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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DEL 
CONSELL DE MALLORCA  

Identificació de la sessió  

Núm.:17/2010 
Caràcter: extraordinària i urgent  
Data: 23 de desembre de 2010 
Horari: 11.12 a 11.35 
Lloc: sala de plens  

Assistents: 

Hble. Sra. presidenta: Francesca Lluch Armengol Socias.  

Hbles. Srs. consellers: Antoni Alemany Cladera, Pedro Álvarez Chillida, Cosme 
Bonet Bonet, Rafel Àngel Bosch Sans, Sílvia Cano Juan, Maria Lluïsa Dubon Pretus, 
Juan Flaquer Riutort, Maria José Frau Marí, Jaume Font Barceló, Carmen Garzón 
Pelegrín, Miquel Àngel Grimalt Vert, Joan Lladó Binimelis, Bartomeu Martínez 
Oliver, Joana Lluïsa Mascaró Melià, Clara del Moral Torres, Cristina Moreno Mulet, 
Antoni Nadal Urrea, Antoni Pascual Ribot, Antònia Maria Perelló Jorquera, Andreu 
Prohens Vicens, Maria Rosa Puig Oliver, Josefina Ramis Rigo, Miquel Ramon Matas, 
Antònia Riera Riutort, Damián Ripoll Gálvez, Ana María Rodríguez Arbona, Miquel 
Rosselló del Rosal, Fernando Rubio Aguiló, Maria Pilar Sansó Fuster, Catalina 
Sureda Fons i Maria Vanrell Nicolau. 
 
També hi assisteixen els Hbles. Srs. consellers executius: Joan Font Massot, Isabel 
Maria Oliver Sagreras i Maria Magdalena Tugores Bautista. 
 
Excusen la seva assistència la Sra. Margarita Cabrer González i el Sr. Jaume Garau 
Salas. 
 
Secretari general: Jeroni Miquel Mas Rigo. 
Interventora general: Sra. Elena Montejo Fuentes. 

El Sr. Alemany (PSOE) s’incorpora al punt 8è. 

Ordre del dia: 
 

PRESIDÈNCIA 

1. PRONUNCIAMENT DEL PLE SOBRE EL CARACTER EXTRAORDINARI I 
URGENT DE LA PRESENT SESSIÓ 

2.  ACTA SESSIÓ ANTERIOR (2-12-2010) 

DEPARTAMENT D’HISENDA, OBRES PÚBLIQUES I INNOVACIÓ 

3. AMORTITZACIÓ ANTICIPADA DE PRÉSTEC PER APLICACIÓ DEL RD 
LLEI 8/2010 

4. DONAR COMPTE DE LA RECTIFICACIÓ DE L’INFORME DE LA 
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL CONSELL DE MALLORCA 2009 
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DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL I INTERIOR 

5. RECTIFICACIÓ DE L’ACORD DEL PLE DE DATA 9 DE SETEMBRE DE 
2010 PEL QUE FA A LA RENÚNCIA A DUR A TERME UNA OBRA PER PART 
DE L’AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT I INCLUSIÓ EN EL PLA D'OBRES I 
SERVEIS DE L'ANY 2010 DE NOVES OBRES D’AQUEST MATEIX 
AJUNTAMENT 

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA 

6. PROPOSTA D’ACORD DE REDISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA 
CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ A FAVOR DEL BISBAT DE MALLORCA 
PER A LA RESTAURACIÓ DE DIFERENTS ELEMENTS DEL PATRIMONI 
ECLESIÀSTIC DE LA ILLA AL LLARG DELS ANYS 2010 I 2011. 

DEPARTAMENT DE CULTURA I PATRIMONI 

7. PROPOSTA D’ACORD DE CREACIÓ DE LA FUNDACIÓ TONI CATANY, 
CENTRE INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA I APROVACIÓ DELS SEUS 
ESTATUTS. 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 

8. PROPOSTA D’ACORD DE RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS 
PRESENTADES I D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE 
L'ARTICLE QUART I DE LA DISPOSICIÓ FINAL DE L’ORDENANÇA FISCAL 
REGULADORA DE LA TAXA DEL TRACTAMENT DELS RESIDUS SÒLIDS 
URBANS DE MALLORCA PER L’ANY 2011. 

Desenvolupament de la sessió 

PRESIDÈNCIA 

PUNT 1. PRONUNCIAMENT DEL PLE SOBRE EL CARACTER 
EXTRAORDINARI I URGENT DE LA PRESENT SESSIÓ 

S’aprova per unanimitat. 

PUNT 2.  ACTA SESSIÓ ANTERIOR (2-12-2010) 

S’aprova per unanimitat. 

DEPARTAMENT D’HISENDA, OBRES PÚBLIQUES I INNOVACIÓ 

PUNT 3. AMORTITZACIÓ ANTICIPADA DE PRÉSTEC PER APLICACIÓ 
DEL RD LLEI 8/2010. 

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

L’article 14 del RDL 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la 
reducció del dèficit públic, declara recursos afectats els derivats de l’aplicació de les mesures de 
reducció dels costos de personal en els exercicis de 2010 i 2011 i que es destinaran, amb l’ordre de 
preferència en què estan relacionats a les següents finalitats:  

a) A sanejar el romament de tresoreria derivat de la darrera liquidació, quan aquest sigui negatiu. 
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b) A disminuir el nivell d’endeutament a llarg termini. 

c) Al finançament d’inversions. 

Respecte al Consell de Mallorca i els seus organismes autònoms es presenten diverses situacions: el 
Consell de Mallorca i els seus organismes autònoms, llevat del Institut d’Esport Hípic de Mallorca, han 
tancat les seves respectives liquidacions amb romanent de tresoreria positiu i només el Consell de 
Mallorca té endeutament a llarg termini. Així dons, s’ha procedit a sanejar el romanent líquid de 
tresoreria de l’IHEM i s’han disminuït les aportacions als demés organismes autònoms per tal 
d’amortitzar anticipadament l’endeutament del Consell.  

Vist l’informe de la interventora general del Consell de data 20 de desembre de 2010, aquest Conseller, 
en ús de les atribucions que li confereix la legislació vigent, formula la següent  

PROPOSTA D’ACORD 

1. Amortitzar anticipadament i parcialment el capital viu del préstec concertat amb el BSCH 
núm. 0049-1853-10-1030041523 per un import de 1.923.601,20 euros 

2. Facultar a l’Honorable Presidenta perquè en nom i representació del Consell de Mallorca, 
pugui signar tots el documents que siguin necessaris per a dur a bon terme aquest acord. 

S’aprova per unanimitat. 

PUNT 4. DONAR COMPTE DE LA RECTIFICACIÓ DE L’INFORME DE LA 
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL CONSELL DE MALLORCA 2009. 

Es dóna compte del informe següent emès per la interventora general del Consell de 
Mallorca: 

La liquidació del pressupost del Consell de Mallorca corresponent a l’exercici 2009 es va tancar amb 
un romanent de tresoreria, tal i com es desprèn de l’aplicatiu de comptabilitat amb el resultat següent: 
 

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/09    

    

1.- FONS LÍQUIDS A LA TRESORERIA   109.835.157,16 

    

2.-DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT   127.190.873,83 

        Del Pressupost Corrent  99.579.339,85  

        De Pressuposts Tancats  29.335.770,74  

        D'operacions No Pressupostàries  395.830,89  

Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva  2.120.067,65  

    

3.- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT   105.197.212,29 

        Del  Pressupost Corrent  88.637.140,22  

        De Pressuposts Tancats  4.042.089,78  

        D'operacions No Pressupostàries  12.517.982,29  

Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva  0,00  

    

I.- ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL(1+2-3)   131.828.818,70 

    

II. Saldos de dubtós cobrament   20.743.224,77 
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III. Excés de finançament afectat   72.061.605,38 

IV.ROMANENT DE TRESORERIA PER A DG (I-II-III) 39.023.988,55 
 
 
Ja en l’informe d’intervenció a la liquidació es va fer constar que el nou aplicatiu de comptabilitat no 
havia pogut fer el càlcul correcte de les desviacions de projectes amb finançament afectat iniciats entre 
2002 i 2008, que es detallen en annex a aquest informe i que provocava que el romanent de tresoreria 
per a despeses generals, xifrat en 39.023.988,55 €, s’havia de minorar en 2.523.095,50 € per tal de 
destinar-ho a finançar les despeses amb finançament afectat que es deriven dels projectes abans 
esmentats. 
 
Una vegada tramitades totes les incorporacions de romaments de despeses amb finançament afectat, 
per la qual cosa s’han analitzat determinats projectes iniciats en 2009, s’ha detectat que el programa de 
comptabilitat ha tingut en compte unes desviacions que, pel cas concret dels projectes esmentats, no 
haurien d’haver format part del càlcul de l’excés de finançament afectat. Com a conseqüència de 
l’anterior, el romanent de tresoreria per a despeses afectades s’ha de minorar per un import de 
3.548.333,77 €, per tal de destinar-ho a finançar despeses generals. 
 
Així dons, la nova classificació del romanent de tresoreria del Consell de Mallorca per a l’exercici 
2009, independentment del que surt del programa de comptabilitat hauria de ser la següent: 
 

- Excés de finançament afectat: 71.036.367,10 € 
- Romanent de tresoreria per a despeses generals: 40.049.226,80 € 

 
La Corporació en resta assabentada. 

DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL I INTERIOR 

PUNT 5. RECTIFICACIÓ DE L’ACORD DEL PLE DE DATA 9 DE 
SETEMBRE DE 2010 PEL QUE FA A LA RENÚNCIA A DUR A TERME UNA 
OBRA PER PART DE L’AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT I INCLUSIÓ 
EN EL PLA D'OBRES I SERVEIS DE L'ANY 2010 DE NOVES OBRES 
D’AQUEST MATEIX AJUNTAMENT. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Cooperació Local i 
Interior: 

DICTAMEN 

El Ple del Consell de Mallorca en sessió ordinari celebrada el dia 9 de setembre de 2010, va adoptar el 
següent acord:  

“1.- Acceptar la renúncia de part de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Puigpunyent per dur a 
terme l’obra “Ampliació Escoleta”  per import de 425.571,78 euros distribuïda en les següents 
anualitats pressupostàries: 

Any PRESSUPOST CIM AJUNTAMENT 
2009 106.665,14 55.000,00 51.665,14 
2010 477.732,52 246.334,34 231.398,18 
2011 240.941,92 124.237,44 116.704,48 

TOTAL 825.339,58 425.571,78 399.767,80 

2.- Autoritzar a l’Ajuntament de Puigpunyent perquè destini 190.602,33 euros de l’import de la 
subvenció concedida per dur a terme l’obra “Ampliació escoleta”corresponent a l’anualitat 2010, al 
finançament de les següents obres:  

- “Millora de la pavimentació i drenatge del pluvials de varis carrers” 
Pressupost: 60.167,02 euros. 
Aportació Consell de Mallorca: 54.150,32 euros. 
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Aportació Ajuntament: 6.016,70 euros. 
 

- “Escoleta infantil municipal” 
Pressupost: 46.484,69 euros. 
Aportació Consell de Mallorca: 37.187,75 euros. 
Aportació Ajuntament: 9.296,94 euros. 
 

- “Adaptació oficina de correus ” 
Pressupost: 17.557,40 euros. 
Aportació Consell de Mallorca: 14.045,92 euros. 
Aportació Ajuntament: 3.511,48 euros. 
 

- “Entrada magatzem escola” 
Pressupost: 21.401,34 euros. 
Aportació Consell de Mallorca: 17.121,07 euros. 
Aportació Ajuntament: 4.280,27 euros. 
 

- “Adequació entrada al poble” 
Pressupost:  53.064,07 euros. 
Aportació Consell de Mallorca: 47.757,66 euros. 
Aportació Ajuntament: 5.306,41 euros. 
 

- “Millores parc verd” 
Pressupost: 22.599,56 euros. 
Aportació Consell de Mallorca: 20.339,61 euros. 
Aportació Ajuntament: 2.259,95 euros.  

3.- Atesa la renúncia de l’Ajuntament de Puigpunyent i vist que l’import adjudicat a l’Ajuntament 
corresponent a l’anualitat de 2010 ascendeix a 246.334,34 euros, la diferencia de 55.732,01 euros que 
retorni a l’aplicació pressupostària 65 94300 76200 corresponent al POS de 2010.” 

A l’esmentat acord es va produir un error amb les quantitats de subvenció, ja que en el quadre del punt 
1 les quantitats reflexades corresponen a les quantitats aprovades, i  una vegada que l’Ajuntament va 
adjudicar l’obra es varen produir baixes, per la qual cosa les quantitats es varen veure modificades. Per 
això, l’acord aprovat s’ha de modificar, atès que les quantitats aprovades i les adjudicades no són les 
mateixes. S’ha d’afegir al punt 1de l’acord el finançament de l’obra una vegada adjudicada i s’ha de 
suprimir el punt 3. 

Atès que amb data 2 de desembre de 2010 la Intervenció General ha fiscalitzat de disconformitat 
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 i Interior elevi al Ple del Consell de Mallorca la següent 
proposta d' 

ACORD 

1.- Resoldre la discrepància existent entre el Departament de Cooperació Local i Interior i la 
Intervenció General manifestant-se a favor de l’esmentat Departament. 

2.- Modificar l’acord del Ple del Consell de Mallorca de dia 9 de setembre de 2010 referit a la  renúncia 
a dur a terme una obra per part de l’Ajuntament de Puigpunyent i a la inclusió en el Pla d'Obres i 
Serveis de l'any 2010 de noves obres d’aquest mateix Ajuntament en el sentit següent: 

2.1.- Afegir el següent paràgraf al final del punt 1: 

El finançament de l’obra una vegada adjudicada va ser el següent:  

Any PRESSUPOST CIM AJUNTAMENT 
2009 80.948,70 41.739,77 39.208,93 
2010 362.553,59 186.944,37 175.609,22 
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2011 182.852,02 94.284,40 88.567,62 
TOTAL 626.354,31 322.968,54 303.385,77 

2.2.- Suprimir el punt 3.  

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

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA 

PUNT 6. PROPOSTA D’ACORD DE REDISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA 
CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ A FAVOR DEL BISBAT DE 
MALLORCA PER A LA RESTAURACIÓ DE DIFERENTS ELEMENTS DEL 
PATRIMONI ECLESIÀSTIC DE LA ILLA AL LLARG DELS ANYS 2010 I 
2011. 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Presidencia: 
 
ANTECEDENTS: 
 
Atès que mitjançant acord del Ple del Consell de Mallorca de dia 2 de desembre de 2010 es va concedir 
una subvenció al Bisbat de Mallorca destinada a la rehabilitació de diversos elements del patrimoni 
eclesiàstic mallorquí al llarg dels anys 2010 i 2011 i es va aprovar el text del conveni de col·laboració 
entre el Bisbat de Mallorca i el Consell de Mallorca en el que es detallen les condicions de l’esmentada 
subvenció. 
 
Atès que reunida la comissió de seguiment de l’esmentat conveni, en sessió de dia 20 de desembre de 
2010, es va acordar proposar la redistribució de la despesa corresponent a la subvenció esmentada per 
tal d’adaptar-la al ritme d’execució de les actuacions subvencionades. 
 
Consta a l’expedient: 
 
Informe-proposta de la secretària tècnica del Departament de Presidència, de data 20 de desembre de 
2010. 
Informe jurídic del cap de servei de la Secretària Tècnica del Departament de Presidència, de data 20 
de desembre de 2010. 
 
 
Atès l’abans exposat, l’Hble. Sr. 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 que adopti el 
següent  
 
A C O R D: 
 

1. Redistribuïr la despesa corresponent a la subvenció del Consell de Mallorca al Bisbat de 
Mallorca destinada a la rehabilitació de diversos elements del patrimoni eclesiàstic mallorquí 
al llarg dels anys 2010 i 2011, acordada mitjançant acord del Ple de 2 de desembre de 2010, 
per tal d’adequar l’import d’adjudicació al termini d’execució i de conformitat amb la següent 
distribució en anualitats: 

 
 
Anualitat 2010: 500,00 euros amb càrrec a la partida núm. 00.92430.78001 del vigent 
pressupost de despeses del Consell de Mallorca i reserva de crèdit número 220100035124, 
destinats al següent projecte: 
 
1. Restauració del retaule de l’Esglèsia d’Algaida. Import: 500,00 euros 
 
Anualitat 2011: 121.500,00 euros amb càrrec a la partida núm. 00.92430.78001 o partida que la 
substitueixi, distribuïts entre els següents projectes: 
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1. Restauració del retaule de l’Esglèsia d’Algaida. Import: 89.500,00 euros 
 
2. Restauració del retaule del monestir de Sant Bartomeu d’Inca. Import: 8.780,00 euros 
 
3. Restauració del quadre de l’Anunciació de Maria del monestir de Sant Bartomeu d’Inca. 
Import: 8.200,00 euros 
 
4. Restauració de la pintura de Sant Francesc de Borja de la parròquia de Santa Creu de Palma. 
Import: 7.803,00 euros 
 
5. Restauració de l’ escultura de la Mare de Déu Morta del Museu Diocesà. Import: 7.217,00 
euros 

 
2. Notificar aquest acord al beneficiari de la subvenció i a la Intervenció General. 
 
S’aprova per unanimitat. 

DEPARTAMENT DE CULTURA I PATRIMONI 

PUNT 7. PROPOSTA D’ACORD DE CREACIÓ DE LA FUNDACIÓ TONI 
CATANY, CENTRE INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA I APROVACIÓ 
DELS SEUS ESTATUTS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Cultura i Patrimoni: 

El Consell de Mallorca, mitjançant proposta del Conseller Executiu de Cultura i Patrimoni, planteja 
crear la Fundació TONI CATANY-CENTRE INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA, juntament amb 
l’artista Toni Catany i l’Ajuntament de Llucmajor, a l’empara de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, 
de fundacions. 

El projecte Toni Catany-Centre Internacional de Fotografia l’impulsa la voluntat del fotògraf Toni 
Catany de llegar el seu patrimoni –casa a Llucmajor, col·lecció d’obra pròpia, col·lecció d’obra d’altres 
artistes– a una fundació que el pugui gestionar.  

Aquest llegat és el punt de partida per crear una institució destinada a la promoció de la cultura 
fotogràfica a Mallorca, amb activitats de qualitat, referent en el territori insular i fora d’ell i 
diferenciada de la resta per la qualitat de la seva programació, amb una doble vocació de realitzar una 
tasca cap al públic local i tenir un paper propi en el panorama global. 

La Fundació Toni Catany-Centre Internacional de Fotografia, amb els fundadors Toni Catany, Consell 
de Mallorca i Ajuntament de Llucmajor, té com a  finalitats bàsiques, d'acord amb l'art. 5 de la proposta 
d’ Estatuts: 

a) Crear i gestionar un centre internacional de fotografia que pugui esdevenir una institució activa amb 
projecció local i global per al foment de la cultura fotogràfica. 

b) Catalogar, conservar, investigar i difondre el llegat de Toni Catany. 

c) Catalogar, conservar, investigar, adquirir i reunir el llegat del fotògraf Tomàs Monserrat. 

La iniciativa d’impulsar la creació de la Fundació Toni Catany - Centre Internacional de Fotografia es 
presenta, com l’oportunitat idònia per tal de bastir un projecte ambiciós i alhora viable. El projecte es 
basa en dos eixos d’actuació. En primera instància, la preservació a Mallorca del llegat fotogràfic i 
patrimonial de l’artista. En segon lloc, la creació d’una institució de referència en la promoció de la 
cultura fotogràfica a Mallorca, que situï Llucmajor i Mallorca en el panorama internacional pel que fa a 
l’art i la fotografia, focus d’activitats de qualitat i motivació per a un turisme cultural de qualitat. 

Les especials característiques que conformen el dia a dia d’un centre cultural, necessiten una manera de 
funcionar àgil, directa i flexible. Per tant, s’ha de cercar una forma jurídica amb una organització 
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pròpia que dirigesqui el Centre, que, amb les aportacions dels socis, sigui capaç d’enfrontar-se 
directament a les vicissituds que en pugui generar. No obstant això, les fundacions del sector públic se 
sotmeten  a la legislació administrativa en aspectes com contractació, personal, subvencions i control 
financer. 

La Fundació Toni Catany-Centre Internacional de Fotografia és una fundació del sector públic, ja que 
es constitueix amb l’aportació majoritària de l’administració. 

En aquest sentit, hem de tenir en compte que el Consell de Mallorca, a l’hora d’agilitar el funcionament 
dels seus dos centres culturals,  Teatre Principal i  Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai 
Bonet, optà per la forma jurídica de fundació per considerar que era la idònia per al bon 
desenvolupament de les activitats que s’hi fan. 

Recentment, també amb el mateix raonament, el Consell de Mallorca, ha constituït la Fundació 
Mallorca Turisme. 

La fundació es configura com a entitat de caràcter privat, creada a l’empara de la Llei estatal de 
fundacions, aplicable a les Illes Balears, atès que no s’ha aprovat cap llei autonòmica que  les reguli 
(exceptuant-ne les del sector públic de l’administració de la Comunitat Autònoma) amb plena 
personalitat jurídica, que adquireix des de la data de la inscripció de l’escriptura pública de constitució 
en el Registre de fundacions i sotmesa a la legislació administrativa, com a fundació del sector públic,  
en aspectes com contractació, personal, subvencions i control financer. 

D'acord amb l'art. 172 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes 
Balears, els acords per constituir fundacions privades i participar en la seva creació s’han d’adoptar 
amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, i han de 
complir els requisits legals establerts per disposar dels seus béns. 

Atès l’informe favorable sobre els aspectes jurídics, emès per la cap del Servei Jurídic Administratiu 
del Departament de Cultura i Patrimoni. 

Atès l’informe favorable de la Secretaria General emès dia 17 de desembre de 2010 (Addenda al seu 
informe de data 26 de novembre de 2010). 

Atès l’informe favorable de fiscalització de la Intervenció General amb número 171/10. 

La competència per resoldre correspon al Ple del Consell de Mallorca. 

Per tot això el Conseller Executiu del Departament de Cultura i Patrimoni, proposa, en virtut de la lletra 
e) de l'article 31 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca i amb l’informe previ de la Comissió 
informativa General i de Comptes, elevar al Ple del Consell de Mallorca aquesta proposta perquè 
prengui els següents 

ACORDS 

1- Crear la Fundació TONI CATANY-CENTRE INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA, 
juntament amb l’artista Toni Catany i l’Ajuntament de Llucmajor, i aprovar els seus Estatuts 
i l’escriptura fundacionals, el contingut dels quals consta a l’Annex que acompanya aquesta 
proposta. 

2- Sotmetre’ls a informació pública mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí 
Oficial de les Illes Balears, per un termini de trenta dies, per tal que totes les persones que hi 
estiguin interessades puguin examinar l’expedient i formular les al·legacions que estimin 
pertinents. Si no es presenten al·legacions l’acord s’elevarà a definitiu sense cap altre tràmit. 

3- Aportar-hi 15.000.- € amb càrrec a la partida 20.33350.48900, del pressupost vigent del 
Consell de Mallorca que, juntament amb els 15.000.- € que aporta l’Ajuntament de 
Llucmajor constitueixen la dotació inicial de la fundació.  

4- Aportar-hi 54.000.- € amb càrrec a la partida 20.33350.48900 “Altres transf. Fundació C. 
Intern. Fotografia Toni Catany” del pressupost del Consell de Mallorca per a l’exercici 2011. 
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5- Adoptar el compromís de fer-hi les aportacions del pressupost del Consell de Mallorca 
destinades a subvenir a les necessitats de la fundació. 

6- Nomenar les següents persones perquè representin el Consell de Mallorca en el Patronat de la 
Fundació, exercint el càrrec de vocal, conformement amb l’article 11 dels Estatuts: 

María José Mulet Gutiérrez 

Guillem Frontera i Pascual 

Gabriel Pons Homar 

7- Facultar l’Hble. Sra. Presidenta d’aquest Consell de Mallorca per a subscriure tots els 
documents necessaris per a la constitució de l’esmentada Fundació. 

Tot això conformement amb l’article 172 de la Llei  20/2006, municipal i de règim local de les Illes 
Balears i per analogia amb els articles 102.1. de la Llei  20/2006, municipal i de règim local de les 
Illes Balears i, en concordança amb l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i l’article 56 del RDL 
781/1986, de 18 d’abril, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de 
règim local.  

FUNDACIÓ TONI CATANY - CENTRE INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA 

ESTATUTS 

CAPÍTOL I 

DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1 

Amb la denominació FUNDACIÓ TONI CATANY - CENTRE INTERNACIONAL DE 
FOTOGRAFIA, l’artista Antoni Catany Jaume (en endavant, Toni Catany), el Consell Insular de 
Mallorca i l’Ajuntament de Llucmajor constitueixen amb caràcter indefinit una fundació privada, 
dotada de personalitat jurídica pròpia i capacitat d’obrar plena, el patrimoni de la qual es troba afectat 
amb caràcter permanent a l’assoliment de les finalitats d’interès general que es preveuen en l’article 5 
d’aquests Estatuts. 

Article 2 

La Fundació es regeix per la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions, per la legislació que 
completa i desenvolupa aquesta disposició i per aquests Estatuts. El Consell Insular de Mallorca i 
l’Ajuntament de Llucmajor actuen d’acord l’article 172 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, 
municipal i de règim local de les Illes Balears. 

Article 3 

La Fundació té el seu domicili a Llucmajor (Mallorca), carrer Convent núm. 31.  

Article 4 

La Fundació duu a terme principalment les seves activitats en el territori de les Illes Balears, sens 
perjudici que, d’acord amb la seva planificació, pugui realitzar actuacions concretes en qualsevol indret 
del món. 

Article 5 

Les finalitats bàsiques de la Fundació són: 
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a) Crear i gestionar un centre internacional de fotografia que pugui esdevenir 
una institució activa amb projecció local i global per al foment de la 
cultura fotogràfica. 

b) Catalogar, conservar, investigar i difondre el llegat de Toni Catany. 

c) Catalogar, conservar, investigar, adquirir i reunir el llegat del fotògraf 
Tomàs Monserrat. 

Article 6 

1. Per tal de dur a terme les finalitats indicades en l’article anterior, la Fundació pot exercir les facultats 
civils i administratives pròpies de tota persona jurídica. A més, correspon a la Fundació elaborar i 
aprovar un Reglament d’organització i funcionament, en el qual s’han d’establir a més els principis i 
les regles de funcionament dels serveis que han de constituir el Centre Internacional de Fotografia. 

2. En les seves activitats, la Fundació se sotmet als ordenaments civil, mercantil, laboral, administratiu 
i tributari que, per raó de la matèria, siguin d’aplicació en cada situació o relació jurídica. Així mateix, 
la Fundació queda subjecta, en els aspectes que pertoqui, a la normativa aplicable a les entitats del 
sector públic, especialment en els àmbits de la contractació, les subvencions i ajudes, i la selecció del 
seu personal. 

Article 7 

El Patronat té llibertat plena per determinar les activitats de la Fundació en el marc de les finalitats 
fundacionals. A aquest efecte, aprova plans i programes d’actuació. 

Article 8 

1. D’acord amb els principis d’imparcialitat i no discriminació en relació amb la determinació de les 
persones beneficiàries, les activitats fundacionals han de beneficiar a la ciutadania en general i a 
aquells col·lectius que, per raons específiques, puguin ser destinataris de determinats activitats o 
serveis. 

2. La Fundació ha de donar informació suficient i adequada de les seves finalitats, del serveis que 
gestiona i de les activitats que organitza. 

Article 9 

La Fundació ha de destinar el seu patrimoni a les finalitats fundacionals en els termes establertes per la 
legislació de fundacions i per aquests Estatuts. 

CAPÍTOL II 

EL GOVERN DE LA FUNDACIÓ 

Article 10 

El Patronat és l’òrgan de govern, representació i administració de la Fundació, al qual li corresponen 
les funcions que li assignen la llei i aquests Estatuts. 

Article 11 

El Patronat està integrat per un mínim de tretze membres, tots ells amb veu i vot, i es conforma en els 
termes següents: 

- President: Sr. Toni Catany. 
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- Vicepresident primer: el conseller competent en matèria de cultura del Consell Insular de 
Mallorca, o l’alt càrrec d’aquesta institució que el substitueixi. 

- Vicepresident segon: el batlle de Llucmajor, o el regidor de l’Ajuntament de Llucmajor 
que el substitueixi. 

- Vocals: tres persones designades pel sr. Toni Catany, tres persones designades pel Consell 
de Mallorca, una persona designada per l’Ajuntament de Llucmajor i el director de la 
Fundació. 

- Secretari: una persona designada pel Patronat, a proposta del president. 

- Tresorer: una persona designada pel Patronat, a proposta del vicepresident primer. 

Article 12 

Les institucions o administracions, diferents de les esmentades en aquest capítol, que decideixin 
contribuir regularment al finançament de les activitats de la Fundació, podran estar representades en el 
Patronat, si així ho decideix aquest òrgan per majoria absoluta. En qualsevol cas, el nombre total 
d’aquest nous patrons no podrà excedir de tres. 

Article 13 

1. Els patrons que ho siguin per raó del seu càrrec en una administració pública perden aquella condició 
automàticament quan cessen en el càrrec públic. 

2. Els patrons designats pels fundadors, llevat del director de la Fundació, exerceixen les seves 
funcions per un període de cinc anys, transcorreguts els quals poden ser renovats en el seu càrrec. 
Aquests patrons han de ser persones d’honestedat reconeguda i de solvència acreditada en el seu àmbit 
professional.  

3. Al menys la meitat dels patrons designats pels fundadors han d’estar vinculats professionalment a 
l’àmbit de l’art, de la fotografia o de la cultura. 

4. Els membres del Patronat exerceixen les seves funcions amb lleialtat a la voluntat dels fundadors i 
amb independència de criteri. 

Article 14 

1. Correspon al Patronat: 

a) Dirigir i administrar al Fundació, com també representar-la en tots els àmbits i davant 
qualsevol institució, entitat o persona. 

b) Aprovar el Reglament d’organització i funcionament. 

c) Aprovar el pressupost anual. 

d) Aprovar els plans i programes d’actuació. 

e) Aprovar l’inventari de béns, els comptes anuals, la memòria anual d’activitats i qualsevol altre 
document de contengut econòmic exigit per la legislació vigent. 

f) Acordar la modificació o l’extinció de la Fundació i determinar el destí final dels béns i drets 
fundacionals, en els termes establerts en aquests Estatuts. 

g) Designar el director de la Fundació i aprovar i modificar la plantilla del personal. 
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h) Adoptar els criteris generals sobre els preus dels serveis i els productes que presti o ofereixi la 
Fundació. 

i) Aprovar la signatura dels contractes quan el preu sigui superior a l’establert a aquest efecte en 
el Reglament d’organització i funcionament. 

j) Ordenar les despeses que no estiguin atribuïdes a altres òrgans.  

k) Qualsevol altra funció no atribuïda a un altre òrgan. 

2. Per al millor exercici de les seves funcions, el Patronat pot crear comissions específiques per a 
matèries determinades, les quals han de estar integrades per un nombre de patrons no superior a set. 
Aquests òrgans han de ser presidits pel president del Patronat o pel vicepresident primer. 

Article 15 

1. El Patronat es reuneix en sessió ordinària un mínim de dues vegades l’any i, en sessió extraordinària, 
quan ho decideixi el president o quan ho sol·licitin per escrit qualsevol dels vicepresidents o un mínim 
de set patrons, sempre que concretin els punts que han de ser inclosos en l’ordre del dia. En aquests 
casos, la sessió ha de tenir lloc en els set dies següents al de la recepció de la sol·licitud. 

2. Per a la vàlida constitució del Patronat és necessària l’assistència del president o d’un vicepresident, 
i de la meitat dels membres del Patronat. 

3. El règim de convocatòries, d’adopció d’acords i de funcionament del Patronat és el determinat en el 
reglament d’organització i funcionament d’acord amb aquests Estatuts. 

Article 16 

1. El Sr. Toni Catany exerceix el càrrec de president amb caràcter vitalici.  

2. Produïda la vacant del senyor Catany, serà president el vocal que hagi designat aquest per un període 
de cinc anys. Transcorregut aquest termini, el Patronat ha de designar, per majoria absoluta, un nou 
president.  

3. Acabat el mandat a què fa referència l’apartat anterior, la designació per al càrrec de president s’ha 
de fer per períodes de quatre anys.  

4. En cas d’absència, de malaltia o d’altra causa legal o reglamentària, la presidència l’assumeix el 
vicepresident primer i, en el seu defecte, l’assumeix el vicepresident segon.  

Article 17 

1. El president, els vicepresidents, el secretari i el tresorer exerceixen les funcions que, per a aquests 
càrrecs, preveuen la legislació de fundacions i el reglament d’organització i funcionament de la 
Fundació. 

2. Correspon al president la representació jurídica de la Fundació davant qualsevol institució, òrgan 
administratiu o òrgan judicial quan no correspongui a un altre òrgan. 

Article 18 

1. El Patronat nomena i cessa lliurament el director de la Fundació entre persones de solvència 
acreditada en l’àmbit de la creació artística i/o gestió cultural. A aquest efecte, ha d’establir els 
procediments públics de selecció que consideri adients d’acord amb els principis que regeixen la 
selecció de personal en les entitats integrants del sector públic. 

2. El director està vinculat a la Fundació per un contracte laboral i percep les retribucions anuals que 
estableix el Patronat. 
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3. Correspon al director: 

a) Dirigir el funcionament de la Fundació d’acord amb les directrius generals, els criteris i la 
planificació establerts pel Patronat. 

b) Elaborar i presentar al Patronat els plans i els programes d’actuació, que tenen caràcter anual o 
plurianual. 

c) Elaborar i presentar al Patronat l’avantprojecte de pressupost de la Fundació. 

d) Dirigir el personal al servei de la Fundació i organitzar i supervisar els serveis i les tasques 
que han de realitzar els empleats. 

e) Executar els acords del Patronat i els plans i els programes aprovats per aquest òrgan. 

f) Representar jurídicament la Fundació per delegació del president o del Patronat. 

g) Adoptar les mesures adients d’inventari, catalogació, conservació i exposició dels fons 
artístics i culturals de la Fundació. 

h) Adoptar les mesures de gestió econòmica, contractual, patrimonial i de bona administració 
previstes en aquests Estatuts i en la legislació de fundacions, quan no siguin competència del 
Patronat. 

i) Impulsar, dirigir i supervisar l’elaboració de webs, bases de dades, publicacions i altres 
materials d’informació, difusió i publicitat dels serveis i activitats de la Fundació. 

j) Fer-se càrrec de les relacions ordinàries amb les institucions i entitats públiques i privades que 
entrin en contacte amb la Fundació, com també de les relacions ordinàries amb els mitjans de 
comunicació. 

k) Elaborar i presentar al Patronat la memòria anual d’activitats fundacionals. 

l) Qualsevol altre que li sigui confiada pel Patronat en consonància amb les funcions del càrrec 
de director. 

Article 19 

El Patronat pot acordar la creació d’un Consell Assessor integrat per un màxim de deu persones 
expertes en els àmbits artístic, cultural, econòmic, social o jurídic, per a l’exercici de les funcions 
següents: 

a) Emetre informes i parers amb relació amb les consultes que formulin el Patronat o el seu 
president. 

b) Informar, a petició del Patronat o del seu president, sobre el projecte de pressupost i els 
projectes de plans d’actuació de la Fundació. 

c) Formular observacions i propostes en relació amb les activitats de la Fundació i, en especial, 
sobre el funcionament del Centre Internacional de Fotografia. 

d) Assistir a les sessions conjuntes Patronat-Consell Assessor quan les convoqui el president del 
Patronat per debatre qüestions de relleu per a les activitats de la Fundació. 

Article 20 

D’acord amb el Reglament d’organització i funcionament de la Fundació, el Patronat pot crear els 
òrgans de suport i els grups de treballs, permanents o no, que consideri necessaris per a l’assoliment 
eficaç de les finalitats fundacionals. 
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CAPÍTOL III 

PATRIMONI I GESTIÓ ECONÒMICA 

Article 21 

1. El patrimoni de la Fundació està integrat per la dotació inicial, constituïda pels béns i els drets 
aportats en l’acte fundacional, i pels béns i drets de qualsevol naturalesa que la Fundació adquireixi o 
incorpori per qualsevol títol. 

2. La dotació inicial queda conformada per les aportacions següents: 

2.1. El senyor Toni Catany aporta, exclusivament per al compliment de les finalitats fundacionals, 
els béns i drets següents: 

a) El depòsit de l’obra pròpia, com a instrument per al desenvolupament de les activitats 
fundacionals, conservant-ne el senyor Catany, amb caràcter vitalici, la propietat i els drets 
econòmics derivats de l’ús i l’explotació de determinats originals i negatius fotogràfics. 
Aquests drets s’incorporaran al patrimoni fundacional amb caràcter ple i definitiu quan així 
ho decideixi el sr. Catany o quan es produeixi el seu traspàs. 

b) La cessió de les col·leccions fotogràfiques d’altres autors. 

c) La cessió de la col·lecció de càmeres fotogràfiques de diverses èpoques. 

d) La cessió del fons bibliogràfic sobre fotografia. 

2.2 El Consell de Mallorca aporta les dotacions econòmiques inicials adreçades a la posada en 
funcionament del Centre Internacional de Fotografia, valorades en 15.000 euros.  

2.3 L’Ajuntament de Llucmajor aporta, per a la finalitat expresada, la quantitat de 15.000 euros.  

3. Així mateix, han d’integrar-se en el patrimoni fundacional, en règim de cessió d'ús, les aportacions 
següents del Consell de Mallorca: 

a) L’immoble situat al carrer Convent núm. 31 de Llucmajor, que va adquirir aquesta institució 
i que era la casa natal del fotògraf Tomàs Monserrat, una vegada que s’hi hagin dut a terme 
les transformacions necessàries per a la creació del Centre Internacional de Fotografia amb 
càrrec als fons previstos en el Conveni de Col·laboració formalitzat entre l’Administració de 
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell de Mallorca en matèria d’actuacions 
per al desenvolupament de les inversions de l’Estat a les Illes Balears, signat el 29 d’octubre 
de 2009. Per a l’execució del projecte de creació de centre, l’immoble tendrà la consideració 
de bé patrimonial. 

b) L’immoble cedit al Consell de Mallorca pel senyor Toni Catany, una vegada que s’hi hagin 
dut a terme les transformacions necessàries per a la creació del Centre Internacional de 
Fotografia amb càrrec als fons previstos en el Conveni de Col·laboració formalitzat entre 
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell de Mallorca en 
matèria d’actuacions per al desenvolupament de les inversions de l’Estat a les Illes Balears, 
signat el 29 d’octubre de 2009. 

4. El Consell de Mallorca iniciarà la tramitació per a la cessió d'ús, de caràcter indefinit, dels immobles 
descrits als apartats a) i b) a la Fundació, una vegada acabades les obres del projecte, conformement 
amb la legislació patrimonial aplicable i comptant amb el vist-i-plau de l’Administració de la 
Comunitat Autònoma, que n’ha aportat els fons per a la realització del projecte, en virtut del conveni de 
col·laboració subscrit el 29 d’octubre de 2009 amb el Consell de Mallorca. 

5. L’immoble propietat del senyor Toni Catany, situat al carrer Cardenal Rossell, núm. 4, de Llucmajor 
(ja esmentat en la lletra b de l’apartat 3), se cedeix al Consell de Mallorca amb el gravamen següent: el 
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senyor Toni Catany es reserva, amb caràcter vitalici, l’usdefruit d’un apartament de 80 m2. Aquest 
espai, que serà determinat en el corresponent projecte arquitectònic, podrà ser objecte de cessió 
temporal per a allotjar persones convidades pel senyor Catany i que realitzin activitats d’estudi o de 
recerca vinculades a la Fundació. Una vegada que entri en funcionament el Centre Internacional de 
Fotografia, la Fundació no podrà adoptar cap mesura de restricció o d’eliminació de l’usdefruit. El 
sacrifici total o parcial d’aquest dret comportarà per a la Fundació i per a les administracions 
fundadores l’obligació d’indemnitzar els perjudicis causats al senyor Catany. 

L’immoble del carrer Cardenal Rossell, núm. 4, de Llucmajor, se cedeix al Consell Insular de 
Mallorca, en escriptura pública, per tal que aquesta institució pugui executar les obres que han de 
conduir a la creació i condicionament del Centre Internacional de Fotografia, amb la condició que el 
Consell realitzi aquestes obres en un termini determinat i que, una vegada acabades aquestes i iniciat el 
funcionament del Centre Internacional de Fotografia, cedeixi indefinidament l'ús d’aquest bé a la 
Fundació. Tot això en el ben entès que, si la Fundació es dissol en vida del senyor Toni Catany, aquest 
podrà reclamar del Consell de Mallorca, en els termes de l'escriptura pública esmentada, la 
indemnització corresponent al valor de l'immoble originàriament cedit, de la qual no es podrà 
descomptar quantitat alguna derivada de la constitució o de l'ús de l'usdefruit de l'apartament de 80 m2 
abans esmentat. 

6. Per al finançament de les seves activitats i, en especial, del Centre Internacional de Fotografia, la 
Fundació compta amb els recursos següents: 

a) Les aportacions anuals aprovades pels òrgans competents del Consell Insular de Mallorca, de 
l’Ajuntament de Llucmajor i de qualsevol altra institució o ens públic representat en el 
Patronat de la Fundació. 

b) Les subvencions o ajudes econòmiques procedents de qualsevol institució o ens públic. 

c) Les donacions, ajudes econòmiques, herències i llegats procedents de persones físiques o de 
persones jurídiques privades, prèvia acceptació per part del Patronat. 

d) Els ingressos procedents de la gestió del patrimoni fundacional i de l’explotació, quan 
escaigui, dels drets de venda i reproducció de les fotografies incorporades a l’esmentat 
patrimoni. 

e) Els ingressos procedents de la prestació de serveis per part de la Fundació que hagin estat 
objecte de contractació o de concertació amb entitats públiques o privades. 

f) Els ingressos derivats de les activitats del Centre Internacional Fotografia, inclosos en tot cas 
els derivats de la prestació de serveis i els corresponents a la venda d’entrades i productes. 

Article 22 

1. El Patronat, el director i la resta d’òrgans duen a terme la gestió econòmica i patrimonial de la 
Fundació d’acord amb la legislació aplicable i aquests estatuts, tot respectant els principis d’eficàcia, 
bona administració i transparència en la gestió. 

2. Quan així ho prevegi la legislació de règim local o la normativa aplicable a les entitats del sector 
públic, l’activitat econòmica de la Fundació quedarà sotmesa als actes de control dels òrgans 
competents i, en especial, als previstos per la legislació reguladora de les hisendes locals per al sector 
públic insular. 

Les operacions de crèdit que pugui formalitzar la Fundació requeriran autorització prèvia del Ple del 
Consell de Mallorca. 

3. L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural. 

4. Anualment, el Patronat ha de formular l’inventari, els comptes anuals de l’entitat i qualsevol altra 
document de contengut econòmic exigit per la legislació de fundacions. 
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CAPÍTOL IV 

MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS 

Article 23 

Qualsevol modificació d’aquests estatuts ha de comptar amb l’autorització de les administracions 
fundadores i ha de ser aprovada pel Patronat amb el vot favorable de les dues terceres parts dels seus 
membres. 

Article 24 

Si alguna de les institucions o administracions públiques presents en el Patronat renuncia a tenir-hi 
representació, haurà de comunicar-ho al Patronat amb al menys dos mesos d’antelació. Aquesta decisió 
no impedirà que s’exigeixi a la institució o administració corresponent el compliment dels 
compromisos de finançament pendents per a l’exercici pressupostari en el qual es produeix la renúncia. 

CAPITOL V 

EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ 

Article 25 

La Fundació només es pot dissoldre en els supòsits que estableix l’article 31 de la Llei 50/2002, de 26 
de desembre.  

Article 26 

1. Excepte en cas de fusió, l’extinció de la Fundació determina l’obertura del procediment de 
liquidació, d’acord amb la legislació aplicable. 

2. En cas d’extinció de la Fundació, correspon al Patronat determinar la cessió dels béns o de les 
quantitats econòmiques corresponents a una o més de les administracions representades al Patronat, o 
també a una entitat que persegueixi finalitats culturals o formatives anàlogues a les de la Fundació. 

3. Sens perjudici de les competències que corresponen al Protectorat, els fundadors han d’actuar de 
manera que, en cas d’extinció, s’afavoreixi la continuïtat del Centre Internacional de Fotografia en la 
mateixa ubicació i la unitat dels fons artístics i culturals aportats a la Fundació. 

CAPITOL VI 

RÈGIM ESPECIAL PER A DETERMINATS ACTES 

Article 27 

1. Les decisions preses pels representants designats pel Consell Insular de Mallorca i per l’Ajuntament 
de Llucmajor en el Patronat hauran de ser ratificades per acord del Ple d’aquestes institucions en els 
casos següents: 

a) La transformació, fusió, dissolució o qualsevol altra forma d’extinció de la Fundació. 

b) Els actes de liquidació i les altres actuacions derivades de l’extinció de la Fundació. 

c) La modificació dels estatuts fundacionals. 

d) Els actes del Patronat que impliquin pèrdua del caràcter de fundació del sector públic. 

e) L’alienació o el gravamen dels béns i els drets de la Fundació, integrants de la dotació 
inicial, quan el valor de l’operació corresponent superi els 150.000 €. 
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2. Si, en el termini de quaranta dies comptadors des la sessió corresponent del Patronat, les 
administracions fundadores no ratifiquen expressament les decisions a què fa referència l’apartat 1, 
aquestes no es podran tenir com a vàlides. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA 

1. Les aportacions anuals destinades al finançament de la Fundació, seran determinades en el seu 
moment pels òrgans competents del Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Llucmajor. 

2. En qualsevol cas, les administracions fundadores s’obliguen a seguir el programa de dotacions 
econòmiques anuals expressat en l’escriptura fundacional. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA 

1. Les administracions fundadores es comprometen a adoptar les mesures adients per tal que el Centre 
Internacional de Fotografia entri en funcionament abans de dia 1 de gener de 2014. Si, arribada aquesta 
data, aquest Centre no es trobàs en funcionament, el senyor Toni Catany podrà revocar lliurament les 
cessions de béns immobles i mobles que hagués fet en favor de la Fundació o de qualsevol de les 
administracions fundadores. 

2. Això no obstant, vençut el termini inicial establert, aquest podrà ser ampliat per acord unànime dels 
fundadors fins al dia 1 de gener de 2016. 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA 

La composició inicial del Patronat és la que s’estableix en l’escriptura pública de constitució de la 
Fundació. En el termini de sis mesos des de que es constitueixi formalment el Patronat, la composició 
d’aquest òrgan s’haurà d’adequar a les regles establertes en aquests Estatuts. 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA 

Amb caràcter provisional, mentre s’executin en l’immoble del carrer Convent núm. 31 de Llucmajor, i 
en el que aporti el senyor Toni Catany, les actuacions previstes per a la creació del Centre Internacional 
de Fotografia, el domicili fundacional serà al carrer Fra Joan Garau núm. 2 de Llucmajor. 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA 

Mentre no estiguin en funcionament les dependències del Centre Internacional de Fotografia, a 
Llucmajor, queda en suspens l’obligació d’aportació de determinats béns mobles que assumeix el 
senyor Toni Catany d’acord amb l’article 21, apartat 2.1, d’aquests Estatuts. Això no obstant, el 
Patronat i el senyor Toni Catany poden acordar en qualsevol moment la cessió i/lo el dipòsit temporal 
d’aquests béns a la Fundació per a finalitats pròpies d’aquesta i, en particular, per a activitats d’estudi, 
recerca, exposició i difusió. 

DISPOSICIÓ FINAL 

L’entrada en vigor dels Estatuts es produeix a partir de l’endemà de la publicació d’aquests en el 
Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

El Sr. FONT MASSOT (conseller executiu de Cultura i Patrimoni) diu que l’any 2008 
el Departament de Cultura i Patrimoni i l’Ajuntament de Llucmajor varen iniciar el 
procés de negociació i d’estudi per a la constitució de la Fundació Toni Catany Centre 
Internacional de Fotografia. 

Aquest és un centre que neix amb un doble objectiu: per una banda, preservar i 
difondre el llegat fotogràfic i patrimonial de Toni Catany i, per una altra banda, crear 
una institució de referència que situï l’illa de Mallorca en el panorama artístic 
internacional com a punt clau i estratègic en l’art de la fotografia. 
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Toni Catany és un fotògraf de dilatada i brillant carrera artística reconeguda, entre 
d’altres, amb la distinció Chevallier de l’ordre de les arts i de les lletres de França en 
1981; el Premi Nacional d’Arts Plàstiques de la Generalitat de Catalunya en 2001; el 
Premi Nacional de Fotografia del Ministeri de Cultura en 2001 i el Premi Ramon Llull 
del Govern de les Illes Balears en 2003. 

En definitiva, té un gran recorregut que ha generat un important fons de negatius i 
positius que formaran part de la cessió que l’artista aporta a la Fundació a més de tota 
la seva col·lecció particular sobre la història de la fotografia en la qual s’inclouen 
obres de fotògrafs capdavanters i llibres de referència així com altre material 
relacionat amb la fotografia. 

Tot i que el panorama cultural de Mallorca va despertant d’una llarga letargia, tant pel 
que fa a la programació com per la creació de nous equipaments culturals, és ben cert 
que queda una sèrie de llacunes que les institucions tenen el deure i l’obligació 
d’omplir. 

Malgrat que els diferents museus tenen una especial atenció amb les seves 
col·leccions de fotografia, ens manca un punt de referència i, per aquest motiu, creu 
que és fonamental que avui es posin les bases per a la creació d’aquest centre i, 
sobretot, que ho facin amb el consens de tots els grups polítics que actualment formen 
part del Consell de Mallorca perquè això, sense dubtes, garantirà la continuació del 
projecte. 

Per tot això, des del Departament de Cultura i Patrimoni proposen al Ple que es creï, 
mitjançant l’aprovació dels seus Estatuts i de l’Acta Fundacional, la Fundació Toni 
Catany Centre Internacional de Fotografia, juntament amb l’artista Toni Catany i 
l’Ajuntament de Llucmajor, com a fundació del sector públic de caràcter privat. 

Aquesta Fundació neix amb la clara intenció d’obrir-se cap a fora i servir per 
catalogar, conservar, investigar i difondre l’obra de Toni Catany però que, alhora, 
sigui un centre dinàmic, actiu i amb vocació internacional. 

Es tracta de crear una cultura fotogràfica en un espai propi i amb una sèrie d’activitats 
que li donin sentit i que esdenvengui impulsor de l’art local tant per la recuperació 
d’artistes com per la projecció de fotògrafs actual amb exposicions temporals. Un 
centre, en definitiva, on es creïn activitats de promoció del llenguatge fotogràfic com 
festivals, certàmens i congressos.  

Aquest és un projecte ambició i viable, pensat en tots els sentits per a la gent 
d’aquesta illa que trobarà en aquesta nova infraestructura un espai on conèixer una 
altra part de la nostra història i tenir una finestra oberta cap al futur artístic però també 
un espai que generarà llocs de feina i que atraurà molts dels turistes que ens visiten, és 
a dir, que serà un reclam, en l’àmbit de la cultura, que ajudarà a incrementar l’atractiu 
de Mallorca durant tot l’any. 

Aprofita la intervenció per agrair al Sr. Toni Catany el seu entusiasme i interès per tal 
que la seva obra i la seva col·lecció passi a ser de tots els mallorquins i mallorquines. 
Aquest és un privilegi que no s’hauria tengut si no hagués estat pel esforços i la 
il·lusió de l’artista per dur endavant el seu projecte. 

Igualment vol agrair la voluntat i la predisposició total i absoluta de l’Ajuntament de 
Llucmajor per fer arribar el projecte a bon terme així com també la feina feta per la 
seva predecessora, Sra. Joana Lluïsa Mascaró, per creure-hi i iniciar aquest projecte ja 
que, sense la seva força, no serien avui aquí. 
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Per acabar, també vol donar les gràcies a totes aquelles persones que, d’ençà que es 
començà a parlar de la Fundació Toni Catany fins ara, han treballat i treballen per tal 
que sigui possible i ressalta el fet que, tot i no tenir encara un espai físic, hi ha molta 
feina feta ja. 

Avui, gràcies a tots ells, la Fundació Toni Catany Centre Internacional de Fotografia 
serà ja una realitat.  

El Sr. MARTÍNEZ (PP) diu que, com deia el Sr. conseller de Cultura i Patrimoni, 
avui és un dia important per Mallorca, important per la cultura i important per un 
llenguatge artístic com és la fotografia. 

Avui duen a aprovació aquests Estatuts i des del Partit Popular volen anticipar que el 
seu vot serà favorable a aquesta aprovació inicial malgrat que, per ventura, no estan 
gaire d’acord amb les formes. 

L’esperit dels Estatuts, aquest document guia que ha de regir la Fundació Toni Catany 
–els seus designis i els seus projectes–, ha de tenir una sèrie d’elements vertebrals.  

Tot seguit aprofita per enviar una cordial salutació en nom del seu Grup al Sr. Jaume, 
batle de Llucmajor, al Sr. Catany i al Sr. Garau, presents a la sala i anuncia que farà 
una sèrie de matisos i aportacions d’idees que considera important reflectir en aquest 
Ple. 

Aquest centre –i cal tenir-ho molt en compte– ret homenatge a una de les figures 
cabdals i imprescindibles del panorama artístic contemporani dins el món de la 
fotografia. Amb aquest esperit latent –com diria en Balzac– han treballat institucions 
públiques com l’Ajuntament de Llucmajor, el Consell de Mallorca i el Govern estatal. 

Per tant, la política –com diria Aristòtil en el llibre I– és qüestió d’ètica i d’estètica. 
L’ètica ja hi és dins l’esperit latent d’aquests Estatuts però l’estètica també és 
important –sobretot en parlar de fotografia i del Sr. Catany– dins la finezza política. 

Les formes en les quals els ha arribat tot el caramull d’informes que s’han hagut de 
mirar en un parell de dies consideren que no són d’allò més correctes tenint en compte 
la magnificència i la importància d’aquest Centre Internacional Toni Catany. 

Només amb la seva titulació, els fa respecte i, només en quant a la persona de la qual 
es tracta –reconeguda a nivell estatal i europeu–, molt més encara. 

El Grup Popular farà una sèrie d’observacions i d’al·legacions a aquest Estatuts, totes 
en positiu, perquè hi veuen també una manca de maduració en les línies estratègiques 
i no volen que passi com amb la Fundació Llorenç Villalonga a la qual, avui en dia, es 
paguen concursos de ventalls o festivals internacionals de poesia dins el si d’una 
fundació on s’hauria de tenir molt clar quin és el rigor i l’objectiu de la narrativa. En 
aquest cas, Mallorca. 

Igualment també hi manca una definició de contingut en la línia estratègica de 
l’estètica fotogràfica i, en aquest sentit, apel·len a fer-hi feina i es posen a la 
disposició del Sr. Catany, del batle de Llucmajor i del Sr. Garau per tal de seguir fent-
hi feina dins l’estètica fotogràfica, aquest llenguatge artístic central d’aquesta 
Fundació internacional Toni Catany de la qual el timó més important és la persona 
que avui ens acompanya. 

Comenta que el Partit Popular presentarà una sèrie d’alternatives en positiu per a la 
concreció d’aquest centre, de quina ha de ser la seva filosofia i la filosofia de la 
fotografia –que el Sr. Catany i el Sr. Garau coneixen prou bé–, és a dir, de les 
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instantànies i de les llargues exposicions amb caixes de llum que són i eren una 
cridada al pensament. Pensament és la paraula clau que ha de tenir aquesta Fundació. 

A més d’aquest pensament, aquesta és una ocasió única per al plaer estètic: pensament 
i plaer. Opina que amb la Fundació Toni Catany, des de l’art, aquest llenguatge del 
qual el Sr. Toni Catany és hereu en aquest segle XXI, aquest mitjà que comparteix 
amb la pintura la voluntat de representar de la manera més fidedigna la naturalesa, ha 
de tenir la seva veracitat i certesa. 

Per tant, creuen aquest centre de fotografia, juntament amb l’Ajuntament de 
Llucmajor, el Consell de Mallorca i altres patrocinis o fundacions que s’hi vulguin 
adherir, ha de cercar fugir d’aquesta proximitat i cercar la màgia d’allò que el Sr. Toni 
Catany representa. 

La bastida d’aquesta Fundació avui creu que l’aprovaran aquí per unanimitat però 
avui també han de parlar d’aquest doble sentiment: de la creació d’un centre 
internacional que dóna nom a un artista de renom; un artista llucmajorer que treballa 
per una disciplina imprescindible per l’art contemporani. 

Assenyala que també seguiran fent feina per tal que el projecte sigui ambiciós. 
Observa que, en llegir els Estatuts, ha tengut un cert binomi perquè parla molt de 
localitat i que es treballarà per la internacionalitat i opina que el centre Toni Catany ha 
de néixer ja amb aquest binomi ben clar i ben estructurat. 

També consideren que una de les parts fonamentals –i que hi està reflectida– és 
recuperar el patrimoni fotogràfic d’un altre llucmajorer –Tomàs Monserrat– però 
volen que vagin més enllà, que pensin amb Josep Truyol, Josep Pons Frau, Guillem 
Bestard i moltíssims altres fotògrafs que, fins i tot, a la col·lecció de l’IVAM –Institut 
Valencià d’Art Modern– hi ha còpies de l’any 1977 del Sr. Catany fetes per aquests 
fotògrafs. 

És molt important tenir en compte tota aquesta especialitat i també que se’n parli amb 
professionals. Un professional de la història de l’art és el professional més important 
per parlar del llenguatge fotogràfic ja que la fotografia és cultura però no tota la 
cultura és fotografia i això cal tenir-ho clar. 

Així doncs, creu que el seu Grup deixa prou clar quin és el sentit del seu vot i 
assenyala que volen donar l’enhorabona a l’Ajuntament de Llucmajor, al Consell de 
Mallorca i a la Sra. Mascaró –que hi ha fet moltíssima feina.  

Fa constar que seguiran fent feina per tal que la cultura sigui un referent i, en aquest 
cas, perquè el llenguatge fotogràfic, que és un emblema del segle XXI, pugui ser 
present en aquesta institució. 

Tot seguit diu que, amb el permís del Sr. Toni Catany, ha agafat una cita de les seves 
notes robades d’un llibre d’en Ramon Llull amb la qual vol acabar la seva intervenció 
en nom del Grup Popular: “per la imaginació imagina l’home coses sensibles”. 

El Sr. FONT MASSOT agraeix la intervenció del Sr. Martínez i li assenyala que, com 
ha dit al començament, des del 2008 s’està fent feina amb la preparació d’aquests 
Estatuts per tirar endavant aquesta Fundació i, per tant, no hi ha dubte que són uns 
Estatuts molt treballats conjuntament amb l’Ajuntament de Llucmajor i amb el Sr. 
Toni Catany. 

Avui, a la fi, ha estat possible dur-los a aquest Ple i el Sr. Martínez parla de presses i 
diu que la documentació els ha arribat d’una manera un poc precipitada i tal vegada hi 
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té part de raó però cal tenir en compte que es tractava d’una carrera contra rellotge ja 
que, després de dos anys, era imprescindible aprovar els Estatuts enguany perquè, en 
cas contrari, el procés s’hagués allargat dos o tres mesos. 

Tot seguit li demana disculpes pel fet que la documentació els hagi arribat una mica 
tard encara que està convençut que els ha arribada tota i amb temps suficient per 
poder-la examinar. 

Pel que fa a les aportacions realitzades, opina que són unes molt bones aportacions 
sempre dins el marc de l’acord entre l’Ajuntament, el Consell de Mallorca i l’artista i 
li diu que no oblidi que la següent passa és tirar endavant un pla de gestió en el qual 
es podran concretar tots aquests suggeriments o idees que el Sr. Martínez ha aportat. 

S’aprova per unanimitat. 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 

PUNT 8. PROPOSTA D’ACORD DE RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS 
PRESENTADES I D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE 
L'ARTICLE QUART I DE LA DISPOSICIÓ FINAL DE L’ORDENANÇA 
FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DEL TRACTAMENT DELS 
RESIDUS SÒLIDS URBANS DE MALLORCA PER L’ANY 2011. 

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

El Ple del Consell de Mallorca, en sessió celebrada el dia 8 d’octubre  de 2010, va aprovar 
provisionalment la modificació de l'article quart i de la disposició final de  l’ordenança fiscal 
reguladora de la taxa del tractament dels residus sòlids urbans de Mallorca. Sotmesa a informació 
pública l’esmentada aprovació en el tauler d’edictes, i havent-se complit el termini de trenta dies 
compresos des del 29 d’octubre al 3 de desembre de 2010, ambdós inclosos, (publicat aquest anunci en 
el BOIB núm.  156 de  dia 28-10-2010 i en els diaris Última Hora i Diario de Mallorca de dia 21-10-
2010, s’han formulat reclamacions contra l’acord de l’esmentada modificació mitjançant un escrit de 
dia 3.12.2010 de la  Confederació d’Associacions Empresarials de Balears (CAEB). 

Atès l’informe tècnic de la Direcció Insular de Gestió de Residus  i l’informe jurídic emès  pels serveis 
jurídics del Departament de Medi Ambient.  

Atès l'informe de fiscalització prèvia emès per  Intervenció del Consell de Mallorca.  

Atès el Dictamen del Consell Econòmic i Social.  

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, la consellera executiva de Medi Ambient eleva al Ple la següent 
proposta d’ 

ACORD 

1r. Resoldre l’escrit d’al·legacions presentat per la Confederació d’Associacions Empresarials de 
Balears (CAEB),  contra l’Acord provisional de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la 
taxa del tractament dels residus sòlids urbans de Mallorca, adoptat pel Ple d’aquesta Corporació de dia 
8 d’octubre de 2010,  desestimant-les en base als informes tècnic i jurídics  que formen part de 
l’expedient.  

2n. Resoltes així les al·legacions presentades, s’acorda amb caràcter definitiu, modificar la taxa del 
tractament dels residus sòlids urbans de Mallorca  i aprovar la redacció definitiva  de l’esmentada 
modificació de l’Ordenança, en els termes que es contenen en el text annex; tot això de conformitat 
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amb el que preveu 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. 

3r. Aquest Acord definitiu, juntament amb el text íntegre de la modificació de l’Ordenança es publicarà 
en el BOIB, i s’aplicarà a partir de la data que assenyala la Disposició Final de la repetida Ordenança.  

4rt. Contra el present Acord definitiu de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa del 
tractament dels residus sòlids urbans de Mallorca, els interessats podran interposar recurs contenciós - 
administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Balears, en el termini de dos mesos comptats a 
partir del dia següent al de la seva publicació del referit acord i text de la modificació de l’Ordenança 
en el BOIB. 

TEXT ANNEX 

MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE QUART I LA DISPOSICIÓ FINAL DEL’ORDENANÇA 
REGULADORA DE LA TAXA PEL TRACTAMENT DELS RESIDUS  URBANS DE L'ILLA DE 
MALLORCA. 

ARTICLE QUART. 

 La tarifa a aplicar és de 131,52 €/tona de residus, IVA no inclòs. 

 DISPOSICIÓ FINAL 

La present Ordenança Fiscal, originàriament aprovada pel Ple de la Corporació en sessió de dia 23 de 
desembre 1996, la darrera modificació de la qual se va aprovar  definitivament pel Ple en sessió de dia 
23 de desembre de 2010,  entrarà en vigor el mateix dia en que es publicarà en el Butlletí Oficial de les 
Illes Balears, serà d'aplicació a partir de l'1 de gener de 2011 o des del mateix dia que es publiqui en el 
Butlletí Oficial de les Illes Balears si la publicació és posterior i romandrà en vigor fins que es 
modifiqui o derogui expressament. 

La Sra. TUGORES (consellera executiva de Medi Ambient) comenta que es remet a 
la discussió que sobre aquest tema varen mantenir al Ple de dia 8 d’octubre. 

A continuació assenyala que durant el període d’exposició pública –publicat al BOIB 
dia 28 d’octubre– només hi ha hagut una al·legació i és una al·legació molt genèrica 
que els informes desestimen atès que no entra en el detall de cap proposta concreta 
mentre que la part filosòfica de l’al·legació sí que la podrien compartir atès que versa 
sobre l’anàlisi de la quantia d’aquesta taxa i considerar que té un import elevat. 

En aquest sentit, el seu Departament està treballant per fer una proposta de tots els 
grups polítics per minvar aquest import. 

Per acabar, assenyala que hi ha un error a la proposta d’acord en el sentit que fa 
referència al Ple de dia 1 de desembre de 2008 i ha de dir dia 23 de desembre de 2010 
perquè és avui que, en tot cas, s’aprova la nova tarifa i, per tant, s’ha de rectificar 
aquest error. 

El Sr. ÁLVAREZ (PP) anuncia l’abstenció del seu Grup a aquesta proposta tot 
seguint la mateixa línia de quan se’n va fer l’aprovació inicial i observa que és curiós 
que la Sra. Tugores comenti la feina que s’està fent per tal de davallar la tarifa atès 
que el Partit Popular, com a oposició, va tenir una reunió en el si d’una comissió que 
en aquest sentit s’havia creat però, des de llavors ençà, no han tornat a saber res mes 
d’aquesta comissió. 

Recorda que hi havia un compromís per part de la Sra. Tugores per tal de posar sobre 
la taula propostes de modificacions de diferents conceptes i imports que es recullen a 
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la taxa d’incineració però des de fa 2 o 3 mesos no n’han sabut res i, per això, imagina 
que la feina s’està fent a nivell de Departament però està aturada de cara a l’oposició. 

Es lamenta que sigui així atès que hi ha moltes coses a fer i moltes propostes a 
plantejar així com també solucions per posar sobre la taula per tal d’arreglar una 
qüestió que en part és econòmica però que, des del punt de vista conceptual, 
d’aprovació de tarifes i dels ajuntaments, hi ha moltes coses a dir. 

Reitera que és una llàstima que s’estigui deixant passar el temps en lloc de, a nivell de 
partits polítics, posar propostes sobre la taula pel bé dels ciutadans. 

També diu que és curiós que, des del punt de vista jurídic, es comenti sobre l’única 
al·legació presentada que el Sr. Josep Oliver no ha acreditat que és el representant 
legal de la CAEB ni que estigui facultat per formular al·legacions per si mateix sense 
la intervenció d’altres òrgans directius o de l’entitat. Igualment és curiós que el 
Departament no li doni el termini adient per tal d’esmenar o rectificar aquests 
extrems. 

Ignora si es tracta d’una qüestió de formalitat però creu que no es compleixen les 
facultats que té aquest organisme –la CAEB– per presentar al·legacions i que no es 
tengui en compte per les formalitats d’acomplir amb la representació i l’acreditació de 
la persona que formula l’al·legació. 

Amb independència de les formes, els agradaria que, des del punt de vista polític, la 
Sra. Tugores acceleràs el tema i els reuneixi per tal de plantejar tot allò que suposa la 
taxa d’incineració a nivell de dificultat econòmica, de gestió i del condicionament que 
implica a nivell dels ajuntaments. 

La Sra. TUGORES assenyala que l’al·legació que hi ha presentat la CAEB, al marge 
de l’acreditació o no del Sr. Oliver per formular-la, s’ha atès, s’ha contestat i s’han fet 
els tràmits adients per a l’aprovació definitiva al Ple. 

En qualsevol cas es tracta de comentaris jurídics i remarca que, no obstant això, s’ha 
tengut en compte l’al·legació i l’han analitzada. 

Afegeix que, efectivament, la feina s’està fent a nivell de Departament perquè a la 
primera reunió amb tots els grups es posà una sèrie de coses sobre la taula i ara cal 
treballar-les més per tal de fer propostes concretes i això és el que s’ha estat fent al 
Departament. 

A continuació anuncia que dins els primers dies o setmanes de 2011 ja estaran en 
condicions de fer una segona reunió amb l’aportació de molta més informació sobre la 
feina que hi ha fet el Departament perquè, a més a més, li correspon fer-ho i és la seva 
responsabilitat. 

Emplaça el Sr. Álvarez a aquesta reunió per tractar tots aquests temes i observa que la 
taxa de tractament de residus –mal anomenada “d’incineració” atès que inclou tots els 
sistemes de tractament– és una taxa que té repercussió en tots els ciutadans i els 
ajuntaments. 

Comenta que la situació econòmica en què actualment es troben els ajuntaments 
també té efectes sobre l’empresa concessionària atès que hi ha molts d’ajuntaments 
que van molt retardats en el pagament i això repercuteix en la gestió d’aquesta 
concessió. 
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Per acabar, reitera que ja estan en condicions d’aportar molta informació als distints 
grups polítics i que en els primeres setmanes de 2011 es convocarà la reunió abans 
esmentada. 

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

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta, (que 
consta de 24 pàgines rubricades). 

El secretari general     Vist i plau 

La presidenta 

 

 


