin a les instal·lacions del 
Consell de Mallorca o quan treballadors o treballadores de diferents empreses comparteixin centre de 
treball, les empreses han de mantenir una informació recíproca per garantir la seguretat i la salut dels 
treballadors i les treballadores, d’acord amb els riscs propis de l’activitat que desenvolupen i dels riscs 
que hi ha en el centre de treball on desenvolupen l’activitat. 

2. El Servei de Prevenció ha de guardar la informació que enviïn aquestes empreses. 

TÍTOL IX 

ELABORACIÓ I REGISTRE DE LA DOCUMENTACIÓ 

Article 20. Documentació 

1. El Servei de Prevenció ha d’elaborar i registrar la documentació necessària que s’ha de conservar a 
disposició de l’autoritat laboral i/o sanitària competents. 

2. S’exigeix, en general, posseir els diferents documents acreditatius i justificatius que avalin la 
realització efectiva de les distintes activitats preventives que conté la Llei de prevenció de riscs laborals, 
el Reglament dels serveis de prevenció i la resta de normativa de prevenció de riscs laborals aplicable 
d’acord amb l’activitat específica. 

Disposició addicional 

Correspon al conseller executiu o consellera executiva d’Interior aprovar els procediments i processos 
concrets que desenvolupin aquest Reglament. En concret, com a mínim s’han d’aprovar els aspectes 
següents: 

- Metodologia d’investigació d’accidents 

- Control d’equips de protecció individual 

- Revisions i inspeccions oficials d’instal·lacions i equips 

- Procés general d’avaluació de riscs 

- Processos generals de pla d’actuació 

- Procediment de coordinació d’activitats empresarials 

- Organització de la documentació del Servei de Prevenció de riscs laborals 

A banda d’aquests, també pot establir altres procediments, en funció de requeriments normatius o 
necessitats de funcionament del Consell de Mallorca. 
Disposició final 

Aquest Reglament entra en vigor a partir de la data de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de 
les Illes Balears i un cop transcorreguts els quinze dies hàbils a què fan referència els articles 70.2 i 65.2 
de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, modificada per la Llei 57/2003, i els articles 103 i 113 de la Llei 20/2006 de 
15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears. 

S’aprova per unanimitat. 

PUNT 20. MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA 2009. 
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Es ratifica la inclusió a l’ordre del dia per unanimitat. 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament 
d’Interior: 
PROPOSTA D'ACORD 

Atesa la necessitat de modificar la vigent plantilla del Consell de Mallorca, aprovada pel Ple del Consell 
de Mallorca, en sessió realitzada dia 22 de desembre de 2008 (BOIB núm. 185 EXT, de 31-12-2008), per 
tal d’incorporar-hi algunes de les places previstes a la relació de llocs de treball, que no disposaven de 
dotació pressupostària, d’acord amb les peticions efectuades pels distints departaments del Consell de 
Mallorca, les quals no poden ser ajornades a l’exercici pressupostari següent, degut a la necessitat de 
procedir a la seva cobertura urgent. 

Atès allò que en relació a la plantilla de personal preveu l'article 90 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de règim local, i l'article 8.1.p) de la Llei 8/2000 de 27 d'octubre, de consells 
insulars, en relació amb la lletra a) de l'apartat 1 del Decret d'organització del Consell de Mallorca de 17 
de juliol de 2007 (BOIB núm. 111 EXT, de 20-07-2007). 

Atès que l'increment de la despesa que implica la modificació de plantilla resta compensada mitjançant la 
reducció d'altres capítols de despesa, d'acord amb allò que preveu l'apartat 2,a) de l'article 126 del text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel Reial Decret legislatiu 
781/1986 de 18 d'abril.  

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

El conseller executiu d’Interior del Consell de Mallorca eleva al Consell Executiu per a la posterior 
aprovació del Ple la següent proposta d'acord: 

APROVAR inicialment el projecte de modificació de la vigent plantilla de personal del Consell de 
Mallorca per a l'any 2009 en els termes que es recullen al document annex i elevar-lo al Ple per acordar-
ne l'aprovació.  

Annex 

MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DEL CONSELL DE MALLORCA DE L ÉXERCICI 2009 

PERSONAL FUNCIONARI     
ESCALA: HABILITACIÓ ESTATAL     
Subescala: Secretaria     
Clase: Segona    
CATEGORIES Grup On diu  Ha de dir  
     Secretari -ària d éntrada  A1 0 1   
ESCALA: ADMINISTRACIÓ GENERAL     
Subescala: Tècnica     
CATEGORIES Grup On diu  Ha de dir  
     T.A.G. A1 47  49   
Subescala: Auxiliar     
CATEGORIES Grup On diu  Ha de dir  
     Auxiliar Administració General C2 147  148   
ESCALA: ADMINISTRACIÓ ESPECIAL      
Subescala: Tècnica     
Clase: Tècnica Superior     
CATEGORIES Grup On diu  Ha de dir  
     Tècnic -a superior A1 37  36   
     Tècnic -a superior cartògraf -a A1 1  2   
Subescala: Tècnica     
Clase: Tècnica Mitja     
CATEGORIES Grup On diu  Ha de dir  
     Arquitecte -a tècnic -a A2 9  11   
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     Tècnic -a de grau mitjà A2 26  31   
     Tècnic -a mitjà informàtica A2 8  7   
Clase: Tècnica Auxiliar     
CATEGORIES Grup On diu  Ha de dir  
     Tècnic -a auxiliar informàtica C1 8  9   
     Tècnic -a auxiliar inf. turística C1 5  4   
Subescala: Serveis Especials     
Clase: Comeses Especials     
CATEGORIES Grup On diu  Ha de dir  
     Auxiliar informació turística C2 3  4   
     Operador -a de comunicacions C2 8  9  
     Ordenanza – Porter- a E 12 13    
Subescala: Serveis Especials     
Clase: Extinció d'Incendis     
CATEGORIES Grup On diu  Ha de dir  
     Sergent -a C1 4  6   
Subescala: Serveis Especials     
Clase: Oficis     
CATEGORIES Grup On diu  Ha de dir  
     Oficial -a de manteniment C2 6  5   
     Acomodador -a/netejador -a E 2  1   
     Mosso -a d óficis E 11  12   
PERSONAL LABORAL     
CATEGORIES Grup On diu  Ha de dir  
     Oficial -a 2a picapedrer -a C2 11  17   
     Peó especialista picapedrer -a E 6  0  

La Sra. DEL MORAL (PP) anuncia que el seu Grup s’abstendrà en aquest punt perquè 
no ha passat per Comissió Informativa i perquè no n’han rebut explicacions. 

Afegeix que la plantilla s’aprovà en el Ple de desembre, juntament amb el pressupost, i 
han vist que la majoria de les sol·licituds de modificacions de plantilla estan fetes en el 
mes de gener i les duen ara a aprovació. 

Observa que no han vist a l’expedient ni han pogut demanar a la Comissió Informativa 
sobre els acords sindicals envers aquesta modificació de la plantilla encara que sí consta 
un escrit de Comissions Obreres que diu que el tema dels peons que varen ser 
contractats per a la Conselleria de Medi Ambient es feren tots com si fossin “base” i 
haurien de ser tots “especialistes” però l’escrit del sindicat indica que n’hi hauria 
d’haver de primera, de segona i de tercera i aquesta modificació de plantilla els iguala i, 
per tant, voldria saber per què no s’hi ha recollit això i tots els peons són de segona i no 
de primera. 

Voldria que l’explicació no fos plaça per plaça però si d’algunes d’elles. Per exemple, 
afegeix, que les places de Territori estan justificades per la creació de l’Agència de 
Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca i és normal que aquestes 
se sol·licitin després de la seva creació i que, encara que ja estaven a la Relació de Llocs 
de Treball, no estaven dotades a la plantilla. 

Per altra banda, sí que voldria una explicació sobre les places d’Hisenda i, sobretot, si hi 
ha acord sindical envers aquesta modificació de plantilla.  

El Sr. ALEMANY (vicepresident i conseller executiu d’Hisenda i Innovació), en primer 
lloc, excusa l’absència del Sr. Lladó perquè està malalt i no ha pogut assistir al Ple i, 
així doncs, els seus temes els respondran altres membres de l’equip de govern. Aquest 
concret, atès que té un component econòmic, el respondrà ell tot i que li falten alguns 
aspectes tècnics però es compromet a traslladar les qüestions al Sr. Lladó per tal que en 
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faci tots els aclariments que calguin quan s’incorpori i aprofita per manifestar el seu 
desig que sigui prest. 

El tema dels increments és per causa que totes les places de plantilla que avui vénen a 
Ple són places que existien ja a l’RLLT, és a dir, que no hi ha cap decisió política nova 
sinó que l’RLLT es va pactar amb els sindicats d’una determinada manera però 
pressupostàriament no hi havia doblers suficients per dotar-les totes i en varen deixar 
unes quantes que ja estaven decidides crear-se però no les dotaren perquè no hi havia els 
recursos econòmics per fer-ho. 

Amb el temps, els departaments han vist la necessitat d’algunes d’aquestes places que 
no s’havien dotat i han renunciat a algunes de les activitats que tenien previstes per tal 
de poder-les dotar perquè eren necessàries per al funcionament del departament. 

En concret, pel que fa al Departament d’Hisenda i Innovació –del qual ell en coneixia 
les mancances– hi havia la Direcció Insular de Pressuposts i la d’Innovació –sobretot– 
que funcionaven sense cap persona. Hi havia directors insulars però sense personal i 
això els feia emprar personal d’altres direccions i altres departaments però arriba un 
moment que això no funciona si no es crea un mínim equip, cosa que es pretén amb 
aquesta dotació econòmica –que no modificació– perquè l’RLLT és la mateixa que es 
va aprovar i es va discutir amb els sindicats. 

Reitera que ara només doten unes places que no hi estaven per manca de pressupost en 
el seu moment. 

La Sra. DEL MORAL lamenta que no li pugui donar una explicació millor i també 
lamenta la malaltia del Sr. Lladó però considera que no poden dur un punt al Ple sense 
haver passat per Comissió Informativa i potser hagués estat millor retirar-lo i dur-lo 
consensuat en el proper Ple. 

No obstant això, observa que hi ha coses positives com, per exemple, una plaça que es 
dota a Cultura i Patrimoni i els doblers es treuen d’una partida d’estudis i treballs 
tècnics i manifesta que tant de bo se seguís aquest exemple i es creassin places de 
personal i no tants d’estudis i treballs tècnics. 

A continuació diu que comentarà altres qüestions en la moció que han presentat al 
respecte i reitera que no podran votar a favor d’aquesta proposta. 

El Sr. ALEMANY diu que el tema de fons és una qüestió purament tècnica de perquè 
aquesta plaça sí i aquella no atès que cada departament coneix les seves necessitats. 
Com a govern insisteix que les places s’havia previst inicialment que farien falta i 
encara n’hi ha moltes que l’equip de govern considera necessàries per al bon 
funcionament de la institució i a posta es varen posar a l’RLLT però donades les 
restriccions pressupostàries, aquestes es varen prioritzar. 

Ara n’introdueixen qualcuna més i no descarten que, amb el temps, n’introdueixin més 
i, per tant, la decisió política és aquesta i la priorització la fa cada departament segons 
les seves necessitats i el govern les assumeix com a govern unitari. 
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S’aprova per setze vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM), zero vots en contra i 
setze abstencions (PP). 

MOCIONS 

PUNT 21. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PP REFERIDA A 
ELIMINACIÓ PLACES D’ALTS CÀRRECS I ASSESSORS. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atès l’injustificat increment d’alts càrrecs i assessors en el Consell de Mallorca en aquesta legislatura. 
 
Atès que l’increment d’aquest personal, suposa una  despesa anual de més de 1.000.000� respecte a la 
passada legislatura per a un grup d’unes 20 persones. 
 
Atès que aquesta despesa és innecessària i no s’adequa a la realitat, conjuntament amb l’increment al 
pressuposts del 2009 de les partides d’estudis i protocol. 
 
Atès la no justificació d’aquests alts càrrecs o assessors respecte a les competències reals que tenen certs 
departaments del Consell. 
 
Atès la importància de moderar la despesa pública en aquests moments de dificultat econòmica per a tota 
la societat mallorquina i no dilapidar despeses en ocupar càrrecs de confiança i posats a dit.  
  
Atès l’importància d’adoptar mesures eficients davant la societat mallorquina optimitzant els recursos en 
accions amb les quals la ciutadania se’n beneficiï, el Grup de Consellers del Partit Popular eleva al Ple la 
següent  
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
1. El Consell de Mallorca acorda eliminar les plaçes creades en aquesta legislatura, en alts càrrecs i 

assessors, les quals suposen un sobre cost de més d’1.000.000� anual. 

La Sra. DEL MORAL (PP) explica que presenten aquesta moció dins el marc de 
política d’oposició constructiva que considera que està fent el seu partit, de lleialtat 
institucional i un poc dins el Pla Anticrisi que el Sr. Font exposà en el Debat de Política 
General del Consell de Mallorca. 

Assegura que durant aquesta legislatura hi ha hagut un augment enorme –i creuen que 
injustificat– d’alts càrrecs i d’assessors al Consell de Mallorca. Aquest increment de 
personal suposa una despesa de més d’un milió d’euros anuals al pressupost del 
Consell. 

Opinen que això no es correspon amb les competències reals que té, en aquests 
moments, el Consell i consideren totalment injustificada la creació de noves conselleries 
si no hi ha noves competències. 

Amb motiu de la importància d’adoptar mesures per pal·liar la situació de crisi que 
siguin eficients davant la societat i que, a més a més, s’entenguin, creu que la societat 
no entén de cap de les maneres que existeixi aquest nombre tan alt d’alts càrrecs. 
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En aquest sentit, considera que el Sr. Alemany li ha donat la raó atès el fet que hi havia 
direccions insulars que no tenien cap treballador i això els fa pensar que per mor del 
pacte de govern necessitaven molts d’alts càrrecs. 

Afirma que el Consell de Mallorca fins ara havia funcionat i havia funcionat fins fa 2 
anys amb molts menys alts càrrecs: hi ha 23 persones més entre alts càrrecs i assessors 
on no hi ha competències reals i això fa pensar als ciutadans que aquí hi ha diversos 
partits governant i tothom ha de tenir la seva quota de poder i per assolir el pacte calen 
més alts càrrecs. 

Segons la seva opinió, això és un malbaratament perquè perfectament poden prescindir 
d’aquest alt nombre d’alts càrrecs que són atorgats a dit i que no té més mèrits, potser, 
la persona que l’ostenta, sense generalitzar perquè hi ha persones prou preparades, però 
està afiliada a un determinat partit polític i això no és just per a la ciutadania. 

En aquest sentit d’oposició constructiva i de lleialtat proposen que s’eliminin aquests 23 
alts càrrecs que han detectat atès que ara són més que en l’anterior legislatura i que 
suposen, com ha dit, una despesa de més d’un milió d’euros anuals. 

Així doncs, espera tenir la comprensió de l’equip de govern atès que la presidenta ha 
manifestat la seva voluntat d’elaborar un Pla Anticrisi i el Partit Popular, com a mesura 
positiva i concreta, proposa aquesta moció. 

El Sr. ALEMANY (vicepresident i conseller executiu d’Hisenda i Innovació) diu, en 
primer lloc, que aquest tema li corresponia al Sr. Lladó però el contestarà ell i, potser, li 
faltarà estructurar bé la resposta malgrat que sí coneix el fons de la qüestió i, per tant, se 
sent legitimat i autoritzat per debatre aquest tema amb la Sra. del Moral. 

Assegura que quan veié la moció pensà en la seva experiència política: fa 20 anys que 
s’hi dedica i els seus inicis varen ser durant la Transició, moments en què passaven 
d’una dictadura en què no hi havia polítics reconeguts sinó digitalitzats, a un 
funcionament democràtic en què la gent elegia els seus representants i en aquell 
moment ja hi va haver la temptació –tot i que tots els partits polítics quan se reuniren 
varen fer un gran pacte de dir que el sou dels polítics no havia de ser un debat perquè la 
feina d’un polític és tan honrosa com la d’un metge, un cambrer o un enginyer i, per 
tant, no s’havia de debatre– de l’oposició, fos del partit que fos, de discutir els sous dels 
polítics que estaven al govern. 

Això ha fet que, de forma molt equivocada, es polititzi el tema dels sous del polítics tot 
dient que és tirar els doblers i ha fet que la societat tengui aquesta consciència: que 
malgastar els doblers amb els polítics és una mala gestió política, etc. i és un error. 

Creu que s’ha d’entendre que la política precisa dedicació i aquesta dedicació precisa 
d’un reconeixement econòmic perquè sinó només s’hi podrien dedicar els que tenen un 
alt nivell econòmic i això representa un percentatge tant petit del pressupost que no 
hauria de ser un tema de debat perquè el debat posa una consciència a la societat que 
efectivament quelcom dolent hi ha amb el tema dels sous. 
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Remarca que avui defensa aquesta postura i que la defensa sempre que qualcú del seu 
partit té la temptació de fer el mateix allà on estan a l’oposició. Considera que tots 
haurien de fer un gran pacte i reconèixer que la feina política necessita d’una dotació 
econòmica i això ho tenen clar alguns del membres del govern amb qui ha parlat però 
qui ho té més clar és la presidenta quan prengueren la decisió de dotar millor 
econòmicament els membres de l’oposició, però no amb ganes d’obrir cap debat sinó de 
reconèixer que la feina política és una feina necessària. 

Afegeix que segurament s’hauria de discutir reconèixer-la millor atès que la feina 
política –sigui del que sigui– és necessària i la Sra. del Moral diu que són molts els 
assessors i que no és necessari que hi hagi tantes conselleries però que ho han fet per 
una qüestió de compensacions de pacte, etc. i, tot seguit, assegura que, com a membre 
del govern, se sent molt satisfet per la feina que fan totes les conselleries. 

Voldria, i així ho ha defensat quan han debatut el pressupost, poder no prioritzar-ne 
unes més que les altres perquè no hi ha doblers suficients per a tot el que voldrien fer 
però les insinuacions que hi ha conselleries sense competències –que és veritat– no vol 
dir que no tenguin feina política –que també és veritat–. 

Com a exemple, comenta que ara s’està negociant la competència de Joventut i li diu a 
la Sra. del Moral que s’imagini com anirien els debats i les negociacions amb el Govern 
balear si no tenguessin una mínima estructura política creada –i tècnica que li dóna 
suport– per anar a discutir el traspàs de competències. 

A més a més, diu que la conselleria mentre fa la negociació no dorm sinó que fa 
activitat política perquè així li ordena l’Estatut i no perquè així ho vulguin fer. L’Estatut 
d’Autonomia diu que aquestes competències són del Consell de Mallorca i encara que 
no comptin amb els doblers que els ha de passar el Govern per exercir-la millor, 
aquestes competències ja les han d’exercir perquè així ho diu una llei orgànica. 

Rebutja l’afirmació que siguin conselleries sense competències i les qualifica de 
conselleries sense el pressupost necessari per fer tot allò que haurien de fer i, per això, 
estan discutint el traspàs de, sobretot, la part econòmica del Govern de les Illes Balears 
cap al Consell de Mallorca. 

Així doncs, entén que la Sra. del Moral vulgui llençar el missatge que aquests alts 
càrrecs i assessors són molts però l’equip de govern pensa que en són pocs i que estan 
molt ocupats i està molt contents de la feina que fan entre tots. 

La Sra. DEL MORAL creu que el Sr. Alemany no ha entès la seva exposició perquè no 
ha parlat del sou dels polítics i estan d’acord que l’activitat política s’ha de dignificar i 
que s’hi dediquin les millors persones i les més preparades. 

Tampoc no estan en contra dels alts càrrecs ni dels assessors perquè creuen que són 
necessaris però sí estan en contra de l’augment d’alts càrrecs que s’ha produït en 
aquesta legislatura sense augmentar les competències del Consell de Mallorca donat que 
aquest augment suposa una despesa d’un milió cent mil euros anuals. 
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Entén que per rebre més competències s’ha de tenir una mínima estructura, sí, però 
tècnica i no política perquè si no tenen les competències és absurd que hi hagi una 
conselleria al Govern i una altra al Consell que se dediquin al mateix i facin el mateix 
perquè suposa un cost molt alt per als ciutadans que es podria dedicar a altres coses i 
podrien crear noves places de personal per al Consell que potser sí són necessàries. 

En aquest sentit diu que s’estan fent molts d’informes per tècnics externs perquè el 
Consell no compta amb personal suficient però l’han de fer seguint els criteris 
d’igualtat, mèrit i capacitat i que siguin funcionaris que puguin signar o fer informes. 
Un alt càrrec no pot fer un informe, un assessor no pot fer un informe perquè és una 
persona anomenada a dit perquè pertany a un determinat partit polític tot i no qüestionar 
la seva professionalitat sinó que és innecessari augmentar els alts càrrecs atès que el 
Consell, fins ara, venia funcionant amb les mateixes competències amb 65 persones –
entre alts càrrecs i assessors– i ara són 88 persones sense haver augmentat les 
competències. 

Si hi fossin aquestes competències ho entendrien i estaria justificat aquest augment però 
no és així i reitera que en cap moment no ha parlat de sous sinó que és innecessari haver 
augmentat 23 nous alts càrrecs sense haver rebut ni una nova competència. 

D’això ha parlat i això diu la moció: que s’eliminin aquests nous alts càrrecs i que 
aquest més d’un milió d’euros anuals es destini a finalitats més necessàries per tal de 
pal·liar la crisi econòmica. 

El Sr. ALEMANY anuncia, perquè no ho havia fet en la seva primera intervenció, que 
votaran en contra d’aquesta moció per les raons argüides abans. 

La Sra. del Moral diu que no discuteixen els sous sinó que n’hi ha massa i diu que ell ha 
fet un petit estudi econòmic dels alts càrrecs del qual en farà un petit resum. 

Els alts càrrecs gestionen els doblers dels ciutadans i creu que s’hauria de demanar que 
siguin capaços, de confiança i honests amb el maneig d’aquests doblers públics i això és 
el que exigeixen als seus alts càrrecs. 

No obstant això, li reconeix un tema de fons: que mentre les competències passen d’una 
institució a l’altra hi ha el perill que es dupliqui qualque alt càrrec igual que existeix el 
perill que es dupliqui personal funcionari o laboral. Aquest és un tema delicat, mal 
d’entendre i que s’està debatent en profunditat quan se negocia amb el Govern. 

Diu que, a mode d’exemple, l’any passat hi havia una organització al Govern balear que 
ha de passar al Consell de Mallorca i, per tant, el Consell necessita qualcú per negociar i 
començar-ho a fer i això és difícil des de zero i, per tant, intenten conjugar de la millor 
manera possible aquest traspàs de competències del Govern cap al Consell. 

Recorda que la gestió política també és gestió econòmica: gestionar els doblers públics 
i, en aquest sentit, comenta que en 2006 la despesa percentual d’alts càrrecs era de 
l’1,99% del pressupost i en 2009 aquests alts càrrecs representen l’1,90% del 
pressupost. Si bé és cert que no ha davallat molt, el que està clar és que no ha pujat 
gens. 
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Tant si hi ha noves competències o com si no, el pressupost són accions, són polítiques, 
és gestió diària i no es poden gestionar 270 milions amb la mateixa gent que 370 
milions. 100 milions més de pressupost necessiten més gent per gestionar-los perquè 
sinó no ho farien bé. 

Per concloure diu que aquesta és la seva visió del tema i la justificació del creixement 
en nombre de personal i preveu que l’any que ve, amb el creixement de pressupost, 
també hi haurà un creixement de personal així com que espera que aquest debat no es 
reprodueixi. 

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

 
PUNT 22. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PP REFERIDA A 
PAGAMENT A LES ASSOCIACIONS DE GENT GRAN, ENTITATS 
ESPORTIVES I ESPORTISTES. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atès l’elevat nombre d’Associacions de Gent Gran, diferents entitats esportives i esportistes a títol 
individual, que encara no han cobrat les ajudes de les subvencions resoltes l’any 2008 
 
Atès la dificultat econòmica que provoca en aquestes associacions, entitats i persones el retràs en aquests 
pagaments. 
 
Atès la ineficàcia de l’actual equip de govern per a gestionar de forma eficient el pagament d’aquestes 
ajudes, el  Grup de Consellers del Partit Popular eleva al Ple la següent 
 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
1. El Consell de Mallorca acorda fer efectiu, abans del 31 de març de 2009, totes les subvencions per 
activitats socioculturals i esportives atorgades abans del  31 de desembre de 2008. 
 
 
La Sra. GARZÓN (PP) explica que presenten aquesta moció atès l’elevat nombre 
d’associacions de gent gran, diferents entitats esportives i esportives individuals que 
encara no han cobrat les ajudes de les subvencions resoltes per a l’any 2008. 
Segons la informació de què disposa, hi ha 92 associacions de gent gran que tenen 
reconegut el pagament de subvenció per a lloguer de locals socials per un import total 
de 297.000 euros. 
Afegeix que, tal i com ha dit abans el Sr. Font, la convocatòria de subvencions va ser 
publicada però no la resolució i, com que aquestes dades les treuen dels decrets i 
resolucions a donar compte, pensen que totes les subvencions sol·licitades hi estan 
incloses però no en tenen constància. 
També diu que hi 207 associacions de gent gran que tenen reconegut el pagament 
d’activitats per un import total de 285.000 euros i estan en la mateixa situació que els 
lloguers però aquí sí que no han vist cap convocatòria ni cap resolució i, per tant, no 
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saben si totes les que han sol·licitat subvenció l’han tenguda o no perquè aquesta és una 
informació que no té el seu Grup. 
En total hi ha subvencions a gent gran entre convocatòria de lloguers i d’activitats 
pendents de pagament per import de 533.000 euros. 
Pel que fa al tema d’esports, recorda que el seu Grup al Ple de dia 22 de desembre va fer 
una interpel·lació a la Sra. Dolça Mulet referent a aquestes subvencions i afirma que a 
dia d’avui, segons les seves informacions, segueixen igual: hi ha 175 famílies que no 
han cobrat la subvenció a esportistes individuals; subvencions que segons la resolució 
van de 500 a 2.100 euros per a esportistes que estan representant l’illa de Mallorca i que 
segur que a les seves famílies els resulta difícil fer el pagament de les despeses 
d’entrenament, etc. i que en total pugen a 131.595 euros. 
De clubs i entitats esportives n’hi ha 111 que també estant pendents de pagament i no 
saben si aquest pagament està reconegut o no perquè no han vist cap informació al 
respecte en els decrets i les resolucions. 
En la mateixa situació estan les subvencions per a patrocini. Estan aprovades pel 
Consell Executiu i només n’han reconegudes 13 i, així doncs, poden afirmar que el total 
de subvencions esportives pendents de pagament és de 461.000 euros. 
Des del Partit Popular pensen que tot això és irregular: la situació en què es troben les 
associacions de gent gran, els clubs esportius, els esportistes i les seves famílies i creuen 
que se’ls ha de donar una solució, solució que ja haurien d’haver tengut a hores d’ara. 
Fa constar que tothom reconeix els moments de dificultat econòmica que estan passat i 
recorda que el Sr. Alemany avui mateix ha dit que la institució ha de generar confiança 
–amb la qual cosa està d’acord–. 
 
Més endavant, a les propostes de resolució veuran que tots els partits volen ajudar tots 
els col·lectius reunint-se amb les associacions i amb entitats privades per veure com 
se’ls pot donar una mà però el cert és que serà difícil de creure que els ciutadans de 
Mallorca creguin tot el que diuen si aquesta moció, que simplement demana que 
s’acompleixi el que aquesta institució ha dit que faria i no fa, és a dir, pagar les 
subvencions que ella mateixa convoca i atorga. 
Per tot això, des del Partit Popular proposen que el Consell de Mallorca faci efectives, 
abans de dia 31 de març de 2009, totes les subvencions per a activitats socioculturals i 
esportives atorgades a data 31.12.2008. 
 

El Sr. BONET (conseller executiu de Presidència) manifesta que vol iniciar la seva 
resposta amb una reflexió; una reflexió de caire general però molt aplicable a aquest cas 
perquè els consellers i les conselleres de l’equip de govern són els primers interessats en 
donar un bon servei a persones, associacions i institucions que depenen o fan activitats 
dependents de l’ajuda d’aquest Consell que té una llarguíssima tradició d’ajudar a 
aquests col·lectius. 

Per tant, un dels seus objectius prioritaris i que, de qualque manera, correspon en 
aquests moments al seu Departament és el de millorar el servei i assegura que estan 
estudiant tota una sèrie de mesures que ja té el Sr. Alemany en marxa en un Pla de 
Modernització i a la nova RLLT incorporarien personal per millorar i agilitar tot aquest 
tema. 
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Malgrat això, cal dir que ells també han rebut les queixes en primera persona, que és un 
tema que coneixen perfectament i que són els primers interessats en donar-hi una ràpida 
resposta. 

Fa constar que tant des de la Secretaria Tècnica del Departament d’Esports i Promoció 
Sociocultural –que és el que més feina ha de fer en matèria d’expedients– com des 
d’Intervenció i de Tresoreria –que són dos serveis que també intervenen en aquest 
procediment– s’està fent una feina magnífica, una gran quantitat d’hores extres i una 
dedicació extraordinària per tal de poder donar resposta a aquestes demandes dels 
ciutadans. 

I, per això, es permet anunciar una previsió de pagaments: els lloguers estan prevists 
que es puguin pagar a data 11.03.2009; el manteniment a data 18.03.2009 i les 
subvencions de caire més individual a data 25.03.2009, sempre que els expedients 
estiguin complets, les deficiències esmenades però no obstant això no s’atreveix a fixar 
una data –31 de març de 2009– tal i com proposta el Partit Popular. 

Comenta que no vol fixar una data per molts de motius. Un d’ells perquè saben que hi 
haurà expedients amb deficiències per esmenar i perquè, entre d’altres coses, el 
funcionament d’aquesta institució depèn d’ingressos externs per un costat i no sempre 
Tresoreria pot fer els pagaments que tenen prevists i, per una altra banda, hi ha 
expedients que poden anar més endarrerits atès que alguns departaments reberen una 
aportació extra durant el passat exercici i això ha fet que vagin endarrerits els programes 
que depenien d’aquest increment que es va fer a mitjan exercici. 

A continuació expressa la seva voluntat de votar a favor d’aquesta moció perquè ells 
tenen, evidentment, aquest objectiu sempre que no es comprometin a una data com és  
31 de març de 2009. 

Es compromet, públicament, que en dos mesos els pagaments a què feia referència la 
Sra. Garzón estaran pagats però li demana que la redacció de la moció, allà on diu 
“abans de 31 de març de 2009”, fos, per exemple, “al més aviat possible”. 

Reitera la seva voluntat i predisposició per arreglar aquest tema tant aviat com sigui 
possible perquè són els primers interessats en donar resposta a aquesta situació. 

La Sra. GARZÓN opina que, efectivament, ells són els primers interessats en pagar 
perquè són els que reben les queixes directament però demana que li permeti fer la 
següent reflexió: només existeix aquest problema de pagament de subvencions en una 
àrea molt concreta, és a dir, les subvencions de segona edat es paguen, les subvencions 
de joventut es paguen, etc. Així doncs, se li fa molt difícil pensar que només són 
aquestes les subvencions que presenten problemes. 

Assegura que li consta que s’està fent una gran feina des dels departaments 
d’Intervenció, Tresoreria i Secretaria Tècnica i els consta per la quantitat de vegades 
que han hagut de tirar enrere expedients per demanar més informació. El seu Grup, en 
cap moment, no posa en dubte aquesta qüestió. 
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El Sr. Bonet diu que té previst fer aquests pagaments en el mes de març i li proposa 
arribar a un acord intermedi, és a dir, fixar una data que podria ser dia 15 d’abril. Tot i 
això, és evident que si hi ha expedients que s’han tornat enrere perquè s’han de 
modificat o perquè hi hagi subvencions –que segur que serà així– a esportistes o clubs 
que no les cobraran senceres perquè no han aportat la documentació requerida. 

Agraeix l’anunci del vot favorable a aquesta moció i reitera la seva proposta d’arribar a 
un acord intermedi pel que fa a la fixació de la data a què fa referència la moció. 

El Sr. BONET diu que no voldria tenir el mes de maig una moció recriminant-los que 
no hagin pagat a data 15 d’abril i, per això, considera que haurien de cercar una altra 
fórmula com seria “dins el mes d’abril tots aquells expedients que estiguin degudament 
esmenats”. 

Demana que li acceptin canviar la redacció de l’acord de la moció per tal que quedi així: 
“El Consell de Mallorca acorda fer efectiu, dins el mes d’abril, totes aquelles 
subvencions els expedients de les quals estiguin degudament esmenats per a activitats 
socioculturals i esportives atorgades abans de 31 de desembre de 2008”. 

La Sra. GARZÓN manifesta el seu acord amb la redacció que proposa el Sr. Bonet. 

S’aprova per unanimitat. 

 
PUNT 23. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PP REFERIDA A 
AGILITZAR RESPOSTES A SOL.LICITUD DE DOCUMENTACIÓ . 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
Atès el reiterat retràs que es produeix en les respostes a les sol·licituds de documentació del Grup de 
Consellers del Partit Popular. 
 
Atès que durant l’any 2007 es varen fer 78 sol·licituds de documentació i encara manquen a respondrer-ne 
20. És a dir, quasi un 30% de les peticions realitzades encara no estan respostes. 
 
Atès que durant l’any 2008 es varen fer 185 sol·licituds de documentació i encara manquen a respondrer-
ne  80. És a dir, més d’un 30% de les peticions realitzades encara no estan respostes. 
 
Atès la importància de disposar de la documentació sol·licitada per part de l’únic grup de l’oposició, per 
tal de desenvolupar la tasca de control i fiscalització a l’equip de govern. 
 
Atès la poca predisposició demostrada per l’equip de govern en facilitar l’accés a l’informació al grup de 
l’oposició, el  Grup de Consellers del Partit Popular eleva al Ple la següent 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
2. El Consell de Mallorca acorda remetre resposta a totes les sol·licituds de documentació pendents de 

l’any 2007 i 2008 en un plaç màxim de 30 dies. 
 
3. El Consell de Mallorca acorda remetre resposta a totes les sol·licituds de documentació en un plaç 

màxim de 30 dies, a partir de l’aprovació d’aquesta moció. 
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El Sr. RUBIO (PP) comença la seva intervenció.  

Retreu el fet que el PP no hagi rebut correctament la documentació sol·licitada des de 
l’inici d’aquesta legislatura. Creu que aquesta línia ja s’ha convertit en una tradició i que 
és un mal costum, per part de l’equip de govern d’aquesta institució. 

Considera que, per a un bon exercici de democràcia, s’ha de facilitar la feina del partit 
de l’oposició i aquesta feina consisteix, precisament, a fer un bon control i un seguiment 
de la gestió que fan els diferents departaments del Consell Insular de Mallorca. 

Qualifica molt negativament el fet que encara no hagin rebut, a la seu del PP, 
documentació que es va demanar el mes d’agost de l’any 2007, és a dir, molt poc temps 
després de la incorporació del nou equip de govern del CIM. 

Comenta que el Sr. Bonet, com a conseller executiu de Presidència, bloqueja 
sistemàticament les informacions i opina que sembla que tenen por i que s’amaguen. 
Per tant, li diu que si no és així, seria bo per a l’equip de govern mostrar tota la 
documentació, d’acord a la seva responsabilitat.  

Per tot el que ha explicat, considera que queda palesa una tradicional manca de 
transparència i retreu aquest ocultisme a l’equip de govern del CIM. 

Tot seguit, posa una sèrie d’exemples que el PP ha presentat, al Ple del CIM.  

El dia 6/10/2008, una moció per demanar la compareixença de la Sra. Goñi per tal que 
explicàs per quin motiu no presentava la documentació. Recorda que la Sra. Goñi va 
comparèixer, a una comissió extraordinària de la Ràdio i Televisió de Mallorca, i 
considera que va deixar en evidència el Sr. Bonet, perquè ella efectivament havia passat 
la documentació, però el Sr. Bonet la tenia retinguda en el seu departament.   

El dia 6/10/2008 el PP demana, per mitjà d’una moció, una auditoria al Consell Insular 
de Mallorca, per tal que se facin auditories a tots els departaments. Recorda que es va 
votar en contra, tot i que, curiosament, la setmana anterior votaren a favor, al Parlament 
de les Illes Balears, per tal que aquestes auditories i controls s’apliquin a la gestió del 
PP. En conseqüència, retreu que només mostrin interès per actuar en aquest sentit si és 
referit al PP, però si és a l’inrevés posen totes les traves possible. 

El dia 5/2/2009 el PP va presentar una interpel·lació sobre factures i documentació de 
l’esport hípic. Assenyala que quan es tractava de les gestions de l’equip anterior i 
d’UM, varen facilitar al PP, sense necessitat de desplaçar-se enlloc, més de cent factures 
del tot detallades. Reconeix que actualment s’han posat a disposició del PP, per 
permetre-li l’accés a tota la documentació, però les facilitats no són tantes, sinó que 
s’han de desplaçar al lloc establert i ho han de cercar. Admet que aquesta és la feina que 
correspon fer al partit de l’oposició, però reitera el retret del diferent comportament, en 
uns casos donant totes les facilitats i en d’altres creant totes les dificultats possibles. 

El mes de gener de 2009 varen demanar explicacions sobre l’informe del Sr. Coca, com 
a continuació d’una primera sol·licitud del 23/10/2008. Recorda que la presidenta havia 
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manifestat que el tenia des del mes de desembre de 2008 i que el PP no el va rebre fins 
el dia 13/1/2009, el mateix dia en què es va entregar a tots els mitjans de comunicació. 

El 8 de gener de 2008 el PP sol·licitava l’informe del professor de la UIB, el Sr. Avel·lí 
Blasco, sobre Can Domenge. Retreu que encara no el tenen. 

Diu que no entenen per quina raó no reben cap resposta i existeix tanta documentació 
pendent de lliurar al PP. Fa notar que es tracta de més de setanta expedients o 
sol·licituds de documentació i assenyala que la normativa, en aquest sentit, és prou clara 
i que està regulada a l’article 5, apartat d, del Reglament del Consell Insular de 
Mallorca, que llegeix textualment tot seguit.  

A més, recorda que també ho estableixen la Llei de règim jurídic de la comunitat 
autònoma de les Illes Balears i la Llei de bases de règim local.  

Recorda que encara esperen, al PP, rebre la proposta de l’equip de govern  sobre el nou 
reglament i fa notar que possiblement passarà tota la legislatura sense tenir un reglament 
nou. Proposa fer al Consell Insular de Mallorca el mateix que el Parlament de les Illes 
Balears, que s’estableixi un termini de trenta dies per tal que el PP pugui tenir accés a 
aquesta documentació. Diu que, si no és així, es tracta d’un abús per part del CIM, que 
no facilita la feina del PP. 

Com a conseqüència del que ha exposat, proposa dues vies d’actuació possibles. La 
primera és que l’equip de govern faciliti al PP la documentació que ha demanat i a la 
qual hi té tot el dret i la segona és que el PP interposi una denúncia als jutjats i que sigui 
el jutge qui obligui l’equip de govern a complir l’article 5 del Reglament del CIM, que 
ha llegit abans.  

Mostra el seu desacord per aquesta situació poc seriosa. Fa avinent que són precisament 
les resolucions del Consell Executiu, que comprenen gran part de les competències del 
CIM. Fa notar que es prenen decisions molt importants, que no passen pel Ple. Reconeix 
que, tot i ser competències que el CIM té delegades, en virtut de l’Estatut d’Autonomia 
o per la Llei de consells insulars, el PP hauria de tenir tota la informació oportuna. 

Reitera, un cop més, que l’equip de govern del CIM incompleix aquest reglament.  

Desitja que sia certa la intenció que ha expressat el Sr. Bonet, de facilitar la informació, 
i que posi ordre al seu Departament. Reitera que es tracta de documentació que el PP 
demana des del dia 3 d’octubre de 2007. 

També retreu que el PP no hagi obtingut una còpia de les relacions de la Relació de 
Llocs de Treball (RLLT), com tampoc la informació sobre les subvencions nominatives. 
Per tant, reitera la petició. 

Demana al Sr. Bonet que deixin de governar amb la porta tancada i recorda, com 
exemple de que és així, que el pressupost de 2009 de la institució es va presentar a porta 
tancada, sense l’assistència dels mitjans de comunicació. Insisteix a demanar que obrin 
la porta del CIM i que deixin de governar de forma secreta, que no afavoreix ni l’equip 
de govern ni la ciutadania. 
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Tot seguit esmenta una proposta de resolució que més endavant presentarà l’equip de 
govern, referida a introduir un servei telemàtic per tal d’agilitar els processos 
administratius i facilitar-ne els tràmits. Considera que és una bona iniciativa, que hauria 
de servir precisament perquè la oposició rebi tota la informació i les dades que demana. 
Fa notar que el que demana és un dret que té el PP, no una condescendència de l’equip 
de govern amb l’oposició ni cap favor, sinó que és la seva obligació respectar aquest 
dret. 

El Sr. BONET (conseller executiu de Presidència) intervé tot seguit.  

Retreu al Sr. Rubio que afirmi que va a les bones i en canvi l’acusi de ser un 
impresentable, un poruc i un mentider. Li fa notar que això no és anar a les bones, tot i 
que diu que no es sorprèn, perquè ja fa uns anys que es coneixen. 

Recorda que aquesta és la seva tercera legislatura en el CIM i la primera legislatura en 
què està dins l’equip de govern i afirma que han intentat establir un sistema integrat per 
al tractament de les respostes, perquè cada pregunta va al seu departament. Assegura 
que, com a conseller executiu de Presidència, va assumir la responsabilitat de rebre-les 
totes, per poder tenir un control de les preguntes formulades i de les contestades.  

Observa que ell pot donar una resposta sobre aquelles qüestions que han passat pel seu 
Departament, però el Sr. Rubio sap prou bé que d’algunes preguntes, que per una o altra 
raó es contesten directament, ell no en té constància.  

Per aquesta raó, diu que, en aquest cas, el que pretén el Sr. Rubio és matar el missatger. 
Diu que li sembla bé, si no té enlloc més on apuntar, però li prega que també afini un 
poc més quan faci aquest tipus d’afirmacions. 

Destaca que és la primera vegada, en trenta anys, que es fa l’intent d’integrar totes les 
preguntes i les respostes que fa l’oposició.  És per aquesta raó que està en condicions de 
donar-li una sèrie de dades, com ara que el PP ha fet, a data d’avui, un total de 256 
preguntes, el 36% de les quals correspon a les no contestades o contestades fora de 
termini, però d’aquest 36% una part corresponen als casos relacionats amb el Consell 
Consultiu, que el Sr. Rubio ha esmentat.  

Assenyala que aquesta mateixa setmana va parlar per telèfon amb el Sr. Rubio, per 
explicar-li que s’havia produït un malentès, que solucionaran. Li recorda, però, que la 
secretària tècnica de Presidència l’havia informat que podia passar en qualsevol moment 
pel seu despatx per consultar les resolucions, pel fet que és una documentació que conté 
més de 100 fulls, per al Consell Consultiu. 

Admet que han pogut comprovar que és cert que necessiten unes determinades 
resolucions i per aquesta raó enviaran un CD-rom amb la informació que necessitin al 
Grup del PP. Aquesta és la solució que ja està decidida, a dia d’avui. Pel que fa a la 
resta dels departaments, es compromet a insistir per tal que siguin més ràpids i més 
efectius a l’hora de donar la resposta.  

Puntualitza que expressa una voluntat de rapidesa i de transparència, però evidentment 
no votarà a favor d’aquesta moció. Es mostra convençut que l’equip de govern ha 
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demostrat, en les seves actuacions, aquesta transparència i en reitera una sèrie 
d’exemples. 

Diu que, tot i això, el PP necessita temes per fer oposició i aquest és un tema recurrent. 
És cert que ningú no els impedirà d’anar als tribunals, si volen anar-hi, però diu al Sr. 
Rubio que treuen les coses del seu context i, en aquest cas, han d’exagerar molt per 
poder demostrar que aquest equip de govern no és transparent. 

El Sr. RUBIO li respon que no és cap exageració, el que ha plantejat. Diu que, si el Sr. 
Bonet té dades, ell també té les seves, concretament més de 70 qüestions sobre les que 
no han obtingut cap documentació. Diu que potser han contestat, però no en el sentit de 
la pregunta; en aquest sentit, diu que són experts a fer això, a distreure l’atenció. Retreu 
al Sr. Bonet que donin per contestades preguntes concretes, amb una resposta que al PP 
no li serveix per a res. Insisteix a demanar la resposta concreta i adient. 

Respecte a la documentació del Consell Consultiu a què s’ha fet referència, diu que li 
sembla bé el compromís expressat pel Sr. Bonet, però li retreu que només actuï quan li 
donen branca, i no es tracta d’això, evidentment. 

Per acabar, reitera la obligació que té l’equip de govern de facilitar la informació, 
perquè així ho preveu la normativa i el dret del PP a tenir-hi accés. 

El Sr. BONET tanca el debat.  

Diu que, arribat aquest punt, ho entén tot; l’equip de govern ja està acostumats a aquesta 
situació, perquè han passat molts d’anys a l’oposició i saben el que és que els governs 
no contestin les seves preguntes. En aquesta experiència, dóna la benvinguda al PP. 

Tot seguit, posa un exemple de la legislatura passada. La Comissió de control de la 
RTVM, es podia crear immediatament, però s’ha creat durant aquesta legislatura. 
Considera que és un exemple prou clar de la voluntat de l’actual equip de govern, que 
no s’ha oposat a cap compareixença i ha donat totes les facilitats possible a l’oposició. 
Diu al Sr. Rubio que no deu pretendre que, a més, facin la feina que correspon fer al PP, 
que els organitzin les comissions perquè el PP vagi a fer oposició; és obvi que alguna 
iniciativa hauran de tenir, des de l’oposició i és clar que és al PP a qui pertoca reclamar 
que compareguin els membres de l’equip de govern.  

Pensa que és molt demagògic, per part del Sr. Rubio, plantejar els fets d’aquesta 
manera. Observa que no s’ha d’ignorar que tots els partits polítics tenen una història, al 
darrera, dins aquesta institució, i que el PP també la té. Com exemple de la del PP, 
esmenta el cas de denou preguntes sobre l’antic Institut de Serveis Socials i Esportius de 
Mallorca, que varen quedar sense resposta, tot i que només en llegirà una perquè no 
desitja ser massa incisiu. La pregunta concreta era: quines persones han estat 
designades, nomenades o contractades per l’ISSEM a l’àrea de Serveis Socials, indicant 
nom, tipus de contracte i funcions específiques i va ser presentada al Ple del CIM per la 
Sra. Aina Rado Ferrando, com a consellera del Grup de consellers socialistes del 
Consell Insular de Mallorca i adreçada a l’Hble. Sr. Antoni Serra Torres, aleshores 
president de l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca. Destaca el fet que la 
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pregunta es va formular al Ple del dia 17 de desembre de 2004, però encara esperen la 
resposta.  

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

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS COM A 
CONSEQÜÈNCIA DEL DEBAT DE POLÍTICA GENERAL 

PUNT 24. PROPOSTES DEL GRUP DE CONSELLERS DEL BLOC PER 
MALLORCA. 

Es dóna compte de les següents propostes de resolució: 
 
1. El Consell de Mallorca dóna suport al Govern de les Illes Balears en la seva reivindicació a 

favor d’un finançament just per les Illes Balears, que suposi arribar a la mitjana estatal tant 
des del finançament com de la despesa pública en inversions. 
 

2. El Consell de Mallorca acorda, una vegada decidit el nou model de finançament autonòmic, 
iniciar amb el Govern de les Illes Balears i els altres Consells, la modificació de la Llei de 
Finançament dels Consells Insulars, així com la negociació que ens porti a un nou i millor 
finançament del Govern als Consells. 
 

3. El Consell de Mallorca es compromet a estudiar fórmules i, si cal, proposar canvis en la 
normativa vigent, per tal d’agilitar la tramitació d’expedients per a un millor servei als 
ciutadans. 
 

4. El Consell de Mallorca es compromet a reunir els Agents Socials de la nostra Illa per 
debatre les conseqüències de la crisi econòmica que afecta als nostres ciutadans i ciutadanes 
i impulsar l’elaboració i signatura d’un pacte social que afronti els problemes derivats de la 
crisi econòmica i senti les bases d’un model econòmic de futur per Mallorca. 
 

5. El Consell de Mallorca es compromet a incrementar les seves polítiques socials per fer front 
als problemes que recauen i recauran en la part més desfavorida de la nostra població, com a 
conseqüència de la crisi econòmica que patim. 
 

6. El Consell de Mallorca es compromet a continuar desenvolupant projectes i a la creació 
d’infrastructures que suposin la creació de llocs de feina i la millora de la qualitat de vida 
dels ciutadans, així com a cercar fórmules per al seu finançament. 
 

7. El Consell de Mallorca es compromet a donar suport a les distintes iniciatives de 
desenvolupament local i d’economia social i solidaria, en la creació de llocs de feina a traves 
dels nous jaciments d’ocupació que suposen les noves escoletes municipals, el desplegament 
de la llei de dependència, mesures de protecció del medi ambient i altres, conscient de la 
importància que tenen aquestes polítiques econòmiques front a la crisi. 
 

8. El Consell de Mallorca es compromet a incrementar els esforços per posar en marxa i 
impulsar l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca. 
 

9. El Consell de Mallorca insta al Govern de les Illes Balears a posar en marxa, el més aviat 
possible, el debat entre els Consells i els Ajuntaments sobre el futur Pacte Local. 
 

10. El Consell de Mallorca seguirà reivindicant juntament amb els Municipis de Mallorca per 
aconseguir una millora en el finançament municipal i que aquest entri en vigor dins el 
proper any. 
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11. El Consell de Mallorca insta al Govern de les Illes Balears, a treballar per a la creació d’un 

ens que atengui les emergències de forma global, que inclogui també els bombers de 
Mallorca, Palma i IBANAT. 
 

12. El Consell de Mallorca es compromet a incrementar els esforços per fer efectiva l’obertura 
de tots els camins públics que a dia d’avui estan tancats a l’Illa de Mallorca. 
 

13. El Consell de Mallorca reivindica la necessitat de garantir la reciprocitat en l’emissió i 
recepció de totes les senyals de televisió emeses en llengua catalana, entre els territoris de 
parla catalana de l’estat espanyol, Illes Balears, Catalunya i País Valencià. 
 

14. El Consell de Mallorca insta al Govern espanyol a que es creï una comissió mixta formada 
per representants del Ministeri de Defensa, representants del Govern de les Illes Balears, del 
Consell de Mallorca, i dels Ajuntaments de Pollença i Alcúdia; per tal d’estudiar i fer 
compatible l’ús civil i militar de les Bases Militars del Port de Pollença i del Cap de Pinar 
d’Alcúdia, amb la garantia de la protecció medi ambiental i fins a aconseguir de manera 
definitiva la desafectació d’ambdues bases militars. 

��

El Sr. ROSSELLÓ (Bloc per Mallorca) diu que, en compliment del funcionament 
ordinari d’aquesta casa pel qual en el Ple següent al Debat de Política General es 
presenten les propostes de resolucions de cadascun dels grups que el conformen, per 
part del Bloc per Mallorca presenten 14 propostes de resolucions que versen sobre 
distintes temàtiques que a continuació resumirà i, en alguns casos, argumentarà. 

Un primer bloc estaria format per les propostes 1 i 2 que fan referència al model de 
finançament i mitjançant les quals plantegen la necessitat que hi hagi un finançament 
adequat per a la comunitat autònoma de les Illes Balears al més aviat possible i, en 
conseqüència i quan aquest finançament s’hagi aconseguit, que es posi en marxa el 
debat amb el Govern de les Illes Balears per a la modificació del nou model de 
finançament dels consells alhora que també la modificació de la Llei de finançament 
dels consells insulars. 

La proposta núm. 3 fa referència al compromís, com a Consell, a estudiar fórmules i a 
proposar canvis en la normativa vigent, si s’escau, per millorar la tramitació 
d’expedients per tal de donar un millor servei a la ciutadania. Aquest és un debat que ha 
sortit en el decurs d’aquest Ple i que surt de forma habitual i quotidiana. Cal resoldre 
quina és la normativa en què s’han de basar per funcionar després dels canvis en 
l’Estatut d’Autonomia en aquesta casa i estudiar fórmules, ja siguin telemàtiques o 
d’altre tipus, que agilitin tot tipus d’expedients administratius, la qual cosa anirà en 
benefici de la ciutadania. 

Després hi ha tot un paquet de mesures de caire social que comencen amb el compromís 
d’iniciar el diàleg entre la institució i els distints agents socials per afrontar, de forma 
clara i decidida, quines són les mesures que s’han de posar en marxa per aportar el seu 
granet d’arena a la problemàtica derivada de la crisi econòmica. 

Fa notar que, fins i tot, en aquests moments el Govern de les Illes Balears està tenint un 
diàleg molt fluid amb els agents socials –sobretot en una sèrie d’aspectes– per tal 
d’assolir un pacte social global i, probablement, moltes de les coses que estan sobre la 
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taula en aquest moment són competència d’aquesta casa però, no obstant això, s’estan 
discutint en un debat social a un altre nivell. 

Derivada d’aquesta resolució, n’hi ha algunes que fan referència a millorar i 
incrementar les polítiques socials per fer front a les conseqüències negatives de la crisi, 
a seguir-les incrementant i, en definitiva, a desenvolupar projectes de creació 
d’infraestructures que suposin llocs de feina o a promoure iniciatives des del Consell de 
cara als municipis per al desenvolupament local i la creació de nous jaciments 
d’ocupació resultants de la creació de noves places d’escoletes, de l’aplicació de la Llei 
de dependència i per tota una sèrie de mesures. 

La resolució núm. 8 fa referència que el Consell es comprometi a augmentar els 
esforços per posar en marxa i impulsar l’Agència de Protecció de la Legalitat 
Urbanística i Territorial de Mallorca. Des del Bloc per Mallorca estan molt satisfets per 
aquesta passa de constitució d’aquest organisme i és necessari, per tant, donar-li tota 
l’empenta necessària per tal que, al més aviat possible, concreti acords amb ajuntaments 
i funcioni de la millor forma possible. 

També, en un altre sentit, pel que fa a temes de finançament local presenten dues 
propostes de resolució: la núm. 9 que fa referència a instar el Govern de les Illes Balears 
a posar en marxa, al més aviat possible, el pacte local que és una promesa que va fer el 
president en el moment de la seva investidura i, a la vegada, seguir donant suport als 
ajuntaments per reivindicar davant el govern central el nou model de finançament local, 
fins i tot plantejant la necessitat que aquest nou model sigui efectiu en 2010. 

La resolució núm. 11 fa referència a la necessitat de treballar conjuntament amb el 
Govern de les Illes Balears per posar en marxa un ens que atengui les emergències de 
forma global. Aquest també és un debat que s’ha repetit diverses vegades en aquest Ple i 
que és molt necessari. 

La proposta núm. 12 parla de la necessitat de l’obertura dels camins públics que avui en 
dia estan tancats a Mallorca. 

La proposta núm. 13 tracta de la necessitat de garantir la reciprocitat en l’emissió i la 
recepció de tots els senyals de televisió en llengua catalana de les Illes Balears, 
Catalunya i el País Valencià. 

La núm. 14 versa sobre la reivindicació davant el Ministeri de Defensa de la tornada a 
Mallorca de les bases militars del Port de Pollença i del Cap Pinar. 

El Sr. FLAQUER (UM) anuncia que el seu Grup votarà a favor de totes les propostes de 
resolució presentades pel Bloc per Mallorca perquè moltes d’elles coincideixen amb les 
propostes d’Unió Mallorquina. 

Vol emfasitzar la proposta núm. 1 per reivindicar un finançament just per a les Illes 
Balears i la núm. 2 sobre la modificació de la Llei de finançament dels consells insulars 
perquè ambdues van molt lligades. 
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Igualment vol destacar la proposta núm. 10 per tal d’aconseguir un model de 
finançament per a les entitats locals atès que aquest tema és una assignatura pendent. 

En quant a la núm. 11 opina que també hi estan d’acord i, fins i tot, Unió Mallorquina la 
faria extensiva a la policia: agrupar tots els cossos de policia i crear una policia 
autonòmica. 

La núm. 13 és molt important per a Unió Mallorquina i li donen suport amb especial 
atenció. Igualment la proposta núm. 14 també ho és perquè ja no té sentit el que està 
passant amb les bases militars del Port de Pollença i de Cap Pinar a Alcúdia. 

Per concloure, reitera el vot favorable del seu Grup a les propostes presentades pel Bloc 
per Mallorca. 

La Sra. CANO (PSOE) diu que les propostes presentades pel Bloc per Mallorca les 
votaran a favor des del seu Grup perquè són propostes que comparteixen i que són 
positives per a la ciutadania de Mallorca. 

Divideix les propostes en propostes de caire social i propostes de contingut econòmic i 
diu que és una reivindicació que comparteixen des del Grup Socialista el fet de 
l’exigència d’un finançament just i suficient per a aquesta comunitat autònoma. 

En al·lusió a les propostes 1, 2 i 6, remarca que el seu Grup els donarà suport i el donen 
i donaran al Govern de les Illes Balears per tal que aquest finançament sigui el millor 
possible perquè només amb una correcta dotació pressupostària es poden garantir els 
drets de la ciutadania i donar uns serveis de qualitat. 

Tot i això, un cop resolta la qüestió de finançament autonòmic s’haurà d’abordar una 
altra qüestió: la modificació de Llei de finançament dels consells insulars. Unes 
reformes que recorda que sempre s’han engegat gràcies al suport del seu Grup polític. 

Un criteri que ha de prendre força i han de tenir en compte el criteri de població alhora 
d’abordar aquesta Llei de finançament dels consells insulars però primer s’han de seguir 
les passes corresponents i centrar l’atenció al govern de l’Estat i després ja tocarà 
reivindicar un finançament més just per al Consell insular i, en darrer terme, tot seguint 
amb aquesta lògica federalista i des d’un plantejament descentralitzador, aborda la 
qüestió dels ajuntaments i posar en marxa el debat ajuntaments–Consell insular per 
donar passes per apropar la gestió dels serveis a la ciutadania. Per aquest motiu donaran 
suport a les propostes núm. 9 i 10. 

El seu programa electoral apostava per la modernització d’aquesta institució. Així ho ha 
dit abans el Sr. Bonet i remarca que el seu Grup advoca per un model d’institució més 
democràtic, és a dir, que sigui més participativa, més oberta, més eficient i més 
transparent. Agilitar-ne els tràmits, com diu la proposta núm. 3, és un desig que també 
comparteix el seu Grup i ja veuran quins seran llavors els procediments atès que les 
noves tecnologies els permeten moltíssimes possibilitats. 

Les polítiques socials són una senya d’identitat d’aquest govern de Mallorca. Destinar 
més recursos a aquestes polítiques en temps de crisi els diferencia de les polítiques de 
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dretes que aprofiten els moments de vulnerabilitat econòmica per plantejar reformes al 
mercat laboral, flexibilitzar i, en definitiva, deixar en pitjors condicions la classe 
treballadora. Des del diàleg i el consens amb els agents socials s’arriben a millors 
solucions i, des d’aquesta premissa, han de continuar apostant pel canvi econòmic a 
Mallorca. 

Saben que l’actual crisi és una crisi mundial a nivell financer que ha d’obligar al 
repensament de les estructures internacionals per tal que l’especulació i la cobdícia 
s’allunyin de les regles del joc. Malauradament, aquestes ha estat a l’ordre del dia en 
aquesta comunitat autònoma. 

En aquest sentit, des de l’àmbit del Consell –que és molt petit i restringit– i des de les 
competències que té s’han d’afegir més esforços a la protecció de les persones més 
vulnerables. 

Les prioritats del Partit Socialista, en aquest aspecte, són, per una banda, garantir els 
llocs de feina i fa esment a la importància de les ajudes del Fons Estatal d’Inversió 
Local al qual s’han adherit seixanta-set municipis de les Balears per dinamitzar 
l’economia local i, per una altra banda, donar la cobertura social a aquelles persones que 
ho estan passant molt malament. Per això votaran a favor les propostes 4 i 5. 

Iniciatives d’economia social com la proposada a la núm. 7 pensen que van en la línia 
del canvi del model productiu basat en el desenvolupament econòmic de l’estat del 
benestar –de la quarta pota de l’estat del benestar– i, per això, estan d’acord amb 
aquesta proposta. 

Igualment comparteixen la proposta vuitena. El compromís del seu Grup amb una 
Mallorca sostenible territorialment i mediambiental està previst al seu programa 
electoral. Varen dir que incrementarien els mecanismes de control urbanístic i han creat 
una eina contra una de les moltes xacres arrelades a Mallorca: la indisciplina 
urbanística. En tot el que sigui col·laboració interinstitucional per optimitzar recursos i 
millorar els serveis trobaran el suport del seu Grup. 

Per últim, recalca que el dret consuetudinari de pas dels camins públics ha de ser 
preservat per damunt dels interessos privats i comparteixen la necessitat de protecció 
mediambiental i la possibilitat d’una futura desafectació de les bases militars d’Alcúdia 
i Pollença perquè tornin a mans municipals i siguin de tota la societat. 

La Sra. RODRÍGUEZ (PP) comenta que entraran a debatre les propostes una a una 
perquè les consideren massa generals. 

Amb la primera proposta, relativa a donar suport al Govern de les Illes Balears per 
reivindicar un finançament just per a les illes, estan totalment d’acord. Des del Partit 
Popular fa estona que reivindiquen que el tema del finançament és molt important per a 
aquesta comunitat per mor de les diferències que hi ha amb la resta de comunitats de 
l’Estat que sí tenen un finançament just. Recorda que, des del Grup de consellers del 
PP, sempre els faran costat per la gran necessitat existent de pal·liar aquest dèficit 
històric i la seva compensació. 
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Pel que fa a la segona proposta relativa a un nou i millor finançament del Govern als 
consells una vegada decidit el nou model de finançament autonòmic, comenta que, 
òbviament, també hi estan d’acord. 

Demana que s’acompleixin les promeses que els socialistes i el Sr. Rodríguez Zapatero 
han fet sobre finançament i, en concret, a l’illa de Mallorca però també volen dir que la 
Llei de finançament dels consells insulars ja es pot començar a modificar i no cal 
esperar el nou model sinó que poden començar amb els doblers del Govern balear. 

En primer lloc s’han de preveure les necessitats reals que tenen els consells insulars i, a 
partir d’aquí, tenir en compte les competències que estan transferides i mal dotades i les 
que falten per transferir. 

A la tercera proposta anuncia que presentaran una esmena. Tot i que els sembla bé però 
consideren que per tal que sigui efectiva hi hauria d’haver un acord en el sentit que en el 
termini de 60 dies es presentàs un pla per agilitar aquesta tramitació. Creu que és ben 
hora que en lloc de fer tants d’estudis, cerquin un poc més l’efectivitat. 

La proposta núm. 4, sobre el compromís de reunió amb els agents socials per debatre les 
conseqüències de la crisi, també els sembla bé però diu que s’ha arribat a un punt que 
aquesta institució pareix “Can Reunió”. El que la gent vol, necessita i demana són 
solucions; volen confiança. Assegura que les propostes de resolució que presenta el 
Partit Popular –i que també fan referència a una proposta anticrisi– són més concretes 
que les dels altres partits. 

Opina que s’ha de fer un pla realista que impliqui els ajuntaments i els agents socials a 
fi de fixar de quina manera, amb quins recursos i fins a quins límits pot actuar el 
Consell de Mallorca i tot això amb l’únic objectiu de combatre els efectes de la crisi, 
afavorir-ne la sortida i millorar les condicions de vida de les persones que en pateixen 
més els efectes. 

En quant a la proposta núm. 5 sobre increment en polítiques socials, afirma que és clar 
que també hi votaran a favor i que, a més a més, fa estona que des del Partit Popular ho 
estan reivindicant.  

Entenen que, en aquests moments, en una etapa de dificultats econòmiques la part més 
desfavorida és la que pateix més els problemes però el que no han de fer és enganar la 
gent perquè tots saben que el que es va pressupostar en Benestar Social per a 2009 
suposa mig milió d’euros menys del que s’hi va gastar en 2008 i fa constar que en 2009 
han perdut doblers respecte a 2008 en temes de dependència i ara duen propostes de 
resolució per destinar-hi més doblers i recorda que el seu Grup, fa un parell de Plens, ja 
va dir que aquests doblers eren insuficients. 

De la proposta núm. 6 demana que expliquin per què encara no han començat i diguin a 
quins projectes concrets es refereixen i què estan fent. Remarca que duen gairebé dos 
anys de legislatura i ja és ben hora de començar a fer feina amb rigor i seriositat, cosa 
que no han vist fins ara. 
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En quant a la proposta núm. 7 de donar suport a les distintes iniciatives de 
desenvolupament local i d’economia social i solidària, també hi estan a favor i votaran 
que sí però els demana que la concretin i especifiquin quants de llocs de feina es preveu 
que creïn. 

La proposta núm. 8 per tal d’incrementar els esforços per posar en marxa i impulsar 
l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca la votaran en 
contra perquè, sinó, que li diguin avui què s’ha fet fins ara perquè la Sra. Dubon ja la va 
posar en marxa amb el vot positiu de totes les formacions polítiques. 

A més, vol recordar que la creació d’aquesta Agència va ser gràcies a una proposta del 
Partit Popular. Tot seguit hi proposa una esmena en el sentit que digui “millorar els 
esforços i els seus recursos econòmics”. 

La proposta núm. 9 relativa a posar en marxa el debat entre el Consell de Mallorca i els 
ajuntaments sobre el futur Pacte Local també la votaran a favor però voldrien saber 
quins en són els objectius, quina espina dorsal persegueix i quina n’és la finalitat. 
Recorda que aquest ha de ser un pacte just i entre totes les formacions polítiques i que 
no hi ha d’haver ajuntaments de primera i ajuntaments de segona. 

Pel que fa a la proposta núm. 10 sobre la millora del finançament municipal consideren 
que és molt encertada però vol saber per què l’han de deixar per a l’any que ve i no 
començar ja.  

Opina que han de demostrar més confiança cap als ajuntaments de Mallorca i millorar-
ne les inversions en béns i serveis atès que els ajuntaments també pateixen la crisi. 

A la proposta núm. 11, referida a la creació d’un ens d’emergències global, s’abstendran 
perquè amb aquest tema s’ha de tenir molta prudència i hi ha d’haver un acord entre el 
Govern de les Illes Balears –les Conselleries de Medi Ambient i d’Interior–, el Consell 
de Mallorca i l’Ajuntament de Palma i, abans de prendre cap decisió i crear aquest ens, 
s’hauria d’escoltar totes les parts: funcionaris, tècnics i els experts en la matèria per tal 
d’elaborar un informe sobre què seria més adient perquè és molt important la 
coordinació de tots aquests ens. 

A la proposta núm. 12 sobre l’obertura dels camins públics que estan tancats també 
s’abstendran. Diu que aquí no importa fer demagògia perquè el Consell de Mallorca no 
té competències en matèria de camins públics sinó que les hi tenen els ajuntaments i són 
ells que, com a part afectada, hi han de prendre les decisions. No obstant això, el 
Consell sí que pot incrementar els esforços cap als ajuntaments. 

Amb la proposta núm. 13 també estan d’acord perquè és un criteri que sempre han 
compartit i amb la proposta núm. 14 sobre les bases militars del Port de Pollença i del 
Cap Pinar, el seu Grup també està a favor. 

El Sr. ROSSELLÓ agraeix, en primer lloc, el suport del portaveu d’Unió Mallorquina a 
les seves propostes de resolució i fa notar que n’ha ressaltes algunes que coincideixen 
amb les seves la qual cosa palesa l’acord en quant als temes relatius a l’increment de 
l’autogovern, de millor finançament, etc. 
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També li agraeix el suport a la portaveu del Grup Socialista que les ha explicat gairebé 
millor que ell, és a dir, n’ha fet una bona exposició i hi està d’acord en tot. Matisa que 
ha destacat les coincidències amb les propostes que també fa el Partit Socialista 
relatives a polítiques socials i d’altres. 

Respecte a la intervenció de la portaveu del Partit Popular, agraeix les seves opinions i 
matisacions i destaca la coincidència de parer en temes de finançament. 

Pel que fa l’esmena proposada per a la proposta núm. 3 per tal fixar un termini de 60 
dies per tal de tenir fet un plantejament, explica que des del Departament d’Hisenda i 
Innovació s’està treballant de forma accelerada sobre aquest tema i confia que aquesta 
tasca avançarà i, per tant, no considera oportú que s’hi marqui una data sinó que 
senzillament confiïn en la feina que s’està fent i amb la qual se sent completament 
identificat. 

En quant al punt 4, diu que no entén la referència a voler solucions i no reunions i diu 
que ell també està d’acord que hi ha moltes reunions però puntualitza que aquesta 
mateixa proposta la va fer el Sr. Font en el Debat de Política General i el seu Grup 
només planteja que s’avanci en un pacte social també des d’aquesta institució. 

Pel que fa a la proposta de resolució núm. 5, la Sra. Rodríguez ha volgut tornar repetir 
el debat del Partit Popular des de l’aprovació dels pressuposts tot comparant pressupost 
amb execució i dir, per tant, que el pressupost no s’ha augmentat. En aquest sentit, ell 
considera aquest debat tancat perquè el pressupost i l’execució són coses distintes i en 
2008 es va pressupostar una quantitat i se n’executà una altra i en 2009 s’ha 
pressupostat una quantitat i se n’executarà una altra. 

Matisa que ell, en la seva proposta de resolució, fa referència a incrementar però no per 
incrementar el pressupost sinó perquè, a hores d’ara, són conscients que les peticions de 
places concretes de menjadors, serveis socials als ajuntaments, PPB, etc. s’estan 
disparant com a conseqüència de la crisi i, per tant, s’hauran incrementar els esforços 
sobre allò que ja s’havia plantejat. 

Respecte al desenvolupament de projectes d’infraestructures retreu l’asseveració que no 
s’hi ha fet res perquè troba que ja s’han fet més escoletes que en els quatre anys 
anteriors i encara en queden per fer: recorda que ell n’ha inaugurades 3 i encara n’hi ha 
7 més aprovades en el Pla d’Obres i Serveis que s’ha aprovat avui. 

Pot entendre que el PP, en parlar d’infraestructures, entenguin una cosa però ells 
n’entenen una altra i, en aquest cas, ell se referia a infraestructures –per si no l’havien 
entès– de caire social. 

Pel que fa a la proposta núm. 7, li ha demanat que concreti més el nombre de llocs de 
feina i explica que aquesta és una feina que està fent i que es farà. No obstant això, 
només amb la creació d’escoletes, entre enguany i l’any que ve, se’n faran 40 de noves i 
això generarà un gran nombre de llocs de feina. En relació a la Llei de dependència 
assegura que poden parlar un nombre prou important de llocs de feina que es poden 
crear entre 2010 i 2011. 
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En quant a l’esment sobre l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i 
Territorial de Mallorca, diu que és clar que s’ha creat, s’ha constituït i que ha de 
començar a fer les negociacions amb els ajuntaments; senzillament ha d’agilitar i 
d’accelerar els processos i la seva intenció era empènyer en una qüestió que forma part 
del programa de la seva formació política des de fa 20 anys. 

Tot seguit manifesta la seva satisfacció per la creació d’aquesta Agència, pel que s’hi 
està fent i el seu desig que se continuï fent i que no té cap altre objectiu aquesta proposta 
de resolució més que demostrar que aquesta qüestió forma part de les seves propostes 
des de sempre. 

Referent a quina serà la finalitat de Pacte Local, explica que aquest ha de sorgir d’una 
proposta del Govern de les Illes Balears i ha de ser un pacte entre aquest i els 
ajuntaments tot i confiar que tendran en compte els consells insulars i, per tant, el seu 
Grup demana amb aquesta proposta de resolució que es faci la primera proposta per part 
del Govern per tal començar-ne les negociacions. 

Afirma que la qüestió del finançament és prou necessària i que és evident que s’ha de 
fer al més aviat possible però no és un tema que estigui pendent de començar perquè, 
com sap la Sra. Rodríguez, les reunions entre la Federació Espanyola de Municipis i 
Províncies i el Ministeri d’Hisenda començaren fa un any i mig però no avancen tal com 
haurien d’avançar i, per això, ells proposen fer pressió al govern central per accelerar 
aquest tema. 

Al tema del camins públics, la Sra. Rodríguez ha dit que no és competència del Consell 
i, en aquest cas, s’haurien de llevar totes les propostes de resolució que insten altres 
instàncies perquè aquesta proposta és això el que pretén: instar altres instàncies. 

Per acabar, considera que hi ha un nivell molt ampli d’acord entre les propostes de 
resolució i les manifestacions del Partit Popular però, lògicament, s’hi han de fer constar 
les opinions de cadascú. És a dir, anant al fons de les qüestions, hi estan bastant d’acord. 

El Sr. FONT (PP) li demana al Sr. Rosselló si accepta les dues esmenes que li ha 
proposat el seu Grup. 

La primera en sentit de marca un termini de 60 dies en la proposta núm. 6 i la segona, 
relativa a la proposta núm. 8, per tal que digui “El Consell de Mallorca es compromet a 
incrementar els esforços per seguir impulsant l’Agència de Protecció...” 

El Sr. ROSSELLÓ li respon que no accepta l’esmena a la proposta de resolució núm. 3 
però sí l’esmena a la núm. 8. 

1. S’aprova per unanimitat. 

2. S’aprova per unanimitat. 

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

4. S’aprova per unanimitat. 
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5. S’aprova per unanimitat. 

6. S’aprova per unanimitat. 

7. S’aprova per unanimitat. 

8. S’aprova per unanimitat amb l’esmena del PP.   

9. S’aprova per unanimitat. 

10. S’aprova per unanimitat. 

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

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

13. S’aprova per unanimitat. 

14. S’aprova per unanimitat. 

PUNT 25. PROPOSTES DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT 
POPULAR. 

Es dóna compte de les següents propostes de resolució: 
1. El Partit Popular insta el Consell de Mallorca a elaborar un Pla Integral de Lluita Contra la Crisi, abans 
del proper 31 de març. Aquest pla ha de comptar amb el suport i el consens dels agents econòmics i 
socials i s’ha de presentar a l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca.  
 
2. El Grup Popular insta el Consell de Mallorca a signar, en un termini de quinze dies, el nou conveni de 
carreteres amb el Ministeri de Foment.  
  
3. El Grup Popular insta el Consell de Mallorca a licitar durant l'any 2009 les obres i quantitats previstes 
en les anualitats 2007, 2008 i 2009 del Conveni de Carreteres.  
  
4. El Grup Popular insta el Consell de Mallorca a licitar durant l'any 2009 les obres del segon cinturó de 
Palma, per la qual cosa insta a efectuar una modificació puntual del Pla de Carreteres i a executar les 
obres amb o sense finançament de Madrid.  
 
5. El Partit Popular insta el Consell de Mallorca a fer feina a favor de la integració de les persones 
nouvingudes mitjançant un programa de difusió de les nostres llengües oficials. 
 
6. El Partit Popular insta el Consell de Mallorca a constituir una comissió específica per debatre totes les 
qüestions relacionades amb el procés de transferències previstes al nou Estatut d’autonomia, amb la 
participació de tots els grups polítics amb representació a la institució,  
 
7. El Partit Popular insta el Consell de Mallorca a fer efectiu el traspàs de competències de la tercera edat 
als Ajuntaments en aquesta legislatura. 
 
8. El Partit Popular insta el Consell de Mallorca a fomentar la contractació de  monitors esportius i de 
gent major mitjançant la signatura de convenis de col·laboració amb els ajuntaments i que aquests 
monitors siguin residents del municipi corresponent. 
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9. El Partit Popular insta el Consell de Mallorca a promocionar la realització d’activitats esportives 
mitjançant la signatura de Convenis amb els Ajuntaments. 
 
10. El Partit Popular insta el Consell de Mallorca a elaborar una iniciativa legislativa que modifiqui 
l’actual Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, per tal d’adequar-la a la nova realitat introduïda 
per l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. 
 
11. El Partit Popular insta el Consell de Mallorca a començar les obres del Museu Marítim. 
 
12. El Partit Popular insta el Consell de Mallorca a crear descomptes per a estudiants per a l’adquisició de 
qualsevol publicació patrocinada o subvencionada pel Consell de Mallorca. 
 
13. El Partit Popular insta el Consell de Mallorca a complir amb el seu compromís d’aportar el 33% a la 
reforma del Teatre Principal d’Inca. 
 
14. El Partit Popular insta el Consell de Mallorca a agilitzar els pagaments als seus proveïdors i creditors. 
 
15. El Partit Popular insta el Consell de Mallorca a fer les modificacions pressupostàries adients per tal de 
reforçar la capacitat econòmica dels ajuntaments de Mallorca a efectes d’incidir en les inversions i els 
serveis que estiguin més afectats per la crisi. 
 
16. El Partit Popular insta el Consell de Mallorca a estudiar i aplicar una rebaixa en el cobrament de la 
taxa per enderrocs. 
 
17. El Partit Popular insta el Consell de Mallorca a que, quan s’hagi fet efectiu el traspàs de competències 
en matèria de joventut i igualtat, s’assumeixi una major implicació en temes de la dona i, sobretot, de 
joventut per a poder treballar i millorar els diferents programes.   
 
18. El Partit Popular insta el Consell de Mallorca a que, quan s’hagi fet efectiu el traspàs de competències 
en matèria de joventut i igualtat, es creï una Xarxa d’Albergs juvenils. 
 
19. El Partit Popular insta el Consell de Mallorca a crear el “carnet cultural”  per tal d’apropar la cultura  
a la ciutadania i aplicar reduccions/bonificacions en el pagament d’entrada a museus, teatres, activitats 
artístico-culturals. 
 
20.  El Partit Popular insta el Consell de Mallorca a disminuir la taxa de fems, o a aportar recursos als 
Ajuntaments per poder reduir la pressió fiscal, a que el Consell de Mallorca els ha sotmès, degut a 
l’augment del 36% d’aquesta taxa, que afecta a tots els ciutadans d’aquesta illa.  
 
21. El Partit Popular insta el Consell de Mallorca a confiar amb els serveis tècnics i/o jurídics d’aquesta 
casa i reduir la contractació d’informes jurídics a professionals externs a la nostra institució. 
 
22. El Partit Popular insta el Consell de Mallorca a que la concessió o denegació de subvencions i ajudes 
es farà amb subjecció estricta a la legalitat vigent, salvaguardant  els principis de igualtat, publicitat, 
transparència i concurrència. 
 
23. El Partit Popular insta el Consell de Mallorca a adequar la relació de llocs de treball a la realitat de la 
Institució superant les desigualtats existents entre els distints llocs de feina. 
 
24. El Partit Popular insta el Consell de Mallorca a donar compliment al compromís assolit per la 
Presidenta en relació a las inversions vinculades amb la rehabilitació de l’edifici de La Misericòrdia. 
 
25. El Partit Popular insta al Consell de Mallorca a garantir que el Pla de Modernització del cos de 
bombers de Mallorca, el qual el Conseller d'Interior es va comprometre a tenir enllestit en el mes de 
febrer, comenci a executar-se en el termini màxim de dos mesos. 
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26. El Partit Popular insta al Consell de Mallorca, amb caràcter d’urgència, la presidenta del Consell es 
reuneixi amb la Ministra de Foment per tal de manifestar-li l’obligatorietat de que el Consell de Mallorca 
participi en la cogestió de l’aeroport de Palma. 
 
27. El Partit Popular insta el Consell de Mallorca a destinar els recursos necessaris per tal de que els 
Clubs de Gent Gran puguin pagar el lloguer de les seves seus. 
 
28. El Partit Popular insta el Consell de Mallorca a traspassar les competències d’esports a cada un dels 
municipis de Mallorca que així ho sol·licitin, en data 1 de gener de 2010. 
 
29. El Partit Popular insta el Consell de Mallorca a traspassar les competències de cultura i difusió del 
patrimoni a cada un dels municipis de Mallorca que així ho sol·licitin, en data 1 de gener de 2011. 
 
30. El Partit Popular insta el Consell de Mallorca a crear una Estratègia de canvi climàtic per optimitzar la 
transversalitat i l’exemplaritat en cada una de les accions de govern, i fer una passa més cap a una 
economia  més sostenible. 

El Sr. FONT (PP) comença la seva intervenció dient que el seu Grup ha intentat venir al 
Ple amb els deures fets i no amb propostes que són un brindis al sol com les que acaben 
de sentir en aquest debat i que creu que sentiran més endavant. 

Diu que han intentat mirar el debat de l’any passat i veure la parafernàlia que munten els 
polítics per llavors reunir-se durant tot l’any i no complir amb les seves paraules. 
Aquesta és l’única de manera de fer història: no tan sols mirar cap endavant sinó també 
ser capaços de recordar el passat. 

Si hom miren les propostes de l’any passat, es veurà que la proposta de modificació de 
Reglament que proposava el PSOE no s’ha fet; la millora de les residències públiques 
començarà enguany i tampoc no es va fer durant 2008 o el Pla de Serveis Socials es va 
posar en marxa a una sèrie d’ajuntaments pilots però als 53.  

Pel que fa a la proposta d’ampliació de la xarxa d’atenció a persones en situació 
d’exclusió social, estan cansats de sentir dir al Partit Popular no que no hagin augmentat 
un 25% respecte a 2008 però sí que enguany hi destinen mig milió d’euros menys que 
l’any passat. En canvi, sí que és cert que en el marc d’igualtat d’oportunitats entre dones 
i homes al Consell de Mallorca han fet feina. 

Varen proposar el fet de seguir donant participació als batles en l’Assemblea de Batles i 
Batlesses de Mallorca però creu que tots els batles, fins i tots els dels partits de l’equip 
de govern, estan decebuts del funcionament d’aquesta Assemblea encara que no ho 
diguin. 

Una altra qüestió que proposava el PSOE era intensificar la conscienciació en matèria 
de reciclatge per tal de complir amb el Pla Director de Residus. 

Ha passat un any i el Bloc per Mallorca deia que l’Assemblea de Batles i Batlesses de 
Mallorca negociaria un millor finançament i avui ho torna a contar el Sr. Rosselló. 

Remarca que seria convenient que les propostes de resolució que s’aprovin avui 
serveixin per actuar durant 2009 o, si no, eliminar el Debat de Política General perquè 
no voldrà dir cap altra cosa que volen copiar el model del Parlament balear. Al Consell 
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de Mallorca volen ser com el Parlament balear i fan un debat de política general però 
després no compleixen les propostes aprovades. 

Recorda que l’any passat la Sra. Mascaró proposava la millora substancial del 
finançament per desenvolupar les competències que li confereix l’Estatut d’Autonomia 
al Consell de Mallorca i estan igual. 

O una altra que deia que el Consell de Mallorca s’implicaria activament en la comissió 
de transferències entre la comunitat autònoma i el Consell i demana quines n’han arribat 
després de més d’un any. 

O el compromís de, en el menor temps possible, modificar el Pla Territorial de Mallorca 
que no l’han modificat. També proposaven incrementar el suport i l’ajuda als municipis 
de Mallorca i demana en què l’han incrementat. 

Dit això sobre l’any passat, anuncia que avui duen 30 propostes de resolució que van 
des de finançament a tercera edat tot passant per joventut que passàs als ajuntaments, 
etc. però es vol centrar, atès que les propostes les tenen per escrit, en quatre o cinc 
d’elles. 

La primera, més important i que considera prioritària: varen fer un debat i el PP proposà 
un pacte per un Pla Anticrisi però dia 11 de juliol de 2008 ja varen interpel·lar sobre 
aquest tema de la crisi econòmica i ja mostraven, segons diu l’acta, la bona disposició 
del PP que li estenia una mà per tal d’intentar fer una pinya davant la societat, observant 
que la situació econòmica no és bona i que convendria qüestionar-se si el Consell de 
Mallorca pot ajudar a millorar l’economia. 

Dia 28 de juliol de 2008 varen presentar una proposta de mesures contra la crisi i qui es 
vulgui entretenir a llegir els debats veurà realment qui ja veien clarament que estaven en 
crisi i a qui encara li costava veure-ho. 

Fa notar que si llegissin les actes dels debats s’aturarien de dir segons quins desbarats 
que encara segueixen dient després d’haver-se demostrat que ha canviat molt la situació 
econòmica. 

Davant això, el Partit Popular li va presentar l’esmentat Pla a la presidenta amb qui es 
va reunir fa quinze dies i li va dir que parlaria amb l’equip de govern per tal d’assolir-hi 
una solució però considera que avui seria el dia ideal per assolir aquest compromís 
encara que no fixar exactament com hauria de ser el Pla perquè requereix de la feina de 
tothom més d’un acord més ampli amb els agents socials i –tal com demana el PP– amb 
l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca. 

Avui, setze dies després de l’esmentada reunió, són aquí i no tenen resposta amb la qual 
començar a fer feina en aquest sentit i, per tant, la primera proposta de resolució és 
elaborar un Pla integral de lluita contra la crisi abans del proper 31 de març i aquest Pla 
ha de comptar amb el suport i consens dels agents econòmics i socials i s’ha de 
presentar en l’Assemblea de Batles i Batlesses. 
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Tot seguit diu que no està d’acord amb el Sr. Rosselló –encara que li hagin votat a 
favor– perquè després haguessin fet demagògia. Afirma s’ha de d’obrir un diàleg per tal 
que, entre tots els partits, siguin capaços d’assolir un acord, consensuar-lo amb els 
agents socials i, a la vegada, consensuar-lo a l’Assemblea de Batles i Batlesses amb els 
53 municipis. 

Assegura que aquest és l’esperit i no dir que faran reunions amb els agents socials sinó 
que primer s’han de reunir els polítics i abans de dur endavant la proposta, consensuar-
la amb els agents socials, els sindicats i els empresaris. Reitera que aquesta és la qüestió 
més important del debat d’avui i recorda que, abans, el Sr. Alemany deia que no volia 
parlar de la crisi però no és així. 

També recorda que li va dir a la presidenta que ho deixàs tot i es dedicàs a lluitar contra 
la crisi i, en canvi, s’ha reunit amb la ministra d’Habitatge per reformar l’edifici de la 
Misericòrdia, reforma que havia de costar 40 milions i ara en són 10, doblers que 
haurien d’invertir en habitatges i els dóna per restaurar la Misericòrdia i el Consell 
encara hi haurà de posar 5 milions per a la qual cosa haurà de vendre un immoble 
perquè no té doblers i amb això estan perdent el temps. 

Avui, als mallorquins que no tenen cap prestació els importa molt poc que a la 
Misericòrdia comenci la reforma, el que els importa és que s’actuï amb un Pla de crisi 
que permeti que a la gent li arribin ajudes directes. 

No nega que ell vol que se reformi la Misericòrdia però ara cal prioritzar qüestions. 
Recorda que l’equip de govern, després d’unes jornades que feren a la serra de 
Tramuntana, anunciaren que la reforma de la Misericòrdia, dins el seu pla contra la 
crisi, costaria 40 milions d’euros. Insisteix a demanar que s’arribi a un consens en 
aquest tema sense dir d’on s’han de treure els doblers sinó que s’està posant a disposició 
de la presidenta. 

Comenta que avui la gent està contenta perquè l’atur ha davallat en 84 persones però 
això és de cervells estrets i petits perquè quan hom veu que hi ha 24.000 persones 
aturades més, a Balears, que fa 1 any és això el que ha de fer tremolar les persones i no 
els 84 que han trobat feina. 

Els que no siguin empresaris –o no hagin estat mai empresaris– o no hagin hagut de 
pagar mai un sou no poden tenir mai consciència del que és. Remarca que és molt greu 
el que va passar ahir amb les dades de l’atur per més que es vulguin maquillar. 

Així doncs, al Consell de Mallorca necessiten un Pla d’actuació de lluita contra la crisi, 
sigui més petit o més gros, i fa un mes que ho diu i se’n toquen els nassos quan això és 
responsabilitat de tots els consellers d’aquest Ple. 

Comenta que més endavant hi haurà un punt extraordinari la inclusió del qual votaran a 
favor perquè el Sr. Lladó no hi és perquè està malalt –i suposa que hi està– en què, el 
que allò que el Sr. Álvarez li deia al Sr. Alemany que sobraven doblers de despesa 
financera i d’on podien agafar 3 milions i destinar-los a accions concretes, en destinaran 
1 per al tema dels enderrocs. 
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Retreu a l’equip de govern que no actuï amb seriositat i rigor perquè el que necessita 
una situació d’emergència és solucions d’emergència i no puntuals sinó globals. 
Reconeix que el Consell no hi pot fer molt però allò que hi pugui fer l’ha de fer d’una 
vegada. 

Si els polítics volen fer creure a la societat que són capaços, en moments de crisi, 
d’arribar a acords entre els distints colors polítics, un moment com aquest no en tendran 
d’altre. Si haguessin aprovat el tema dels enderrocs l’any passat tal i com proposà el 
Partit Popular, durien un any ajudant els empresaris que ara volen ajudar. 

Anuncia que un cop dit això, que és allà on concentra el seu esforç, parlarà de les altres 
tres qüestions per acabar. 

La primera –proposta aquesta que pensava que haurien de retirar– que insten el Consell 
de Mallorca a signar, en un termini de 15 dies, el nou conveni de carreteres amb el 
Ministeri de Foment o que l’autoritzi el Consell de Ministres. 

Varen anunciar que fa tres divendres que hi podria anar però que, segurament, serien 15 
dies i demà els farà. Han passat 15 dies més 21 d’abans i segur que l’aprovaran un dia o 
un altre però és evident que el Consell de Mallorca ha de prendre un acord per tal que 
aquest tema vagi endavant perquè, sinó, s’haurà incomplit el que se va vendre als 
mitjans de comunicació que en 15 dies estaria fet i si ara li’n donen 15 més hauran estat 
1 mes i 1 setmana i, per això, els demana que hi votin a favor. 

Una altra qüestió: com que aconseguiran tenir el conveni en vigor, els demanen que 
durant l’any 2009 licitin les obres o el muntant de doblers de 2007, 2008 i 2009. Si 
volen incentivar l’obra pública ara tenen 100 milions per fer-ho si el Sr. Zapatero i la 
Sra. Magdalena Álvarez haguessin complit. 

Han venut com una fita històrica el fet d’aconseguir 5 milions d’euros del Ministeri 
d’Habitatge per a la Misericòrdia quan han estat incapaços de convèncer els seus per 
tenir-ne 100 en execució. La realitat d’aquesta casa és que no tenen poder d’influència. 

Explica la situació actual amb un símil tot dient que el bou ja ha passat, els ha pegat la 
cornada i no se n’han donat compte els membres del Ple però els que no tenen feina la 
duen clavada i fa mal perquè la cornada no té una trajectòria sinó que en té moltes. 

Una altra qüestió és que entenen que durant 2009 s’haurien de licitar les obres del segon 
cinturó de Palma o via connectora perquè és un tema que consideren fonamental. 

D’altra banda haurien d’intentar fer efectiu durant aquesta legislatura, ateses totes les 
dificultats que hi ha amb tercera edat, perquè és increïble que es traspassin les 
competències de tercera edat als ajuntaments. 

Fa notar que la consellera que duu els temes de segona edat paga religiosament els seus 
monitors així com les seves subvencions mentre que la Sra. Dolça Mulet no put pagar 
els seus monitors i les seves subvencions. I això se constata amb les factures i, a més a 
més, els ho han dit els monitors: els de segona edat estan contents amb el PSOE perquè 
paga puntualment i, en canvi, en parlar amb el altres monitors, asseguren que no cobren. 
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Demana que entenguin que avui pugui estar més enfadat que els altres dies perquè 
s’adona que no arribaran a cap acord. Se n’adona i entén que la Sra. presidenta no se fiï 
del Partit Popular però perd una gran oportunitat perquè ells s’hi implicarien i no li 
farien la vida impossible. 

Si bé és cert que les altres coses també han de funcionar –com deia el Sr. Alemany– no 
és lògic que avui s’acordi enviar 538.000 euros per fer uns jocs esportius de les illes del 
món l’any 2009. Es demana si, en temps de crisi, s’han de gastar gairebé 100 milions de 
pessetes per això i diu que no, que l’esport escolar ha de continuar funcionant però no 
importa gastar 500.000 euros en anar de gresca. 

Observa que en aquest sentit van les 30 propostes que han presentat. Les 30 propostes 
són així i demana que, per favor, si han d’arribar a qualque acord ho facin al més aviat 
possible i anuncia que avui mateix passaran per registre una sol·licitud de celebració 
d’un Ple extraordinari per tractar una interpel·lació sobre la situació econòmica i una 
moció amb la proposta que el PP faria per tirar endavant, tot això per seguir dialogant 
sense condicionar en cap moment d’on s’han d’agafar els doblers. 

En aquest sentit, el Sr. Alemany i el Sr. Bonet tenen un paper primordial en aquest tema 
i, a la vegada, de coordinació de tots els consellers executius i el Partit Popular no pot 
distorsionar el funcionament mínim d’aquesta casa –ni ho volen fer– però així, almanco, 
ja hi haurà aquest debat en aquesta casa. 

Aprofita per recordar que el portaveu d’Unió Mallorquina va dir que s’havia de fer un 
Ple extraordinari per tractar aquesta qüestió però no ho duu com a proposta de resolució 
sinó que se debati a la Junta de Portaveus i, en cas que no sigui així, retira el que ha dit. 

Diu que, en definitiva, són els mateixos que eren només que han començat a acotar la 
fita, que si s’ha d’arribar a un acord ha de ser abans que arribi la primavera, que ja és 
aquí. 

El Sr. FLAQUER (UM) li retreu al Sr. Font que hagi duit una bateria de 30 propostes de 
resolucions de les quals només n’ha defensades 4, és a dir, que les 26 restants no li 
importen i no sap si li ha de contestar a totes o només a les 4 que ha defensat. Diu que, 
no obstant això, contestarà les 30 propostes per respecte institucional. 

Respecte a la núm. 1, comenta que UM està preocupada per la crisi i el Sr. Font se ha fet 
abanderat de la lluita contra la crisi i ha dit que els altres partits se’n toquen els nassos, 
frase molt forta que hauria de reflexionar. 

Afirma que el seu partit no se’n toca els nassos de la crisi i que vol un Ple amb tots els 
partits per parlar-ne i no l’elaboració d’un pla integral, que també sona malament als 
ciutadans perquè no l’entenen. Ell proposa la celebració d’un Ple perquè tots el partits 
concretin les seves propostes i no un pla gasós. 

Així doncs, votaran en contra d’aquesta proposta i no perquè no hi estiguin d’acord sinó 
perquè això l’han de discutir tots els partits perquè és un tema prou seriós i s’ha de 
debatre a un Ple. Afegeix que, de fet, ja s’han començat a prendre mesures com avui la 
baixada d’enderrocs, que és una mesura concreta. 
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Considera que, com a representant d’Unió Mallorquina, tant al Consell com al Govern 
s’han posat les piles i les conselleries que ells gestionen estan proposant coses concretes 
per lluitar contra la crisi. 

Li retreu l’afirmació que els Jocs de les Illes són una disbauxa i diu que ell és un alumne 
de segons quins senyors del PP per anar de festa. No accepta que digui que uns jocs 
escolars que organitza el Consell són una disbauxa sinó que són un jocs que es fan 
aprofitant uns doblers que vénen de fora i que donaran feina a moltes empreses. 

Tot seguit demana que se mesurin les paraules per tal que la gent que els sent no se’n 
dugui una impressió equivocada i afegeix que UM vol un Ple extraordinari, que tots els 
partits concretin mesures i no fer-se abanderats de la crisi perquè és un tema d’estat i, al 
final, el que facin serà jutjat pel ciutadans. 

En quant a la proposta núm. 2, anuncia que hi votaran a favor però que li agradaria 
canviar “en 15 dies” per “immediatament” si no hi té inconvenient perquè així serien,  
potser, més contundents. 

La núm. 3 la votaran en contra perquè no accepten ni comparteixen els terminis. 

La núm. 4 també la votaran en contra perquè no estan d’acord en executar les obres amb 
o sense finançament. Amb finançament sí, però sense finançament de Madrid no les 
volen fer: ha de pagar Madrid. 

A la núm. 5 votaran que no perquè aquest tema ja s’està fent, és a dir, s’està fent feina 
per la integració de les persones nouvingudes i se’n fa un programa de difusió. Remarca 
que no estan en contra de la proposta sinó que això ja s’està fent. 

A la núm. 6 votaran que sí perquè hi estan d’acord; a la núm. 7 votaran que no perquè si 
la tercera edat és un problema per al Consell de Mallorca no és qüestió de passar el 
problema als ajuntaments, és a dir, això primer s’ha d’arreglar aquí perquè no poden 
transferir aquesta competència enverinada als ajuntaments i li demana al Sr. Font com 
farien el batles del seu partit per no tenir un problema l’endemà de transferir-los aquesta 
competència enverinada. 

A la núm. 8, votaran que no; a la núm. 9, que no perquè s’estan fent convenis no amb 
els ajuntaments sinó comarcals perquè és millor fer feina per comarques que no 
ajuntament per ajuntament. A la 10 votaran que sí i a la 11 també si fessin una 
transacció: canviar la frase “començar les obres” per “perquè se faci (o se dugui a 
terme) el Museu Marítim” atès que les obres són una cosa molt concreta. 

A la núm. 12 votaran que no; a la núm. 13 s’abstendran, a la núm. 14 votaran que sí 
perquè és molt important agilitar els pagaments als proveïdors i creditors del Consell. A 
la núm. 15 votaran que no perquè el Consell no té finançament; a la núm. 16 votaran 
que sí; a la núm. 17 que no per la frase “implicació en temes de la dona i joventut” 
perquè considera que n’hi ha, és a dir, és un tema més de redacció. Hi ha molta 
implicació de la consellera Ramis amb el tema de la dona i el de joventut. 
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A la núm. 18 votaran que no perquè el Consell no té competències en matèria d’albergs 
juvenils i creu que no s’han de duplicar amb el Govern, duplicitats que critica el Sr. 
Font. 

A les propostes núm. 19, 20 i 21 votaran que no; a la 22 que sí si canvia “...es farà amb 
subjecció a la legalitat...” per “...es continuarà fent amb subjecció a la legalitat...”. A les 
propostes núm. 23 i 24 votaran que sí; a les núm. 25, 26, 27, 28 i 29 que no i, per 
acabar, a la núm. 30 votaran que sí. 

La Sra. MASCARÓ (Bloc per Mallorca) comenta que el seu Grup tampoc no donarà 
suport a la proposta núm. 1 del Partit Popular perquè demana un Pla integral per 
combatre la crisi abans de dia 31 de març i creu més important continuar amb les 
tasques que s’estan fent i anar a cercar el finançament necessari per poder-ne fer de 
noves. 

A la proposta núm. 2 votaran que sí en els mateixos termes que ja li ha dit l’anterior 
portaveu. A la núm. 3 votaran que no perquè ha de ser el Departament que decideixi 
com se liciten les obres i les de 2007 ja estan reassignades a altres anualitats atès que el 
Departament d’Obres Públiques sap quines obres són les prioritàries, quines es poden 
fer alhora i quines depenen que primer se n’hagin fet unes altres. Tampoc no votaran a 
favor la proposta núm. 4 perquè, a més de no voler-ho fer sense finançament de Madrid, 
no volen fer el seu segon cinturó.  

En la núm. 5 el PP insta a fer feina per a la integració de persones nouvingudes 
mitjançant un programa de difusió de les nostres llengües oficials i, en aquest sentit, 
explica que les llengües, en el programes d’integració de nouvinguts, són eines que 
ajuden a la integració i a la cohesió i considera que no s’ha de fer un programa de 
difusió de les llengües sinó programes d’acollida en aquestes llengües i això s’està fent: 
es va iniciar l’any passat un pla pilot a sa Pobla i a Sant Llorenç, pla que s’anirà 
incrementant i, per tant, hi votaran en contra. 

A la núm. 6 sobre una comissió específica per transferències votaran que sí; en quant a  
la núm. 7 sobre les competències de tercera edat, entén el PP ho duia en el seu programa 
electoral i ho seguirà defensant però no hi estan d’acord i, per tant, hi votaran en contra.  

Pel que fa a la núm. 8 sobre contractació de monitors esportius mitjançant la signatura 
de convenis amb ajuntaments i que siguin residents al municipi, explica que això ho 
prohibeix totalment la legislació europea i la decisió de fer els convenis amb els 
ajuntaments o amb les entitats la pren, en cada moment, l’equip de govern. 

La núm. 9 la votaran en contra; la núm. 10 la votaran a favor perquè comparteixen la 
necessitat d’aquesta iniciativa legislativa per modificar la Llei de consells. La núm. 11 
la votarien a favor si accepten la transacció en el sentit que “el Partit Popular insta el 
Consell a crear (o iniciar) un Museu Marítim” i no les obres perquè, per començar 
obres, primer cal tenir pressupost i lloc on fer-les. És a dir, hi ha tot un seguit de tasques 
prèvies a la creació que fan que sigui molt difícil poder-les començar enguany. 

La proposta núm. 12 demana descomptes per estudiants per a l’adquisició de qualsevol 
publicació patrocinada o subvenciona pel Consell de Mallorca i comenta que algunes 
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d’aquesta publicacions tenen preu públic però no cal crear descomptes perquè els 
centres educatius que les vulguin, les poden demanar als departaments sense cap cost. 

El Departament de Cultura i Patrimoni és que més publicacions edita i té per costum 
enviar el llistat de publicacions als centres educatius perquè cada any puguin anar 
renovant les seves biblioteques. A nivell personal, aquelles persones interessades poden 
venir al Departament i se’ls en dóna un exemplar i, fins i tot, alguna part de la despesa 
de protocol va precisament a patrocinar edicions, materials, publicacions, dvd’s, etc. que 
consideren interessants per poder-los cedir a entitats i biblioteques perquè estiguin a 
l’abast del públic i, per tant, no cal fer-hi un descompte atès que els preus estan molt 
ajustats i, si s’escau, es poden regalar i, de fet, se’n donen molts. 

En relació a la proposta núm. 13 sobre la reforma del Teatre Principal d’Inca, explica 
que tant la presidenta com ella tenen molt d’interès en participar en aquesta reforma 
però no aprovar-ne ara el 33% sense saber exactament quin és el cost de l’obra i quin és 
el projecte a dur a terme perquè el darrer que s’havia presentat contravenia el PGOU 
d’Inca. 

És a dir, l’Ajuntament d’Inca presentà un projecte de reforma del Teatre, al qual havia 
d’aportar doblers el Consell de Mallorca, que era contrari al Pla General vigent i, per 
tant, en tenir un projecte correcte s’asseuran per estudiar si hi aporten el 33% o, tal 
vegada, manco si l’aconsegueixen incloure en les obres de l’Estat i així, per ventura, 
l’aportació del Consell podria ser del 25%. Així doncs, anuncia que no hi votaran en 
contra perquè no diguin que estan en contra del Teatre però s’hi abstendran. 

A la proposta núm. 14 votaran que sí a agilitar els pagaments; a la núm. 15, de 
modificacions pressupostàries, votaran que no i, en aquest punt, recorda que el Sr. Font 
ha dit que faria una proposta al respecte però sense dir d’on s’han de treure els doblers i 
ella opina que, evidentment, ho pot dir perquè, de vegades, els doblers s’han d’anar a 
cercar allà on sigui i el Consell té els recursos que té i mentre no hi hagi les 
modificacions normatives difícilment podran fer miracles. 

A la proposta núm. 16 votaran que sí perquè és el que ja s’ha fet; a les núm. 17 i 18 
votaran que no perquè aquesta institució està molt implicada en temes de dona i de 
joventut i no procedeix dir que s’hi implicaran més perquè tant si hi ha competències 
com no, el nivell d’implicació és el mateix. 

En quant a la proposta de creació d’una xarxa d’albergs, explica que això no té sentit ara 
i, en tot cas, si amb el traspàs de competències es transfereix la xarxa d’albergs ja 
l’assumiran. Li retreu al Sr. Font que se queixi pel fet que hi hagi conselleries per a 
competències que no té el Consell i ara proposa crear serveis que ja vendran donats pel 
Govern de les Illes Balears si s’accepten. 

De la núm. 19, referent al carnet cultural per apropar la cultura a la ciutadania i per fer 
reduccions i altres beneficis en els pagaments, comenta que a les instal·lacions pròpies 
del Consell de Mallorca només es paga entrada al Museu Krekovic i al Teatre Principal 
i totes dues tenen un sistema d’abonaments o de descomptes per a grups i, fins i tot, el 
Teatre Principal té un sistema d’abonament a la carta per a obres determinades; per a 
grups de més de 10 persones o per a associacions. 
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Així mateix, quan hi ha obres que consideren que poden ser interessants per a les 
escoles, es fan sessions per a escolars a un preu gairebé simbòlic i, per tant, no té sentit 
destinar recursos a la creació d’aquest carnet. 

A la proposta núm. 20 votaran que no; a la 21 tampoc donaran suport perquè instar el 
Consell de Mallorca a confiar en els seus serveis tècnics és igual que dir que no hi 
confien i assegura que els membres de l’equip de govern tenen plena confiança en els 
serveis tècnics de la casa i que per a aquelles tasques que no es poden assumir es 
contracta personal extern però la confiança en els tècnics és plena. 

A la proposta núm. 22 li proposa la mateixa transacció que ha proposat l’anterior 
portaveu: “...la concessió o denegació de subvencions i ajudes es continuarà fent amb 
subjecció estricta a la legalitat vigent...”. Si accepten aquesta transacció, votaran a favor 
de la proposta i sinó no. 

La núm. 23 parla d’una tema que ja s’està fent. L’adequació de llocs de treballs a la 
realitat de la institució superant les desigualtats ja està feta en part però hi votaran a 
favor perquè ja està en marxa i s’hi continuarà fent feina per acabar-la al més aviat 
possible. 

De la proposta núm. 24, per tal de donar compliment al compromís assolit per la 
presidenta per a rehabilitar la Misericòrdia, comenta que ahir se sabé que una part de la 
primera fase es pagarà des de Madrid i, per tant, hi està d’acord. 

En la núm. 25 demanen que el Pla de Modernització dels Bombers comenci a executar-
se en un termini màxim de 2 mesos i hi votaran en contra perquè aquest Pla ja s’està 
executant i algunes parts ja s’apliquen. Si hi votaven a favor, llavors el Sr. Font podria 
dir que l’equip de govern reconeixia que no hi havien fet res. 

A la proposta núm. 26 votaran que no perquè, tot i que segurament coincidirien amb ell 
en moltes coses respecte a la ministra de Foment, el Consell no pot instar segons quines 
coses sinó que només pot instar peticions, etc. però difícilment marcar l’agenda de la 
ministra. 

També votaran que no a la proposta núm. 27; la núm. 28 torna a ser per passar 
competències als municipis –la devien dur en el programa electoral– i aquesta és una 
qüestió política i ells pensen que ara no és el moment de fer-ho, com tampoc no és 
moment de traspassar les competències de Cultura que proposa la núm. 29. Per contrari, 
votaran a favor de la proposta núm. 30 perquè és una qüestió que ja s’està fent i, de cada 
dia, s’hi estan fent passes en aquest sentit. 

La Sra. SANSÓ (PSOE) manifesta que ella no entrarà en debats passat ni en 
demagògies com ha fet el Sr. Font ni tampoc no comentarà les propostes una a una sinó 
que intentarà fer-ne un resum i centrar-se un poc el debat del portaveu del PP. 

Tot i això, anuncia que els vots del seu Grup van en la línia que han anunciat els 
portaveus dels altres partits de l’equip de govern perquè, en aquest sentit, sí que hi ha 
hagut acord. 
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En primer lloc, li demana al Sr. Font si creu que posant un Pla global contra la crisi es 
resoldran els problemes de la ciutadania. Opina que els ciutadans necessiten més 
accions i menys plans. 

Considera, igualment, que des del Consell de Mallorca s’estan duent a terme actuacions 
en aquesta línia i, de fet, a tots els Departaments –com va dir la presidenta el dia del 
debat– duen a terme actuacions concretes per aturar un poc els efectes negatius 
d’aquesta crisi i, a més a més, als Plens duen també actuacions concretes com en el cas 
d’avui la baixada de la taxa d’enderrocs. 

El Partit Popular ha presentat 30 propostes però el Sr. Font s’ha centrat en 3 temes 
concrets i ella seguirà, més o manco, l’esquema que ell ha fet. Ha dit que s’havien reunit 
amb la presidenta per acordar actuacions envers el tema de crisi i, segons ha manifestat 
després, havien acordat que mantendrien converses per dur a terme actuacions i que la 
presidenta ho comentaria amb el seu equip de govern i, en canvi, avui ha vengut tot 
dient que presentaran al registre la sol·licitud d’un Ple extraordinari sobre aquest tema i 
una interpel·lació. 

Sempre li diu a la presidenta que pot comptar amb la seva màxima col·laboració i que 
està a la seva plena disposició i, si havien acordat parlar d’aquesta situació per assolir 
acords concrets, considera que aquesta no és la manera de col·laborar. 

També el Sr. Font ha parlat molt de la Misericòrdia i ella diu que aquesta tema s’ha 
d’agrair a la Sra. presidenta, el Sr. Alemany i la Sra. Dubon que ahir arribaren a un 
acord amb el Ministeri d’Habitatge per tal de dur un finançament conjunt de la reforma 
d’aquest edifici. Són 10 milions d’euros efectius que donaran feina a empreses de 
construcció, fusteria, pintors i, en definitiva, al sector vinculat amb el món de 
construcció, és a dir, que suposaran llocs de feina per a molta gent tot destacant que és 
una reforma que no consumeix territori i, per tant, considera que és una bona mesura. 

Fa constar que això és una mesura efectiva i no els 40 milions dels qual parla el Sr. Font 
que són milions volàtils perquè no hi són mentre que els 10 milions que ha esmentat 
abans sí que hi són. 

Pel que fa al tema de carreteres, ja han comentat que la segona proposta la votarien a 
favor. El Sr. Flaquer proposava que en lloc de 15 dies l’actuació fos immediata però, tot 
i que s’hi podrien adherir, no poden saber si seran 10, 15 o 20 dies encara que confien 
plenament que serà aviat. 

També ha fet èmfasi en el tema de la transferències de tercera edat als municipis i el seu 
Grup pensa que aquestes transferències s’han de fer ben fetes si les consideren 
necessàries perquè, potser, hi haurà municipis que no hi estaran interessats. Així doncs, 
s’ha de fer una visió global de totes les transferències que s’hagin de fer. 

Ara bé, creu que el més important és tenir totes les competències ben transferides i ben 
fetes al Consell de Mallorca, amb els pressuposts adequats i el personal tècnic necessari 
i, un cop solucionat aquest problema, llavors negociar amb tots els municipis quina ha 
de ser la solució més correcta. 
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Per acabar, concreta les propostes que votaran a favor: ho faran a les propostes núm. 2, 
6, 10, 14, 16, 23, 24 i 30. També votaran a favor la núm. 11 si accepten la transacció 
que ha proposat el Sr. Flaquer així com la núm. 22 si accepten la transacció que han 
proposat la Sra. Mascaró i el Sr. Flaquer. 

El SR. FONT anuncia que accepten l’esmena que ha proposat el Sr. Flaquer a la 
proposta de resolució núm. 11. 

Per altra banda, no accepten l’esmena a la proposta núm. 22 i no l’accepten perquè no 
s’està fent atès que els informes són negatius. Retreu a l’equip de govern que ja hagin 
gastat més de 20 milions d’euros de forma extrajudicial i que el problema que hi ha per 
pagar les ajudes a la tercera edat és qüestió d’Intervenció. Les resolucions estan 
signades des d’octubre i novembre de l’any passat i no s’han pagat perquè hi ha 
problemes i ara demanen que el PP canviï la redacció de la proposta per dir que “...es 
continuarà fent...”. La Sra. Mascaró, en els decrets d’avui, torna a dur més de 300.000 
euros de subvencions amb informes contraris i si l’equip de govern vol fer aquestes 
coses que no comptin amb el Partit Popular. 

Al Sr. Flaquer li diu que no sap perquè s’ha enfadat perquè ell només ha dit que a la 
consellera d’UM no la tracten igual que a la consellera del PSOE. A continuació li 
llegeix la primera proposta de resolució d’UM per retreure-li que no demanen que es 
faci un Ple, com havia dit abans. 

En el passat Debat de Política General, el Sr. Flaquer va dir que estava preocupat per la 
situació de crisi econòmica i, sobretot, perquè no percebia cap tipus d’iniciativa per part 
del Consell de Mallorca i, a més a més, va dir que feien el mateix que els darrers anys 
sense crisi. 

A continuació es reafirma en el fet que gastar 538.000 euros en l’organització del Joc de 
les Illes no és adequat. A Mallorca hi ha una sèrie de comitès comarcals que organitzen 
l’esport escolar, en els quals no té cap inconvenient que gastin els doblers que hi ha i 
més si és necessari, però agafar doblers d’aquests comitès per organitzar uns Jocs de les 
Illes del món considera que no és prioritari en aquests moments. 

No obstant això, si ho volen fer, ho poden fer però després no s’han de queixar de no 
tenir aquests gairebé 600.000 euros per fer altres coses. 

La Sra. Mascaró ha dit que el Partit Popular, amb la proposta núm. 25, insta el Consell 
de Mallorca a garantir que el Pla de Modernització del Cos de Bombers de Mallorca –
que el conseller d’Interior es va comprometre a tenir enllestit en el mes de febrer– 
comenci a executar-se en el termini màxim de dos mesos, però que aquest Pla ja s’està 
fet. 

En aquest sentit explica que hi ha 3 escales de bombers –de les mecàniques– i en 
aquests moments n’hi ha dues d’operatives. Es varen rompre les de Manacor i de Calvià 
i amb la culata de la de Manacor han arreglat la de Calvià i la de Manacor ja no existeix. 
Ara només hi ha dues escales de bombers a Mallorca, una a Calvià i una a Inca. 
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L’han acusat de demagog però, pel contrari, és prudent amb l’equip de govern per callar 
algunes coses. L’equip de govern actua de manera frívola i pensa que el seu discurs és 
el mateix de quan estaven a l’oposició però no, ara estan al govern. 

Si avui hi havia un incendi a Cala Rajada, a Manacor, a Porto Cristo, a ses Salines, a 
Campos, a Felanitx o a Santanyí, l’escala vendria des d’Inca perquè no n’hi ha a 
Manacor i, per això, demana que per favor votin a favor de la proposta núm. 25 que no 
els condiciona a res sinó que només diu que es comprometin a tenir enllestit aquest Pla i 
comenci a executar-se en el termini màxim de 2 mesos. 

Aprofita per demanar que, d’igual manera que se va dur a Ple el concurs dels cotxes de 
bombers, s’hi dugui el concurs d’una escala per a Manacor perquè la consellera de 
Turisme –sense competències– no hagi de dir segons què als operadors turístics de la 
zona si ocorregués quelcom semblant al que passà no fa massa a la Platja de Muro. 

A la resta de la intervenció de la Sra. Mascaró diu que no contestarà perquè li ha notat 
tanta manca de concentració i de responsabilitat que no li vol dir res més. 

A la Sra. Sansó li retreu l’esment sobre la demagògia i el nou Pla anticrisi. Afirma que 
ell posà sobre la taula un nou Pla de 40 milions d’euros amb indicació de les partides 
d’on es podien treure els doblers. Llavors es reuní amb la Sra. presidenta i li digué que 
no tenia inconvenient d’on havien de treure els doblers atès que la presidenta no volia 
eliminar Televisió de Mallorca i, en aquest cas, li proposà que aconseguís aquests 
doblers via endeutament. 

La proposta del Partit Popular ha estat presentada per escrit i pot no haver agradat però, 
almanco, sí que han contat com ells ho farien si governassin i, per evitar polèmiques 
sobre Televisió de Mallorca i atesa la situació d’emergència, va presentar una solució 
alternativa per aconseguir els doblers i, fins i tot, si d’aquí no anava bé també estaria 
d’acord d’allà on els agafàs la presidenta però que la societat els veiés junts. 

El Partit Popular no està imposant cap Pla sinó que proposa instar el Consell de 
Mallorca a elaborar un Pla integral de lluita contra la crisi. Li han retret que vulgui 
solucionar la crisi global i això no és així, precisament perquè és una crisi global i, per 
això, el Consell de Mallorca ha d’ajudar perquè el camí sigui més lleuger i, en canvi, si 
volen esperar que el temps escampi, doncs bé, és la seva postura però no creu que sigui 
el que s’ha de fer. 

Recorda que la rebaixa de la taxa d’enderrocs no s’ha aprovat encara perquè se tractarà 
en un punt posterior i que si el Partit Popular no hi vota a favor no se podrà aprovar i ho 
diu perquè ja s’ha comentat un parell de vegades que s’ha aprovat la rebaixa de la taxa 
d’enderrocs i encara no s’ha fet. 

Observa que avui el que haurien d’haver fet és aprovar la rebaixa de la taxa d’enderrocs 
i, alhora, la rebaixa de la taxa de fems que és el compromís que tenia la presidenta i que 
és una proposta de resolució del seu Grup a la qual també votaran en contra. 

En quant al tema de la Misericòrdia, opina que amb els 10 milions faria obres que 
requereixin poc formigó i, en canvi, donar feina a menestrals –picapedrers, fusters, 
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electricistes, llanterners, pintors, etc.– però hi ha una altra qüestió que és la quantitat de 
gent que s’ha quedat aturada durant els darrers mesos i ell no ridiculitza aquests 10 
milions sinó que diu que en tenen 100 que podrien estar en marxa amb el Pla de 
carreteres i no els tenen per culpa de l’equip de govern i del Sr. Rodríguez Zapatero i no 
per culpa del Partit Popular. 

Quan la Sra. Cabrer era consellera, amb la presidenta del Consell de Menorca i amb la 
presidenta del de Mallorca –Sra. Munar–, varen anar a signar aquest conveni, a Madrid 
varen dir que el signarien però després de més d’un any encara no l’havien volgut 
signar. 

Quan va entrar el nou equip de govern al Consell de Mallorca varen a anar a Madrid i 
els varen dir que el signarien però se n’han rigut d’ells i ara ho faran i diran que els han 
escoltat, sí però tard: l’havien de menester quan era necessari i no l’han tengut. Malgrat 
això, n’estaran contents. 

El Partit Popular ha estat molt responsable a l’hora de presentar aquestes propostes de 
resolució però l’equip de govern, si troba que només ha de votar a favor d’algunes 
d’elles, doncs ho faci i si troba que no ho ha de fer, doncs no ho faci, però la 
responsabilitat de governar és seva i, especialment, de la Sra. Armengol. 

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

2. S’aprova per unanimitat. 

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

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

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

6. S’aprova per unanimitat. 

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

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

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

10. S’aprova per unanimitat. 

11. S’aprova per unanimitat amb l’esmena d’UM. 
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12. Es rebutja per quinze vots a favor (PP), setze vots en contra (PSOE, Bloc per 
Mallorca i UM) i zero abstencions. 

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

14. S’aprova per unanimitat. 

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

16. S’aprova per unanimitat. 

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

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

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

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

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

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

23. S’aprova per unanimitat. 

24. S’aprova per unanimitat. 

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

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

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

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

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

30. S’aprova per unanimitat. 
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PUNT 26. PROPOSTES DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES. 

Es dóna compte de les següents propostes de resolució: 
1. El Consell de Mallorca acorda donar suport als ajuntaments perquè a finals del 2009 la majoria 

dels municipis de Mallorca puguin disposar d'un pla municipal de serveis socials. 
 

2. El Consell de Mallorca acordarà la creació de l'Assemblea Social de Mallorca com a òrgan 
consultiu de la societat mallorquina. 

 
3. El Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears perquè admeti totes les sol·licituds 

d'obtenció de la renda mínima d'inserció (RMI) que sol·liciten els Ajuntaments i els Consells. 
 

4. El Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears a dur a terme els traspassos de 
competències amb suficients recursos econòmics i tècnics. 

 
5. El Consell de Mallorca acorda la modificació de la Llei de finançament dels Consells Insulars, 

una vegada s'hagi tancat l'acord de finançament autonòmic, i tenint en compte els paràmetres de 
població de cada illa. 

 
6. El Consell de Mallorca acorda seguir impulsant els processos administratius per tal d'aconseguir 

que tota la tramitació es pugui fer telemàticament. 
 

7. El Consell de Mallorca acorda intensificar la formació dels treballadors de la institució per tal 
d'oferir una millor qualitat de servei a la ciutadania. 

 
8. El Consell de Mallorca acorda seguir donant suport a la promoció de productes agrícoles i 

ramaders mallorquins així com als productes ecològics produïts a la nostra illa. 
 

9. El Consell de Mallorca acorda impulsar el turisme cultural i esportiu com a productes turístics 
diversificadors. 

 
10. El Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears a donar un impuls decidit al transport 

públic. 
 

11. El Consell de Mallorca donarà tot el suport i tota la difusió per tal d'aconseguir que la UNESCO 
declari la Serra de Tramuntana patrimoni de la humanitat. 

 
12. El Consell de Mallorca donarà suport a la Presidenta perquè, durant la seva presidència de l'ARC 

LLATÍ , es puguin obtenir recursos europeus per a projectes d’interès econòmic i social per a 
Mallorca. 

La Sra. MORENO (PSOE) comença la seva intervenció. 

Diu que no explicarà, una a una, les dotze propostes que presenta el PSOE, perquè es 
poden concretar en quatre eixos principals i les explicarà d’aquesta forma. 

El primer eix és fer dels consells insulars unes institucions capdavanteres. S’hi inclouen 
les propostes 4 i 5. 

El segon eix és la participació de la ciutadania i la qualitat del servei. 

El tercer eix és la prioritat de les polítiques socials. 

El quart eix és la promoció de noves formes d’economia que contribueixin a la 
sostenibilitat del nostre territori. 
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Dins el primer eix s’inclouen les propostes 4 i 5. Sobre aquesta darrera, planteja una 
petita modificació, en el sentit que allà on diu: “El Consell de Mallorca acorda la 
modificació de la Llei de finançament...” digui: “El Consell de Mallorca acorda 
proposar la modificació de la Llei de finançament...” 

Diu que l’aposta per donar força a la figura dels consells insulars, ateses les 
característiques de la nostra comunitat autònoma, és una fita important del PSOE i 
d’aquesta institució. Recorda que el PSOE va impulsar i va aprovar la Llei de consells 
insulars actual. 

Per garantir uns serveis de qualitat, s’han d’aconseguir les transferències cap al Consell 
Insular de Mallorca, però han de ser unes transferències ben dotades amb tots els 
recursos necessaris, per tal de poder donar els serveis correctes a la ciutadania. 

Respecte al sistema de finançament, el seu Grup demana que estigui en relació a la 
població de cada illa, perquè pensen que és molt important. 

Dins el segon eix, que és la participació i la transparència, s’inclouen les propostes 2, 6 i 
7.  

Diu que, a curt termini, volen un Consell Insular de Mallorca amb més competències, 
però recorda que actualment ja en té, de competències, per la qual cosa han de treballar 
sobre la agilitat i la qualitat que ofereixen a la ciutadania. En aquest sentit, fa notar que 
aquest equip de govern ha començat a fer camí amb la introducció de les noves 
tecnologies. Creu que és important, perquè les utilitza un sector important de la societat 
i poden ser d’una gran utilitat i comoditat a la ciutadania. Assegura que respon al model 
de consell que volen: un model participatiu, obert, transparent, eficient. 

Respecte a la formació contínua de les persones que treballen a una institució, observa 
que aquesta és una responsabilitat compartida, entre la institució que ha de fer possible 
la formació del personal, i del mateix personal, que ha de tenir la voluntat de fer-ho. 

Assegura que la seva intenció és revaloritzar el concepte d’allò que és públic. Ho 
considera importantíssim, perquè d’altra forma cada dia se senten comentaris públics 
qüestionant la feina dels funcionaris, pressuposant que no fan res. El seu Grup polític 
considera que s’ha de valorar especialment, perquè ser funcionari implica un compromís 
i una responsabilitat moltes de vegades més gran que treballar a l’empresa privada.    

Tot seguit, dóna una sèrie d’exemples de la transparència i la participació que ha 
caracteritzat el seu partit polític: la creació de l’Assemblea de Batles i Batlesses, el 
Consell de Majors i el Consell de la Dona. Assegura que volen seguir aquesta línia, per 
la qual cosa han proposat la creació de l’Assemblea Social. 

Destaca la importància de la participació de la societat civil en el camí d’una nova 
construcció de la política. Tot i que per al seu partit l’orientació és d’esquerres, i no s’ha 
de negar, que desitgen que també sigui una política compartida per tots. 

En el tercer eix hi són representades les propostes 1, 3 i 12. 
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Les explica i fa notar l’impacte de la crisi mundial sobre l’economia i sobre un sector 
important de la població. Esmenta, especialment, el grup de població format per les 
dones que viuen soles amb famílies monoparentals, perquè són les usuàries que han fet 
més ús durant el darrer any de les rendes mínimes d’inserció. Per aquesta raó, instaran 
el Govern balear perquè continuï oferint aquestes prestacions, tot i que saben que tenen 
un caràcter pal·liatiu i que la prevenció consisteix en fer uns bons plans municipals de 
serveis socials que permetin diagnosticar a temps quines són les persones vulnerables i 
amb risc d’exclusió, per tal d’arribar d’hora a les possibles solucions. 

Assenyala que les polítiques socials tenen, al seu partit, un caràcter més ampli i assegura 
que l’adhesió del CIM a l’Associació Arc Llatí, que abasta molts d’aquests aspectes, és 
molt positiva. Pensa que tots els projectes que sorgeixin d’aquesta associació faran que 
Mallorca sia una societat més paritària, més integradora, més sostenible i més solidària.  

Respecte al quart eix, format per les propostes 8, 9, 10 i 11, diu que té per objecte fer 
més sostenible la nostra illa. Observa que si l’Associació Arc Llatí és una forma 
d’impulsar l’economia social, també ho és d’impulsar el turisme cultural, que és una 
forma d’economia que en sí mateixa, pel producte que ofereix i perquè protegeix el 
territori. Fa notar que és impossible oferir formes de turisme cultural sense protegir el 
territori. Esmenta, a més, una altra forma de protegir el territori: tenir cura de les 
persones que protegeixen el nostre camp, els pagesos i molt especialment d’aquells que 
ho fan correctament, produint productes ecològics, que són més saludables per al 
planeta i per a les persones. 

Un altre aspecte del respecte al territori també vol dir aconseguir una mobilitat 
sostenible, raó per la qual han fet una aposta pel transport públic. Pensen que això és el 
futur. Tot seguit, dóna unes dades de la Conselleria de Mobilitat del Govern de les Illes 
Balears: l’any 2008, només el 12% de la ciutadania de les Illes Balears fan 
desplaçaments diaris en transport públic. A la vista d’aquest percentatge, pensa que és 
una feina de tots aconseguir que augmenti i que l’opció sigui el transport públic en lloc 
del transport privat. 

Finalment, destaca la importància de promoure i protegir paratges com el de la serra de 
Tramuntana. Demana el suport de tots els Grups polítics a la proposta del PSOE que sia 
declarada per la UNESCO patrimoni de la humanitat.  

Reitera la petició de suport a totes les propostes, perquè pensa que totes elles 
contribueixen al benestar de tota la ciutadania de Mallorca i, a més, protegeixen el 
nostre territori. 

El Sr. FLAQUER (UM) intervé tot seguit.  

Anuncia que el seu Grup votarà a favor de les 12 propostes de resolució del PSOE i que 
només farà una sèrie de comentaris a algunes d’elles. 

Sobre la proposta 2, està d’acord a crear l’Assemblea Social de Mallorca, com un òrgan 
consultiu, però adverteix que ara ja existeixen el Consell de la Dona, el Consell de la 
Gent Gran, el Consell Escolar, l’Observatori Social de la Crisi i l’Assemblea de Batles i 
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Batlesses que són uns organismes que permeten prendre el pols a la societat mallorquina 
d’una forma ben propera.  

Respecte a la 5 manifesta l’acord d’UM al canvi de redacció que ha indicat la Sra. 
Moreno. 

Sobre la 7, opina que és un tema complicat afirmar que l’administració sigui productiva. 
Creu que revalorar allò que és públic no s’aconsegueix només amb formació. Diu que 
tant de bo la productivitat de l’administració pública fos semblant a la productivitat de 
l’empresa privada. 

Pel que fa a la 8, creu que és important continuar amb la promoció i el suport dels 
productes agrícoles i ramaders mallorquins. És molt important i el Consell Insular de 
Mallorca hi pot fer molt en aquest sentit.  

Recorda la petició d’una dotació més important per a la Conselleria d’Economia i 
Turisme que va fer, a la sessió del Debat de Política General. Diu que voldria que fos 
una aportació ben concreta i real. 

Per acabar, sobre la 9, diu que hi estan d’acord també, però ben conscients del que 
significa la paraula inversió, perquè sense inversió aquesta proposta no es podrà dur 
endavant.  

La Sra. MASCARÓ (Bloc per Mallorca) intervé tot seguit.  

Anuncia que donaran el seu suport a la majoria de les propostes.  

Destaca la importància de fer costat als aspectes socials. Pensa que aquesta xarxa 
sempre ha de ser potent, amb crisi o sense. És important també l’impuls al turisme, a 
l’economia, al manteniment i creació de llocs de feina i paral·lelament, la xarxa 
d’atenció i serveis socials. 

Mostra un acord total amb l’exigència d’aconseguir tots els recursos suficients quan es 
produeixi el traspàs de competències. Assenyala que, potser, caldria refusar una 
competència determinada si la dotació de mitjans no és la correcta perquè, pel fet 
d’acceptar-ho de forma inadequada, la institució hauria de suportar més problemes dels 
que ja té actualment.  

Respecte a la modificació de la Llei de finançament observa que, certament, a tots els 
membres de l’equip de govern els agradaria poder tenir més capacitat de decisió, a la 
mateixa institució, i establir-ne els termes ben clarament, però s’ha de ser conscient que 
el Consell Insular de Mallorca només té potestat per proposar el text de la modificació 
de la llei al Parlament de les Illes Balears, però és obvi que no la podrà aprovar el CIM. 

Pel que fa a l’impuls al transport públic, manifesta l’acord total amb la proposta. També 
expressa l’acord total sobre les propostes referides a la serra de Tramuntana i 
l’Associació Arc Llatí, perquè beneficiaran la ciutadania de Mallorca. 

El Sr. RUBIO (PP) intervé tot seguit. 



 211 

Expressa l’acord amb la primera proposta referida al suport als ajuntaments, per tal que 
la majoria puguin disposar, durant l’any 2009, d’un Pla municipal de serveis socials. 

Sobre la segona proposta, manifesta el suport a la creació de l’Assemblea Social de 
Mallorca, però puntualitza que el PP voldria que aquestes reunions no serveixin només 
per fer-se fotografies i aparentar només que es fan coses; adverteix que esperen 
solucions concretes i que els recursos i els objectius siguin els adequats al temps de crisi 
i, a més, no pretenguin només quedar bé davant la premsa. 

Diu que també donaran suport als punt 3 i 4. En el cas del punt 4, observa que el PP 
hauria volgut que s’actués amb més valentia per determinar exactament quines són i 
quan arribaran aquestes competències de l’article 70 de l’Estatut d’Autonomia. 

Retreu que la presidenta, en una ocasió anterior, hagués manifestat que ja existia un 
calendari fixat i per tant aquesta qüestió ja estava resolta. Observa que, si és així, no 
s’entén perquè han d’instar el Govern de les Illes Balears a dur a terme els traspassos de 
competències amb suficients recursos econòmics i tècnics. Demana si és per què no se 
fien del Govern balear i suggereix fer una proposta més contundent en aquest sentit. 
Reitera la petició que diguin quines són exactament aquestes competències que seran 
transferides al CIM. 

Sobre el punt 6, diu que hi estan d’acord, però puntualitza que aquesta mesura per 
impulsar els processos administratius per tal que es puguin fer telemàticament també 
s’apliqui a l’hora de facilitar la documentació de forma ràpida al Grup del PP, per tal de 
facilitar la tasca de control de l’oposició a la gestió diària del CIM. Fa notar que 
d’aquesta forma s’estalviarà molta paperassa, que és una despesa innecessària que 
permetrà estalviar molts de doblers. Recorda que aquest sistema es va posar en 
funcionament a l’Ajuntament de Palma durant la passada legislatura i es mostra 
convençut que és un bon funcionament, que permet la feina conjunta al govern i a 
l’oposició. 

Qualifica el punt 8 com un brindis al sol. Demana que concretin quan, quin dia, a quina 
hora tendran les competències i quins seran els recursos; són aquests, els termes 
importants de la proposta, la resta són flors i violes. 

Respecte al punt 9, opina el mateix i reitera els mateixos termes anteriors pel que fa a la 
redacció de la proposta respecte a les transferències en matèria de turisme. 

Pel que fa al punt 10, fa notar que les competències en matèria de transport terrestre 
també són del Consell Insular de Mallorca i vol saber si les demanaran. Diu que, amb 
aquesta proposta, pot ser admeten que la política de transport públic del Govern balear 
ha estat un fracàs; si és així, s’alegra del fet que coincideixin amb el PP, que ho 
considera així. 

Retreu que facin les propostes amb tanta feblesa i demana que siguin més valents i més 
contundents. Assegura que el PP, tot i això, votarà a favor.  
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Respecte al punt 11, manifesta l’acord del PP, però hi proposa una esmena, en el sentit 
que hi hagi acord, suport i que s’escoltin tots els ajuntaments, perquè ho considera molt 
important.  

Diu que el Consell Insular de Mallorca ha de tenir, efectivament, un pes important i ha 
d’actuar de forma decidida sobre aquesta qüestió, però també s’ha d’escoltar l’opinió 
dels responsables dels ajuntaments i dels municipis, sobre els termes municipals que són 
els territoris objecte d’aquesta declaració i proposta a la UNESCO. Per aquesta raó, 
l’esmena a aquesta proposta és molt important i necessària per tal que el PP li doni el 
seu suport.  

Sobre el punt 12, diu que li donaran suport, però demana que concretin què en trauran, 
de profit, amb aquesta decisió. Puntualitza que no tenen res en contra i que està bé tot el 
que suposi aconseguir recursos per a la nostra illa, però s’han de conèixer els objectius i 
han d’explicar, a partir d’ara, quins són els reptes i què aconseguirà la presidenta del 
CIM.   

Tot seguit, fa una sèrie de consideracions generals a la portaveu del PSOE. Diu que, tot 
i votar pràcticament a favor de totes les propostes, el seu Grup vol fer constar que 
aquestes propostes són poc concretes i no estan a l’altura d’un grup de consellers 
integrat dins un equip de govern. Considera que haurien d’haver estat més ambiciosos i, 
en la situació en què ens trobam, haurien d’afinar més i anar a allò que és més 
important, però no quedar-se en les coses més febles i superficials.  

Pensa que votar a favor d’aquestes propostes és igual a no votar res i observa que 
votaran a favor perquè és obvi que ho han de fer així, però demana que a partir d’ara 
demostrin més compromís i seriositat a l’hora de presentar les seves propostes.  

Assegura que el seu partit ha estat valent, com ho demostra el Pla econòmic concret, 
amb mesures concretes, que va presentar el Sr. Font. Retreu no haver rebut cap resposta 
i reitera que són aquestes les propostes que espera el PP. 

Adverteix que, en aquestes circumstàncies, no s’han de queixar quan els arribin queixes 
referides a qüestions com ara manca d’iniciatives per combatre la crisi, no fer servir la 
seva influència al Govern central respecte al conveni de carreteres, crítiques pel fet que 
el CIM sembli una sucursal del Govern balear, pèrdua del pes institucional important, 
d’actuar amb una improvisació contínua, pagar tard i malament en temps de crisi, tenir 
una televisió sectària i parcial.  

Per acabar, assenyala que el copyright d’aquests retrets que li ha fet no és del PP, sinó 
d’un soci del seu propi govern i, per aquesta raó, pensa que no s’han de queixar quan 
hagin d’escoltar aquest tipus d’afirmacions. Diu que és evident que, si del mateix 
govern surten afirmacions com aquestes, queda palesa la manca de concreció i de 
lideratge per fer front als problemes que tenim a Mallorca. Espera que la resposta sigui 
clara, en els dos anys que queden de legislatura.  

La Sra. MORENO intervé tot seguit, per tancar el debat. 

Agraeix a tots els portaveus el suport que han expressat a les propostes del PSOE. 
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Tot seguit, es refereix als comentaris i als retrets de manca de concreció que ha fet el Sr. 
Rubio respecte a les propostes del PSOE.  

En primer lloc, manifesta que el grup de consellers electes del PSOE està convençut del 
seu paper per reforçar les polítiques del seu partit, perquè amb les estratègies per a dur-
les a terme, confien plenament amb l’equip de govern i amb el personal de cadascuna de 
les conselleries executives. Diu que per aquesta raó potser no són tan concretes com el 
Sr. Rubio desitjaria, però es mostra convençuda que el que han de fer són propostes 
polítiques, i les estratègies tècniques han de venir de les conselleries executives.  

Diu al Sr. Rubio que, tot i les objeccions que ha manifestat, li agraeix molt que voti a 
favor de les propostes. 

A continuació, comenta la intervenció del Sr. Flaquer (UM).  

Li expressa l’agraïment per votar a favor de totes les propostes.  

Respecte al punt 2, li diu que està d’acord amb tot el que ha comentat. Considera molt 
important tenir assemblees i consells de tots els sectors i comptar amb la ciutadania per 
poder discutir tots aquells aspectes específics que són claus per poder construir una 
vertadera democràcia. Destaca el fet de tenir ja el Consell de Majors, el Consell de la 
Dona, com també tendran l’Assemblea Social de Mallorca i pensa que tant de bo també 
existís el Consell de Medi Ambient, i d’altres, per fer possible opinar sobre qüestions 
diverses; per aquesta raó, s’alegra de tenir el suport d’UM. 

Sobre el punt 7, referit a intensificar la formació del personal, diu que està d’acord amb 
tot el que ha dit el Sr. Flaquer. Assegura que és ben conscient que costarà molt que es 
valori l’administració pública, que és una feina a llarg termini, perquè aquesta societat 
l’ha menyspreada, des d’una perspectiva molt individualista. Es mostra convençuda que 
una de les eines que seran necessàries per aconseguir-ho és la formació del personal, 
però que no és l’única, evidentment.  

Respecte a la inversió en el CIM, assegura que tots fan feina en aquesta direcció i que, 
tant la presidenta com el conseller executiu d’Hisenda i Innovació, a més de tota la resta 
dels consellers i conselleres es preocupen per poder fer més eficient aquesta inversió.  

A continuació es refereix a la intervenció de la Sra. Mascaró com a portaveu del Bloc 
per Mallorca. 

Reitera el concepte de serveis socials com a concepte ampli, per la qual cosa la cultura 
és política social, com ho són també els àmbits de medi ambient, joventut, igualtat, etc. 

Tot seguit, respon al Sr. Rubio que totes les competències que desitja el PSOE són totes 
les que indica l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, ni més ni manco. Per aquesta 
raó no les esmenten, perquè les volen totes. Respecte al calendari corresponent, li diu 
que volen el que es pacti a la Comissió Mixta de Transferències. Observa que enguany 
tendran, segurament, les competències en matèria de caça, de joventut i de igualtat. 
Assegura que complir aquest calendari i aconseguir-ho al més aviat possible, sempre 
que sigui amb els recursos adients, és l’objectiu pel qual treballen.  
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Respecte al comentari del Sr. Rubio sobre l’Assemblea Social de Mallorca li diu que 
lamenta que en tengui aquest concepte, que pensi que només servirà per fer fotografies.  

En aquest sentit, retreu també comentaris semblants que ha fet el Sr. Font (PP) en 
diverses ocasions anteriors respecte que l’Assemblea de Batles i Batlesses no serveix 
per a res, i que fins i tot alguns batles així ho han manifestat. Fa notar que aquesta 
postura marca diferències respecte al model de democràcia que volen. Puntualitza que el 
PSOE vol un model de democràcia participativa, per la qual cosa les assembles no són 
per fer fotos, sinó per dialogar, per consensuar i per discutir i, si és el cas, per dissentir, 
evidentment. Opina que el fet de dissentir, entre partits polítics que tenen ideologies 
diferents, fins i tot enriqueix la nostra societat.  

Sobre el punt 6, referit a les tramitacions telemàtiques, mostra la seva discrepància 
respecte als comentaris del portaveu del PP i aprofita per retreure al Sr. Font (PP) el 
comentari que ha fet anteriorment al Sr. Bonet (vicepresident i conseller executiu de 
Presidència) acusant-lo de tancar les portes de la institució. Afirma que no és així i que 
no pot estar d’acord amb aquestes manifestacions. Diu que l’exemple més evident és 
que el Grup del PSOE rep tots els informes, des de fa deu dies, per correu electrònic, 
des de la Secretaria General, en format PDF. 

També li recorda que, d’ençà que governa l’actual equip de govern, també poden trobar 
a la web de la institució les actes del Consell Executiu i les actes del Ple. Per aquesta 
raó, afirma que el compromís de transparència és prou evident.  

En referència al punt 9, li diu que l’impuls al turisme cultural està relacionat també amb 
la reforma de l’edifici de La Misericòrdia, perquè si té un bon aspecte, les visites 
turístiques al Centre Cultural La Misericòrdia augmentaran. 

Per acabar, diu que el Grup polític del PSOE accepta totes les esmenes que ha demanat 
el PP. Destaca que precisament aquest és el tarannà del PSOE, escoltar i valorar totes 
les propostes.  

Tot seguit, la presidenta indica que s’aproven totes les propostes, i la núm.11 amb 
l’esmena del PP incorporada. 

1. S’aprova per unanimitat. 

2. S’aprova per unanimitat. 

3. S’aprova per unanimitat. 

4. S’aprova per unanimitat. 

5. S’aprova per unanimitat. 

6. S’aprova per unanimitat. 

7. S’aprova per unanimitat. 

8. S’aprova per unanimitat. 
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9. S’aprova per unanimitat. 

10. S’aprova per unanimitat. 

11. S’aprova per unanimitat.  

12. S’aprova per unanimitat. 

PUNT 27. PROPOSTES DEL GRUP DE CONSELLERS D’UNIÓ 
MALLORQUINA. 

Es dóna compte de les següents propostes de resolució: 

 
1.- La Junta de Portaveus del Consell de Mallorca debatrà la conveniència de dur a terme un Ple especial i 
monogràfic o la creació d’un altre tipus de mesura, dedicat a la greu situació econòmica que pateix  la 
nostra illa. 
 
2.- El Consell Executiu durà a terme, a proposta del Conseller de Hisenda i Pressuposts, una anàlisi del 
Pressupost 2009 per tal d’establir prioritats en el sentit d’ajudar a les empreses mallorquines que duguin a 
terme tasques de producció o comercialització de productes mallorquins. 
 
3.- El Consell Executiu debatrà i decidirà la conveniència de dedicar nous recursos a la creació de nous 
llocs de feina dins programes específics de Medi Ambient, Joventut i Serveis Socials aprofitant les 
Escoles Taller i Tallers Ocupacionals del Consell de Mallorca. 
 
4.-  El Consell de Mallorca intensificarà les gestions i negociacions amb el Govern de Madrid per tal de 
millorar el deficient finançament de la Institució. 
 
5.- El Consell de Mallorca acorda iniciar de forma inmediata amb el Govern de les Illes Balears i la resta 
de Consells Insulars, la modificació de la Llei de Finançament dels Consells Insulars, una vegada 
coneguda la xifra del nou finançament autonòmic. 
 
6.- El Consell de Mallorca acorda accelerar al màxim la signatura del Conveni de Carreteres amb el 
Ministeri de Foment del Govern Central, per tal d’aconseguir el finançament adient en matèria de 
Carreteres. 
 
7.- El Consell de Mallorca acorda donar prioritat màxima a la reducció del període de pagament a les 
empreses, associacions, col·lectius i particulars donada la situació de recessió econòmica que patim. 
 
8.- El Consell de Mallorca acorda preservar el principi de “seguretat jurídica” de tots els ciutadans, 
especialment en les decisions d’àmbit territorial. 
 
9.- El Consell de Mallorca acorda instar al Govern de les Illes Balears a potenciar les inversions en 
transport públic. 

El Sr. FLAQUER (UM) comença la seva intervenció per explicar les propostes d’UM. 

Abans de començar aquesta explicació, fa una sèrie d’observacions.  

En primer lloc, diu al Sr. Rubio que ha tengut la delicadesa de llegir les propostes que 
va fer UM el dia del Debat de Política General. Puntualitza, però, que allò que té de 
positiu l’actual Pacte de govern i l’actual moment democràtic que es viu al Consell 
Insular de Mallorca és que, efectivament, té l’oportunitat d’expressar el que pensa, un 
cop a l’any, en representació del Grup polític d’UM. Destaca quines són les regles del 
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joc que s’han establert en aquest pacte, que fan que les persones que se senten al·ludides 
pels retrets que fa, ho acceptin.  

Diu que no ho fa habitualment, però es mostra convençut que el Debat de Política 
General és el moment adient per expressar les discrepàncies. Si no fos així, tendria raó 
el Sr. Font (PP) quan afirma que es podria eliminar el Debat i anar-se’n a sopar a 
qualsevol altre lloc. Assegura que l’omple d’orgull poder dir, un cop a l’any, tot el que 
pensa. Està convençut que la gent entén perfectament el sentit d’aquestes afirmacions. 

Diu al Sr. Font que ell no s’ha enfadat gens, però li retreu haver qualificat els polítics 
d’UM de cervellets petits, com també d’anar de gresca i de ser insensibles a la crisi. Fa 
notar que ho ha dit en sentit metafòric, però ho ha dit. Davant aquest fet, reitera al Sr. 
Font la petició de mesurar les paraules; considera que no és seriós que el PP qualifiqui 
l’organització dels Jocs de les Illes amb l’expressió anar de gresca. Insisteix a dir que a 
ell no li ha agradat. 

Refusa el retret que li ha fet el Sr. Font, d’haver-se enfadat molt tant el dia del Debat de 
Política General com avui, durant la seva intervenció al Ple. Afirma que UM adopta una 
actitud de govern positiva i optimista i li diu que ja hi haurà altres persones que 
s’afanyaran a atemorir la ciutadania.  

Tot seguit, s’adreça a la Sra. Moreno, per fer una puntualització. Li recorda que ha dit 
que votaria a favor de la creació de l’Assemblea Social de Mallorca, no que fos partidari 
de crear tres milions d’assemblees; ho reitera, per deixar ben clara la postura d’UM en 
aquest sentit.  

Acabades aquestes observacions, el Sr. Flaquer inicia la defensa de les propostes de 
resolució que presenta Unió Mallorquina. Les llegeix textualment totes, i tot seguit les 
explica. 

Respecte a la primera, n’explica els matisos. Destaca el caràcter d’òrgan amb capacitat 
decisòria que té la Junta de Portaveus del CIM, per tant tots els portaveus poden opinar i 
tot allò que es presenta al Ple s’hi ha discutit abans. Diu que l’expressió “altre tipus de 
mesura” pretén donar llibertat per decidir entre el Ple o qualsevol altre tipus 
d’assemblea, però no es referia a un pla integral. Recorda que el que es va proposar va 
ser la realització d’un Ple especial i monogràfic, aprovat per la Junta de Portaveus, i diu 
que UM ho manté. 

Pel que fa a la segona, fa notar que coincideix bastant amb la proposta del PSOE, com 
també que actualment el CIM té les competències per dur endavant el compromís que 
expressa. Destaca la importància d’augmentar el pressupost i d’aconseguir la implicació  
del conseller executiu d’Hisenda i Innovació del CIM. 

Sobre la tercera, recorda que ja en va parlar a la sessió del Debat de Política General. 

En parlar de la quarta, retreu especialment a la Sra. Rodríguez (PP) el to d’una 
intervenció seva, en què s’adreçava al Bloc per Mallorca, referida a les exigències de 
finançament al Govern central. Considera que el PP no pot donar lliçons ni al Bloc per 
Mallorca ni a UM respecte a sol·licituds de finançament al Govern central; li reitera que 
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UM no ho pot admetre de cap manera. Diu que voldria que el PP fes un poc de memòria 
sobre l’actitud que va tenir el Sr. Aznar, expresident del Govern espanyol, respecte de 
les autonomies de l’Estat espanyol i del seu finançament. En conseqüència, refusa que 
el PP faci aquests retrets a l’equip de govern. Fa notar que tant el PSOE com UM són 
precisament els Grups polítics que durant molts d’anys han reclamat doblers al Govern 
espanyol, però mai els ha escoltat ni el PP ni el PSOE. S’alegra que actualment, el Sr. 
Rodríguez Zapatero, com a president del Govern espanyol, hagi obert almenys la porta, 
per tal d’escoltar aquestes reivindicacions. 

Adverteix al PP que ara no és el moment de voler passar per nacionalistes, perquè quan 
han tengut l’oportunitat no han aportat ni un sol euro cap a les Illes Balears.  

Sobre la proposta cinquena, destaca l’acord unànime de tots els partits polítics sobre el 
seu contingut.  

Pel que fa a la sisena, reconeix que la redacció que n’ha fet el PP és fins i tot millor que 
la d’UM. Fa notar, però, que expressen exactament el mateix: accelerar la signatura del 
conveni o signar el conveni de forma immediata.  

Tot seguit, amb la proposta setena, assenyala que es refereix que una qüestió molt 
seriosa, que necessita millorar. Recorda que existeix una gran intranquil·litat en uns 
col·lectius importants (empreses i associacions) i observa que l’equip de govern n’ha de 
prendre consciència. Diu que s’ha d’analitzar per quina raó el CIM no paga bé i s’ha de 
trobar una solució, perquè es tracta d’un problema que augmenta dia a dia. 

Respecte a la vuitena, remarca la sensació d’inseguretat jurídica que té la societat 
mallorquina en temes d’àmbit territorial perquè percep que és possible que canviïn les 
normes, les regles i les lleis, segons d’on bufi el vent. En conseqüència, es mostra 
convençut que és una prioritat donar seguretat al sector empresarial i a la societat civil. 

Per acabar, comenta la novena. Destaca la coincidència de contingut amb altres Grups 
polítics. Assenyala la prioritat d’afavorir el transport públic i fa notar la realitat de les 
distàncies entre les poblacions, per la qual cosa o bé es fa una inversió econòmica prou 
important o s’haurà de continuar patint els embossos actuals de cada dia, a les hores 
punta dels matins. Assegura que no fer-ne cap de les dues, és una incoherència.  

El Sr. ROSSELLÓ (Bloc per Mallorca) comença la seva intervenció.  

Anuncia que el seu Grup polític votarà a favor de les nou propostes de resolució que ha 
presentat UM. Expressa el convenciment total amb el seu contingut. 

Fa notar les coincidències que existeixen amb les propostes del Bloc per Mallorca, que 
es poden comprovar amb les explicacions detallades que n’ha fet. Aprofita per destacar 
els elements fonamentals del mutu acord: la millora del finançament, el conveni de 
carreteres i la major inversió en transport públic. 

Tot seguit, assenyala la prioritat d’agilitar l’estudi del funcionament intern del CIM en 
matèria econòmica per aconseguir la reducció del període de pagament dels deutes. 
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Expressa el seu suport a la proposta de treure profit de les escoles taller, davant la 
situació actual de crisi econòmica. Diu que ben segur que existeixen altres solucions 
semblants, que és important estudiar i dur endavant de forma clara i decidida. 

Sobre la vuitena proposta i en relació al principi de la seguretat jurídica, diu que 
lògicament el seu Grup polític també hi està d’acord. Proposa un canvi de redacció, en 
el sentit que allà on diu “...acorda preservar el principi de “seguretat jurídica” de tots els 
ciutadans...” digui “...acorda seguir preservant el principi de “seguretat jurídica” de tots 
els ciutadans...”. 

Respecte a la novena, expressa la total conformitat amb la necessitat de donar prioritat 
al transport públic. Assenyala que, òbviament, són necessàries unes inversions 
importants per a dur-ho a terme. 

El Sr. RAMON (PSOE) comença la seva intervenció. 

Anuncia que el PSOE votarà a favor de totes les propostes d’UM. 

Destaca el fet que, d’un total de 65 propostes de resolució, l’equip de govern s’ha posat 
d’acord amb 65 propostes. Assenyala, perquè creu que és significatiu, el fet que un 
equip de govern que algú ha definit com un govern que no s’aguanta, hagin estat capaç 
de posar-se d’acord en tot, votant en la mateixa direcció les 65 propostes, la suma 
exacta de totes les propostes dels Grups polítics que el composen. 

Respecte a la proposta de convocar un Ple especial i monogràfic dedicat a la greu 
situació econòmica que pateix la nostra illa, comenta que aquesta petició, al PSOE, li va 
com anell al dit, perquè permetrà a aquest partit polític recordar, amb fets concrets, que 
és possiblement uns dels governs autonòmics i locals que més han augmentat, i amb 
diferència, les inversions en carreteres, com també en despesa social. 

Assegura que d’aquesta forma podran recordar també totes les aportacions econòmiques 
extraordinàries que han aconseguit per incrementar el pressupost de la institució. Tot 
seguit, en dóna uns exemples: deu milions d’euros per a l’edifici de La Misericòrdia, 
450 milions d’euros per als propers anys, en virtut d’un acord amb el Ministeri de Medi 
Ambient de l’Estat espanyol, més de vint milions d’euros en projectes que arribaran per 
mitjà de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, les assignacions del Pla E (Plan 
Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo), que són moltes, com poden 
comprovar si consulten la seva pàgina web, i que van destinades a entitats financeres, a 
empresaris autònoms, associacions de petita i mitjana empresa, per a joves, per a 
persones en situació d’atur, per a persones amb mancances, o també els 8.000 milions 
de l’assignació recent del Sr. Rodríguez Zapatero, president del Govern espanyol, 
destinats als ajuntaments. Respecte a aquest darrer exemple, retreu l’eufòria dels batles 
d’Inca, Calvià, Llucmajor, Manacor o Felanitx, tots ells d’ajuntaments del PP, davant 
aquesta aportació extra de 160 milions d’euros per a cadascun d’ells, tot i que cap d’ells 
ho reconeix públicament.  

Creu que allò que ha de quedar ben clar és que les ofertes dels candidats de les darreres 
eleccions eren aquestes: un oferia 0 euros extra per a Mallorca i l’altre assegurava que 
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hi hauria doblers extra per a Mallorca. Per acabar diu que, amb el color polític actual al 
govern de l’Estat, assegura que n’hi haurà de doblers, ben a bastament.  

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

Assenyala que ha deduït, de les paraules del Sr. Ramon, que no hi haurà cap problema 
per convocar un Ple extraordinari per debatre sobre la crisi i les solucions a la crisi. Atès 
que també UM i el Bloc per Mallorca s’han expressat en la mateixa línia, observa que ja 
ho poden donar per fet.  

Tot i això, diu que se centrarà en les propostes, per evitar que el Sr. Flaquer expressi 
discrepàncies amb els seus comentaris, en el seu torn final per tancar el debat, quan ell 
ja no tendrà cap possibilitat més d’intervenir. 

Diu al Sr. Flaquer que, en to distès, li farà unes puntualitzacions, per explicar-li dues o 
tres transaccions que li proposa.  

Anuncia que, si UM accepta aquestes transaccions, el PP votarà a favor de totes les 
propostes d’UM. 

En referència a la primera proposta, proposa que la redacció sigui aquesta: “El Consell 
Insular de Mallorca insta la seva presidenta a convocar un Ple extraordinari per debatre 
els temes i les solucions sobre el problema de la crisi...”. Insisteix a dir que aquesta 
puntualització no té cap mala intenció.  

Observa que la Junta de Portaveus ni és l’òrgan adequat ni té la competència per 
convocar un Ple ni molt manco crear un altre tipus de mesura; és obvi que les Juntes de 
Portaveus no fan res d’això, sinó que ho fa el Consell Executiu, o la Sra. presidenta o el 
Ple. Tot i això, diu que si existeix un fonament legal pel qual la Junta de Portaveus pot 
fer-ho, l’acceptarà. Si no és així, reitera la petició de fer constar que la presidenta del 
CIM convoqui el Ple en qüestió.  

Sobre la resta de propostes, indica que el PP està d’acord pràcticament amb totes, i 
només farà un matís a la quarta proposta, en el sentit de no referir-se al Govern de 
Madrid, sinó al Govern espanyol.  

Respecte a la cinquena, proposa un canvi de redacció, en el sentit que allà on diu: 
“...una vegada coneguda la xifra del nou finançament autonòmic.” Digui: “...una vegada 
coneguda la proposta del model de finançament autonòmic.” Tot i això, puntualitza que 
el PP la votarà a favor amb independència d’aquesta modificació.  

En la vuitena, proposa una petita transacció. Recorda que l’any passat UM ja va fer 
aquesta mateixa petició, d’acordar preservar el principi de “seguretat jurídica” de tota la 
ciutadania, especialment en les decisions d’àmbit territorial, la qual cosa demostra una 
preocupació important d’aquest partit que podria suggerir que el CIM no preserva la 
seguretat jurídica. Per aquesta raó, el PP planteja alternatives de redacció, com ara 
“extremar la cautela en tots els processos, per vetllar per la seguretat jurídica”, o bé 
“vigilar el compliment”. Fa notar que l’expressió “... acorda preservar...” que proposa 
UM fa pensar en una cosa que està en perill i no comparteix que aquesta institució 
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s’hagi d’expressar en aquests termes, en aquest cas. Tot i això, assegura que el PP entén 
quina és la idea d’aquesta proposta, i per tant li donarà suport.  

Per acabar, assenyala que només reitera les esmenes a les propostes primera i quarta, 
amb la finalitat d’aclarir malentesos.  

El Sr. FLAQUER intervé tot seguit, per tancar el debat. 

En primer lloc, s’adreça al Sr. Bosch.  

Respecte a la primera proposta, assegura que no té cap problema per admetre i deixar 
ben clar que UM vol un Ple. Explica que la seva intenció era donar la possibilitat al 
portaveu del PP de participar en la dinàmica de configurar el contingut d’aquest Ple. 
Reitera que ja ho va expressar anteriorment, com un desig d’UM, i no té cap problema 
en aquest sentit. A més, creu que el Ple és necessari, per fer possible parlar extensament 
de la crisi econòmica actual i que serà molt bo per a la institució que se celebri. 

Sobre la quarta proposta, li diu que es pot canviar la redacció, perquè només és un 
problema d’expressió. Reconeix que a vegades confonen Govern de Madrid amb 
Govern central. Diu que tot és el mateix, però és millor posar Govern central o Govern 
de l’Estat que el Govern de Madrid. 

També admet el canvi que li ha suggerit per a la cinquena proposta; accepta el canvi 
per: “...una vegada coneguda la proposta del model de finançament autonòmic.” 

Diu que UM admet també la transacció que ha proposat el PP per a la vuitena proposta, 
de forma que la redacció definitiva seria: “El Consell de Mallorca acorda seguir 
preservant el principi de “seguretat jurídica” de tota la ciutadania, especialment en les 
decisions d’àmbit territorial”. Reconeix que és més adequada.  

Tot seguit, agraeix al Sr. Ramon que el PSOE faci costat a totes les propostes d’UM. Fa 
notar que és cert que, finalment, es posen d’acord en molts d’aspectes i que és fàcil 
treballar amb els portaveus del Pacte de Govern del CIM. 

Finalment, diu al Sr. Rosselló, respecte al seu suggeriment a la vuitena proposta, que 
UM accepta el canvi de redacció, en el sentit que allà on diu “...acorda preservar el 
principi de “seguretat jurídica” de tots els ciutadans...” digui “...acorda seguir preservant 
el principi de “seguretat jurídica” de tots els ciutadans...”. 

Destaca que, com s’ha pogut observar, no han existit problemes per posar-se d’acord en 
tot.  

La presidenta assenyala que s’accepten les esmenes que ha proposat el PP i que totes les 
propostes s’aproven per unanimitat. 

1. S’aprova per unanimitat. 

2. S’aprova per unanimitat. 

3. S’aprova per unanimitat. 
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4. S’aprova per unanimitat amb l’esmena del PP. 

5. S’aprova per unanimitat amb l’esmena del PP. 

6. S’aprova per unanimitat. 

7. S’aprova per unanimitat. 

8. S’aprova per unanimitat amb l’esmena del Bloc per Mallorca. 

9. S’aprova per unanimitat. 

INTERPEL.LACIONS 

PUNT 28. INTERPEL.LACIÓ QUE FORMULA L’HBLE. SR. BARTOMEU 
MARTÍNEZ OLIVER SOBRE POLÍTICA DE PERSONAL DEL TEATRE 
PRINCIPAL. 
 
Es dóna compte de la següent interpel.lació: 
 
Bartomeu Martínez Oliver , com a conseller del Grup de Consellers del Partit Popular, d’acord amb el que 
preveu l’art. 75 del Reglament Orgànic, formula per al proper Ple ordinari a l'Hble. Sra. Joana Lluïsa 
Mascaró, consellera de Cultura del Consell de Mallorca, la INTERPEL·LACIÓ següent :  
 
 
POLÍTICA DE PERSONAL DEL TEATRE PRINCIPAL 

El Sr. MARTÍNEZ (PP) comença dient que avui és un dia trist en què els polítics senten 
impotència i en què aquest hemicicle haurà d’escoltar coses que no hauria d’escoltar 
arran de les queixes del personal del Teatre Principal que li han arribat al Partit Popular. 
Tot i això, confia que d’aquí surtin els acords constructius i positius que esperen i 
desitgen. 

Llegeix un retall de premsa sobre la denúncia del Sr. Font que els treballadors del Teatre 
Principal pateixen mobbing i afirma que avui mateix, a la Conselleria de Cultura i 
Patrimoni,  estaven passant algunes coses que diuen molt poc d’un talant democràtic i 
amb ànims de governar sinó de comandar. 

Observa que hi ha una manca de solidaritat i de condició humana i li retreu a la Sra. 
Mascaró que ahir afirmàs en els mitjans de comunicació que encara té voluntat 
d’arreglar les coses però, arran d’una reunió que va mantenir dilluns passat, encara no 
les ha arreglades i els polítics, de vegades, han de fer un esforç per arreglar els 
problemes del treballadors, com així ho feia la Sra. Dolça Mulet i assegura que no ha 
parlat amb cap treballador del Teatre Principal que s’hagi queixat de la seva gestió. 

Comenta l’existència d’una carta dels representats sindicals d’UGT i CCOO de 
05.01.2009 adreçada a tots els patrons de la Fundació i a la presidenta perquè no han 
trobat un interlocutor com toca. 

Aquesta carta diu, sobretot, que no s’estan fent les coses ben fetes i que ells són 
treballadors professionals i tenen uns drets, com a sindicats, que poden exposar i fer que 
les coses vagin millor. Segons el Partit Popular, aquest escrit respon a una manca total 
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de diàleg i de respecte professional cap als treballadors de la Fundació Teatre Principal 
de Palma. 

Això suposa una deixadesa de funcions increïble de la Sra. Mascaró que en el Debat de 
Política General de 2009 va dir que una de les claus del futur de Mallorca és millorar 
l’administració i els serveis. Tot seguit demana si han pensat qui dóna qualitat als 
serveis si no és el personal. 

Destaca, com a fet curiós, que un escrit de dia 12.12.2008 adreçat al Sr. Joan Arrom, 
director i gerent d’aquesta Fundació, li posava en coneixement que des d’abril de 2008 
existia representació legal de treballadors. Un dels objectes de l’escrit era sol·licitar 
còpia de la Junta de Patrons de 9 de gener en què es presentà una proposta de plantilla 
no consensuada ni negociada amb els diferents treballadors de la Fundació. 

Igualment existeix un escrit, de data 5 de gener de 2009, adreçat a la Sra. presidenta 
mitjançant el qual sol·licitaven la seva presència a la Junta de Patrons de 9 de gener i li 
posaven en coneixement la gestió i les formes de la “congestió” del gerent de la 
Fundació. 

Assegura que aquesta situació li recorda l’obra “El diálogo de los ausentes” atès que no 
tenen cap interlocutor per les seves queixes i demandes que qualcú hauria d’escoltar i si 
no ho fa el director gerent de la Fundació, les hauria d’escoltar la Sra. Mascaró en 
qualitat de consellera de Cultura i Patrimoni d’aquest govern. 

L’objectiu de la carta abans esmentada és donar a conèixer a la màxima autoritat del 
Consell de Mallorca, Sra. Armengol –que tant de bo hi hagués actuat perquè segur que 
no haguessin hagut de fer aquesta interpel·lació–, que dins la Fundació Teatre Principal 
hi ha un clima de crispació i prova d’aquest fet és que, per primera vegada en la història, 
hi ha hagut representació sindical però el seu gerent, com es diu popularment, cada dia 
“altar fumat i missa de tres”: sempre hi ha discussions. 

Retreu també que el gerent no assoleixi les seves obligacions contractuals –tema en què 
tant ell com la Sra. Sureda insistiran– pel que fa als articles 20 i 21 dels Estatuts de la 
Fundació. 

L’objectiu dels treballadors és tenir un programa d’accions per defensar les millores 
laborals en quant a estabilitat laboral, millorar les categories i els sous i negociar el futur 
conveni col·lectiu perquè ningú no els escolta. 

Li demana a la Sra. Mascaró per què el gerent de la Fundació ignorà i ignora els 
treballadors i els sindicats de personal en qüestions tan bàsiques com la redacció de 
còpies de contractes correctes, prevenció de riscos laborals i els processos per a noves 
contractacions. 

Aquesta manca de sensibilitat ha fet que aquests treballadors hagin duit el Consell de 
Mallorca a Inspecció de Treball de la Seguretat Social dia 12 de juny de 2008 atesa la 
indiferència que hi han mostrat. 
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Vista aquesta manca de respecte del Sr. Arrom i la Sra. Mascaró envers aquest 
col·lectiu, l’inspector –Sr. José Carlos Álvarez– dia 12 de setembre de 2008 va 
solucionar els defectes en tots i cadascun dels aspectes i demana per què si això passà 
dia 12 de setembre de 2008 la Sra. Mascaró no en va donar compte, quatre mesos 
després, a la Junta de Patrons. 

Amb aquests antecedents –que semblen extrets d’un film surrealista de Buñuel–, encara 
seguiren amb la manca de diàleg amb els treballadors però, no obstant això, el teló 
s’aixeca cada dia al Teatre Principal i no gràcies a la Sra. Mascaró sinó gràcies a tots i 
cada un dels treballadors de la Fundació Teatre Principal. 

En tercer lloc demana a la Sra. Mascaró per què no va deixar que els representats 
sindicals, en ús de les seves legítimes atribucions i facultats, es poguessin presentar a la 
Junta de Patrons de dia 9 de gener de 2009. 

Igualment vol saber per què no va permetre que s’informàs, de primera mà, tots els 
patrons i els portaveus que hi són representats de l’estat de les relacions laborals amb 
l’empresa esmentada a la Junta de Patrons. 

A la Sra. presidenta li diu que en el seu discurs del Debat de Política General de 2009 
digué que “...Mallorca ens necessita a tots i hem de ser generosos: hi ha d’haver bona 
sintonia entre totes les institucions...”, cosa que aplaudeix el Partit Popular perquè és 
una sentència digna d’una bona funció, atès que parlen de teatre, però l’ha d’aplicar al 
Teatre Principal. 

També li comenta que ella no assisteix als Patronats atès que té molta feina i delega a 
favor de la Sra. Mascaró, però la Sra. Armengol ha d’estar assabentada, al màxim, del 
que està passant a la Fundació Teatre Principal de Palma. 

En parlar de recursos humans amb un pla estratègic i de gestió, tot seguint en la mateixa 
línia de no escoltar ningú, el director gerent presenta una proposa de conveni sense 
convenir amb el personal i encarreguen a una empresa, creada en 2008, la plataforma de 
plantilla per a 2009, signada pel Sr. Jaume Colomer dia 22 de juliol de 2008, amb una 
sèrie d’irregularitats. 

Llegeix el documentat esmentat que diu: “Elaboració d’una plataforma de conveni 
laboral que ha de facilitar l’acord, entre les parts, de les condicions de treball” i retreu 
que paguin una empresa de Barcelona que els diu que perquè el Teatre Principal 
funcioni hi ha d’haver un conveni laboral i els representants sindicals de la casa li ho 
demanen a la Sra. Mascaró però no hi fa res. 

A la Sra. Mulet li diu que aquest informe la deixa en evidència quan diu que “la plantilla 
actual s’ha anat configurant sense cap model organitzatiu de referència”. És a dir, una 
empresa de fora ha hagut de dir quin és el model de recursos humans del Consell de 
Mallorca. 

Aquesta empresa parla de rescindir la relació laboral amb aquells que no hi tenen lloc i 
demana que qui dugui la gerència del procés –és a dir, el Sr. Arrom– ha de tenir la 
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sensibilitat necessària per tenir en compte cada situació personal. En aquest sentit, li 
demana a la Sra. Mascaró si ella s’ha llegit aquest document. 

Remarca que s’està pagant una empresa que diu literalment que “si en un temps breu el 
Teatre Principal no disposa d’una plantilla dimensionada a les necessitats funcionals i 
d’un conveni que reguli satisfactòriament les relacions laborals, el seu projecte artístic 
tindrà moltes més garanties d’aplicabilitat”, és a dir, aquest document diu que el Teatre 
Principal actual no té projecte artístic. 

En cinquè lloc demana per què la Sra. Mascaró presenta un pla totalment fals sense el 
consentiment dels treballadors del Teatre Principal, cosa que no entén. També li demana 
què va costar al Consell de Mallorca aquest estudi totalment fals, il·legal i fora de dret 
que han encomanat a aquesta empresa. 

Alhora comenta que l’esmentat informe està manipulat: diu que varen telefonar al Sr. 
Colomer –qui se suposa que ha fet aquest document– per demanar-li si signaria o ha 
signat aquest informe que ha arribat al Consell de Mallorca i va respondre que ell no 
se’n feia responsable del contingut. 

Tot seguit afirma que hi ha moltes coses que no entén. L’estudi diu en el punt 4.2 de 
proposta de categories retributives: grup 5è, grup A, 30.000 euros. El Sr. Pere Caminals 
–qui l’ha autoritzat per dir el seu nom– està en el grup 6è, grup A i segons l’estudi del 
Sr. Colomer hauria de cobrar 35.102 euros anuals i en cobra 34.117. Tot i això, no és 
aquí no hi ha feta la manipulació del document: hi ha un dissenyador gràfic –només n’hi 
ha un– que està en el grup 5A i que, segons l’informe esmentat, hauria de cobrar 30.043 
euros i en cobra 57.558. 

Li retreu que vulgui que el gerent sigui un càrrec de lliure designació, així com també 
un assessor musical i un assessor teatral, eliminar directors d’àrea, transformar 5 caps de 
departament també en lliure designació, etc. També volen contractar un responsable de 
maquinari i un responsable elèctric quan entre els treballadors del Consell de Mallorca –
no de la Fundació Teatre Principal– tenen un maquinista i un cap elèctric. 

Igualment volen contractar un cap de sala, un coordinador i un ajudant del cap de sala 
mentre que al Consell de Mallorca tenen, com a treballadors, un conserge i dos 
acomodadors. 

En setè lloc demana per què tants de càrrecs de confiança en època de crisi i dificultats 
econòmiques i es mostra convençut que la presidenta no en sap res d’això. També 
demana per què s’ha contractat un dissenyador gràfic del grup 5A que hauria de tenir 
una retribució anual de 30.043 euros i cobra actualment 57.558 euros –més que el 
gerent. 

El Sr. Arrom, a la darrera Junta de Patrons, va dir que els representants sindicals han 
dificultat la feina de cada dia i li demana a la Sra. Mascaró per què els varen mentir 
quan el Sr. Arrom va dir que el Sr. Pere Caminals –qui duu 20 anys en aquesta institució 
i des de 2002 és director d’arts escèniques del Teatre Principal– no va assistir a la 
citació del Tribunal d’Arbitratge i Mediació de les Illes Balears (TAMIB). 



 225 

Reitera per què els menteixen si tenen l’informe del TAMIB de 2002 que diu 
“comparece el solicitante, D. Pedro Caminals. No comparece la parte solicitada, 
Fundació Teatre Principal de Palma aún habiendo recibido citada y en forma la 
citación.” 

Vol saber per què el contracte de feina de 2002 del Sr. Pere Caminals, a la primera 
clàusula, està en qualitat de director d’arts escèniques i el Sr. Arrom el devalua a 
coordinador de l’àrea d’activitats i així ho diuen els documents que els han presentat. 
Tot seguit llegeix les clàusules de l’esmentat contracte remarca la categoria abans citada 
i demana per què fan això a les persones. 

També vol saber per què a la pàgina web citen aquest senyor com a coordinador 
d’activitats així com als programes que reparteixen entre el públic quan el seu contracte 
diu que és director de l’àrea d’arts escèniques i, en canvi, volen contractar un assessor 
de lliure designació per això. 

Demana disculpes en cas que s’hagi excedit en el to de la interpel·lació però considera 
que, no obstant això, n’han de parlar clar i la veritat és que el Teatre Principal és un gran 
equipament però la seva ànima i el seu batec està en tots els que l’han de fer funcionar i, 
en aquest sentit, demostren una certa manca de sensibilitat cultural i humana. 

Per concloure, insta la Sra. Mascaró a respondre les seves preguntes i a posar sobre la 
taula un conveni de drets laborals perquè el respecte comença per respectar. 

La Sra. MASCARÓ (vicepresidenta i consellera executiva de Cultura i Patrimoni) diu 
que, efectivament, el respecte comença per respecte i, abans d’entrar en el fons 
d’aquestes qüestions, demana al Partit Popular que retiri les acusacions i les mentides 
que va fer ahir el seu portaveu, Sr. Font, amb la seva habitual prudència, per televisió. 

Reitera la petició de retirada de les acusacions i les mentides que ahir varen dir en roda 
de premsa perquè no res tenen a veure amb el que el Sr. Martínez ha dit avui aquí i 
algunes coses es poden comprovar com, per exemple, que algunes persones han estat 
acomiadades el Teatre Principal i la justícia ha obligat el Consell a readmetre-les i la 
primera d’aquestes sentències és de fa 6 o 7 anys i, per tant, no era responsabilitat seva 
ni de l’actual equip de govern. 

El Sr. Martínez entra en temes dels quals està assabentadíssim però avui ha fet un joc 
una mica més adequat que el que va fer el seu partit ahir: ha aprofitat un conflicte amb 
els sindicats per fer política, baldament ho sàpiga d’una Junta de Patrons. Hi està 
d’acord perquè tothom té dret a fer política d’allò que consideri adient i matisa que ella 
no hauria tret noms, cosa que sí ha fet ell i insisteix en demanar la retirada de les 
acusacions fetes ahir. 

Si més no, el Sr. Martínez deia que avui és un dia trist, ella pensa que és un dia 
vergonyós per haver de llegir tot el recollit de les declaracions del Partit Popular així 
com per haver hagut de sentir algunes coses que s’han dit avui al Ple. 
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No obstant això, com a polítics es poden dir aquestes coses perquè estar enmig vol dir 
rebre però dir mentides tan greus com les que se digueren ahir no les acceptarà sobretot 
si no li afecten a ella. 

Ha parlat de manca de solidaritat, de personalitat, etc. però, atès que li ha fet un gran 
nombre de preguntes que no tenia per escrit, en farà un resum. 

El mes de setembre o octubre de 2007 s’aprovà el Pla de Gestió del Teatre Principal a 4 
anys. Plantejava un organigrama dividit en àrees perquè, tal com ha llegit el Sr. 
Martínez, l’estudi que s’havia encomanat recomanava que una empresa com és un teatre 
estigui dividida per àrees i no tots els treballadors fan ni han de fer de tot sinó que 
cadascú està especialitzat i l’estudi recomanava àrees de producció, comunicació, 
tècnica, etc. 

En funció de l’esmentat Pla de Gestió, s’aprovà una planificació de personal amb el 
director gerent al capdavant seguit d’una junta de direcció que no s’havia cobert i, 
després, una sèrie d’àrees amb un cap d’àrea i una dotació de personal. 

Dos d’aquests caps d’àrees eren nous. Un d’ells era el cap de producció que es contracta 
de la mateixa manera que s’havia contractat tot el personal de la Fundació Teatre 
Principal, llevat dels funcionaris, i després es contracta una altra persona que era 
personal de la plantilla del Consell i a qui se li va demanar si volia passar a formar part 
de la Fundació i així es va fer. 

Efectivament hi havia una persona que, per contracte, tenia unes funcions que els 
Estatuts de la Fundació atorguen al director i aquest va dir que havia estat contractat per 
a aquestes funcions i va oferir a l’altra persona crear-li una àrea i que, evidentment, 
cobraria el mateix. 

En 2008 hi va haver eleccions sindicals –cosa que no havia passat mai– i en varen sortir 
els representants sindicals que, dins les seves atribucions, comencen a demanar 
documentació. Reconeix que segurament alguna vegada no hauran tengut la 
documentació quan tocava, com el Partit Popular tampoc, perquè no sempre a un lloc de 
feina estan per anar a cercar documents i fer-ne fotocòpies perquè no sempre és fàcil. 

Arran de la contractació del cap de producció, contractació que no havia agradat als que 
després han estat representants sindicals, hi va haver una denúncia a Inspecció de 
Treball i aquesta conclogué que el contracte del cap de producció, igual que tots els 
contractes existents al Teatre Principal de molt abans que ella fos consellera, estaven 
fets en frau de llei. 

La Inspecció de Treball no hi va posar cap multa però va dictaminar que tots els 
contractes s’havien d’adequar a la llei i que tots aquells fets abans de gener de 2008 
havien d’esdevenir indefinits i això és el que s’ha fet, inclòs el que s’havia denunciat 
perquè no se considerava correcte. L’únic cost d’això ha estat el canvi de tipus de 
contracte per part de l’assessoria laboral. 

Per una altra banda, l’organigrama el va aprovar el Patronat i fa notar que és cert que hi 
ha un estudi que diu que, si es fa una redimensió del personal i un conveni, millorarà la 
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part artística. Tot i que l’estudi planteja un reducció de personal, en cap moment no 
s’han plantejat suprimir-li a ningú la seva plaça. Tothom té drets i deures i que 
l’empresa aprovà, per l’òrgan competent, un organigrama el procuren seguir. 

Tot seguit reconeix que encara no s’han posat d’acord amb el tema del conveni del qual 
és partidari el Sr. Arrom però ella no i, per tant, estan a l’espera d’acabar de plantejar 
l’organigrama per saber realment què es pot negociar. 

Una altra qüestió, segons ella té entès, és que quan la plantilla no arriba a 50 
treballadors, com és el cas, no és obligatori que hi hagi conveni encara que si hom vol 
es pot fer. Per tant, sí que hi ha problemes sindicals però desconeix si aquests afecten o 
no a tots els treballadors i fa constar que la voluntat hi ha de ser per les dues parts. 

Explica que la figura de director gerent és també director artístic, cap de personal, cap 
d’administració, etc. i trobar una persona que dominàs la part artística, la part 
econòmica i la de recursos humans no era fàcil i no la varen trobar però des de dia 1 de 
març de 2009 hi ha una Junta de Direcció –que ja estava prevista– que permetrà que la 
part artística vagi fent i alhora treballar amb la part econòmica perquè les liquidacions 
arribin d’hora al Patronat, etc. 

Repeteix que no hi ha cap sentència que els obligui a readmetre personal perquè no han 
acomiadat ningú i, en segon lloc, insisteix a dir que el Partit Popular retiri les 
afirmacions que va fer ahir perquè, a més de ser mentida, són massa greus com per 
formular-les. 

El Sr. FONT (PP) intervé per aclarir que es reafirma respecte al mobbing i diu que avui 
mateix s’estaven recollint firmes dels treballadors per tal d’afirmar que no els feien 
mobbing i aquest fet constata que si se’n fa i, per tant, li diu a Sra. Mascaró que no 
retira res fins que no li demostri el contrari. 

Per altra banda, aclareix que quan ell parlava de tribunals es referia al TAMIB que és 
Tribunal d’Arbitratge i Mediació de les Illes Balears atès que sembla ser que la Sra. 
Mascaró l’havia interpretat referits als tribunals de justícia. 

La Sra. MASCARÓ afirma que encara poden embullar més la situació si el Sr. Font no 
retira les seves paraules. En quant a l’asseveració que avui dematí hi havia mobbing 
perquè recullen firmes li demana si ell hi era perquè ella no ho sabia fins fa cinc minuts 
que n’ha tengut coneixement per un missatge que li ha enviat un treballador, la qual 
cosa ella no ha volgut fer servir perquè els treballadors són lliures per signar el que 
vulguin i ara cal que el Sr. Font demostri qui els ha obligat a firmar això que diu. 

En segon lloc, el Sr. Font potser ahir es referia al TAMIB i va dir tribunals però el 
TAMIB encara no els ha obligat a readmetre ningú i aquests detalls fan palès fins a on 
arriba la seva prudència habitual i més tenint en compte si això afecta a persones 
concretes perquè una cosa són les que li puguin dir a ella a nivell polític i una altra les 
que afectin a persones concretes. 

El Sr. MARTÍNEZ diu que a la Sra. Mascaró no li volen moure la cadira però si ho 
volguessin fer podria tractar-se de mobbing o bé tenen conceptes distints del mobbing. 
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Explica que el seu grup ha fet un total de catorze preguntes en aquesta interpel·lació que 
òbviament no podrà respondre per manca de temps però vol que en quedi constància. 
Agraeix les explicacions donades però destaca que no li ha respost per què el director 
gerent els va dir una mentida a la Junta de Patrons en dir que el Sr. Pere Caminals no 
s’havia personal i, o bé el document del TAMIB és irregular o bé el director gerent diu 
la veritat. 

També li ha parlat d’organigrames i, en aquest sentit, li diu que ella s’ha reunit fa poc i 
ha presentat un adjunt nou a la direcció i li demana per què no ho ha fet per 
convocatòria pública si volen ser tan transparents i equànimes. 

Voldria que, a banda de les preguntes que li ha fet i del que ella respongui, demà hi hagi 
una persona que és el director d’arts escèniques a qui se li reconegui aquesta categoria 
que consta al seu contracte que va ser signat per la Sra. Maria Antònia Munar. 

I vol que se’n faci aquest reconeixement perquè la Sra. Mascaró a un Patronat per 
desembre de 2008 va presentar les subvencions de 2008 en la categoria d’ajuts a la 
producció d’arts escèniques per valor de més de 300.000 euros que s’atorguen a finals 
de 2008 i en la Junta de Patrons de 2009 els duu l’acceptació de bases d’aquestes ajudes 
que han estat donades en 2008. 

Tot i això, d’aquest tema ja en parlaran perquè avui han de parlar de política de l’estat 
del personal del Teatre Principal i està deixant el director d’arts escèniques defora de la 
Junta de Resolució d’aquestes convocatòries i això no pot passar en aquesta institució. 

La Sra. MASCARÓ respon que la plaça d’adjunt de direcció no l’ha feta per concurs 
perquè no és una plaça de concurs sinó una plaça d’alta confiança. El director i l’adjunt 
al director són places d’alta confiança i totes les places a partir d’aquestes aniran per 
concurs. 

Explica que quan la presidenta va formar l’equip de govern del Consell no va fer un 
concurs per veure qui volia ser conseller sinó que va triar, en confiança, les persones 
que els partits li indicaren. 

Retreu al Sr. Martínez aquesta asseveració perquè és coneixedor que aquí hi ha persones 
que han estat càrrecs de confiança i posa l’exemple de l’Ajuntament de Calvià i el seu 
nombre de càrrecs de confiança, la qual cosa li sembla bé al PP mentre que al Teatre 
Principal només n’hi ha dos. Fins ara n’hi havia un –el director gerent– i perquè les 
coses funcionin ara n’hi han posat un altre. 

Per altra banda comenta que una cosa és tenir la titulació i una altra és ocupar una plaça 
amb aquesta titulació. Al Consell de Mallorca hi ha funcionaris que tenen la titulació 
adient al lloc que ocupen i que cobren per això però, si s’escau, els canvien de lloc de 
feina amb el mateix sou i càrrec i, fins ara, ningú no se n’han queixat. 

Això no existia al Teatre Principal i, per això, hi han volgut crear unes àrees perquè les 
coses funcionin millor. Qualsevol empresa pública o privada, per funcionar, ha de tenir 
unes àrees adscrites i sembla que algú no hi està d’acord. 
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La proposta de conveni no està convinguda perquè, efectivament, no hi pot estar perquè 
les propostes de convenis son propostes que es presenten, es discuteixen i, al final, 
esdevenen un conveni però, de  moment, no passen de ser una proposta. 

L’estudi abans esmentat lògicament parla dels sous més adequats per a cada lloc de 
feina d’igual manera que altres estudis indiquen que els treballadors del Consell de 
Mallorca haurien de cobrar més però aquesta és una decisió de la institució en virtut 
dels recursos amb què compta i de les negociacions amb tothom, negociacions que 
encara estan pendents en aquest cas concret. 

Considera que ha respost de manera genèrica les preguntes formulades encara que no ha 
pogut contestar-les una a una i insisteix a dir que no li han bastat els aclariments que ha 
fet el Sr. Font i que les declaracions que va fer ahir i que recullen els mitjans són 
injustes, molt greus i mentida. 

DESPATX EXTRAORDINARI 

PRIMER PUNT. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE 
SUBVENCIONS DEL CONSELL DE MALLORCA PER A L'ANY 2009. 

S’aprova la urgència per unanimitat. 

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

Atès que des del departament de Medi Ambient 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 2009.  

Atès que aquestes modificacions afecten al Pla Estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a 
l'any 2009 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 2009 en el sentit 
següent: 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 

Direcció insular de Gestió de Residus 

Als Objectius específics per destinatari o convocatòria, a l’apartat de convocatòries s’ha d’afegir: 

“5.- Convocatòria de subvencions en matèria de residus de construcció, demolició, voluminosos i 
pneumàtics fora d’ús. 

-Reducció dels costos per als usuaris del servei de gestió dels residus de construcció demolició, 
voluminosos i pneumàtics fora d’ús. 

Al Pressupost previst, a l’apartat de convocatòries s’ha d’afegir: 

50.44200.47900 Transf. a empreses usuàries de gestió RCDVPFU: 800.000,00 � 

50.44200.48900 Transf. a particulars usuaris de gestió RCDVPFU: 200.000,00 � 
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El Sr. ÁLVAREZ (PP) inicia la seva intervenció. 

Fa notar que els quatre punts de despatx extraordinari estan vinculats, tant pel que fa a 
les modificacions com als objectius. Assenyala que potser seria convenient que la Sra. 
Julve, consellera executiva de Medi Ambient, faci prèviament una exposició sobre les 
causes per les quals es presenta la proposta en aquest moment i també dels objectius que 
es pretenen. 

Assegura que el PP votarà a favor de la urgència i també de la proposta, però demana 
aquesta exposició prèvia de la qüestió –breu o extensa– perquè considera que la situació 
ho requereix. 

La Sra. JULVE (consellera executiva de Medi Ambient) pren la paraula tot seguit per 
fer l’explicació oportuna de la proposta. 

En primer lloc, agraeix molt sincerament al Sr. Álvarez, en nom del Departament de 
Medi Ambient, el vot favorable del seu Grup polític.   

Considera que avui s’aprovarà una tarifa important per ajudar econòmicament les 
empreses que es dediquen a la construcció. Fa notar que bona part del mèrit que avui 
aquesta proposta surti endavant serà gràcies al vot del Grup polític del PP. 

Explica que es presenten quatre punts de despatx extraordinari referits per una banda a 
la revisió de tarifes i per l’altra a una subvenció que atorgarà el Consell Insular de 
Mallorca als usuaris amb la intenció d’abaratir encara més la tarifa que se proposa a 
l’empresa concessionària.  

Informa que el contracte que regeix la concessió de la gestió dels residus de construcció 
i demolició estableix que el Consell Insular de Mallorca aprovarà anualment unes 
tarifes, que hauran de satisfer els usuaris d’acord a l’estudi econòmic i financer, a més 
de la proposta anual. A partir d’aquí, avui se presenta al Ple l’Ordenança Fiscal, la 
tarifa, una modificació del Pla estratègic de subvencions i una transferència de crèdit 
d’unes partides a unes altres per poder subvencionar, amb un milió d’euros, als usuaris, 
la tarifa que abarateixi més encara la proposta de tarifa que se presenta avui. 

Tot seguit, fa una explicació dels antecedents per tal que es pugui entendre millor el 
motiu pel qual avui se presenta aquesta revisió, que d’altra banda és preceptiu fer 
anualment per complir els termes establerts al contracte.  

Recorda que el servei públic va començar a funcionar el mes de febrer de 2006; un cop 
transcorreguts dos anys, durant els quals s’han pogut detectar les bondats però sobretot 
les mancances sorgides durant aquest funcionament, se presenta una proposta. 

Observa que per una part el Pla director sectorial de residus de demolició (PDSRD) 
preveia un volum d’entrada de tones que no s’ha produït i que s’ha detectat amb el pas 
d’aquest termini de dos anys. Diu que aquest pla director preveia que el servei i el seu 
equilibri econòmic financer giraven entorn a unes entrades d’1.100.000 tones anuals, 
però resulta evident que no han arribat ni a la meitat, fet que obliga a definir de bell nou 
el model econòmic i la tarifa de gestió. En conseqüència, el preu que resultaria d’aplicar 
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aquesta tarifa no se correspondria amb el cost del servei que se dóna, sinó que se 
dispararia a raó de més de 100 �/tona, que evidentment no se correspon amb el servei 
públic que el CIM dóna, tot i que es mostra convençuda que aquest servei de tractament 
és el millor possible.  

Assegura que la Direcció Insular de Residus ha treballat molt intensament durant un any 
per preparar una proposta de taxa que és la resultant d’aplicar la correcció per densitats 
de la cubeta i d’arreglar una sèrie de mesures a curt i mig termini que assegurin el bon 
funcionament del servei. Recorda que s’aplica el principi de “qui contamina, paga” i 
que s’apliquen bonificacions a qui recicla de forma correcta, enfront d’una minoria que 
no actua com pertoca i que funciona al marge de la llei. 

Diu que aquesta proposta de tarifa i les mesures que s’apliquen, actualment, a curt 
termini, tendran èxit i la seva aplicació serà bona i eficient en virtut que s’apliquin 
també una sèrie de mesures a curt i mig termini, que ja varen explicar anteriorment la 
presidenta del CIM i ella mateixa, en el sentit d’aconseguir que els enderrocs entrin al 
servei públic en comptes d’anar a parar, incorrectament, a altres indrets. És per aquesta 
raó que hi hauran d’intervenir diverses administracions, per tal que el servei públic 
pugui gestionar totes les quantitats d’enderrocs que es produeixen a Mallorca. Es mostra 
convençuda que, en realitat, les tones d’enderrocs són moltes més de les que se 
contracta i que el nou estudi econòmic i financer preveu per poder aplicar les tarifes que 
s’aprovaran avui.  

Comenta que la reducció d’aquesta tarifa és d’un 20% i la tarifa dels residus de 
construcció que era de 51,66 �/tona passarà a ser de 33,35 �/tona, en funció de la corba 
de densitats de la cubeta, és a dir, si la densitat és superior, serà bonificada. La densitat 
és directament proporcional a la netedat del residu de construcció. Assegura que el 
79’7% de les tones d’entrada al servei públic, fins ara, eren d’una densitat superior a un 
1% de tones/m3 i per tant pagarien 43,35 �/tona a partir d’ara o fins i tot menys, sense 
comptar la bonificació que farà el CIM als usuaris, que serà entre 2 i 4 euros. Fa notar 
que, a més d’aprovar la tarifa, també s’aprovarà un Pla estratègic de subvencions a favor 
dels usuaris d’aquest servei. 

Comenta que amb aquesta proposta de tarifa també se regulen els preus de tots els 
residus de construcció i demolició que se tracten, a més dels que s’han indicat abans. 
Posa com exemple els pneumàtics fora d’ús, que experimenten una reducció de la taxa 
de més del 60% o els electrodomèstic gamma marró (televisors, vídeos, ordinadors), 
que baixen un 6%. Assenyala que aquestes són les dades de tarifa real, sense aplicar la 
variació real de l’IPC, perquè en aquest cas podria arribar al 18%. 

Diu que la fracció de la resta experimenta una pujada, de 105,90 � passa a 184,67 � i 
explica que el motiu és perquè ho calibren al preu dels residus urbans, perquè són 
residus que acaben a la incineradora i, a més, tenen un plus afegit de despesa en 
concepte de selecció i transport a la incineradora.  

Tot seguit, fa una valoració molt positiva de la proposta que presenta, amb la qual  
s’incentiva l’entrada d’enderrocs al servei públic. Diu que per als tècnics de la Direcció 
Insular de Residus ha estat una qüestió prou complexa i que haurien desitjat presentar-la 
al Ple molt abans, però assegura que fa un any que treballen en aquesta revisió de preus. 
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Fa notar que el sector de la construcció és el que més ha caigut en picat, per la qual cosa 
cada vegada entren menys tones de residus a les plantes però, tot i això, la direcció ha 
fet un esforç per tal d’abaratir una tarifa en uns moments en què, per norma general, cap 
institució ho fa, com a màxim es posen al nivell de l’IPC, però habitualment s’apuja, 
perquè és evident que donar un servei costa doblers. 

Observa que el CIM només té competències per donar un bon servei i mantenir el servei 
públic en bones condicions, però la potestat sancionadora i reglamentària no correspon, 
en gran part, al CIM i s’ha de reconèixer que el Departament de Medi Ambient no té 
cap tipus d’eina per obligar que els enderrocs entrin a les plantes.  

Assenyala que el Pla d’actuació preveu un canvi en el sistema de finançament i tot 
seguit explica les mesures que també s’aplicaran, a curt i mig termini. Per una part, 
cobrar la tarifa amb la sol·licitud de la llicència per part del concessionari als 
ajuntaments, per altra, la subvenció del CIM als usuaris (un milió d’euros) com també la 
creació d’un marc jurídic per tal d’establir un règim sancionador en defensa del servei 
públic i, finalment, l’aplicació de la tarifa i les mesures que conté la proposta, basades 
en el principi de penalitzar qui aporti els enderrocs bruts i sense reciclar, és a dir, “qui 
contamina, paga”. Assegura que la tarifa de cada vegada està més en consonància amb 
els criteris de fiscalitat ambiental i que aquesta institució és de cada vegada més fidel a 
aquests principis.  

Finalment, reitera al portaveu del PP l’agraïment per haver expressat el seu vot 
favorable a aquesta proposta.  

El Sr. ÁLVAREZ intervé tot seguit.  

Agraeix l’explicació detallada de la proposta que ha fet la Sra. Julve.  

Reitera el convenciment de votar-la a favor i tot seguit n’explica els motius. 

En primer lloc, recorda que se tracta de mesures plantejades pel PP, no d’ara, sinó des 
del moment en què es va constituir aquesta legislatura. Assegura que no només han 
inclòs aquestes peticions al Debat de Política General d’aquesta institució, sinó també al 
Debat dels Pressuposts del CIM, al Debat d’aprovació d’Ordenances. És obvi, per tant, 
que el PP voti a favor i es congratula pel fet que avui finalment s’aprovi una proposta en 
el sentit de les reivindicacions del seu Grup polític. 

Fa notar que el fet que tengui el vot favorable del PP no implica deixar de formular una 
sèrie de crítiques, que tot seguit explica i sobre les quals demana l’aclariment oportú. 

Atès que la Sra. Julve ha dit que s’aprovaran també una sèrie de mesures col·laterals, pel 
que fa al règim de sancions, al cobrament per mitjà dels ajuntaments i que sembla que 
tenen pendent de desenvolupar un règim de penalització per tal que les mesures 
aprovades es compleixin, diu a la Sra. Julve que no li convé perdre molt de temps en 
aquest sentit, perquè el CIM ja té una àrea d’Urbanisme, amb la potestat d’imposar 
sancions, sobretot pel que fa al sòl rústic. Li diu que, actualment, és evident que els 
enderrocs van a parar a diferents indrets del sòl rústic de Mallorca, com es pot 
comprovar fàcilment. 
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Assegura que si s’ha arribat a la decisió de control actual, expressada amb aquesta 
proposta, ha estat a força de determinades pressions, però no d’anticipació política sinó 
per diverses conseqüències de mercat, per la crisi i per l’incompliment de normatives 
del CIM que actualment no s’apliquen ni se persegueixen. 

Assenyala que tot i els bons principis i els bons objectius de la Sra. Julve respecte al 
règim sancionador, cal que el Departament d’Urbanisme del CIM s’impliqui 
directament i a fons per aplicar el règim sancionador urbanístic que ja existeix. Opina 
que la Sra. Julve ha de demanar la màxima col·laboració a la Sra. Dubon (consellera 
executiva de Territori). 

Diu que vol saber què és el que ha canviat, d’ençà de l’aprovació de l’ordenança 
anterior, fa quatre o cinc mesos, fins a dia d’avui, per explicar el canvi de parer del Sr. 
Alemany (conseller executiu d’Hisenda i Innovació). Recorda que aleshores va afirmar 
que no era possible fer canvis en les despeses financeres, perquè els conceptes i les 
quantitats ja estaven ben regulats i no es podien tocar, però actualment s’ha pogut 
disposar d’un milió d’euros per a despesa financera. Retreu, per tant, aquest 
procediment, com també el fet de no haver escoltat suggeriments del PP per fer ús de 
partides que no s’utilitzaven per destinar-les a conceptes que ajudaven la ciutadania a 
pal·liar les conseqüències de la crisi.  

Opina que no és possible que els costos s’hagin abaratit un 20% en només quatre o cinc 
mesos, ni ha variat tampoc la quantitat de tones que han entrat, ni les previsions. 
Atribueix aquest canvi d’actitud a les observacions que durant aquest temps ha fet el PP 
i valora la proposta que avui se presenta com un reconeixement que els suggeriments 
del PP eren vàlids. 

Diu que entén que aquesta taxa s’aplicarà amb efectes retroactius a la data d’1 de gener 
de 2009. Demana quin sistema s’aplicarà per tal de compensar els clients que han pagat 
mentrestant a raó de la taxa anterior. 

També demana per quina raó tenen ara la certesa que entraran 550.000 tones 
d’enderrocs com a mínim, que permet aplicar aquesta taxa, i abans no tenien aquesta 
seguretat. Vol saber què és el que canviarà, o el que ha canviat. En definitiva, per quina 
raó ara és possible subvencionar una taxa que anteriorment s’havia manifestat que era 
impossible. Per acabar, demana què passarà en cas de no aconseguir l’entrada de tones 
prevista, com es produirà la regularització. 

Puntualitza que l’abaratiment de la taxa és en realitat d’un 16%, no d’un 20% com s’ha 
informat als mitjans de comunicació i demana com queda el cànon de concessió d’un 
milió dos-cents mil euros dels anys passats, presents i futurs respecte a la regularització 
d’aquestes tarifes. Vol saber com s’equilibra, com es justifica i si el CIM seguirà 
cobrant un milió dos-cents mil euros o es perdonarà indefinidament aquesta quantitat, 
pel que fa a l’aplicació d’aquesta tarifa. 

La Sra. JULVE respon tot seguit. Agraeix el to positiu i constructiu de la seva crítica, 
perquè permetrà millorar aquest servei públic. 
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Recorda que és un servei nou, que tenia un Pla director i unes expectatives que es 
compleixen, per la qual cosa s’havien de prendre mesures un cop analitzada 
detingudament la situació del servei. Observa que si no es fa així, es posa en perill la 
concessió pública i el servei, com també, indirectament, aquesta institució, amb la 
qüestió dels enderrocs. 

Respecte a la implicació del Departament de Territori, diu al Sr. Álvarez que té total 
confiança en la seva consellera executiva, la Sra. Dubon i no dubta que tendrà tot el seu 
suport per perseguir les infraccions, però sobretot per defensar el principi de justícia 
dels que actuen correctament, que són una majoria i no han de quedar decebuts amb 
l’actuació de l’administració. Diu que també té tota la confiança posada també en la 
Conselleria de Medi Ambient i la Conselleria d’Indústria del Govern de les Illes Balears 
per perseguir totes les activitats que no estan legalitzades i amb l’Agència Tributària en 
els casos d’activitats no regulades d’opacitat fiscal. En definitiva, en totes les 
conselleries i institucions que ben segur han de donar una mà per aconseguir que aquest 
servei funcioni; si no és així, no haurà servit de res tot l’esforç que s’ha fet.  

Tot i la necessària col·laboració, posa de relleu la importància de la iniciativa que es 
presenta avui, perquè creu que era necessari, en un primer moment, fer callar les 
crítiques i els rumors que acusaven aquesta tarifa de no ser un incentiu, sinó la causa per 
la qual els enderrocs no es duien al servei públic. Per tant, ara han fet un pla i s’ha 
abaratit la tarifa, tot i les dificultats que ja ha explicat; en aquest sentit, destaca el mèrit 
de la negociació entre els tècnics del Departament de Medi Ambient del CIM i els de 
l’empresa concessionària, per haver trobat una solució en una situació tan desfavorable. 

Finalment, respecte al cànon, li respon que les decisions que s’han pres no impliquen 
que l’empresa concessionària no pagui el cànon establert per al tractament dels residus, 
cosa diferent és que tengui dues anualitats recorregudes davant els tribunals de justícia, 
perquè entén que el servei no estava en funcionament, però per a la resta dels anys paga 
i ha de seguir pagant al CIM el cànon d’aquesta concessió.  

Respecte als motius del canvi de criteri per utilitzar interessos bancaris financers per 
subvencionar els usuaris, no la tarifa, li respon que el motiu és que s’han abaixat molt 
els tipus d’interès, precisament durant aquests quatre darrers mesos. Diu al Sr. Álvarez 
que pot comprovar com estaven el passat mes de setembre i comparar. 

Fa notar que en aquest temps també s’han abaixat moltes altres coses, a benefici 
precisament dels constructors, com ara la quantitat de tones d’enderrocs. Aquesta 
situació crítica, que posa en perill aquesta concessió, ha permès negociar d’una forma 
contundent. 

Assegura que hauria volgut aconseguir abans una tarifa més baixa, perquè com a 
política és més agradable tenir la ciutadania contenta, però fa un any no era possible 
encara. 

Respecte a què ha canviat perquè tenguin la certesa que ara, i no abans, entraran un total 
de 550.000 tones li diu que en realitat no ha canviat res, simplement s’han posat d’acord 
perquè les administracions, a partir d’ara, faran que entrin; és clar que no tothom feia la 
seva feina, en aquest sentit i a partir d’ara aquesta taxa va condicionada al compliment 
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correcte de totes les administracions. Considera, a més, que la taxa és un incentiu per 
dur els enderrocs a la planta.  

Per acabar, recorda que sempre ha dit, d’ençà que n’és la responsable, que tenir cura del 
medi ambient no és gratuït, tenir una illa neta i cuidada costa doblers. Malauradament, 
Europa no ens ho reconeix, som una illa turística, que vivim d’aquest jardí que ha de ser 
el nostre paisatge, però ningú no ens dóna ni un sol euro per poder cuidar-la. Atès que el 
finançament és íntegrament a càrrec de la ciutadania de Mallorca, el mèrit encara és més 
gran. 

Reitera al Sr. Álvarez que no és cert que subvencionin la taxa, perquè no és possible fer-
ho, sinó que el CIM subvenciona els usuaris del servei. 

Diu que, en cas d’incompliment de les expectatives, li reitera el seu convenciment que 
es compliran, però en cas contrari, en un termini d’un any es tornarien a revisar les taxes 
i s’haurien d’apujar, aplicant el mateix sistema dels residus sòlids urbans de revisió 
anual de previsió del cost de la tarifa en funció de la quantitat de residus que entren, de 
forma de si n’entren molts es redueix la tarifa i són pocs, per restablir l’equilibri 
econòmic de la concessió, s’ha d’apujar.  

Per acabar, discrepa de l’afirmació que ha fet el Sr. Álvarez respecte que la reducció de 
la tarifa és del 16% en comptes del 20%. Li diu que, en alguns casos, serà fins i tot 
superior al 20% i li dóna tot seguit una sèrie d’exemples concrets del cost en situacions 
determinades. 

Reitera que té molt bones expectatives respecte a la decisió que s’ha pres. Diu que 
considera que era una obligació i un deure i agraeix i valora un cop més la col·laboració, 
amb el vot favorable, que ha rebut del PP. 

El Sr. ÁLVAREZ intervé tot seguit, en el seu to de rèplica. 

Dóna l’enhorabona a la Sra. Julve per la seva capacitat d’autocrítica per reconèixer que 
no ha existit fins ara col·laboració entre la Conselleria de Medi Ambient i la Conselleria 
de Territori. Creu que és motiu d’alabança, quan es tracta d’un polític i fa notar que si 
s’hagués actuat coordinadament, actualment no existirien tants d’enderrocs i tot tipus de 
deixalles repartits en sòl rústic arreu de Mallorca. Lamenta que aquest espectacle estigui 
a l’abast dels turistes i de la ciutadania en general, fet que deteriora la imatge 
mediambiental de Mallorca i que finalment hem de pagar entre tots. 

Respecte al percentatge d’abaratiment de la tarifa, opina que aquest fet no farà que un 
empresari dugui els enderrocs a un sòl rústic o a Mac Insular, l’empresa concessionària. 
Pensa que el preu és important, però l’aplicació de la legalitat ho és encara més i que el 
punt d’inflexió per canviar el costum serà comprovar que no queda impune cap 
transgressió en aquest sentit. Assegura que, fins ara, la supervisió, el control, l’execució 
de la sanció, no han existit, malauradament.  

Fa notar que el CIM no té cap ingrés econòmic derivat d’haver aplicat sancions en 
aquest sentit i que a partir d’ara haurà d’estar molt pendent d’aquesta qüestió, per 
aconseguir l’èxit en l’aplicació de la nova tarifa. 
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Tot seguit, planteja a l’equip de govern el repte d’aconseguir, no un milió d’euros, sinó 
un altre milió, a aplicar el règim i la normativa de subvencions a la taxa d’incineració, 
perquè tenen marge pressupostari, han trobat el camí per a subvencionar-ho i el mateix 
règim de subvenció que aplicaran amb l’empresa concessionària MAC INSULAR el 
poden aplicar també a la taxa d’incineració, que ha experimentat un augment d’un 36%-
38% en els darrers dos anys. Adverteix que és molt important el sector de la ciutadania 
afectat, que agrairia molt especialment una reducció del preu de la taxa, ateses les 
circumstàncies econòmiques actuals. 

S’aprova per unanimitat. 

 
SEGON PUNT. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 6 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2009 (TRA-
05/09).  

S’aprova la urgència per unanimitat. 

Es  dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
Aquesta Presidència, per Providència de dia 4 de març de 2009, 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 2009, a l’objecte de transferir 
crèdits de partides pressupostàries que pertanyen a diferents grups de funció, o bé entre partides 
corresponents a subvencions nominatives. 
 
Vist que la Intervenció d’aquest Consell Insular ha emès el dictamen preceptiu, amb data 4 de març de 
2009, on es fan constar les operacions de modificació de crèdit que es proposen per atendre les despeses 
esmentades, i d’acord amb allò que es preveu en els articles 179 i 180 del TRLRHL aprovat per 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 núm. 12 de les d’execució del pressupost per a 2009 he resolt de proposar al Ple de la 
Corporació el següent 
 
A C O R D 
 
“PRIMER.- Aprovar l’expedient núm. 6 de modificació de crèdits en el pressupost propi de 2009, d’acord 
amb el següent detall: 
 
EXPEDIENT NÚM. 6 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2009  
    
* TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS (TRA-05/09) 
    

A) Augment de crèdits per transferències 
    

Partida Descripció Import Projecte 
    

50·44200·47900 TRANSF. A EMPRESES USUÀRIES DE GESTIÓ RCDVPFU 800.000,00 �   
50·44200·48900 TRANSF. A PARTICULARS USUARIS DE GESTIÓ RCDVPFU 200.000,00 �   
    

  TOTAL AUGMENTS 1.000.000,00 �   
    

B) Disminucions de crèdits per transferències 
    

Partida Descripció Import Projecte 
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80·01200·31007 INTERESSOS PRÉSTEC 1998 SCH 2310342909 7.847,17 �   
80·01200·31008 INTERESSOS PRÉSTEC 1998 BBVA 98215868-08 4.243,39 �   
80·01200·31009 INTERESSOS PRÉSTEC 1999 BBVA 99170946-03 5.394,93 �   
80·01200·31010 INTERESSOS PRÉSTEC 1999 LC 304.072377-92 1.696,50 �   
80·01200·31011 INTERESSOS PRÉSTEC 1999 SCH 1430034226 10.695,64 �   
80·01200·31012 INTERESSOS PRÉSTEC 1999 BBVA 9917082-10 2.697,46 �   
80·01200·31013 INTERESSOS PRÉSTEC 2000 BBVA 00233551-03 15.668,70 �   
80·01200·31014 INTERESSOS PRÉSTEC 2000 BCL 9523151195 15.668,70 �   
80·01200·31015 INTERESSOS PRÉSTEC 2001 B.MARCH 0500490515 5.968,27 �   
80·01200·31016 INTERESSOS PRÉSTEC 2001 BBVA 01224411-04 7.252,78 �   
80·01200·31017 INTERESSOS PRÉSTEC 2001 BCL 9542330460 19.894,24 �   
80·01200·31018 INTERESSOS PRÉSTEC 2001 SCH 1030040407 13.925,96 �   
80·01200·31019 INTERESSOS PRÉSTEC 2002 DEXIA SABADELL 88.989,84 �   
80·01200·31020 INTERESSOS PRÉSTEC 2003 CAJA MADRID7.891.080/49 70.793,73 �   
80·01200·31021 INTERESSOS PRÉSTEC 2004 BBVA 117.791,15 �   
80·01200·31022 INTERESSOS PRÉSTEC 2005 BBVA 05.314259 129.260,27 �   
80·01200·31023 INTERESSOS PRÉSTEC 2006 B.MARCH 504610511 26.039,63 �   
80·01200·31024 INTERESSOS PRÉSTEC 2006 DEXIA SABADELL 36153717 54.874,47 �   
80·01200·31025 INTERESSOS PRÉSTEC 2006 LC 249483.14 52.888,40 �   
80·01200·31026 INTERESSOS PRÉSTEC 2007 BCL 1004.8057.95.45482905 98.476,14 �   
80·01200·31027 INTERESSOS PRÉSTEC 2007 BSCH 0049.1853.1030041380 65.742,71 �   
80·01200·31028 INTERESSOS PRÉSTEC 2007 B.MARCH 50002051-1 13.166,93 �   
80·01200·31029 INTERESSES PRÉSTEC 2008 DEXIA SABADELL 36154605 104.820,54 �   
80·01200·31030 INTERESSOS PRÈSTEC 2008 DEXIA SABADELL 36154606 66.202,45 �   
    

  TOTAL DISMINUCIONS 1.000.000,00 �   
 
 
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 de 
març”. 

S’aprova per unanimitat. 

TERCER PUNT. PROPOSTA D' APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE LES 
TARIFES DEL TRACTAMENT DELS RESIDUS CONSTRUCCIÓ, 
DEMOLICIÓ, VOLUMINOSOS I PNEUMÀTICS FORA D'ÚS DE L'ILLA DE 
MALLORCA, ANY 2009.  

S’aprova la urgència per unanimitat. 

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

Atès que MAC Insular, S.L., en data 2 de març de 2009 (RG núm. 6976), ha presentat l'estudi econòmic 
financer  proposant la revisió de l'import de les tarifes a cobrar pel tractament dels residus de construcció, 
demolició, voluminosos i pneumàtics fora d'ús de l'illa de Mallorca d'acord amb aquest estudi econòmic 
financer. 
 
Atès que el punt tercer del contracte que regeix la concessió de la gestió dels residus de construcció, 
demolició, voluminosos i pneumàtics fora d'ús de l'illa de Mallorca, estableix que ''el Consell de Mallorca 
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aprovarà la corresponent ordenança fiscal així com les tarifes a satisfer pels usuaris del servei i que ha de 
percebre el concessionari d'acord amb el estudi econòmic financer i la proposta anual''. 
 
Atès l’informe emès per l'economista de la Direcció Insular de Residus del Departament de Medi 
Ambient de dia 3 de març de 2009, justificatiu de la proposta d’actualització  de les tarifes del tractament 
dels residus de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d'ús de l'illa de Mallorca, i atès 
l'informe de fiscalització prèvia favorable emès per Intervenció General del Consell de Mallorca. 
 

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 les tarifes del tractament dels residus de construcció, demolició, voluminosos i 
pneumàtics fora d'ús de l'illa de Mallorca,  segons els imports, IVA no inclòs, ressenyats a la taula 
següent: 
 

 
(*) Modificant els paràmetres de densitats a 

da=1 i db=1,2. 

 
La tarifa a aplicar als residus de la 
construcció i demolició que continguin 
impropis, serà la que resulta d'aplicar la 
correcció per densitats, segons la fórmula 
següent: 
 
Tarifa a aplicar = Tarifa RCD x Factor 
corrector (Fc) 

 
Essent Fc igual a: 
 
              e2(da-do)         Si la densitat és menor que a 
              1            Per a densitats compreses entre a i b 
              e0,5(db-do) Si la densitat és major que b” 

 
Inicialment es proposen els següents valors inicials per als paràmetres “a” i “b” que s'han d'entendre 
com a revisables, donada la falta d'experiència. 

- a = 1,00 t/m3. 
- b = 1,20 t/M3. 
- do = Densitat del residu amb impropis. 

 
Taula de pesos i densitats per a la correcció de la tarifa en funció dels impropis 
 

Densitat (t/m3) Pes de la cubeta (kg) 
0,35 1.575 
0,40 1.800 
0,45 2.025 
0,50 2.250 
0,55 2.475 
0,60 2.700 
0,65 2.925 
0,70 3.150 
0,75 3.375 
0,80 3.600 

RESIDU TARIFA 2009 

�/tona 

Residu de construcció i demolició 43,35(*) 

Pneumàtic fora d’ús 116,04 

Residu voluminós: línea blanca amb CFC 557,78 

Residu voluminós: línea blanca sense CFC 346,61 

Residu voluminós: línea marró 756,71 

Residu voluminós: resta 184,53 
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0,85 3.825 
0,90 4.050 
0,95 4.275 
1,00 4.500 
1,05 4.725 
1,10 4.950 
1,15 5.175 
1,20 5.400 
1,25 5.625 
1,30 5.850 
1,35 6.075 
1,40 6.300 

Volum mitjà de la cubeta 4,5 m3. 
  
2. Aquest Acord aprovatori queda condicionat a l'aprovació definitiva de l'ordenança fiscal corresponent a 
aquestes tarifes. 

S’aprova per unanimitat. 

QUART PUNT. PROPOSTA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE QUART I LA 
DISPOSICIÓ FINAL DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES 
TAXES DEL TRACTAMENT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ, 
DEMOLICIÓ, VOLUMINOSOS I PNEUMÀTICS FORA D’ÚS DE  L'ILLA DE 
MALLORCA. 

S’aprova la urgència per unanimitat. 

Es  dóna compte de la següent proposta del conseller executiu d’Hisenda i Innovació: 
 
Atès que el punt tercer del contracte que regeix la concessió de la gestió dels residus de construcció, 
demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús de l’illa de Mallorca, estableix que “el Consell de 
Mallorca aprovarà la corresponent ordenança fiscal així com les tarifes a satisfer pels usuaris del servei i 
que ha de percebre el concessionari d’acord amb el estudi econòmic financer i la proposta anual”. 
 
Atès l’estudi econòmic financer justificatiu de la revisió de les taxes del tractament dels residus de residus 
construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús de l'illa de Mallorca presentat per MAC, SL, 
en data 2 de març de 2009. 
 
Atès l’informe de dia 3 de març de 2009, sobre l’actualització de les tarifes del tractament dels residus 
construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús de l’illa de Mallorca emès per l'economista 
de la Direcció Insular de Gestió de Residus del Departament de Medi Ambient, atès l'informe de 
fiscalització prèvia favorable emès per Intervenció General del Consell de Mallorca i atès l’informe 
d’adequació a la legalitat emès pel secretari general en compliment de l'article 85.1 c) de la Llei 20/2006, 
de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears. 
 
Vists els antecedents ressenyats, el Conseller Executiu del Departament d’Hisenda i Innovació eleva al 
Ple la següent proposta d’ 
 

 
ACORD 

   
1er. Aprovar inicialment la modificació de l’ article QUART i la DISPOSICIÓ FINAL de l’Ordenança 
fiscal reguladora de la taxes del tractament dels residus construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics 
fora d’ús de l’illa de Mallorca, en els termes que es contenen en el text annex.  
 



 240 

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'exposaran 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. 
   
4rt.- 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 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 
 
ARTICLE QUART. 
 

1. Les tarifes a aplicar, IVA no inclòs, són les següent: 
 

 
(*) Modificant els paràmetres de densitats a 

da=1 i db=1,2. 

 

2. Tarifa a aplicar per als residus de la 
construcció i demolició en funció dels 
impropis. 
 
La tarifa a aplicar als residus de la 
construcció i demolició que continguin 
impropis, serà la que resulta d’aplicar la 
correcció per densitats, segons la fórmula 

següent: 
 
Tarifa a aplicar = Tarifa RCD x Factor corrector (Fc) 
Essent Fc igual a: 
 
           e2(da-do)      Si la densitat és menor que a 
           1                Per a densitats compreses entre a i b 
           e0,5(db-do)     Si la densitat és major que b” 
 

 
Inicialment es proposen els següents valors inicials per als paràmetres “a” i “b” que s’han d’entendre 
com a revisables, donada la falta d’experiència. 

- a = 1,00 t/m3. 
- b = 1,20 t/M3. 
- do = Densitat del residu amb impropis. 

 
Taula de pesos i densitats per a la correcció de la tarifa en funció dels impropis 
 

Densitat (t/m3) Pes de la cubeta (kg) 
0,35 1.575 
0,40 1.800 
0,45 2.025 
0,50 2.250 

RESIDU TARIFA 2009 

�/tona 

Residu de construcció i demolició 43,35(*) 

Pneumàtic fora d’ús 116,04 

Residu voluminós: línea blanca amb CFC 557,78 

Residu voluminós: línea blanca sense CFC 346,61 

Residu voluminós: línea marró 756,71 

Residu voluminós: resta 184,53 
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0,55 2.475 
0,60 2.700 
0,65 2.925 
0,70 3.150 
0,75 3.375 
0,80 3.600 
0,85 3.825 
0,90 4.050 
0,95 4.275 
1,00 4.500 
1,05 4.725 
1,10 4.950 
1,15 5.175 
1,20 5.400 
1,25 5.625 
1,30 5.850 
1,35 6.075 
1,40 6.300 

Volum mitjà de la cubeta 4,5 m3. 
  
DISPOSICIÓ FINAL 
La present Ordenança, originàriament aprovada pel Ple de la Corporació en sessió de dia 6 d’octubre de 
2003, la darrera modificació de la qual s’ha aprovat provisionalment pel Ple en sessió de dia 5 de març  de 
2009, entrarà en vigor i serà d’aplicació el mateix dia en que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears,  i romandrà en vigor fins que es modifiqui o derogui expressament. 

S’aprova per unanimitat. 

PRECS I PREGUNTES 

PUNT 29. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. JAUME FONT A 
L’HBLE. SR. JOAN LLADÓ (INFORMACIÓ SOBRE OPOSICIONS 
ENCARREGAT MAGATZEM COS BOMBERS). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Jaume Font Barceló, com a conseller del GRUP POPULAR al Consell de Mallorca formula la següent 
pregunta, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, segons contempla l'article 72 del ROC, adreçada a 
l'Hble. Sr. Joan Lladó, Conseller Executiu del Departament d'Interior 
 
Pregunta: 
 
Vistes les notícies publicades a la premsa escrita, sobre una investigació en relació a la possible existència 
de frau en la resolució de les oposicions d’encarregat de magatzem del cos de bombers del Consell de 
Mallorca. Que ens podria dir al respecte? 
 

El Sr. FONT (PP) formula la pregunta en els seus termes tot afegint que, segons li han 
dit, han resolt avui anul·lar les oposicions. 

La Sra. MASCARÓ (vicepresidenta i consellera executiva de Cultura i Patrimoni) 
respon que sembla ser que hi havia indicis o evidències que s’havien filtrat preguntes o 
el qüestionari de les oposicions perquè algunes de les respostes d’un dels candidats 
presentava moltes coincidències amb les proposades per un dels membres del tribunal. 
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Davant aquesta situació, es va reunir el Tribunal presidit pel Sr. Lladó i acordà deixar 
sense efectes les actuacions duites a terme pel Tribunal qualificador, nomenar-ne un de 
nou, fixar dia 2 d’abril com a data per a la repetició de l’exercici únic de la fase 
d’oposició i ordenar la pràctica d’una informació reservada per tal d’esclarir els fets que 
varen tenir lloc i determinar-ne les possibles irregularitats. 

Donada la necessitat ferma i sense dubte de garantir els principis d’igualtat, mèrit i 
capacitat, a més dels de transparència i d’imparcialitat, s’optà per repetir l’examen. 

 
PUNT 30. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. JAUME FONT A 
L’HBLE. SR. JOAN LLADÓ (RECONEIXEMENT FRAU OPOSICIONS 
ENCARREGAT MAGATZEM COS BOMBERS). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Jaume Font Barceló, com a conseller del GRUP POPULAR al Consell de Mallorca formula la següent 
pregunta, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, segons contempla l'article 72 del ROC, adreçada a 
l'Hble. Sr. Joan Lladó, Conseller Executiu del Departament d'Interior 
 
Pregunta: 
 
Vostè, com a membre del tribunal d’oposicions a la plaça d’encarregat de magatzem del cos de bombers 
del Consell de Mallorca, reconeix que hi ha hagut frau? 
 

El Sr. FONT (PP) agraeix que la Sra. Mascaró reconegui que hi ha indicis clars que hi 
ha hagut frau, la qual cosa fa que suspenguin les oposicions i les convoquin per a un 
altre dia. Li recomana que, a part de la investigació interna, s’enviï aquesta qüestió a la 
Fiscalia atès que és un delicte penal. 

Observa que la Sra. Mascaró li constata la cronologia dels fets que ell havia anat 
esbrinant: s’està parlant d’un concurs–oposició que en la fase d’oposició hi ha hagut una 
persona que està en primer lloc amb 60,75 punts i la persona que està en segon lloc té 
55,99 punts, és a dir, una diferència de 4,76 punts i només restava la fase de requisits 
per un màxim de 25 punts. 

L’acusació que fan persones que han fet declaracions als diaris és que aquesta persona 
que anava en segon lloc és simpatitzant d’Esquerra Republicana de Catalunya, acusació 
que han sortit als diaris i que no l’ha feta ell. 

El que està constatat és que un membre del Tribunal, el Sr. Alejandro Pou Roca –
treballador d’aquesta casa– va comentar a diverses persones que hi havia un altre 
membre del Tribunal que potser havia passat l’examen. 

Aquest altre membre del Tribunal, en saber que s’estava parlant d’ell, va recórrer al 
conseller per denunciar aquest fet. Un cop que es va reunir el Tribunal, es va sol·licitar 
al Sr. Pou que aclarís si havia fet aquests comentaris i si en tenia proves. El Sr. Pou, 
inicialment, nega haver fet aquests comentaris i la persona acusada insisteix a dir que hi 
ha nombrosos testimonis que així ho han declarat i, per tant, clar aclarir aquesta 
situació. 
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El Sr. Pou accepta finalment que, efectivament, havia fet aquests comentaris sobre 
aquestes sospites. El Tribunal li recorda que no poden fer aquests tipus de comentaris 
que, a més a més, injurien les persones opositores i va demanar que se deixàs de 
calumniar i s’aclarís el tema. 

En aquesta reunió hi va haver un altre membre del Tribunal que va manifestar que el Sr. 
Pou, com a tècnic dels Bombers, va ser qui va haver d’elaborar l’examen i facilitar les 
respostes a la resta de membres del Tribunal com a guia per corregir els exàmens dels 
opositors. 

Igualment es va dir que a l’examen de la Sra. Maria Mercè Verdaguer, qui ocupa el lloc 
de treball objecte de l’oposició amb caràcter interí i és companya habitual del Sr. Pou, 
apareixen frases senceres amb els mateixos termes i amb explicacions que van més enllà 
dels temes dels quals s’examina –i que només se poden entendre com una aportació 
personal a l’examen– amb errors en el contingut d’algunes respostes constatat per un 
altre assessor del Tribunal. És a dir, la Sra. Verdaguer presenta el mateix examen que el 
Sr. Pou va facilitar als altres membres del Tribunal. 

Tot seguit li diu a la Sra. presidenta que se troben davant un cas molt greu i resulta que 
el Consell de Mallorca, avui dematí, la Sra. vicepresidenta ha signat la resolució per la 
qual s’anul·la l’oposició. 

En aquest punt, comenta que suposa que el Sr. Lladó està malalt i que ja havia dit que 
això no firmaria el Sr. Lladó com també ho havien dit els membres del mateix Tribunal 
i, efectivament, ha estat així. 

No obstant això, considera improcedent que si hi ha hagut unes oposicions, hi ha hagut 
dones i homes que les han preparades durant mesos i llavors resulta que el mateix 
Tribunal descobreix que hi ha sospites que un dels seus membres ha passat l’examen a 
un dels opositors i, en aquest cas, no s’ha d’anul·lar l’oposició sinó aturar-la i investigar 
els fets i, en tot cas, apartat del procés les persones que no hagin actuat correctament 
perquè convocar unes noves oposicions és tot un trauma per a la gent que ha estat 
estudiant i amb un perjudici per a la persona que anava en primer lloc i ara ha de tornar 
a començar. 

El Partit Popular, davant aquesta situació, considera que és imprescindible donar trasllat 
d’aquesta qüestió a la Fiscalia a part de fer-ne una investigació interna atès que hi ha 
proves evidents per part dels membres del Tribunal que veuen aquestes coincidències. 

Reitera que la solució no és anul·lar l’oposició sinó aturar-la i separar dels procés les 
persones que no hagin actuat correctament perquè –i diu que n’està convençut– els 
altres membres del Tribunal i el Consell de Mallorca en si estan actuant bé. 

La Sra. MASCARÓ (vicepresidenta i consellera executiva de Cultura i Patrimoni) diu 
que el Sr. Font disposa de tota una informació –amb noms i llinatges– que ella 
desconeix i afirma que li ha explicat el tema fins allà on ella sabia. 

Referent a si està malalt o no el Sr. Lladó, comenta que és demagògia de les que fan tots 
els polítics i que li permet que la faci 25 vegades no com la de l’anterior punt. Si més 
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no, es probable que li diguessin que el Sr. Lladó no firmaria aquesta qüestió perquè, si 
bé està malalt des d’ahir, abans se n’havia anat de viatge i la gent sabia les dates en què 
estaria absent i els documents els signaria ella com a substituta, cosa que sabia tot el 
departament. 

D’altra banda comenta que és evident que hi ha hagut sospites i, per això, s’ha aturat el 
procés i considera urgentíssim fer-ne una investigació interna. Si el tema s’ha de dur a 
Fiscalia, desconeix si el Tribunal o el Departament s’ho han plantejat però suposa que, 
segons quines siguin les conclusions o les primeres anàlisis de la investigació interna, 
no hi haurà cap impediment a dur-l’hi. 

En quant a l’asseveració que s’havia d’aturar la fase d’oposició en lloc de suspendre-la, 
diu que s’optà per fer-la nova i, fins i tot, s’han canviat tots els membres del Tribunal –
polítics, sindicalistes, etc.– per tancar el procés aviat atès que es va obrir en 2006, 
independentment que després se’n puguin derivar totes les responsabilitats perquè el fet 
que hi hagi una nova prova no vol dir que s’eximeixi ningú de cap responsabilitat. 

Per acabar, comenta que la pregunta formulada no se correspon amb la pregunta que 
han presentat per escrit. 

 
PUNT 31. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. JAUME FONT A 
L’HBLE. SR. JOAN LLADÓ (MESURES EN CAS DE FRAU OPOSICIONS 
ENCARREGAT MAGATZEM COS BOMBERS). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Jaume Font Barceló, com a conseller del GRUP POPULAR al Consell de Mallorca formula la següent 
pregunta, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, segons contempla l'article 72 del ROC, adreçada a 
l'Hble. Sr. Joan Lladó, Conseller Executiu del Departament d'Interior 
 
Pregunta: 
 
Quines mesures prendrà en el cas que se demostri que hi ha hagut frau, en el desenvolupament de la 
convocatòria d’oposicions per a encarregat de magatzem del cos de bombers del Consell de Mallorca? 
 

El Sr. FONT (PP) comenta que, en les dues preguntes anteriors, parlava amb el supòsit 
que hi hagués hagut una possible irregularitat i, per això, ara li demana quines mesures 
prendran en cas que es demostri que hi ha hagut frau. 

Considera molt important que aquesta resolució que ha signat avui la torni enrere 
perquè creu que es pot demostrar perfectament la relació entre el membre del Tribunal i 
la sospita d’aquest envers la persona que anava en segon lloc a l’oposició. Relació 
important però si, a més a més, hi ha unes relacions polítiques en aquest assumpte, la 
relació encara esdevé més important. 

El que no es pot fer és afectar les altres persones que no en tenen cap culpa i l’equip de 
govern haurien d’estar defensant això i, per tant, reitera que retiri el que ha signat avui i, 
en canvi, aturi l’oposició i resoldre, en cas que es demostri que hi ha hagut aquests fets, 
apartar les persones implicades. En cas contrari, seguir amb l’oposició però, en cap cas, 
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afectar tercers que no en tenen cap culpa perquè, sinó, hi hauria una connexió no entre 
una opositora i un membre del Tribunal sinó, potser, una qüestió política com s’ha 
insinuat. 

Així doncs, el més net seria aturar aquest procés, dur-lo a la Fiscalia i quan s’esclareixi 
la situació reiniciar el procés tot apartant-ne les persones implicades però que la resta 
d’opositors no hagin de pagar aquestes qüestions. 

Per acabar, assegura que amb aquestes preguntes no poden forçar una votació però, 
sinó, es veuran en l’obligació de demanar-ho i no hi vol fer més judicis de valor. 

La Sra. MASCARÓ (vicepresidenta i consellera executiva de Cultura i Patrimoni) 
respon que la relació política és difícilment demostrable. Els diaris diuen que aquesta 
persona és simpatitzant d’ERC i potser té carnet d’un altre partit perquè no creu que a 
ningú no li hagin demanat el carnet polític perquè només faltaria que qualsevol 
persones, tengui el carnet polític que tengui, no es pugui presentar a unes oposicions. 

Per altra banda, evidentment duran aquest tema a la justícia però li sorprèn que el Sr. 
Font en parli amb noms i llinatges i puntuacions quan el Tribunal es va suspendre sense 
haver fetes públiques les puntuacions, segons creu. El Sr. Font ve a demanar com si no 
sabés res i té una quantitat de documentació reservada que no podia fer pública i l’ha 
feta. Així doncs, en sap molt més que ella. 

Reconeix que ella ha signat aquesta resolució d’anul·lació –i ho tornaria a fer– però això 
no vol dir que no puguin estudiar que sigui necessari fer el que assenyalava el Sr. Font. 

 
PUNT 32. PREGUNTA DE FORMULA L’HBLE. SR. FERNANDO RUBIO A 
L’HBLE. SRA. PRESIDENTA (AUDIÈNCIA RÀDIO I TV DE MALLORCA). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Fernando Rubio Aguiló, com a conseller del GRUP POPULAR al Consell de Mallorca formula la següent 
pregunta, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, segons contempla l'article 72 del ROC, adreçada a 
l'Hble. Sra Francina Armengol Socias, Presidenta del Consell de Mallorca. 
 
Pregunta: 
 
Hi ha encarregat o pensa encarregar qualque informe per determinar l’audiència detallada i específica de 
la Ràdio i Televisió de Mallorca com a servei públic? 
 

El Sr. RUBIO (PP) abans de formular la pregunta, explica que la Televisió de Mallorca 
és un servei públic que ha de servir com a eina vertebradora de cohesió social dins l’illa  
però, no obstant això, una televisió pública ha de ser útil atès que és un instrument car. 

Recorda que el Consell de Mallorca destina aproximadament 12 milions d’euros a la 
Televisió de Mallorca que són pagats per tots els ciutadans de Mallorca i, per això, 
consideren adient que se faci un estudi detallat de les audiències d’aquesta televisió. 

Observa que li podran dir que aquest plantejament xoca amb la política del Partit 
Popular en el sentit de dir que no facin tants d’estudis ni tants d’informes però, en 
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aquest cas, l’exempció és important perquè una televisió que costa molts de doblers –
amb un increment de gairebé 1 milió d’euros en personal– ha de saber quina audiència 
té perquè si no la veu ningú no serveix per res. 

El Sr. BONET (conseller executiu de Presidència) li respon que no, que l’estudi l’està 
fent la Televisió de Mallorca i no seria adient que el Consell de Mallorca en fes un altre. 

 
PUNT 33. PREGUNTA DE FORMULA L’HBLE. SR. FERNANDO RUBIO A 
L’HBLE. SRA. PRESIDENTA (POLÍTICA APOSTES I JOC HÍPIC DE 
MALLORCA). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Fernando Rubio Aguiló, com a conseller del GRUP POPULAR al Consell de Mallorca formula la següent 
pregunta, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, segons contempla l'article 72 del ROC, adreçada a 
l'Hble. Sra Francina Armengol Socias, Presidenta del Consell de Mallorca. 
 
Pregunta: 
 
Pot la Sra. Presidenta determinar, quin serà el criteri del Consell de Mallorca damunt la política d’apostes 
i joc hípic de Mallorca? 

El Sr. RUBIO (PP) manifesta que espera que el Sr. Bonet respongui amb més valentia i 
no amb un sí o un no, cosa que considera una manca de respecte, per altra banda 
habitual, d’aquest conseller cap a l’oposició. 

Tot seguit explica que hi ha hagut una sèrie de fets sobre aquest tema –dels quals s’ha 
fet ressò la premsa– que fan que ni el sector ni el Consell de Mallorca sàpiguen per on 
van els tirs i es troben perduts en el tema de la política del joc hípic a Mallorca. 

Afegeix que a l’equip de govern no li agrada ni la Lototrot ni la Promotrot i la Sra. 
Leciñena i el Sr. Antich diuen que s’ha d’apostar per una altra via i això fa que ara el 
sector es vulgui mobilitzar contra el Sr. Antich però ell sabrà què fa. 

El Govern ha fet un informe contradictori i surrealista que diu la Lototrot produeix 
ludopatia i alhora que les màquines escurabutxaques són rentables. Llavors se’n va el 
Sr. Bonet a París i s’hi fa una foto donant suport a la PMU, sistema d’apostes francès, 
que haurà d’explicar si es pot aplicar a Mallorca perquè el món dels cavallistes a França 
té una altra tradició i s’ha de veure si s’adequa a la tradició d’aquí i quines en són les 
conseqüències. 

Per altra banda, els darrers mesos les apostes han caigut més d’un 30% –com ha sortit a 
alguns mitjans de comunicació– i, així doncs, s’haurà d’estudiar si la PMU encaixa o no 
dins la realitat econòmica i d’apostes de Mallorca. 

En cinquè lloc comenta que els seus socis de pacte manifesten que s’ha d’impulsar la 
Lototrot i que aquesta Lototrot que no agrada ni al Sr. Antich ni a la Sra. Leciñena s’ha 
d’impulsar des del Consell de Mallorca, cosa que també ha sortit als mitjans de 
comunicació. 
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Per tant, volen saber des de la direcció del Consell què pensen d’aquest tema i que 
expliquin quin camí seguiran: Lototrot, PMU, etc. 

El Sr. BONET  (conseller executiu de Presidència) li comenta al Sr. Rubio que no 
l’entén perquè avui l’ha trobat breu i el dia de la interpel·lació sobre el joc hípic el va 
trobar excessivament llarg i no sap com encertar per fer-lo content. 

En quant als criteris que demana, comenta que són els que va explicar extensament 
l’altre dia i el criteri que se segueix –com s’ha fet sempre des de fa molts d’anys– és que 
les apostes hípiques als hipòdroms han anat baixat i, per tant, han anat cercant altres 
sistemes com és la seva responsabilitat. 

Ara s’està estudiant com podria anar amb operadors externs més potents com podrien 
ser per un costat la PMU que, evidentment, es podria aplicar a Balears si l’estan aplicant 
al País Basc o bé les Loterías y Apuestas del Estado que fins ara eren reticents a parlar-
ne però ara sembla ser que els escolten. 

Els motius que fan que els ingressos hagin baixat durant els darrers anys són bons 
d’entendre: per un costat es juguen moltes apostes esportives per internet i, per tant, 
se’n juguen manco dins l’hipòdrom i, per una altra banda, la crisi econòmica que també 
ha afectat el sector del joc. 

Pel que fa a ludopaties i als beneficis que puguin tenir les màquines escurabutxaques, 
comenta que es tracta d’informes molt conscienciosos fets pel Govern de les Illes 
Balears però no és una decisió del Consell de Mallorca. Evidentment les màquines 
escurabutxaques donen doblers i el dubte que hi poden tenir és a qui donen doblers 
perquè no és precisament al sector del trot. 

 
PUNT 34. PREGUNTA DE FORMULA L’HBLE. SRA. CARMEN GARZÓN A 
L’HBLE. SRA. DOLÇA MULET (SITUACIÓ MONITORS POLÍTICA HIVERN 
SAN FERRAN). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Carmen Garzón Pelegrín, com a consellera del GRUP POPULAR al Consell de Mallorca formula la 
següent pregunta, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, segons contempla l'article 72 del ROC, 
adreçada a l'Hble. Sra. Dolça Mulet Dezcallar, consellera executiva d’Esports i Promoció Sociocultural. 
 
Pregunta: 
 
En quina situació laboral es troben els monitors de les activitats d’hivern a Sant Ferrà? 

La Sra. GARZÓN (PP) formula la pregunta en els seus termes i explica que creia que no 
l’hauria d’haver de tornar a fer perquè ja la va fer l’any passat. 

Afegeix que, en un moment donat, el Partit Popular va fer una moció en què instaven 
que tots els treballadors de les activitats d’Esports i Promoció Sociocultural no 
començassin la seva tasca sense estar degudament donats d’alta a les empreses 
adjudicatàries i aquesta moció va ser rebutjada amb l’argument que els problemes 
sorgits s’havien solucionat i que s’havien prorrogat els contractes de l’àrea d’Esports 
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llevat del contracte de Sant Ferran que, segons diu els fulletó publicitari, enguany 
gestionava el Comitè de Temps Lliure de Mallorca i que pel mes de gener hi hauria una 
altra empresa perquè se’n trauria un concurs. 

Efectivament es va publicar dia 22 de novembre de 2008 un anunci de licitació d’aquest 
concurs que finalment no es va adjudicar perquè degué quedar desert i, segons la 
informació dels monitors de Sant Ferran, fins devers dia 19 o 20 de febrer no han cobrat 
el salari del mes de gener i que aquesta setmana –segurament dia 3 de març– cobraven 
la resta que quedava pendent. 

Tot seguit demana quina és l’empresa que a data 1 de gener de 2009 té contractats tots 
els monitors de les activitats d’hivern de Sant Ferran i qui cobreix el cost dels salaris. 

La Sra. MULET (consellera executiva d’Esports i Promoció Sociocultural) diu que la 
Sra. Garzón ha explicat molt bé la situació: varen treure un concurs, s’hi presentaren 
unes empreses i es va adjudicar a una d’elles que després va renunciar. 

Davant aquesta situació, el seu Departament va fer el que marca la llei, és a dir, varen 
fer un contracte menor perquè aquesta gent no quedàs descoberta i ara s’està fent feina 
per treure un procediment negociat per tal que les activitats continuïn i remarca, perquè 
quedi clar, que els monitors estan contractats legalment. 

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta, (que 
consta de 248 pàgines rubricades). 

El secretari general     Vist i plau 

La presidenta 

 
 


