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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL  PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA 
 

Identificació de la sessió  

Núm.: 5/2011 
Caràcter: ordinària 
Data: 7 d’abril  de 2011 
Hora: de 10:15 h a 13:45 h 
Lloc: sala de plens 
 
HI ASSISTEIXEN: 
 
Pedro Alvarez Chillida (PP)  
Rafael Angel Bosch Sans (PP)  
Margarita Isabel Cabrer Gonzalez (PP)  
Miquel Canaves  Vanrell (PP) 
Maria José Frau Marí (PP)  
Juan Flaquer Riutort (PP), 
Carmen Garzón Pelegrín (PP)  
Bartomeu Martinez Oliver (PP)  
Antonia Maria Perelló Jorquera (PP)  
Andreu Prohens Vicens (PP)  
Maria Rosa Puig Oliver (PP)  
Damian Ripoll Gálvez (PP)  
Ana Maria Rodriguez Arbona (PP)  
Fernando Rubio Aguiló (PP)  
Catalina Sureda Fons (PP)  
Antoni Alemany Cladera (PSOE)  
Francesca Lluch Armengol Socias (PSOE)  
Cosme Bonet Bonet (PSOE)  
Silvia Cano Juan (PSOE)  
Maria Luisa Dubón Petrus (PSOE)  
Cristina Moreno Mulet (PSOE)  
Antoni Nadal Urrea (PSOE)  
Josefina Ramis Rigo (PSOE)  
Miquel Ramon Matas (PSOE)  
Antònia Riera Riutort (PSOE) 
Maria Pilar Sansó Fuster (PSOE)  
Antonio Pascual Ribot (UM)  
Maria Vanrell Nicolau (UM)  
Joan Lladó Binimelis (BLOC)  
Joana Lluïsa Mascaró Melià (BLOC)  
Miquel Rosselló del Rosal (BLOC)  
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També hi assisteixen els Hbles. Srs. consellers executius: Joan Font Massot, Jaume 
Garau Salas, Isabel Maria Oliver Sagreras  i Maria Magdalena Tugores Bautista. 
 
 
Jeroni Miquel Mas Rigo, secretari general 
Elena Montejo Fuentes, interventora general 
 
S'HAN EXCUSAT D'ASSISTIR-HI: 
 
L’Hble. Sr. Clara del Moral Torres (PP).  
 

La Sra. Perelló (PP) surt en el punt 22è i torna en el punt 24è. El Sr. Rubio (PP) surt 
en el punt 22è i torna en el punt 23è. El Sr. Flaquer (PP) surt en el punt 24è i ja no es 
reincorpora a la sessió. La Sra. Garzón (PP) surt en el punt 24è i torna en el punt 25è. 
El Sr. Lladó (Bloc per Mallorca) surt en el punt 24è i torna en el punt 25è. El Sr. 
Bosch (PP) surt en el punt 26è i ja no es reincorpora a la sessió. 

 
ORDRE DEL DIA: 
 

PRESIDÈNCIA 

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
(10-3-2011). 

2. DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

3. DECRETS I RESOLUCIONS A DONAR COMPTE 

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

b. DETERMINACIÓ RÈGIM RETRIBUCIONS DEL CONSELLER 
MIQUEL CÀNAVES VANRELL 

 

4. MODIFICACIÓ DE LA DATA DE CELEBRACIÓ DEL PLE ORDINARI 
CORRESPONENT AL MES DE MAIG. 

DEPARTAMENT D’HISENDA, OBRES PÚBLIQUES I INNOVACIÓ 

5. AMORTITZACIÓ ANTICIPADA DE PRÉSTEC PER APLICACIÓ DEL REIAL 
DECRET LLEI 8/2010, DE 20 DE MAIG, PEL QUAL S’ADOPTEN MESURES 
EXTRAORDINÀRIES PER A LA REDUCCIÓ DEL DÈFICIT PÚBLIC. 

6. RECTIFICACIÓ DEL BÉ NÚM. 3 DE L’EPÍGRAF 1.4 DE L’INVENTARI 
DE BÉNS I DRETS DEL CONSELL DE MALLORCA, INICI DE 
L’EXPEDIENT PER A LA RECUPERACIÓ D’OFICI DE LA POSSESSIÓ 
DE LA CARRETERA VELLA DE LLUC A POLLENÇA I INICI DE 
L’EXPEDIENT PER A PROMOURE LA DELIMITACIÓ I FITACIÓ DE LA 
CARRETERA VELLA DE LLUC A POLLENÇA. 
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7. PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ PEL TRASPÀS D’ACCIONS DE LA 
SOCIETAT “CARRETERA PALMA-MANACOR CONCESSIONÀRIA DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA, SA” (EXP. 01/04) 

8. EXPEDIENT NÚM. 17 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST 
DEL CONSELL DE MALLORCA DE 2010 PRORROGAT PER AL 2011 (CEX-
06/11). 

9. EXPEDIENT NÚM. 18 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL 
PRESSUPOST DEL CONSELL DE MALLORCA DE 2010 PRORROGAT 
PER AL 2011 (SUPL-04/11). 

10. EXPEDIENT NÚM. 20 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL 
PRESSUPOST DEL CONSELL DE MALLORCA DE 2010 PRORROGAT PER AL 
2011 (CEX-07/11). 

11. EXPEDIENT NÚM. 21 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL 
PRESSUPOST DEL CONSELL DE MALLORCA DE 2010 PRORROGAT PER AL 
2011 (CEX-08/11). 

12. EXPEDIENT NÚM. 22 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL 
PRESSUPOST PROPI DE 2010 PRORROGAT PER AL 2011 (CEX-09/11) 

DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL I INTERIOR 

13. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA ESTRATÈGIC DE FOMENT DE 
L’AGENDA 21 A MALLORCA (2011-2014). ** 

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA 

14. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT ORGÀNIC 
DEL CONSELL DE MALLORCA. * 

15. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE 
SUBVENCIONS DEL CONSELL DE MALLORCA PER A L'ANY 2011. 

16. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE 
SUBVENCIONS DEL CONSELL DE MALLORCA PER A L'ANY 2011. 

DEPARTAMENT DE TERRITORI 

17. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE L’ANY 
2010, DE L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I 
TERRITORIAL DE MALLORCA 

DEPARTAMENT DE CULTURA I PATRIMONI 

18. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE 
SUBVENCIONS DEL CONSELL DE MALLORCA PER A L'ANY 2011. 

19. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE REGULACIÓ DE 
L’ÚS DE LA LLENGUA CATALANA EN L’ÀMBIT DE COMPETÈNCIA DEL 
CONSELL DE MALLORCA. 
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20. PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIÓ COM A BÉ CATALOGAT 
A FAVOR DE L’ESCAR D’EN FARGAS O DES DURAIS (CALA 
BARQUES, CALA SANT VICENÇ), POLLENÇA. 

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 

21. EXPEDIENT NÚM. 10 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL 
PRESSUPOST DE L'IMAS DE 2010 PRORROGAT PER AL 2011 (SUPL-01/11). 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 

22. PROPOSTA D'ACORD D’APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ 
D’INTENCIONS “PACT OF ISLANDS ADHESION FORM”. 

DEPARTAMENT D'ESPORTS, JOVENTUT I IGUALTAT 

23. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE 
SUBVENCIONS DEL CONSELL DE MALLORCA PER A L'ANY 2011. 

MOCIONS 

24. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR 
SOBRE INCOMPLIMENT D’ACORDS PLENÀRIS EN MATÈRIA DE 
DOTACIÓ I SUBMINISTRAMENT DE LES BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES 
DE MALLORCA. 

25. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR 
SOBRE CONVOCATÒRIA URGENT DE LA MESA DE DIÀLEG PER A 
LA REVISIÓ DEL TRACTAMENT DELS FEMS, FANGS I ENDERROCS 

26. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR 
SOBRE PROBLEMÀTICA OCASIONADA PER LA PLANTA DE 
COMPOST QUE S’UBICA EN EL MUNICIPI D’ARIANY I QUE AFECTA 
ALS VEÏNATS DE MARIA DE LA SALUT. 

 

INTERPEL·LACIONS 

27. INTERPEL·LACIÓ QUE PRESENTA L’HBLE. SR. FERNANDO 
RUBIO A L’HBLE. SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA, SOBRE 
IRREGULARITATS EN ELS PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ I 
D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DEL CONSELL DE MALLORCA. 

 

DESPATX EXTRAORDINARI 

 

PRECS I PREGUNTES 

28. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SRA. AINA MARIA 
RODRÍGUEZ A L’HBLE. SR. MIQUEL ROSSELLÓ (SISTEMA 
COMUNICACIONS BOMBERS) 
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29. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SRA. AINA MARIA 
RODRÍGUEZ A L’HBLE. SR. MIQUEL ROSSELLÓ (DISPONIBILITAT 
EMISORES PER CADA BOMBER). 

30. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SRA. AINA MARIA 
RODRÍGUEZ A L’HBLE. SR. MIQUEL ROSSELLÓ (ADQUISICIÓ 
NOVES AUTOESCALES) 

31. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. ANDREU PROHENS A 
L’HBLE. SR. COSME BONET (IMPLANTACIÓ SISTEMA APOSTES PMU 
A L’INSTITUT ESPORT HÍPIC). 

 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS: 
 
 

PRESIDÈNCIA 

PUNT 1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
(10-3-2011). 

S’aprova per unanimitat. 

PUNT 2. DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

No n’hi ha. 

 

PUNT 3. DECRETS I RESOLUCIONS A DONAR COMPTE 

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

DECRETS 

PRESIDENTA 

     

DEPARTAMENT DATA 

DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

26-1-11 INTERPOSICIÓ RECURS CONT.ADMINISTRATIU 
CONTRA RESOLUCIÓ DEL JURAT 
PROVINCIAL EXPROPIACIÓ FORÇOSA 
DE BALEARES NÚM.3253 

FINCA 16 DE POLLENÇA  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

10-2-11 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ 
NÚM.12 DE PALMA 

DILEGÈNCIES PRÈVIES 
PROC. ABREUJAT 3501/2006 

 

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

11-2-11 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.1 DE PALMA 

ACTUACIONS PO 23/2011  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

16-2-11 COMPAREIXENÇA DAVANT LA SALA 
CONT.ADMINISTRATIVA DEL TSJ ILLES 
BALEARS 

ACTUACIONS PO 257/2010  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

17-2-11 DENUNCIA DAVANT LA FISCALIA SOBRE LA 
PRESSUMPTA COMISSIÓ DE DELICTE O 
FALTA DE FALSETAT DE FALSETATS 
DOC UMENTALS 

MM.V.M  
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ASSESSORIA 
JURÍDICA 

15-2-11 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.3 DE PALMA 

ACTUACIONS PO 224/2010  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

18-2-11 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.3 DE PALMA 

ACTUACIONS PA 13/2011  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

25-2-11 ASSUMPCIÓ NOVA DIRECCIÓ TÈCNICA DEL JUTJAT 
INSTRUCCIÓ NÚM.12 DE PALMA 

PA 450/07  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

24-2-11 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.2 DE PALMA 

ACTUACIONS PO 33/2011  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

24-2-11 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIVA DEL TSJ ILLES 
BALEARS 

ACTUACIONS PO 649/2010  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

24-2-11 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIVA DEL TSJ ILLES 
BALEARS 

ACTUACIONS PO 591/2010  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

4-3-11 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU ADMINISTRATIU 
NÚM.1 DE PALMA 

ACTUACIONS PA 8/2011  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

7-3-11 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.3 DE PALMA 

ACTUACIONS PA 371/2010  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

7-3-11 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM. 5 
INCA 

DILIGÈNCIES PRÈVIES PA 
655/2010 

 

BENESTAR 
SOCIAL 

15-2-11 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

EN CONCEPTE APORTACIÓ ANY 2011 IMAS 116.434.575,00 

BENESTAR 
SOCIAL 

10-3-11 CANCEL.LACIÓ  REC. OBLIGACIÓ EN CONCEPTE 
APORTACIÓ ANY 2011 

1399158.18  

COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

25-2-11 ACUMULAR, NO 
ADMETRE A TRÀMIT 
I DESESTIMAR 

RECLAMACIÓ ADMINISTRATIVA 
CONTRA LES REDUCCIONS DE LES 
NÒMINES 

VEURE RELACIÓ  

COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

25-2-11 DESESTIMAR RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ 
DEL CONSELLER EX. DEL 
DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR DE 28 DES.2010 

J.O.L  

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

27-1-11 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

PER DESPESES CORRENTS ANY 2011 RÀDIO I TELEVISIÓ DE 
MALLORCA 

4.897.837,01 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

31-12-10 MODIFICACIÓ 
DECRET DE REC. 
OBLIGACIÓ  

DERIVADES DE LA RELACIÓ DE 
FACTURES RELATIVES A DESPESES DE 
PERSONES MAJORS/PRESIDÈNCIA 

INICIATIVES DE CIUTAT SL 129.579,92 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

11-2-11 HABILITACIÓ AMB MOTIU DE LA FIRMA CONVENI 
ENTRE LA UIB I EL CIM PER AL 
DESENVOLUPAMENT PROGRAMA DE 
COOPERACIÓ EDUCTIVA 

COSME BONET BONET  

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

18-2-11 HABILITACIÓ SIGNATURA CONVENI ENTRE EL CIM I 
GARAU VIVES SL PER A LA CESSIÓ 
DELS DRETS EXPLOTACIÓ EDICIÓ, 
PUBLICACIÓ I DISTRIBUCIÓ LLIBRE " 50 
ANYS FENT CAMÍ" 

COSME BONET BONET  

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

30-12-10 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIÓ 

PER DESPESES IMAS 1.000.000,00 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

30-12-10 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

REC. OBLIGACIÓ PER DESPESES IMAS 1.000.000,00 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

30-12-10 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ PER 
A LA CONSTRUCCIÓ SALA POLIVALENT 
PER ACTIVITATS SOCIOCULTURALS 

AJUNTAMENT ALGAIDA 63.679,63 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

2-3-11 HABILITACIÓ FIRMA CONVENI ENTRE LA UIB I EL CIM 
PER EL DESENVOLUPAMENT 
PROGRAMA TUO. 

MARIA CRISTINA ORTIZ 
MORENO 
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ESPORTS, 
JOVENTUT I 
IGUALTAT 

28-2-11 HABILITAR SIGNAR EL CONTRACTE DE SERVEIS 
RELATIU AL SERVEI ORGANITZACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS 
ESCOLARS DINS EL PROGRAMA AULA A 
LA MAR 

JOSEFINA RAMIS RIGO  

ESPORTS, 
JOVENTUT I 
IGUALTAT 

28-2-11 HABILITAR SIGNAR CONTRACTE 
SUBMINISTRAMENT ROBA ESPORTIVA 
PER EQUIPAR EQUIPS ILLA FASES 
FINALS DE BALEARS 

JOSEFINA RAMIS RIGO  

ESPORTS, 
JOVENTUT I 
IGUALTAT 

9-3-11 AUTORITZACIÓ 
BESTRETA 

DEL 50% DE LA SUBVENCIÓ FEDERACIÓ BALEAR DE 
TAEKWONDO 

5.150,00 

HISENDA, OBRES 
PÚBLIQUES I INN 

28-2-11 DESESTIMAR RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ 
DEL CONSELLER EX. HISENDA, OBRES 
PÚBLIQUES I INNOVACIÓ DE 28 
DES.2010 

A.B.M  

HISENDA, OBRES 
PÚBLIQUES I INN 

30-12-10 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA DOTZENA CERT. 
DEL PROJECTE DE MILLORA DE LA 
CARRETERA MA-5020 DE LLUCMAJOR A 
PORRERES 

UTE: AGLOMERADOS 
MALLORCA I EXCAVACIONES 
HORTA 

220.881,00 

HISENDA, OBRES 
PÚBLIQUES I INN 

31-1-11 MODIFICACIÓ DEL 
CONTRACTE 

CORRESPONENT AL PROJECTE DE LA 
VARIANT DE SON SERVERA EST 

EXP.NÚM.22/2009  

HISENDA, OBRES 
PÚBLIQUES I INN 

17-2-11 HABILITACIÓ SIGNATURA CONTRACTE PRIVAT 
ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL I CIVIL DEL CIM I DEL SEU 
PERSONAL 

CONSELLER HISENDA, 
OBRES PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

 

HISENDA, OBRES 
PÚBLIQUES I INN 

23-2-11 APROVACIÓ EXPEDIENT NÚM.10 DE MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI 
DE 2011 

 267.109,23 

HISENDA, OBRES 
PÚBLIQUES I INN 

17-2-11 APROVACIÓ EXPEDIENT NÚM.5 DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 
LA CORPORACIÓ 

 2.095.606,91 

HISENDA, OBRES 
PÚBLIQUES I INN 

2-3-11 ESTIMAR LA 
URGÈNCIA 

CONTRA RESOLUCIÓ 3269 DE 11 DE 
FEBRER DE 2011 DEL JURAT 
PROVINCIAL PER EXP.EXPROPIACIÓ 
175 

41/2009  

HISENDA, OBRES 
PÚBLIQUES I INN 

23-2-11 ORDENACIÓ PAGAMENT DE FACTURA NÚM.29048 COMERCIAL INSTALADORA 
BALEAR S.A.U ( COIBSA) 

67.146,40 

HISENDA, OBRES 
PÚBLIQUES I INN 

8-3-11 DESIGNACIÓ  NOU RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
RELATIU AL LLOGUER AMB OPCIÓ DE 
COMPRA DE VEHICLES DE 
COMANDAMENT PEL BOMBERS DE 
MALLORCA 

JOAN ROSSELLÓ MAS  

HISENDA, OBRES 
PÚBLIQUES I INN 

8-3-11 DESIGNACIÓ  RELATIU AL LLOGUER AMB 
MANTENIMENT DE VEHICLES PELS 
BOMBERS DE MALLORCA 

JOAN ROSSELLÓ MAS  

HISENDA, OBRES 
PÚBLIQUES I INN 

8-3-11 DESIGNACIÓ  RELATIU AL LLOGUER AMB 
MANTENIMENT DE QUATRE VEHICLES 
AUTOBOMBA RURAL PESADA PELS 
BOMBERS DE MALLORCA 

JOAN ROSSELLÓ MAS  

HISENDA, OBRES 
PÚBLIQUES I INN 

8-3-11 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA TRETZENA CERT. 
PROJECTE DE CONSERVACIÓ DE LA 
XARXA DE CARRETERES DL CIM ZONA 
NÚM.1 

CONTRATISTAS 
MALLORQUINES ASOCIADOS 
S.A 

137.982,93 

INTERVENCIÓ 16-2-11 COMPENSACIÓ 
DEUTES 

EN CONCEPTE APORTACIÓ AL 
SERPREISAL EXERCICI 2010 

AJUNTAMENT DE SON 
SERVERA 

304.917,02 

MEDI AMBIENT 14-2-11 HABILITACIÓ 
EXPRESSA 

SIGNATURA CONVENI ENTRE EL CIM I 
AJUNTAMENT DE FORNALUTX, 
PROPIETARI DE LA TAFONA DE CAN 
XOROI 

MARIA MAGDALENA 
TUGORES BAUTISTA 
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MEDI AMBIENT 14-2-11 HABILITACIÓ 
EXPRESSA 

SIGNATURA CONVENI ENTRE EL CIM I 
JOAN MESQUIDA POCOVÍ, PROPIETARI 
DEL MOLÍ DE VENT FARINER DE CAN 
NOFRE DE MONTUÏRI 

MARIA MAGDALENA 
TUGORES BAUTISTA 

 

MEDI AMBIENT 15-3-11 HABILITACIÓ 
EXPRESSA 

SIGNATURA CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ ENTRE CIM I LA 
FEDERACIÓ BALEAR DE CAÇA EN 
MATÈRIA DE LLICÈNCIES 

MARIA MAGDALENA 
TUGORES BAUTISTA 

 

PRESIDÈNCIA 14-3-11 DELEGACIÓ ASSISTÈNCIA A LA REUNIÓ DEL 
PATRONAT I DE LA COMISSIÓ 
PERMANENT FUNDACIÓ PRIVADA 
DEMOCRACIA Y GOBIERNO 

MARIA ANTÒNIA FERRARI 
PLANAS 

 

SECRETARIA 
GENERAL 

2-2-11 INSCRIPCIÓ REGISTRE ENTITATS DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA 

ASS. DE PRODUCTORES 
AUDIOVISUALS DE LES ILLES 
BALEARS 

 

SECRETARIA 
GENERAL 

24-2-11 DESESTIMACIÓ RECURS DE REPOSICIÓ  PER 
DENEGACIÓ INSCRIPCIÓ EN EL 
REGISTRE ENTITATS DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA 

ASS. CULTURAL DE 
MODELISME HISTÒRIC I DE 
FICCIÓ ILLES BALEARS 

 

SECRETARIA 
GENERAL 

28-2-11 CONFIRMAR DECRET DE 7 DE JULIOL PER 
DENEGACIÓ INSCRIPCIÓ REGISTRE 
INSULAR ENTITATS DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA 

ASS. EX-JUGADORES I EX-
JUGADORAS DE FUTBOL 
BASE DE MALLORCA 

 

SECRETARIA 
GENERAL 

8-3-11 INSCRIPCIÓ  REGISTRE ENTITATS DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA  

ASS. DE JOVES 
INVESTIGADORS DE LES 
ILLES BALEARS 

 

SECRETARIA 
GENERAL 

10-3-11 APROVAR INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE ENTITATS 
DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DEL CIM 

CLUSTER AUDIOVISUAL DE 
LES ILLES BALEARS 

 

TERRITORI 27-2-11 ESTIMAR RECURS ALÇADA NÚM. 2010/006 B.C.B  
TERRITORI 7-3-11 NO ADMETRE A 

TRÀMITº 
RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ 
CONTRA ACORD DE 15 GENER 2011 
MODIF. PLA TERRITORIAL 

GRUP MUNICIPAL DE PP  
AJUNTAMENT DE PALMA 

 

TERRITORI 8-3-11 NO ADMETRE A 
TRÀMIT 

RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ MM.P.M I ALTRES  

TERRITORI 8-3-11 NO ADMETRE A 
TRÀMIT 

RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ AL.R.M  

TERRITORI 8-3-11 NO ADMETRE A 
TRÀMIT 

RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ EXPLOTACIONES 
AGROTURISTICAS 
MALLORCA SL 

 

TERRITORI 8-3-11 NO ADMETRE A 
TRÀMIT 

RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ CALVIÀ PARC SL  

 

 

RESOLUCIONS 

CONSELLERS 

     

DEPARTAMENT DATA 

DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

7-3-11 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 45/13000/20110215 PERSONES FISIQUES I 
JURIDIQUES 

18827 
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DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

7-3-11 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 45/13000/20110214 PERSONES FISIQUES I 
JURIDIQUES 

2267,31 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

7-3-11 AUTORITZAR I 
CONSTITUIR 
ACOLLIMENT 
FAMILIAR 

RELACIO FACTURES 45/13000/20110220 PERSONES FISIQUES I 
JURIDIQUES 

8139,16 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

14-2-11 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

BAIXA 8JUBILACIO ANTICIPADA PER 
CAUSES LEGALMENT ESTABLERTES) 

JBR 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

14-2-11 FINALITZACIÓ 
CONTRACTE 
LABORAL 

BAIXA (EXTINCIO CONTRACTE PER 
CAUSES LEGALMENT ESTABLERTES) 

MMNM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

25-2-11 PERSONAL 
FUNCIONARI EN 
PRÀCTIQUES 

NOMENAMENT PERSONAL FUNCIONARI 
EN PRACTIQUES 

LVT 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

25-2-11 PERSONAL 
FUNCIONARI EN 
PRÀCTIQUES 

NOMENAMENT PERSONAL FUNCIONARI 
EN PRACTIQUES 

JMSV 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

25-2-11 PERSONAL 
FUNCIONARI EN 
PRÀCTIQUES 

NOMENAMENT PERSONAL FUNCIONARI 
EN PRACTIQUES 

JGHS 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

25-2-11 PERSONAL 
FUNCIONARI EN 
PRÀCTIQUES 

NOMENAMENT PERSONAL FUNCIONARI 
EN PRACTIQUES 

AGL 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

25-2-11 PERSONAL 
FUNCIONARI EN 
PRÀCTIQUES 

NOMENAMENT PERSONAL FUNCIONARI 
EN PRACTIQUES 

BLLLL 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

25-2-11 PERSONAL 
FUNCIONARI EN 
PRÀCTIQUES 

NOMENAMENT PERSONAL FUNCIONARI 
EN PRACTIQUES 

MAMB 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

25-2-11 PERSONAL 
FUNCIONARI EN 
PRÀCTIQUES 

NOMENAMENT PERSONAL FUNCIONARI 
EN PRACTIQUES 

GAM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

25-2-11 PERSONAL 
FUNCIONARI EN 
PRÀCTIQUES 

NOMENAMENT PERSONAL FUNCIONARI 
EN PRACTIQUES 

FMGL 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

25-2-11 PERSONAL 
FUNCIONARI EN 
PRÀCTIQUES 

NOMENAMENT PERSONAL FUNCIONARI 
EN PRACTIQUES 

JABR 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

25-2-11 PERSONAL 
FUNCIONARI EN 
PRÀCTIQUES 

NOMENAMENT PERSONAL FUNCIONARI 
EN PRACTIQUES 

DBS 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

25-2-11 PERSONAL 
FUNCIONARI EN 
PRÀCTIQUES 

NOMENAMENT PERSONAL FUNCIONARI 
EN PRACTIQUES 

AGG 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

25-2-11 PERSONAL 
FUNCIONARI EN 
PRÀCTIQUES 

NOMENAMENT PERSONAL FUNCIONARI 
EN PRACTIQUES 

JAF 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

25-2-11 PERSONAL 
FUNCIONARI EN 
PRÀCTIQUES 

NOMENAMENT PERSONAL FUNCIONARI 
EN PRACTIQUES 

ECS 0 
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DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

25-2-11 PERSONAL 
FUNCIONARI EN 
PRÀCTIQUES 

NOMENAMENT PERSONAL FUNCIONARI 
EN PRACTIQUES 

JLMV 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

25-2-11 PERSONAL 
FUNCIONARI EN 
PRÀCTIQUES 

NOMENAMENT PERSONAL FUNCIONARI 
EN PRACTIQUES 

MBB 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

25-2-11 PERSONAL 
FUNCIONARI EN 
PRÀCTIQUES 

NOMENAMENT PERSONAL FUNCIONARI 
EN PRACTIQUES 

JGP 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

25-2-11 PERSONAL 
FUNCIONARI EN 
PRÀCTIQUES 

NOMENAMENT PERSONAL FUNCIONARI 
EN PRACTIQUES 

ARL 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

25-2-11 PERSONAL 
FUNCIONARI EN 
PRÀCTIQUES 

NOMENAMENT PERSONAL FUNCIONARI 
EN PRACTIQUES 

PBA 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

25-2-11 PERSONAL 
FUNCIONARI EN 
PRÀCTIQUES 

NOMENAMENT PERSONAL FUNCIONARI 
EN PRACTIQUES 

RRV 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

25-2-11 PERSONAL 
FUNCIONARI EN 
PRÀCTIQUES 

NOMENAMENT PERSONAL FUNCIONARI 
EN PRACTIQUES 

LSM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

25-2-11 PERSONAL 
FUNCIONARI EN 
PRÀCTIQUES 

NOMENAMENT PERSONAL FUNCIONARI 
EN PRACTIQUES 

CNF 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

25-2-11 PERSONAL 
FUNCIONARI EN 
PRÀCTIQUES 

NOMENAMENT PERSONAL FUNCIONARI 
EN PRACTIQUES 

JLLC 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

25-2-11 PERSONAL 
FUNCIONARI EN 
PRÀCTIQUES 

NOMENAMENT PERSONAL FUNCIONARI 
EN PRACTIQUES 

ECS 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

25-2-11 PERSONAL 
FUNCIONARI EN 
PRÀCTIQUES 

NOMENAMENT PERSONAL FUNCIONARI 
EN PRACTIQUES 

MCA 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

25-2-11 PERSONAL 
FUNCIONARI EN 
PRÀCTIQUES 

NOMENAMENT PERSONAL FUNCIONARI 
EN PRACTIQUES 

JPV 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

25-2-11 PERSONAL 
FUNCIONARI EN 
PRÀCTIQUES 

NOMENAMENT PERSONAL FUNCIONARI 
EN PRACTIQUES 

CJRP 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

2-3-11 PERSONAL 
FUNCIONARI EN 
PRÀCTIQUES 

OCUPACIO TEMPORAL PERSONAL NO 
PERMANENT - INICI CURS SELECTIU 

JLLC 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

2-3-11 PERSONAL 
FUNCIONARI EN 
PRÀCTIQUES 

OCUPACIO TEMPORAL PERSONAL NO 
PERMANENT - INICI CURS SELECTIU 

JGP 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

2-3-11 PERSONAL 
FUNCIONARI EN 
PRÀCTIQUES 

OCUPACIO TEMPORAL PERSONAL NO 
PERMANENT - INICI CURS SELECTIU 

CJRP 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

2-3-11 PERSONAL 
FUNCIONARI EN 
PRÀCTIQUES 

OCUPACIO TEMPORAL PERSONAL NO 
PERMANENT - INICI CURS SELECTIU 

ECS 0 
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DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

2-3-11 PERSONAL 
FUNCIONARI EN 
PRÀCTIQUES 

OCUPACIO TEMPORAL PERSONAL NO 
PERMANENT - INICI CURS SELECTIU 

LVT 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

2-3-11 PERSONAL 
FUNCIONARI EN 
PRÀCTIQUES 

OCUPACIO TEMPORAL PERSONAL NO 
PERMANENT - INICI CURS SELECTIU 

JMSV 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

2-3-11 PERSONAL 
FUNCIONARI EN 
PRÀCTIQUES 

OCUPACIO TEMPORAL PERSONAL NO 
PERMANENT - INICI CURS SELECTIU 

JGHS 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

2-3-11 PERSONAL 
FUNCIONARI EN 
PRÀCTIQUES 

OCUPACIO TEMPORAL PERSONAL NO 
PERMANENT - INICI CURS SELECTIU 

BLLLL 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

2-3-11 PERSONAL 
FUNCIONARI EN 
PRÀCTIQUES 

OCUPACIO TEMPORAL PERSONAL NO 
PERMANENT - INICI CURS SELECTIU 

MAMB 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

2-3-11 PERSONAL 
FUNCIONARI EN 
PRÀCTIQUES 

OCUPACIO TEMPORAL PERSONAL NO 
PERMANENT - INICI CURS SELECTIU 

GAM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

2-3-11 PERSONAL 
FUNCIONARI EN 
PRÀCTIQUES 

OCUPACIO TEMPORAL PERSONAL NO 
PERMANENT - INICI CURS SELECTIU 

FMGL 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

2-3-11 PERSONAL 
FUNCIONARI EN 
PRÀCTIQUES 

OCUPACIO TEMPORAL PERSONAL NO 
PERMANENT - INICI CURS SELECTIU 

JABR 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

2-3-11 PERSONAL 
FUNCIONARI EN 
PRÀCTIQUES 

OCUPACIO TEMPORAL PERSONAL NO 
PERMANENT - INICI CURS SELECTIU 

DBS 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

2-3-11 PERSONAL 
FUNCIONARI EN 
PRÀCTIQUES 

OCUPACIO TEMPORAL PERSONAL NO 
PERMANENT - INICI CURS SELECTIU 

AGG 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

2-3-11 PERSONAL 
FUNCIONARI EN 
PRÀCTIQUES 

OCUPACIO TEMPORAL PERSONAL NO 
PERMANENT - INICI CURS SELECTIU 

JAF 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

2-3-11 PERSONAL 
FUNCIONARI EN 
PRÀCTIQUES 

OCUPACIO TEMPORAL PERSONAL NO 
PERMANENT - INICI CURS SELECTIU 

JLMV 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

2-3-11 PERSONAL 
FUNCIONARI EN 
PRÀCTIQUES 

OCUPACIO TEMPORAL PERSONAL NO 
PERMANENT - INICI CURS SELECTIU 

MBB 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

2-3-11 PERSONAL 
FUNCIONARI EN 
PRÀCTIQUES 

OCUPACIO TEMPORAL PERSONAL NO 
PERMANENT - INICI CURS SELECTIU 

ARL 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

2-3-11 PERSONAL 
FUNCIONARI EN 
PRÀCTIQUES 

OCUPACIO TEMPORAL PERSONAL NO 
PERMANENT - INICI CURS SELECTIU 

RRV 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

2-3-11 PERSONAL 
FUNCIONARI EN 
PRÀCTIQUES 

OCUPACIO TEMPORAL PERSONAL NO 
PERMANENT - INICI CURS SELECTIU 

PBA 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

2-3-11 PERSONAL 
FUNCIONARI EN 
PRÀCTIQUES 

OCUPACIO TEMPORAL PERSONAL NO 
PERMANENT - INICI CURS SELECTIU 

LSM 0 
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DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

2-3-11 PERSONAL 
FUNCIONARI EN 
PRÀCTIQUES 

OCUPACIO TEMPORAL PERSONAL NO 
PERMANENT - INICI CURS SELECTIU 

CNF 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

2-3-11 PERSONAL 
FUNCIONARI EN 
PRÀCTIQUES 

OCUPACIO TEMPORAL PERSONAL NO 
PERMANENT - INICI CURS SELECTIU 

ECS 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

2-3-11 PERSONAL 
FUNCIONARI EN 
PRÀCTIQUES 

OCUPACIO TEMPORAL PERSONAL NO 
PERMANENT - INICI CURS SELECTIU 

MCA 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

2-3-11 PERSONAL 
FUNCIONARI EN 
PRÀCTIQUES 

OCUPACIO TEMPORAL PERSONAL NO 
PERMANENT - INICI CURS SELECTIU 

JPV 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

2-3-11 PERSONAL 
FUNCIONARI EN 
PRÀCTIQUES 

OCUPACIO TEMPORAL PERSONAL NO 
PERMANENT - INICI CURS SELECTIU 

AGL 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

25-2-11 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO 
AL LLOC DE TREBALL (OCUPACIO 
TEMPORAL PERSONAL NO  
PERMANENT) 

MESM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

24-2-11 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO 
AL LLOC DE TREBALL (OCUPCIO 
TEMPORAL PERSONAL NO  
PERMANENT) 

DAR 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

23-2-11 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO 
AL LLOC DE  TREBALL (OCUPACIO 
TEMPORAL PERSONAL NO  
PERMANENT) 

MMA 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

2-3-11 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSSESSIO 
AL LLOC DE TREBALL (OCUPACIO 
TEMPORAL PERSONAL NO  
PERMANENT) 

JMEG 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

24-2-11 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO 
AL LLOC DE TREBALL (OCUPACIO 
TEMPORAL ERSONAL NO  
PERMANENT) 

PPV 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

17-2-11 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO 
AL LLOC DE TREBALL (OCUPACIO 
TEMPORAL ERSONAL NO  
PERMANENT) 

MLSS 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

18-2-11 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO 
AL LLOC DE TREBALL (OCUPACIO 
TEMPORAL ERSONAL NO  
PERMANENT) 

RSA 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

21-2-11 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO 
AL LLOC DE TREBALL (OCUPACIO 
TEMPORAL PERSONAL NO  
PERMANENT) 

MNBV 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

22-2-11 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO 
AL LLOC DE TREBALL (OCUPACIO 
TEMPORAL PERSONAL NO  
PERMANENT) 

MVF 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

22-2-11 ACCEPTAR 
RENÚNCIA / 
NOMENAMENT 

CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL MJAV 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

16-2-11 ACCEPTAR 
RENÚNCIA / 
NOMENAMENT 

CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL  MFR 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

9-2-11 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL 
(JUBILACIO FORÇOSA PER 
COMPLIMENT EDAT REGLAMENTARIA 

NMC 0 
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DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

23-2-11 FINALITZACIÓ 
INTERINITAT 

CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL  ASP 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

24-2-11 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL 
(JUBILACIO INCAPACITAT PERMANENT) 

JVA 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

2-3-11 ACCEPTAR 
RENÚNCIA / 
NOMENAMENT 

CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL LLQJ 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

3-3-11 ACCEPTAR 
RENÚNCIA / 
NOMENAMENT 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL 
(RENUNCIA AL LLOC) 

LBA 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

25-2-11 FINALITZACIÓ 
INTERINITAT 

CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL MESM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

3-3-11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MAMR 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

3-3-11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MAMR 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

3-3-11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

 
RECONEIXEMENT TRIENNI 

JARR 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

3-3-11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JCA 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

3-3-11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI FLLM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

3-3-11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI EVQ 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

3-3-11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI CTV 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

3-3-11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI GGN 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

3-3-11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI IGLL 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

3-3-11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JMSA 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

3-3-11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI FACB 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

3-3-11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JAGC 0 
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DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

3-3-11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI SMB 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

3-3-11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI RMJ 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

3-3-11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI FGV 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

3-3-11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI FCM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

3-3-11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI APP 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

3-3-11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI FGU 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

3-3-11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MCSM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

3-3-11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MPM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

3-3-11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI SMA 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

3-3-11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MFR 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

3-3-11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI PMCA 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

3-3-11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MCT 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

3-3-11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JAB 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

3-3-11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI PMRB 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

8-2-11 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RECONEIXEMENT TEMPS DE SERVEIS  
A EFECTES DE COMPUT DE TRIENNIS 

JPA 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

7-2-11 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RECONEIXEMENT TEMPS SERVEIA A 
EFECTES DE COMPUT DE TRIENNIS  

RCS 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

8-2-11 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RECONEIXEMTN DE TEMPS SERVEIS A 
EFECTES DEL COMPUT DE TRIENNIS 

MOC 0 
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DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

9-2-11 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

RESOLUCIO JUBILACIO NMC 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

24-2-11 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

RESOLUCIO DE JUBILACIO JVA 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

14-2-11 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

RESOLUCIO DE JUBILACIO (JUBILACIO 
ANTICIPADA PER CAUSES LEGALMENT 
ESTABLERTES) 

JBR 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

2-3-11 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

ABONAMENT PREMI JUBILACIO PER 
INCAPACITAT PERMANENT 

JVA 2292,03 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

14-2-11 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

INCLUSIO NOMINA AJUDES PER 
PROTESIS 

PERSONAL ADSCRIT AL CIM 4525,95 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

4-3-11 ALTRES ABONAMENT AJUDA CONCEPTE 
PROTESIS 

MRF 60 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

4-3-11 ALTRES ABONAMENT DAJUDES EN CONCEPTE 
DE PROTESIS 

FHV 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

14-2-11 ALTRES ABONAMENT LIQUIDACIO VACANCES JGR 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

14-2-11 ALTRES ABONAMENT LIQUIDACIO VACANCES MLLV 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

14-2-11 ALTRES ABONAMENT LIQUIDACIO VACANCES MALE 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

24-2-11 PERMÍS 
PATERNITAT 

CONCESSIO LLICENCIA PATERNITAT  FJCO 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

3-3-11 PERMÍS 
PATERNITAT 

CONCESSIO PERMIS NAIXEMENT  RMV 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

3-3-11 PERMÍS 
PATERNITAT 

CONCESSIO PERMIS NAIXEMENT MPN 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

9-3-11 PERMÍS 
PATERNITAT 

CONCESIO LLICENCIA PER LACTANCIA RAM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

3-3-11 PERMÍS 
PATERNITAT 

CONCESSIO LLILCENCIA PER 
LACTANCIA 

FJCO 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

21-2-11 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA SMB 2694,44 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

23-2-11 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA  BSM 1585,08 
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DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

23-2-11 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA JCG 1571,76 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

3-3-11 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT JEG 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

3-3-11 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT RMV 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

14-2-11 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT FLA 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

2-3-11 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT DAR 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

3-3-11 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES CCP 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

22-2-11 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT AL CIM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

22-2-11 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES AMGS 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

22-2-11 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES MPS 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

14-2-11 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT AL CIM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

14-2-11 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT AL CIM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

14-2-11 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT AL CIM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

3-3-11 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT AL CIM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

3-3-11 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES NVM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

3-3-11 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES NVM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

3-3-11 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA TRO 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

3-3-11 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA RMV 0 
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DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

14-2-11 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA MBP 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

14-2-11 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA RAM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

14-2-11 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA FLA 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

14-2-11 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA AISS 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

3-2-11 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA MPM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

2-3-11 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA JMEG 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

3-3-11 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

MODIFICACIO RESOLUCIO 2 FEB 
2011ON ES NOMENA JUNTA 
QUALIFICADORA BORSA TECNIC  
AUXILIAR INFORMACIO TURISTICA 

ALTRES 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

3-3-11 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

MODIFICACIO RESOLUCIO 2 FE 2011 ON 
ES NOMENA JUNTA QUALIFICADORA 
BORSA AUXILIAR  
INFORMACIO TURISTICA 

ALTRES 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

2-3-11 ALTRES RESOLUCIO CONVOCATORIA 
PROVEIMENT LLOC TREBALL 
TRESORER DPT PRESIDENCIA CIM PER  
SISTEMA LLIURE DESIGNACIO 
RESERVAT PERSONAL FUNCIONARI 
AMB CARACTER ESTATAL  
SUBESCALA INTERVENCIO 
TRESORERIA CATEGORIA SUPERIOR 

ASP 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

14-2-11 BORSA INTERINS APROVACIO LLISTA DEFINITIVA PER 
BORSA TS ARXIU SO E IMATGE 
PROCEDIMENT EXTRAORDINARI  
CONCURS MERITS AMB CARACTER 
INTERINITAT 

ALTRES 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

23-2-11 BORSA INTERINS LLISTAT DEFINITIU 
ADMESOS/EXCLOSOS BORSA AUX 
INFORMACIO TURISTICA PER CONCURS  
MERITS AMB CARACTER INTERINITAT 

ALTRES 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

23-2-11 BORSA INTERINS LLISTAT DEFINITIU 
ADMESOS/EXCLOSOS CONVOCATORIA 
BORSA TECNIC AUX INFORMACIO  
TURISTICA PER PROCEDIMENT 
EXTRAORDINARI CONCURS MERITS 
AMB CARACTER INTERINITAT 

ALTRES 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

21-2-11 BORSA INTERINS LLISTAT PROVISIONAL 
ADMESOS/EXCLOSOS CONVOCATORIA 
BORSA TAG PROCEDIMENT CONCURS  
MERITS AMB CARACTER INTERINITAT 

ALTRES 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

4-3-11 BORSA INTERINS LLISTAT PROVISIONAL 
ADMESOS/EXCLOSOS CONVOCATORIA 
AGENT MEDI AMBIENT PDROCEDIMENT  
EXTRAORDINARI CONCURS MERITS 
AMB CARACTER INTERINITAT 

ALTRES 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

8-2-11 ALTRES RETENCIONS JUDICIALS I 
ADMINISTRATIVES APLIADES 
PERSONAL CIM DINS NOMINA GENER 
2011 

PERSONAL ADSCRIT AL CIM 0 
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DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

23-2-11 APROVACIÓ 
NÒMINA 

APROVACIO NOMINA FEBRE 2011 PERAONAL ADCRIT AL CIM 3216226,01 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

8-2-11 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIO, DISPOSICIO I 
RECONEIXEMENT DESPESA RELATIVA 
INGRES DE LES QUOTES  
SEGURETAT SOCIAL  GENER 2011 

TRESORERIA SEGURETAT 
SOCIAL 

1140053 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

2-3-11 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DESESTIMACIO BECA PER ESTUDIS RCP 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

22-2-11 PRORROGA 
INTERINITAT 

PRORROGA PRESTACIO SERVEIS EN 
REGIM INTERINITAT PER EXCES O 
ACUMULACIO TASQUES 

RCS 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

22-2-11 PRORROGA 
INTERINITAT 

PRORROGA PRESTACIO SERVEIS EN 
REGIM INTERINITAT PER EXCES O 
ACUMULACIO TASQUES 

ERC 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

17-2-11 ALTRES RECTIFICACIO RESOLUCIO INCLUSIO 
EN NOMINA INDEMNITZACIONS PER 
RAO DE SERVEI 

ALTRES 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

14-2-11 ALTRES RESOLUCIO ABONAMENT DIFERENCIES 
QUOTES COMO CONSEQÜENCIA DE LA 
SENTENCIA NUM 452  
JUTJAT DE LO SOCIAL N4 PALMA DATA 
1SET 2010 

ALTRES 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

14-2-11 ALTRES RESOLUCIO COMPLIMENT I EXECUCIO 
SENTENCIA N452 DEL JUTJAT DE LO 
SOCIAL N4 PALMA DATA 1  
SET 2010 SOBRE DEMANDA QUE 
INTERPOSA SINDICAT CONFEDERACIO 
SINDICAL DE COMISSIONS  
OBRERES 

ALTRES 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

14-2-11 ALTRES RESOLUCIO PER TRAMETRE A 
L'ASSESSORIA JURIDICA DEL CIM PER 
EXPEDIENT AL QUAL S'HI  
OBSERVEN INDICIS DE DELICTE DE 
FALSEDAT DOCUMENTAL 

ALTRES 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

8-2-11 ALTRES ORGANITZACIO CURS TECNIQUES, 
TACTIQUES I PRESA DECISIONS EN 
INTERVENCIONS A INCENDIS  
INDUSTRIALS EN SERVEI DE BOMBERS 
AMB LIMITACIONS DE RECURSOS 

PERSONAL ADSCRIT AL COS 
BOMBERS 

0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

28-1-11 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIO I DISPOSICIO. 
SUBMINISTRAMENT DE LLIBRE DE 
CATALA PER LA IMPARTICIO DE  
CURSO DE CATALA DELS NIVELLS 
"B"I"C"DINS EL PLA DE FORMACIO 2011 
DEL CONSELL DE  
MALLORCA MITJANÇANT 
PROCEDIMENT DE CONTRACTE MENOR 

PALMA DISTRIBUCIONS SL 3676,98 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

31-12-10 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIO 
OBLIGACIO RELATIVA SUBVENCIO 
NOMINATIVA PER L'ANY 2009 AL  
COL·LEGI OFICIALS DE SECRETARIS, 
INTERVENTORS I TRESORES DE 
L'ADMINISTRAVIO LOCAL DE  
ILLES BALEARS 

ALTRES 5272,68 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

7-2-11 ALTRES AJUDA MINUSVALIDESA JJRA 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

7-2-11 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

PRIMES ASSEGURANCES 
RESPONSABILITAT CIVIL 

JMS 1693,6 
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DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

14-2-11 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL 
LABORAL 

CONTRACTACIO REGIM LABORAL 
OFICIAL CARRETERES PER DPT OOPP 

JBR 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

14-2-11 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DESESTIMACIO SOL·LICITUD REINGRES 
FORMULADA  

XMT 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

14-2-11 ALTRES PERLLONGAR PERMANENCIA EN 
SERVEI ACTIU  

IGLL 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

14-2-11 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO EN PART RESOLUCIO 
AJUDA MINUSVALIDESA 

JJRA 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

14-2-11 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

ABONAMENT DESPESES DERIVADES 
ASSITENCIA MEDICA  

GSF 154,16 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

25-2-11 PRORROGA 
INTERINITAT 

PRORROGA PRESTACIO SERVEIS EN 
REGIM INTERINITAT PER EXCES O 
ACUMULACIO TASQUES 

ABM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

4-3-11 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

RETENCIONS JUDICIALS I 
ADMINISTRATIVES APLICADES AL 
PERSONAL DEL CIM DISN NOMINA MES  
FEBRER 2011 

PERSONAL ADSCRIT AL CIM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

4-3-11 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIO, DISPOSICIO I 
RECONEIXEMENT DESPESA RELATIVA 
AL INGRES DE LES QUOTES  
SEGUETAT SOCIAL CORRESPONENTS 
AL PERIODE COTITZACIO DEL MES DE 
FEBRER 2011 

TRESORERIA GENERAL DE 
LA SEGURETAT SOCIAL  

1140053 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

4-3-11 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RESOLUCIO AUTORITZACIO I 
DISPOSICIO. SERVEI REVISIO, I 
RETIMBRATGE DELS EXTINTORS DELS  
PARCS DEL SERVEI DE BOMBERS DE 
MALLORCA PER L'ANY 2011, MIJANÇANT 
PROCEDIMENT  
CONTRACTE MENOR 

CHUBB PARSI, SL 4492,32 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

4-2-11 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIO I DISPOSICIO SERVEI 
REVISIO I LEGALITZACIO COMPRESORS 
AIRE COMPRIMIT, DE  
TALLER, DELS PARCS DEL SERVEI DE 
BOMBERS DE MALLORCA A L'ANY 2011 
MITJANÇANT  
PROCEDIMENT DE CONTRACTE MENOR 

MAF 7307 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

17-2-11 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIO BESTRETA CAIXA FIXA ALTRES 144 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

17-2-11 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIO BESTRETA CAIXA FIXA  ALTRES 683,77 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

24-2-11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIO 
CORRESPONENT A LA CONTRACTACIO 
PER SERVEI XOFER A LA  
CONDUCCIO I MANTENIMENT OFICIANA 
MOBIL AGENDA LOCAL 21 

EJGL 874,13 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

23-2-11 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR, RECONEIXER 
I LIQUIDAR OBLIGACIO DESPESA 
RELACIO FACTURES  
Q/2011/113 

PERSONES FISIQUES O 
JURIDIQUES  

2875,57 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

22-2-11 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIO BESTRETA CAIXA FIXA ALTRES 50,67 
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DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

17-2-11 ALTRES D'ORDENAR PAGAMENT OBLIGACIO 
RELATIVA SUBVENCIO NOMINATIVA 
PER L'ANY 2009 AL COL·LEGI  
OFICIAL DE SECRETARIS 
INTERVENTORS I TRESORERS 
D'ADMINISTRACIO LOCAL DE LES ILLES  
BALEARS 

COL·LEGIO OFICIAL DE 
SECRETARIS 
INTERVENTORS I TRESORES 
D'AMINISTRACIO LOCAL 

5272,68 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

4-3-11 AUTORITZACIÓ 
OBRES PATRIMONI 
HISTÒRIC 

ORDRE D'EXECUCIÓ PER A LA 
CONSERVACIÓ I ESTABILITAT DELS 
MOLINS DEL CONJUNT HISTÒRIC DES 
JONQUET DE PALMA 

DIFERENTS TERCERS 0 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

28-2-11 AUTORITZACIÓ 
OBRES PATRIMONI 
HISTÒRIC 

ORDRE D'EXECUCIÓ PER A LA 
RETIRADA DE LA CASETA DE FUSTA 
PREFABRICADA INSTAL·LADA AL CAMÍ 
VELL DES BARRANC  
DE BINIARAIX A SÓLLER. 

DIFERENTS TERCERS 0 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

28-2-11 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

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

DIFERENTS TERCERS 640,69 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

2-3-11 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

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

DIFERENTS TERCERS 166,11 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

9-2-11 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

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

HILARIO ROMERA SIMÓN 211,51 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

15-2-11 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

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

GEP 255 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

15-2-11 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

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

DIFERENTS TERCERS 623,35 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

15-2-11 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

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

DIFERENTS TERCERS 555,64 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

16-2-11 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

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

DIFERENTS TERCERS 395,84 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

17-2-11 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

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

GUIRADO Y COMUNICACIÓN, 
SL 

306,8 



 21

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

17-2-11 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

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

ALMACENES RULLÁN, SA 697,73 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

14-2-11 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

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

VIAJES MARTEL, SA 311,11 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

14-2-11 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

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

DIFERENTS TERCERS 639,44 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

11-2-11 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

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

DIFERENTS TERCERS 1404,38 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

10-2-11 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

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

DIFERENTS TERCERS 477,18 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

7-2-11 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

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

VIAJES MARTEL, SA 93,11 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

9-2-11 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

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

DIFERENTS TERCERS 366,91 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

8-2-11 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

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

3M ESPAÑA, SA 833,63 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

22-2-11 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

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

DIFERENTS TERCERS 837,63 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

22-2-11 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

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

DIFERENTS TERCERS 1162,51 
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DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

22-2-11 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

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

INTERNACIONAL BALEAR 
COURIER, SL 

260,78 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

22-2-11 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

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

VIAJES MARTEL, SA 293,44 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

23-2-11 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

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

VIAJES MARTEL, SA 586,88 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

24-2-11 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

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

ROIG CLADERA, SL 2006,19 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

8-3-11 AUTORITZACIÓ 
OBRES PATRIMONI 
HISTÒRIC 

AUTORITZACIÓ D'URGÈNCIA DEL 
PROJECTE D'INTERVENCIÓ 
ARQUOLÒGICA, FASE II DEL PROJECTE 
DE LA XARXA DE  
DRENATGE DE CAPDEPERA. 

DIFERENTS TERCERS 0 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

21-2-11 AUTORITZACIÓ 
OBRES PATRIMONI 
HISTÒRIC 

AUTORITZACIÓ D'URGÈNCIA DEL 
PROJECTE DE XARXA DE DRENATGE 
EN EL CENTRE DE CAPDEPERA. 

DIFERENTS TERCERS 0 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

21-2-11 AUTORITZACIÓ 
OBRES PATRIMONI 
HISTÒRIC 

AUTORITZACIÓ D'URGÈNCIA DEL 
PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ I 
EMBELLIMENT DE CASC ANTIC, FASE II 
DE CAPDEPERA 

DIFERENTS TERCERS 0 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

10-2-11 AUTORITZACIÓ 
OBRES PATRIMONI 
HISTÒRIC 

AUTORITZACIÓ D'URGÈNCIA PER LA 
NETEJA I MANTENIMENT DELS 
JACIMENTS ARQUOLÒGICS DE 
S'HOSPITALET VELL I DE  
SON PERETÓ EN EL TERME DE 
MANACOR. 

DIFERENTS TERCERS 0 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

23-2-11 AUTORITZACIÓ 
OBRES PATRIMONI 
HISTÒRIC 

AUTORITZACIÓ D'URGÈNCIA DE 
L'ANNEX AL PROJECTE PER A LA 
REALITZACIÓ D'INTERVENCIONS 
PUNTUALS A L'ESGLÉSIA DE  
SANTA MARIA DE BELLPUIG D'ARTÀ. 

DIFERENTS TERCERS 0 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

23-2-11 AUTORITZACIÓ 
OBRES PATRIMONI 
HISTÒRIC 

AUTORITZACIÓ D'URGÈNCIA DE LA 
INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA EN 
L'EXTERIOR DE L'ESGLÉSIA DE 
BELLPUIG D'ARTÀ. 

DIFERENTS TERCERS 0 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

30-12-10 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ, RECONEIXEMENT I 
LIQUIDACIÓ DE LES OLBIGACIONS EN 
CONCEPTE D'HONORARIS DERIVATS DE 
LES TASQUES  
DELS MEMBRES DELS JURATS DELS 
PREMIS MALLORCA 2010 

DIFERENTS TERCERS 25500 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

25-2-11 INICIAR EXPEDIENT INICIAR L'EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES EN EL 
CASTELL D'ALARÓ, FASE 1 

DIFERENTS TERCERS 0 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

21-2-11 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIÓ D'UN COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT. 

MRMC 1080 
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DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

21-2-11 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIÓ D'UN COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT. 

MSD 612 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

18-2-11 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR L'ABONAMENT DE LES 
DESPESES EN CONCEPTE DE 
MATRÍCULA "EL LIBRO ELECTRÓNICO Y 
SUS APLICACIONES  
BIBLIOTECARIAS (4ª EDICIÓN) 

CMQV 125 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

18-2-11 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR L'ABONAMENT DE LES 
DESPESES EN CONCEPTE 
D'ASSISTÈNCIA I MATRICULA A CURSOS 
"EL LIBRO  
ELECTRÓNICO Y SUS APLICACIONES 
BIBLIOTECARIAS (4ª EDICIÓN) 

CML 127,5 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

16-2-11 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

AUTORITZAR LA REALITZACIÓ DEL 
CURS: "EL LIBRO ELECTRÓNICO Y SUS 
APLICACIONES BIBLIOTECARIAS (4ª 
EDICIÓN) 

CMQV 0 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

16-2-11 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

AUTORITZAR L'ASSISTÈNCIA AL CURS: 
"EL LIBRO ELECTRÓNICO Y SUS 
APLICACIONES BIBLIOTECARIAS (4ª 
EDICIÓN) 

CML 0 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

16-2-11 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

AUTORITZAR REALITZAR EL CURS: 
"CÓMO PLANTEAR LA LABOR DE 
SELECCIÓN EN LAS BIBLIOTECAS. 
NIÑOS Y JÓVENES  
HOY". 

MMG 125 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

31-1-11 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

ESMENA DE LA RESOLUCIÓ 
D'AUTORITZACIÓ DE DESPLAÇAMENT 
EN COMISSIÓ DE SERVEIS PER 
ASSISTIR AL  
CURS "MÉTODOS Y MATERIALES PARA 
LA LIMPIEZA SOBRE PAPEL Y 
PERGAMINO". 

MFG 0 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

16-2-11 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR L'ABONAMENT DE LES 
DESPESES PER TAL D'ASSISTIR A LA 
VALORACIÓ DEL FONS DE LA 
"FUNDACIÓ TONI  
CATANY" 

CGP 216,42 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

21-2-11 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIÓ D'UN COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT. 

ACG 337 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

31-1-11 ALTRES FI PROCEDIMENT SANCIONADOR PER 
RECONEIXEMENT DE 
RESPONSABILITAT I PAGAMENT DE  
LA SANCIÓ 

ANTONI PERELLO POU 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

14-2-11 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2011/73 RELATIVES AL  
SUBMINISTRAMENT BENS O SERVEIS 
PROGRAMA ORGANS DE GOVERN 

RELACIÓ Q/2011/73 234,84 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

15-2-11 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2011/80 RELATIVES AL  
SUBMINISTRAMENT BENS O SERVEIS 
PROGRAMA TALLER OCUPACIÓ 

RELACIÓ Q/2011/80 3424,26 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

15-2-11 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2011/77 RELATIVES AL  
SUBMINISTRAMENT BENS O SERVEIS 
PROGRAMA TALLER OCUPACIÓ 

RELACIÓ Q/2011/77 3068,82 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

15-2-11 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CAÇA 
CZ0260/09 

GASPAR FRONTERA 
DALMAU 

405,05 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

27-1-11 ALTRES FI PROCEDIMENT SANCIONADOR PER 
RECONEIXEMENT RESPOHNSABILITAT I 
PAGAMENT  
ANTICIPAT DE LA SANCIÓ 

JAIME PONS CLADERA 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

27-1-11 ALTRES FI PROCEDIMENT SANCIONADOR PER 
RECONEIXEMENT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT  
ANTICIPAT DE LA SANCIÓ 

JUAN TENA GONZALEZ 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

27-1-11 ALTRES FI PROCEDIMENT SANCIONADOR PER 
RECONEIXEMENT RESPOHNSABILITAT I 
PAGAMENT  
ANTICIPAT DE LA SANCIÓ 

RAMON MARTORELL 
LLADONET 

0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

27-1-11 ALTRES FI PROCEDIMENT SANCIONADOR PER 
RECONEIXEMENT RESPOHNSABILITAT I 
PAGAMENT  
ANTICIPAT DE LA SANCIÓ 

FELIPE MONLEON GUILLEM 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

27-1-11 ALTRES FI PROCEDIMENT SANCIONADOR PER 
RECONEIXEMENT RESPOHNSABILITAT I 
PAGAMENT  
ANTICIPAT DE LA SANCIÓ 

PEDRO BAUZA TERRON 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

27-1-11 ALTRES FI PROCEDIMENT SANCIONADOR PER 
RECONEIXEMENT RESPOHNSABILITAT I 
PAGAMENT  
ANTICIPAT DE LA SANCIÓ 

RAFEL MESA ALFONSECA 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

31-1-11 ALTRES FI PROCEDIMENT SANCIONADOR PER 
RECONEIXEMENT RESPOHNSABILITAT I 
PAGAMENT  
ANTICIPAT DE LA SANCIÓ 

GUILLERMO MONSERRAT 
SANCHEZ 

0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

31-1-11 ALTRES FI PROCEDIMENT SANCIONADOR PER 
RECONEIXEMENT RESPOHNSABILITAT I 
PAGAMENT  
ANTICIPAT DE LA SANCIÓ 

MIGUEL GUAL PERELLO 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

11-2-11 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTURA GAVINES, 
CONILLS I ANÀTIDES 

ANDREAS PAMER 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

4-2-11 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA.  RELACIÓ COMPTABLE 
J/2011/11 

2500 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

7-2-11 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES COMUNITAT AUTÒNOMA 
ILLES BALEARS 

100 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

31-1-11 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2011/8 

29,93 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

2-2-11 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS RELACIÓ Q/2011/13 
RELATIVES AL  
SUBMINISTRAMENT DE BENS O 
SERVEIS AL REFUGI MULETA 

ELECTRICA SOLLERENSE, 
S.A. 

954,68 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

30-1-11 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2011/3 

39,57 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

31-1-11 ALTRES FI PROCEDIMENT SANCIONADOR PER 
RECONEIXEMENT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT SANCIÓ 

JOSE ANTONIO ROSSELLÓ 
SANSÓ 

0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

31-1-11 ALTRES FI PROCEDIMENT SANCIONADOR PER 
RECONEIXEMNT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT SANCIÓ 

JUAN BARCELÓ 
BENNSASSAR 

0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

31-1-11 ALTRES FI PROCEDIMENT SANCIONADOR PER 
RECONEIXEMNT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT DE LA  
SANCIÓ 

JOSE FIOL POU 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

25-2-11 ALTRES FI PROCEDIMENT SANCIONADOR PER 
RECONEIXEMNT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT  
ANTICIPAT DE LA SANCIÓ 

ALBERTO COLL ORVAY 0 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

31-1-11 ALTRES FI PROCEDIMENT SANCIONADOR PER 
RECONEIXEMNT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT  
ANTICIPAT DE LA SANCIÓ 

EUGENIO CERRATO 
CABANILLAS 

0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

31-1-11 ALTRES FI PROCEDIMENT SANCIONADOR PER 
RECONEIXEMNT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT  
ANTICIPAT DE LA SANCIÓ 

JOSE ANTONIO NÚNEZ 
ALMENDROS 

0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

31-1-11 ALTRES FI PROCEDIMENT SANCIONADOR PER 
RECONEIXEMNT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT  
ANTICIPAT DE LA SANCIÓ 

ATILANO PALACIOS DIEZ 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

31-1-11 ALTRES FI PROCEDIMENT SANCIONADOR PER 
RECONEIXEMNT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT  
ANTICIPAT DE LA SANCIÓ 

ANTONIO RUBIO ROMERO 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

24-2-11 ALTRES AUTORITZACIÓ CPTURA CONILLS GUILLERMO SUREDA 
ANTICH 

0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

22-2-11 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTURA CONILLS JAIME CATALÀ AMENGUAL 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

22-2-11 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTURA CONILLS BERNARDO SUREDA RAMIS 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

22-2-11 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTURA ESTORNELLS PEP CAMPINS REYNES 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

1-2-11 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR PESCA 
FLUVIAL CZ0246/09 

ECKHARD GERHARD 
REINHOLD LUBKE 

101 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

1-2-11 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CAÇA 
CZ0250/09 

JUAN CALAFAT ROIG 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

1-2-11 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CAÇA 
CZ0254/09 

JUAN FRANCISCO JOFRE 
SUAU 

60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

1-2-11 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CAÇA 
CZ0256/09 

JOSÉ MANUEL SAMPER 
GARCERAN 

60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

1-2-11 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CAÇA 
CZ0255/09 

JAIME GARCERAN CAPELLÀ 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

2-2-11 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2011/12 RELATIVES AL  
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS AL REFUGI SON AMER 

ENDESA ENERGÍA XXI S.L.U 789,99 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

2-2-11 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2011/4 RELATIVES AL  
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS AL REFUGI PONT ROMÀ 

ENDESA ENERGÍA XXI S.L.U 461,72 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

2-2-11 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2011/9 RELATIVES AL  
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS AL REFUGI CAN BOI 

ENDESA ENERGÍA XXI S.L.U 329,98 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

16-2-11 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2011/83 3537,93 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

10-2-11 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2011/42 7881,5 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

15-2-11 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES SERVIAUTO CAMPOS, S.L. 396 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

31-1-11 ALTRES FI PROCEDIMENT SANCIONADOR PER 
RECONEIXEMENT DE 
RESPONSABILITAT I PAGAMENT  
ANTICIPAT DE LA SANCIÓ 

BARTOLOMÉ CATALÁ 
COMPANY 

0 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

31-1-11 ALTRES FI AL PROCEDIMENT SANCIONADOR 
PER RECONEIXEMENT DE 
RESPONSABILITAT I PAGAMENT  
ANTICIPAT DE LA SANCIÓ 

FRANCISCO SALVA GARAU 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

31-1-11 ALTRES FI PROCEDIMENT SANCIONADOR PER 
RECONEIXEMNT DE RESPONSABILITAT 
I PAGAMENT  
ANTICIPAT DE LA SANCIÓ 

JOSÉ RAMÍREZ ARCAS 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

31-1-11 ALTRES FI PROCEDIMENT SANCIONADOR PER 
RECONEIXEMNT DE RESPONSABILITAT 
I PAGAMENT  
ANTICIPAT DE LA SANCIÓ 

ANGEL CERRATO 
CABANILLAS 

0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

31-1-11 ALTRES FI PROCEDIMENT SANCIONADOR PER 
RECONEIXEMNT DE RESPONSABILITAT 
I PAGAMENT  
ANTICIPAT DE LA SANCIÓ 

ANTONIO VIDAL GINARD 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

31-1-11 ALTRES FI PROCEDIMENT SANCIONADOR PER 
RECONEIXEMNT DE RESPONSABILITAT 
I PAGAMENT  
ANTICIPAT DE LA SANCIÓ 

MIGUEL LLORENTE LÁZARO 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

31-1-11 ALTRES FI PROCEDIMENT SANCIONADOR PER 
RECONEIXEMNT DE RESPONSABILITAT 
I PAGAMENT  
ANTICIPAT DE LA SANCIÓ 

RAFAEL VELASCO VALDIVIA 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

31-1-11 ALTRES FI PROCEDIMENT SANCIONADOR PER 
RECONEIXEMNT DE RESPONSABILITAT 
I PAGAMENT  
ANTICIPAT DE LA SANCIÓ 

MIGUEL BONET SAUM 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

31-1-11 ALTRES FI PROCEDIMENT SANCIONADOR PER 
RECONEIXEMNT DE RESPONSABILITAT 
I PAGAMENT  
ANTICIPAT DE LA SANCIÓ 

ANTONIO SÁNCHEZ GARCÍA 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

31-1-11 ALTRES FI PROCEDIMENT SANCIONADOR PER 
RECONEIXEMNT DE RESPONSABILITAT 
I PAGAMENT  
ANTICIPAT DE LA SANCIÓ 

BARTOLOMÉ MATEU VALLES 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

31-1-11 ALTRES FI PROCEDIMENT SANCIONADOR PER 
RECONEIXEMNT DE RESPONSABILITAT 
I PAGAMENT  
ANTICIPAT DE LA SANCIÓ 

PABLO AMENGYAL GARCIAS 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

31-1-11 ALTRES FI PROCEDIMENT SANCIONADOR PER 
RECONEIXEMNT DE RESPONSABILITAT 
I PAGAMENT  
ANTICIPAT DE LA SANCIÓ 

FRANCISCO LUQUE 
GUTIÉRREZ 

0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

11-2-11 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTURA CONILLS, 
GAVINES I ANÀTIDES 

ANDREAS PAMER 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

11-2-11 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTURA COLOMS CATALINA MESQUIDA BONET 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

2-2-11 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADRO CAÇA 
CZ0257/09 

MANUEL SAMPER 
CASTEJON 

60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

2-2-11 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CAÇA 
CZ0259/09 

JAUME VICENS TERRASSA 538,03 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

15-2-11 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CAÇA 
CZ0071/10 

FRANCISCO ANTONIO 
GARFIA NUÑEZ 

271,09 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

22-2-11 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CAÇA 
CZ0015/10 

RAFAEL GAYA FERRER 100 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

22-2-11 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR PESCA 
FLUVIAL CZ0098/10 

ANTONIO CRUZ LEIVA 101 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

31-1-11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DEVOLUCIÓ IMPORT NO JUSTIFICAT 
SUBVENCIÓ OTORGADA PEL SOIB, PER 
DUR A TERME  
CONVENI INSTRUMENTAL PER A 
PROGRAMES EN MATÈRIA 
PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ L  
EXP. SUBSC 9339/2008 CP-0019/09-OB 

SERVEI OCUPACIÓ DE LES 
ILLES BALEARS 

16815,46 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

3-2-11 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2011/30 RELATIVES AL  
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS PROGRAMA ESCOLES TALLER 

RELACIÓ Q/2011/30 2074,61 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

8-2-11 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2011/43 RELATIVES AL  
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS PROGRAMA ORGANS DE 
GOVERN 

RELACIÓ Q/2011/43 1950,93 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

7-2-11 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2011/38 RELATIVES AL  
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS PROGRAMA TALLER 
OCUPACIÓ 

RELACIÓ Q/2011/38 324,43 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

9-2-11 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2011/50 RELATIVES AL  
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS PROGRAMA ORGANS DE 
GOVERN 

RELACIÓ Q/2011/50 1387,35 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

31-1-11 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2011/17 RELATIVES AL  
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS PROGRAMA ESCOLES TALLER 

RELACIÓ Q/2011/17 895,57 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

10-2-11 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES SOCIEDAD ESTATAL DE 
CORREOS Y TELEGRAFOS, 
S.A. 

761,46 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

22-2-11 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2011/103 RELATIVES AL  
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS PROGRAMA ORGANS DE 
GOVERN 

RELACIÓ Q/2011/103 2580,1 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

24-2-11 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2011/123 RELATIVES AL  
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS ACT. PROT. MILLORA MEDI 
AMBIENT 

RELACIÓ Q/2011/123 1138,27 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

24-2-11 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2011/122 RELATIVES AL  
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS PROGRAMA ORGANS DE 
GOVERN 

RELACIÓ Q/2011/122 226,05 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

2-3-11 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CAÇA 
CZ0100/10 

NARCISO JURADO JIMÉNEZ 511 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

24-2-11 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL CONILLS FRANCISCO BENNASAR 
BORDOY 

0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17-2-11 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL COLOMS ANTONIO FONTANET 
OBRADOR 

0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

16-2-11 ALTRES RENOVACIÓ PLA TÈCNIC DE CAÇA 
VEDAT PM-10.112 

FRANCISCA ANA SALVA 
JANER 

0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

16-2-11 ALTRES RENOVACIÓ PLA TÈCNIC DE CAÇA 
RÈGIM GENERAL VEDAT PM-10.816 

RATJOLÍ, S.L. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

18-2-11 ALTRES RENOVACIÓ PLA TÈCNIC DE CAÇA 
RÈGIM GENERAL VEDAT PM-12.107 

SES CASES DE SA FONT 
GATA, S.L. 

0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

18-2-11 ALTRES RENOVACIÓ PLA TÈCNIC DE CAÇA 
RÈGIM GENERAL VEDAT PM-12.116 

RAFAEL NICOLAU ALCOVER 0 



 28

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17-2-11 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2011/94 RELATIVES AL  
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS AL REFUGI CAN BOI 

RELACIÓ Q/2011/94 7498,99 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

18-2-11 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2011/96 RELATIVES AL  
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS AL REFUGI SON AMER 

RELACIÓ Q/2011/96 2247,42 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

14-2-11 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2011/15 

54,15 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17-2-11 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA  RELACIÓ COMPTABLE 
J/2011/25 

186,59 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

18-2-11 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2011/30 

590,29 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

16-2-11 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2011/21 

2750 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

23-2-11 ALTRES AUTORITZACIÓ COMPAREIXENÇA I 
DEFENSA DEL INTERESSOS DEP. MEDI 
AMBIENT DAVANT  
JUTJAT SOCIAL NÚM. 4 PER LA 
DEMANDA ACOMIADAMENT 1545/2010 A 

CRISTÒFOL BORRÀS SALAS 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

3-3-11 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CAÇA 
CZ0030/10 

BERNARDINO PERELLÓ 
FLORIT 

511,1 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

2-3-11 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CAÇA 
CZ0209/10 

SANTOS MARTÍNEZ 
GONZÁLEZ 

60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

11-2-11 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2011/14 

54,15 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

16-2-11 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2011/22 

108,15 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

15-2-11 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2011/75 816,82 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

15-2-11 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2011/74 890,01 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

14-2-11 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2011/69 12 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

14-2-11 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2011/72 927,4 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

31-12-10 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ, 
DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT DE 
L'OBLIGACIÓ  

ABRIL CONSULTORIA 
AGROAMBIENTAL SC 

7080 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

18-1-11 ALTRES ABONAMENT COMPLEMENT PER 
PROLONGACIÓ JORNADA 

PERSONAL DEP. MEDI 
AMBIENT 

0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

31-1-11 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ RESOLUCIÓ EXPEDIENT 
AJUDA PER ESCOLARITAT 

BERNAT COLOMAR 
CAPLLONCH 

0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

24-2-11 ALTRES EXPEDIENT AJUDA PER ESCOLARITAT ENCARNACIÓN MARTÍN TUR 0 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

24-2-11 ALTRES EXPEDIENT AJUDA PER ESCOLARITAT AINA MOYA BARCELO 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

25-2-11 ALTRES EXPEDIENT AJUDA PER ESCOLARITAT DAMASO JUAN SIMAL 
FLORINDO 

0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

27-1-11 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ RESOLUCIÓ DATA 
24/11/2010 DE PRÒRROGUES DE 
CONTRCATES DE TREBALL  
DESEMBRE 2010 

PERSONAL DEP. MEDI 
AMBIENT 

0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

31-1-11 FINALITZACIÓ 
CONTRACTE 
LABORAL 

FINALITZACIÓ CONTRACTE PER BAIXA 
VOLUNTÀRIA 

FRANCISCO JAVIER VICO 
HERMOSO 

0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

31-1-11 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2011/5 

54,15 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

31-1-11 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2011/9 

54,15 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

31-1-11 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2011/6 

2500 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

31-1-11 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2011/10 

76,05 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

31-1-11 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2011/4 

54,15 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

31-1-11 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELAICÓ COMPTABLE 
J/2011/2 

54,15 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

4-2-11 ALTRES ABONAMENT LLIURAMENT A COMPTE 
DE LA NÒMINA 

SONIA MORENO SANCHEZ 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

9-2-11 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT DE CAÇA PM-
10.249 

MARGARITA AMENGUAL 
SANTANDREU 

0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

31-1-11 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ RESOLUCIÓ DATA 
30/12/2010 REFERENT A AUTORITZAR, 
DISPOSAR I  
RECONÈIXER OBLIGACIÓ 

AJUNTAMENT DE MARIA DE 
LA SALUT 

5500 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

1-2-11 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2011/23 RELATIVES AL  
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS PROGRAMA TALLER 
D'OCUPACIÓ 

RELACIÓ Q/2011/23 297,14 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

31-1-11 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CAÇA 
CZ0277/10 

FRANCISCO FONT RAMIS 81,03 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

31-1-11 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CAÇA 
CZ0276/10 

JUAN CARLOS HURTADO 
TORRES 

202 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

31-1-11 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR PESCA 
FLUVIAL CZ0275/10 

JOSÉ MIGUEL SOLIS 
MOREIRA 

303 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

31-1-11 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CAÇA 
CZ0273/10 

ANTONIO CIFRE BORRÀS 120 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

31-1-11 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CAÇA 
CZ0272/10 

GUILLEM RAMON 
MAGRANER 

60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

31-1-11 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CAÇA 
CZ0271/10 

GUILLEM MORA SALAS 120 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

31-1-11 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CAÇA 
CZ0270/10 

JUAN TUR MIGUEL 520,01 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

31-1-11 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CAÇA 
CZ0269/10 

ANTONIO SALAS MUNAR 132,08 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

31-1-11 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CAÇA 
CZ0268/10 

MIGUEL BATLE VALLORI 157,08 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

31-1-11 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CAÇA 
CZ0267/10 

LORENZO MARTÍN MIR 
PERELLÓ 

60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

31-1-11 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CAÇA 
CZ0266/10 

BARTOLOMÉ JUAN BUADES 
ROTGER 

150 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

31-1-11 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CAÇA 
CZ0265/10 

PEDRO RIERA SANTANDREU 567,23 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

31-1-11 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CAÇA 
CZ0264/10 

NADAL TORRS JUAN 997,04 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

31-1-11 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CAÇA 
CZ0263/10 

JOSE ANTONIO BONED 
LÓPEZ 

1246,05 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

30-1-11 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CAÇA 
CZ0261/10 

PEDRO MOLL ISERN 902 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

31-1-11 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CAÇA 
CZ0262/10 

VICENTE ALBERTO 
ENSEÑAT MARTÍNEZ 

100 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

18-1-11 ALTRES EXPEDIENT AJUD APER ESCOLARITAT CATALINA TROBAT 
BARCELÓ 

0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

11-1-11 ALTRES SOL·LICITUD D'APROVACIÓ PLA TÈCNIC 
DE CAÇA RÈGIM GENERAL VEDAT PM-
11337 

SANTIAGO MORALES RIPOLL 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

2-1-11 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CAÇA 
CZ0251/10 

LORENZO COLL SAMPOL 1007,05 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

2-1-11 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CAÇA 
CZ0250/10 

ANTONIO SALAS GAYÀ 105,05 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

2-1-11 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CAÇA 
CZ0249/10 

ARNALDO SAMPOL FLORIT 69,01 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

2-1-11 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CAÇA 
CZ0248/10 

CARLOS ENRIQUE SAMBLAS 
RUIZ 

160 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

2-1-11 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CAÇA 
CZ0241/10 

SEBASTIAN FULLANA 
CANTALLOPS 

60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

2-1-11 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CAÇA 
CZ0240/10 

MIGUEL NÚÑEZ 
MONTBLANCH 

63,01 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

2-1-11 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CAÇA 
CZ0242/10 

MIGUEL HORRACH COLL 63,01 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

2-1-11 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CAÇA 
CZ0236/10 

VICENTE GORRETA DIAZ 1413 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

2-1-11 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CAÇA 
CZ0235/10 

TEODORO SILES VILLAR 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

2-1-11 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CAÇA 
CZ0234/10 

MANUEL ANDRÉS AGUILERA 
LORCA 

63,01 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

2-1-11 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CAÇA 
CZ0226/10 

ANTONIO MATAS BORTONE 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

2-1-11 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CAÇA 
CZ0222/10 

MIGUEL MUNAR SASTRE 1118,14 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

2-1-11 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CAÇA 
CZ0223/10 

BIBIANO BELMAR CIRER 2731,5 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

2-1-11 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CAÇA 
CZ0243/10 

JUAN ADROVER MORA 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

2-1-11 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CAÇA 
CZ0244/10 

JOSÉ VICH PLOMER 124,02 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

2-1-11 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CAÇA 
CZ0225/10 

JOSÉ MENA PARRILLA 75,01 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

2-1-11 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CAÇA 
CZ0230/10 

JAIME FERRER RAMIS 511 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

2-1-11 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CAÇA 
CZ0231/10 

JUAN LLULL MORRO 571,01 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

2-1-11 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CAÇA 
CZ0233/10 

DAMIÀ GINARD RAMIS 3153,05 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

7-3-11 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CAÇA 
CZ0287/10 

ANTONIO SALOM LLOMPART 90 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

7-3-11 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CAÇA 
CZ0288/10 

VICENTE CORTÉS PICAZO 751 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

7-3-11 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CAÇA 
CZ0285/10 

MATEO FEMENIAS RULLAN 598,03 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

7-3-11 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CAÇA 
CZ0290/10 

JOSÉ CEREZALES SANTÍN 1321 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

7-3-11 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CAÇA 
CZ0295/10 

DAMIAN MUNAR SASTRE 469,02 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

7-3-11 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CAÇA 
CZ0293/10 

JUAN AMENGUAL JUAN 478,03 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

7-3-11 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CAÇA 
CZ0292/10 

MIGUEL MORRO CERDÀ 478,03 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

7-3-11 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CAÇA 
CZ0258/10 

JUAN LLOMPART 
CABANELLAS 

60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

7-3-11 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CAÇA 
CZ0282/10 

ANTONIO MORA RAMIS 1171,2 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

7-3-11 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CAÇA 
CZ0294/10 

JUAN SALVÀ FERRER 60 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

15-9-10 RESOLUCIÓ 
CONTRACTE 

RESOLUCIÓ D'APROVACIÓ DE LA 
CONTRACTACIÓ MENOR  

CLUB BÀSQUET MALLORCA 5084,74 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

17-9-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO FIANÇA EXP RCD. 239/2010 PROCAS 90 S.L 17958,95 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

17-9-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO FIANÇA EXP. RCD 236/10 M.R.J 158,21 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

17-9-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO FIANÇA EXP. RCD 232/2010 B.C.M 2114,83 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

17-9-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO FIANÇA EXP. RCD 218/2010 PROMOCIONES SON BONET 
S.L 

813 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

17-9-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO FIANÇA EXP. RCD. 237/2010 HANSA URBANA S.A 33949,01 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

15-9-10 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ORDRE D'ABONAMENT D'UNA 
OBLIGACIO  

AJUNTAMENT DE CAMPANET 7000 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

15-9-10 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ORDRE D'ABONAMENT D'UNA 
OBLIGACIÓ 

INSTITUT MUNICIPAL DE 
CULTURA (AJUNTAMENT DE 
SÓLLER) 

2931,99 
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DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

15-6-10 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ORDRE D'ABONAMENT ASSOCIACIO GRUP TEATRAL 
ESPAI OBERT 

1354,72 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

15-6-10 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ORDRE D'ABONAMENT D'UNA 
OBLIGACIÓ  

ASSOCIACIÓ GRUP TEATRAL 
ESPAI OBERT 

1500,26 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

15-6-10 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ORDRE D'ABONAMENT D'OBLIGACIÓ  ASSOCIACIO GRUP TEATRAL 
ESPAI OBERT 

1335,05 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

16-6-10 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ORDRE D'ABONAMENT D'UNA 
OBLIGACIÓ 

FUNDACIÓ AINA MARIA 
LLITERAS DE CAN CARDAIX 

6600 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

29-12-10 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ORDRE D'ABONAMENT D'UNA 
OBLIGACIO  

ASSOCIACIO MORFOCIRC 1040 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

6-9-10 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ORDRE D'ABONAMENT D'UNA 
OBLIGACIÓ 

ASSOCIACIO 
MALLORCLOWN 

2900 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

7-9-10 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ORDRE D'ABONAMENT D'UNA 
OBLIGACIÓ 

ASSOCIACIO CULTURAL SA 
TARONJA 

620 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

29-12-10 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ORDRE D'ABONAMENT D'UNA 
OBLIGACIÓ 

CENTRE CULTURAL DE 
FELANITX 

250,42 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

21-1-10 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ORDRE D'ABONAMENT D'UNA 
OBLIGACIÓ 

OBRA CULTURAL BALEAR 59816,67 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

8-9-10 APROVAR CONVENI 
DE COL.LABORACIÓ 

APROVACIO D'UN CONVENI DE 
COL·LABORACIO UIB I AUTORITZACIO I 
DISPOSICIO D'UNA AJUDA A  
L'ESTUDI 

M.M.S 6000 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

8-9-10 APROVAR CONVENI 
DE COL.LABORACIÓ 

APROVACIO D'UN CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ UIB I AUTORITZACIÓ I 
DISPOSICIO D'UNA AJUDA A  
L'ESTUDI 

M.G.S 6000 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

7-9-10 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSSIÓ EN LA NÒMINA DE 
DESPESES DE QUILOMETRATGE 

C.E.F 76,6 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

6-9-10 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSSIO EN LA NOMINA DE 
DESPESES DE QUILOMETRATGE 

M.B.B 94,86 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

24-8-10 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIÓ PER PERCENTATGE DE 
DESCOMPTE DE TPV 

LA CAIXA 121,45 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

24-8-10 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIÓ PER PERCENTATGE DE 
DESCOMPTE DE TPV 

LA CAIXA 79,68 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

24-8-10 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIÓ PER PERCENTATGE DE 
DESCOMPTE DE TPV 

SA NOSTRA 39,85 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

30-7-10 APROVAR CONVENI 
DE COL.LABORACIÓ 

APROVACIO D' UN CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ UIB I AUTORITZACIÓ I 
DISPOSICIÓ D'UNA AJUDA  
A L'ESTUDI  

M.R.S 4426 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

6-9-10 ADJUDICACIÓ 
PROVISIONAL DE 
CONTRACTES 

ADJUDICACIO DEFINITIVA DEL 
CONTRACTE DEL SRVEI PER A 
L'ORGANITZACIO DEL CONCERT 40  
MALLORCA POP 2010 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
RADIOFUSION S.L 

60000 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

7-9-10 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSSIÓ EN LA NÒMINA DE 
DESPESES DE QUILOMETRATGE 

M.A.A.A 137,12 
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DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

6-9-10 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ D'UNA RESOLUCIO DE 
CONTRACTACIÓ D'UN SERVEI RELATIU 
A L'ORGANITZACIÓ  
D'UNA DEMOSTRACIÓ DE BALL DE SALO 

MUSICA I COMPLEMENTS S.L 8940 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

6-9-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES FOTO LEVANTE 1829 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

26-7-10 CONTRACTE 
MENOR 

CONTRACTACIO D'UN SERVEI DE 
REALITZACIO D'UN RETRAT DE 
L'ANTERIOR PRESIDENTA DEL  
CONSELL DE MALLORCA 

J.G.F 12000 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

30-7-10 APROVAR CONVENI 
DE COL.LABORACIÓ 

ACCEPTACIO I APROVACIO DE LA 
PRORROGA D'UN CONVENI DE 
COL·LABORACIO ENTRE LA  
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I 
EL CONSELL DE MALLORCA 

J.S.D 6000 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

10-9-10 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ  FELIB 7480,16 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

16-9-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES Q/2010/1852 4458,51 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

16-9-10 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIO I 
RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ 
D'UNA PROVISIO DE FONS 

G.V.A 1180 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

16-9-10 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIO I 
RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ 
D'UNAJ PROVISIÓ DE FONS 

V.D.F.M 1180 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

16-9-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES Q/2010/1864 1180,6 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

16-9-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES Q/2010/1865 324,84 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

22-9-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO DE FIANÇA EXP. RCD. 
249/2010 

J.R.A 2373,78 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

17-9-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO DE FIANÇA EXP. RCD. 
230/2010 

LA CAIXA 2166,49 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

29-9-10 ALTRES ORDENAR EL PAGAMENT DELS 
TRIBUTS 

RECAPTACIO DE LA CAIB 68,16 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

22-9-10 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSSIÓ EN LA NÒMINA DE DESPESE 
DE QUILOMETRATGE 

A.A.F 144,08 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

24-9-10 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

TRASLLAT DE JUSTIFICACIO DE LA 
BESTRETA DE CAIXA FIXA 

A.S.M 37,29 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

14-9-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES Q/2010/1830 31,85 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

28-9-10 ALTRES APROVACIO DE LA CONTRACTACIO 
MENOR DEL SERVEI PATI 
MISERICÒRDIA DIA DE LA POLICIA 

INTEL TRES BALEARES 
AGENCIA CREATIVA S.L  

7340,11 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

28-9-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO DE FIANÇA. EXP. RCD 
39/2010 

P.T.S 2236,88 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

28-9-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO FIANÇA EXP. RCD. 314/2010 J.G.G 264,76 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

28-9-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO FIANÇA EXP. RCD 268/2010 COMUNITAT ISLAMICA 
ATTABCHIRY ATTAOUN  

1731,9 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

28-9-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO FIANÇA EXP. RCD 277/2010 M.V.O 2237,52 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

28-9-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO FIANÇA EXP. RCD 246/2010 A.C.P 940,21 
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DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

28-9-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO FIANÇA EXP. RCD 291/2010 J.R.M 386,16 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

28-9-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO FIANÇA EXP. RCD 260/2010 A.A.C 494,73 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

28-9-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO FIANÇA EXP. RCD 256/2010 A.G.M 390,68 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

28-9-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO FIANÇA EXP. RCD. 244/2010 PROMOCIONES TURISTICAS 
CALA MILLOR S.L 

393,52 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

28-9-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO FIANÇA EXP. RCD. 247/2010 R.P.C 11404,59 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

28-9-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO FIANÇA EXP. RCD. 245/2010 POLI-PADEL S.L 12341 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

28-9-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO FIANÇA EXP. RCD 250/2010 T.E.C 550,18 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

28-9-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO FIANÇA EXP. RCD. 251/2010 EXCAVACIONES Y 
DEMOLICIONES MEDINA S.L 

1485 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

28-9-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO FIANÇA EXP. RCD 252/2010 ENDESA DISTRIBUCION 
ELECTRICA S.L 

9052,12 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

28-9-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO FIANÇA EXP. RCD. 255/2010 LOG MALLORCA S.L 1558,19 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

28-9-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO FIANÇA EXP. RCD. 262/2010 J.M.P.P 1009,31 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

17-9-10 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR, RECONÈIXER 
L'OBLIGACIO I ORDENAR EL PAGAMENT 

LA CAIXA 22000 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

17-9-10 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIÓ, DISPOSAR, 
RECONÈIXER L'OBLIGACIÓ I ORDRE DE 
PAGAMENT 

BANC DE SANTANDER 42000 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

17-9-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES BUFETES COCA Y 
ASOCIADOS S.L 

6490 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

16-9-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES YELL PUBLICIDAD 5538,92 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

16-9-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO DE LA PROVISIO DE FONS A.G.S 300 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

16-9-10 ALTRES APROVACIO DE LA PROVISIO DE FONS A.G.S 300 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

28-9-10 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

OTORGAMENT DE COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT 

M.M.N.R 0 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

20-9-10 RESOLUCIÓ 
CONTRACTE 

RESOLUCIO D'APROVACIO DE 
L'EXPEDIENT D'AMPLIACIÓ DE LA 
DESPESA REALITZACIÓ MATERIAL  
GRÀFIC EXPOSICIO  

NOGUERA SERVEIS 
GRÀFICS S.L 

138,92 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

21-9-10 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

CONTRACTACIO D'UN SERVEI DE 
REALITZACIÓ D'UN RETRAT DE 
L'ANTERIOR PRESIDENTA DEL  
CONSELL DE MALLORCA 

J.G.F 12000 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

23-9-10 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

TRASLLAT DE JUSTIFICACIO DE LA 
BESTRETA DE CAIXA FIXA 

J/2010/163 108,44 
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DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

24-9-10 ENDOSSAMENT 
FACTURES 
ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÒS DE LA CERTIFICACIÓ NUM. 7 DE 
L'OBRA PROJECTE DE VARIAN DE SON 
SERVERA EST. ENTRE  
LA CARRETERA MA-4040 I LA 
CARRETERA MA-4026 

PROJECTE DE VARIANT DE 
SON SERVERA 

730577 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

23-9-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO FIANÇA EXP. RCD 241/2010 J.M.J 2477,74 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

23-9-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO FIANÇA EXP. RCD. 242/2010 M.T.P 1591,13 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

23-9-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO FIANÇA EXP. RCD 248/2010 C.M.A.F 822,04 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

23-9-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO FIANÇA EXP. RCD 244/2010 J.R.F 481,73 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

23-9-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO FIANÇA EXP. RCD. 240/2010 M.B.H 1720,28 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

23-9-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO FIANÇA EXP. RCD. 28/10 CONSTRUCCIONES 
MORENO C.B 

92 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

27-9-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO FIANÇA EXP. RCD 31/2010 C.T.L 1866,22 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

27-9-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO FIANÇA EXP. RCD 269/2010 COMUNITAT ISLAMICA 
ATTABCHIRY ATTAOUN  

204,06 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

27-9-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO DE FIANÇA EXP. RCD 
219/2010 

SOFTEC PROMOCIONS S.L 4565,45 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

27-9-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO FIANÇA EXP. RCD. 132/10 PROMOCIONS RUBINES C.B 1283,75 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

27-9-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO DE FIANÇA EXP. RCD 
259/2010 

CANBURI PROJECTES S.L 5521,81 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

15-9-10 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ORDENAR EL PAGAMENT DE LES 
FACTURES DE RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 

COMPAÑIA MEDITERRANEA 
DE VIGILANCIA S.A// CARLOS 
CASTILLA INGENIEROS S.A// 
MANTENIMIENTOS MARPE 
S.L 

4888,64 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

15-9-10 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIO AMB LA 
FUNDACIO UNIVERSITAT-EMPRESA 

J.S.D 6000 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

1-10-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO FIANÇA EXP. RCD. 295/2010 M.A.V.O 614,11 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

1-10-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO FIANÇA EXP. RCD. 30410 PROJECTES SA SIVIAN S.L 1561,42 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

1-10-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO FIANÇA EXP. RCD. 295/2010 TAMARINDO S.A 12139,45 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

1-10-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO FIANÇA EXP. RCD. 308/2010 B.A.B 52,31 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

1-10-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO FIANÇA EXP. RCD. 310/2010 SEDALA 2007 S.L 1182,37 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

1-10-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO FIANÇA EXP. RCD. 73/2010 J.M.C.A 397,78 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

1-10-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO FIANÇA EXP. RCD. 281/2010 M.P.B 394,55 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

1-10-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO FIANÇA EXP. RCD. 282/2010 M.P.B 131,73 
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DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

1-10-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO FIANÇA EXP. RCD. 285/2010 COMUNITAT DE 
PROPIETARIOS FRANCESC 
DE BORJA MOLL 

1445,19 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

1-10-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO FIANÇA EXP. RCD. 288/2010 J.C.P 755,53 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

1-10-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO FIANÇA EXP. RCD. 336/2010 XTRANDRATX S.L 1817,14 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

1-10-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO FIANÇA EXP. RCD. 254/2010 JOAN CAPO 
CONSTRUCCIONES S.L 

1292,79 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

1-10-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO FIANÇA EXP. RCD. 156/2010 CARREMAR BALEAR S.L 10500,54 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

4-10-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO FIANÇA EXP. RCD. 283/2010 LA VIEJA SIRENA S.L 1339,93 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

4-10-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO FIANÇA EXP. RCD. 295/2010 EDIPAL 1950 S.L 316 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

4-10-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO FIANÇA EXP. RCD. 345/2010 EDIPAL 1950 S.L 913,09 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

4-10-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO FIANÇA EXP. RCD. 295/2010 EDIPAL 1950 S.L 970,56 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

4-10-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO FIANÇA EXP. RCD. 343/2010 EDIPAL 1950 S.L 984,77 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

7-10-10 ALTRES DESIGNACIO DELS MEMBRES DE LA 
MESA DE LA SUBHASTA DE DATA 
06/10/2010 

YACHT HYDRAULIC 
MALLORCA S.A 

0 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

7-10-10 ALTRES PAGAMENT DE LA QUANTIA DE 
L'EXPROPIAT  

J.B.P// B.B.P 466,39 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

7-10-10 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIO DE LA BESTRETA DE 
CAIXA FIXA 

P.R.R 240,91 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

1-10-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO FIANÇA EXP. RCD. 312/2010 PALMAT GESTION S.L 758,11 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

1-10-10 ALTRES INGRES INDEGUT A.B.T 1965,25 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

1-10-10 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR, RECONEIXER 
L'OBLIGACIÓ I ORDENAR EL PAGAMENT 

LA CAIXA 571,62 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

4-10-10 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR, RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ I ORDENAR EL PAGAMENT 

SA NOSTRA 23,6 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

7-10-10 ALTRES PAGAMENT DE LA QUANTIA DE 
L'EXPROPIAT  

J.V.LL//I.V.LL 374,7 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

1-10-10 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIO AMB 
ELS GRUPS POLITICS AMB 
REPRESENTACIO EN EL CONSELL 

GRUPS POLÍTICS 20447,43 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

22-9-10 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ORDRE D'ABONAMENT D'UNA 
OBLIGACIO  

ASSOCIACIO D'ANTICS 
BLAVETS 

2000 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

16-9-10 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ORDRE D'ABONAMENT D'UNA 
OBLIGACIO 

ASSOCIACIO CLUB ALFABIA 850 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

30-9-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES IRU GESTIO I PRODUCCIO 21237,64 
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DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

29-9-10 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ORDENAR EL PAGAMENT DE LES 
FACTURES 

F/2010/13 21106,88 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

24-9-10 APROVAR CONVENI 
DE COL.LABORACIÓ 

ACCEPTACIO I APROVACIO D'UN 
CONVENI DE COL·LABORACIO UIB I EL 
CONSELL DE MALLORCA 

M.C.N.S 6000 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

18-10-10 ALTRES FRACCIONAMENT PAGAMENT DEUTE CONSTRUCCIONES LLULL 
SASTRE S.A 

432842,78 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

18-10-10 ALTRES FRACCIONAMENT PAGAMENT DEUTE PINS I PLATJA SA 432842,78 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

8-10-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES Q/2010/2099 9008,95 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

8-10-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES Q/2010/2101 6244,53 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

8-10-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES Q/2010/2103 6597,14 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

8-10-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES Q/2010/2104 1545,65 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

8-10-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COPTES DE DESPESES Q/2010/2107 262,94 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

8-10-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTE DE DESPESES Q/2010/2108 1084,24 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

7-10-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES M.L.V.F 950,76 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

7-10-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES M.R.S 2019,1 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

7-10-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES ERNST & YOUNG .SL 10615 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

6-10-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES Q/2010/2083 5344,8 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

6-10-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES Q/2010/2087 231,76 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

9-2-11 APROVAR 
FACTURES ADO 

ADO DE LA RELACIO DE FACTURES 
AMB CODI Q/2011/47 RELATIVES A 
DESPESES DEL CENTRE  
SOCIOCULTURAL DE  
MANACOR / PRESIDENCIA  

PERSONES FISIQUES O  
JURIDIQUES QUE S' HI 
INDIQUEN 

2428,87 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

8-2-11 APROVAR 
FACTURES ADO 

ADO DE LA RELACIO DE FACTURES 
AMB CODI Q/2011/41 RELATIVES A 
DESPESES D' ORGANS DE  
GOVERN DE PRESIDENCIA / 
PRESIDENCIA 

J.A.C.G. 432 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

30-9-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES Q/2010/2031 536,84 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

30-9-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES Q/2010/2030 322,02 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

30-9-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES Q/2010/2029 358,51 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

29-9-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES Q/2010/2026 3565,49 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

29-9-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES Q/2010/2025 7876,64 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

1-10-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES BEEKUATRE GESTIO S.L 4280 
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DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

7-10-10 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

DEIXAR SENSE EFECTE LA RESOLUCIO 
DE DATA 30/07/2010 

ASSOCIACIO MEMORIA DE 
MALLORCA 

11500 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

3-9-10 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

MODIFICACIO DE LA RESOLUCIO 
D'APROVACIO DE L'EXPEDIENT DE 
CONTRACTE MENOR 

UOM 18000 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

13-10-10 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

APROVACIO DE LA CONTRACTACIO DE 
SUBMINISTRAMENT DE BOSSES 
"SERRA DE TRAMUNTANA" 

COMUNICACIO ARA 
BALEARS 

6195 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

13-10-10 APROVAR CONVENI 
DE COL.LABORACIÓ 

APROVACIO DE LA CONTRACTACIO DE 
SUBMINISTRAMENT DE GORRES 
"SERRA DE TRAMUNTANA" 

COMUNICACIO ARA 
BALEARS 

3115,2 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

13-10-10 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

APROVACIO DE LA CONTRACTACIO DE 
SUBMNISTRAMENT DE TRIPTICS 
REFERENTS A LA SERRA DE  
TRAMUNTANA 

PLANOGRAFICA BALEAR S.L 5731,56 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

11-10-10 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

DEIXAR SENSE EFECTES LA 
CONTRACTACIO MENOR PER 
L'ADQUISICIÓ DE MEDALLES ALS  
PARTICIPANTS DEL III CAMPIONAT 
D'ESPANYA D'ORNITOLOGIA 

J.S.M 4113,4 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

13-10-10 ALTRES ENDOS DE LA CERTIFICACIO NUM. 7 DE 
L'OBRA PROJECTE DE CONSERVACIO 
DE LA XARXA DE  
CARRETERES DEL CONSELL DE 
MALLORCA ZONA 1. 

CONTRATISTAS 
MALLORQUINES ASOCIADOS 
S.A 

147557,51 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

30-9-10 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

TRASLLAT DE JUSTIFICACIO DE LA 
BESTRETA DE CAIXA FIXA 

J/2010/169 3573,35 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

11-10-10 ALTRES ENDOS DE LA CERTIFICACIO NUM. 9 DE 
L'OBRA PROJECTE DE VARIANT DE SON 
SERVERA EST.  
ENTRE LA CARRETERA MA-4026.  

PROJECTE DE VARIANT DE 
SON SERVERA 

361931,54 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

30-9-10 RESOLUCIÓ 
CONTRACTE 

RESOLUCIO D'APROVACIO DE 
L'EXPEDIENT DE CONTRACTE MENOR 
PER LA REALITZACIÓ DEL CICLE  
DE TALLERS PRACTICS  

SERVEIS INFORMÀTICS I 
MANTENIMENT DE 
MALLORCA 

8000 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

1-10-10 ALTRES INGRES INDEGUT UTE VOPSA I COPISA 5069,11 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

1-10-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO FIANÇA EXP. RCDD 
323/2010 

M.B.F 7485,53 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

25-10-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO FIANÇA EXP. RCD 330/2010 FECOMSA S.L 5350 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

1-10-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO DE FIANÇA EXP. RCD. 
322/2010 

GUADALUPE GESTION 
PROMOTORA S.L 

4943,22 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

1-10-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO DE FIANÇA EXP. RCD 
319/2010 

S.M.A 432,01 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

1-10-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO DE FIANÇA EXP. RCD. 
317/2010 

B.M.C 1227,57 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

1-10-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO DE FIANÇA EXP. RCD 
316/2010 

DIAGILEO S.L 4052,08 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

1-10-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO DE FIANÇA EXP. RCD 
294/2010 

EXPLOTACIONES 
TURISTICAS CENITH S.A 

18004,16 



 39

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

22-9-10 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT DE COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT  

F.M.M 68,67 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

18-10-10 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSSIO EN LA NOMINA DE 
DESPESES DE QUILOMETRATGE 

M.A.A.A 109,5 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

13-10-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES Q/2010/2119 65,87 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

21-10-10 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

TRASLLAT DE JUSTIFICACIO DE LA 
BESTRETA DE CAIXA FIXA 

J/2010/186 48,36 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

18-10-10 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

APROVACIO DE LA CONTRACTACIO 
RELATIVA AL CONTRACTE DEL SERVEI 
DE FOTOGRAFIA D'ACTES  
PROTOCOL·LARIS 

SAPIC VALENCIA 
FREELANCES COOP. V 

50858,64 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

18-10-10 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

INICI D'EXPEDIENT DE CONTRACTACIO 
DEL SERVEI D'EDICIO I IMPRESSIO DE 
LES AGENDES DEL  
CONSELL DE MALLORCA  

OOOOO 0 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

22-10-10 ALTRES TRASPAS INGRES DEL COMPTE 
GENERAL DEL CONSELL DE MALLORCA 

AGENCIA DE DISCIPLINA 
URBANISTICA 

100 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

22-10-10 ALTRES TRASPAS INGRES DEL COMPTE 
GENERAL DEL CONSELL DE MALLORCA 

AGENCIA DE DISCIPLINA 
URBANISTICA 

50 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

26-10-10 ALTRES TRASPAS INGRES DEL COMPTE 
GENERAL DEL CONSELL DE MALLORCA 

INSTITUT MALLORQUI 
D'AFERS SOCIALS 

36,06 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

20-10-10 ALTRES TRASPAS INGRES DEL COMPTE 
GENERAL DEL CONSELL DE MALLORCA 

AGENCIA DE DISCIPLINA 
URBANISTICA 

338,82 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

20-10-10 ALTRES TRASPAS INGRES DEL COMPTE 
GENERAL DEL CONSELL DE MALLORCA 
10/09/2010 

AGENCIA DE DISCIPLINA 
URBANISTICA 

338,82 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

20-10-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO FIANÇA EXP. RCD 339/2010 I.M.G 3492,86 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

26-10-10 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ORDENAR EL PAGAMENT DELS 
TRIBUTS INCLOSOS A LA RELACIO 
Q/2010/2117 AJUNTAMENT DE  
LLUCMAJOR 

SERVEI DE RECAPTACIO DE 
LA CAIB 

694,36 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

26-10-10 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ORDENAR EL PAGAMENT DELS 
TRIBUTS INCLOSOS A LA RELACIO 
Q/2010/2115 AJUNTAMENT DE  
PALMA  

SERVEI DE RECAPTACIO DE 
LA CAIB 

6094,69 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

26-10-10 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ORDENAR EL PAGAMENT DEL TRIBUTS 
INCLOSOS A LA RELACIO Q/2010/2116 
AJUNTAMENT DE PALMA 

SERVEI DE RECAPTACIO DE 
LA CAIB 

147,55 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

20-10-10 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

TRASLLAT DE JUSTIFICACIO DE LA 
BESTRETA DE CAIXA FIXA 

J/2010/183 1465,58 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

20-10-10 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

TRASLLAT DE JUSTIFICACIO DE LA 
BESTRETA DE CAIXA FIXA 

J/2010/184 305 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

20-10-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES CIA. CONCESIONARIA TUNEL 
DE SOLLER S.A 

9,1 
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DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

18-10-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES Q/2010/2137 2872,75 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

19-10-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES ENSAÏMADA MUSICAL S.L 9440 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

18-10-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES FOTO LEVANTE 1829 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

14-10-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES FUNDACIO BARCELONA 
MEDIA UPF 

20648 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

21-9-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES Q/2010/1903 1063,9 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

21-9-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES Q/2010/1906 962,64 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

1-10-10 CONTRACTE 
MENOR 

CONTRACTACIO D'UN SERVEI DE 
CLASSIFICACIO I ARXIU DEL FONS 
DOCUMENTAL DE JOSEP MOLL  
(2ONA PART) 

I.F.T 3514,8 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

18-10-10 DEVOLUCIÓ 
INGRESSOS 

DEVOLUCIO D'INGRES INDEGUT SALABERT E HIJOS 741,74 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

18-10-10 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIO, DISPOSICIO I 
RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIO 
D'UNA PROVISIO DE FONS AL  
JUTJAT CONTENCIOS ADMINISTRATIU 
NUM.3 

JUTJAT CONTENCIOS 
ADMINISTRATIU NUM. 3 DE 
PALMA DE MALLORCA 

5000 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

13-10-10 ALTRES COMISSIO PER PERCENTATGE DE 
DESCOMPTE DE TPV 

LA CAIXA 203,23 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

13-10-10 ALTRES COMISSIO PER PERCENTATGE DE 
DESCOMPTE DE TPV 

SA NOSTRA 23,55 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

13-10-10 ALTRES COMISSIO PER PERCENTATGE DE 
DESCOMPTE DE TPV 

LA CAIXA 7,96 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

13-10-10 ALTRES COMISSIO PER PERCENTATGE DE 
DESCOMPTE DE TPV 

LA CAIXA 97,52 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

13-10-10 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

LA RESOLUCIO D'APROVACIO DE 
L'EXPEDIENT DE COTRACTE MENOR 
CURS GENT GRAN 

A.A.D 4248 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

4-11-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 384/2010 M.A.A.M 193,72 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

4-11-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 385/2010 PROMOC. Y PROPIED. 
INMOBIL. ESPACIO S.L 

27361,07 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

4-11-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 376/2010 P.G.LL 78,21 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

4-11-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 375/2010 J.M.P.M 1514 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

4-11-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 332/2010 M.D.LL.S.C 870 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

4-11-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 358/2010 PROMOCIONES 
INMOBILIARIAS SOLLER S.L 

813 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

4-11-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 381/2010 J.R.M 267,34 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

4-11-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 366/2010 BINISEFUT S.L 854,97 



 41

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

4-11-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 382/2010 J.M.P 813 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

4-11-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 383/2010 M.B.V 638 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

4-11-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 386/2010 ALCALA VIVIENDAS Y 
HABITAT S.L 

7039,97 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

4-11-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 378/2010 F.J.F.O 243 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

4-11-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 379/2010 PROMOLLAR SANTA MARIA  2071,57 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

27-9-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 359/2010 PROJECTOS SIC BALEARES 
S.L 

9141,43 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

4-11-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 292/2010 COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS  PAGEL 4 

775,55 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

4-11-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 192/2010 AMICSEMPRE S.L 954,42 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

4-11-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 284/2010 JIN FANG S.L 3306,89 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

4-11-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 351/2010 FUNDACIO TROBADA  5331,96 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

4-11-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 387/2010 C.R.H 2657,91 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

4-11-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 217/2010 FAPRINDASOPO S.L 7709,61 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

9-11-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 374/2010 EJECUTIVA BALEAR S.A 1179,79 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

9-11-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 373/2010 EJECUTIVA BALEAR S.A 1714,47 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

8-11-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 372/2010 D.B.R 1277,29 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

9-11-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 368/2010 F.C.R 740,68 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

9-11-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 364/2010 R.C.C 129,15 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

9-11-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 360/2010 K.A.C 5016,19 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

9-11-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 370/2010 N.V.G 289,71 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

9-11-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 335/2010 C.P AVINGUDA ARGENTINA 
61 

1130,71 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

14-10-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 367/2010 PROBADE S.L 1261,15 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

29-10-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 309/2010 J.M.B 260,24 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

29-10-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 297/2010 T.P.R 1961,14 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

29-10-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 313/2010 M.A.P.S 1885 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

29-10-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 089/2010 CAIZ INMUEBLES EN RENTA 
S.L.U 

11468,52 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

26-10-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 324/2010 A.A.V 127,86 
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DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

29-10-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 384/2010 PAVIMENTOS MALLORCA S.L 978 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

29-10-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 331/2010 FECOMSA S.L 1492,33 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

29-10-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 603/2010 CENTRO ASOCIADO UNED 
ILLES BALEARS 

1607,92 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

29-10-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 347/2010 NUEVA EDIFICACION 
BALEAR S.L 

2544,9 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

29-10-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 340/2010 BATIPORT S.L 1047,41 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

29-10-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 293/2010 R.S.M 54 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

29-10-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 298/2010 JUPITER HOTELS S.L 775,2 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

29-10-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 307/2010 ENTREMITGERES S.L 1146,85 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

29-10-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 291/2010 N.N.M 1673,78 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

26-10-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 341/2010 EDIPAL 1950 S.L 301,57 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

28-10-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 350/2010 ECOVERD NATURA 
PROMOCIONES S.L 

1485,22 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

26-10-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 342/2010 EDIPAL 1950 S.L 489,48 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

2-11-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES TURISMO Y HOTELES DE 
BALEARES S.L 

1960 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

29-10-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES TRUI ESPECTACULOS S.L 20673,98 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

2-11-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES DISEÑO, COMUNICACION Y 
PUBLICIDAD TRES S.L 

1508 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

2-11-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES Q/2010/2269 384,16 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

2-11-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES RETTO EXPRES S.L 28,76 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

4-11-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES Q/2010/2313 252,55 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

4-11-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES CLUB BASQUET MALLORCA  5999,99 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

2-11-10 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

TRASLLAT DE JUSTIFICACIO DE LA 
BESTRETA DE CAIXA FIXA 

J/2010/188 62,5 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

26-10-10 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO D'UNA RESOLUCIO 
D'APROVACIO COMPTES DE DESPESES 

CIA. CONCESIONARIA TUNEL 
DE SOLLER S.A 

31,85 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

28-10-10 DEVOLUCIÓ 
INGRESSOS 

DEVOLUCIO D'INGRES INDEGUT SERPREISAL 2009 1145,65 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

18-10-10 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSSIO EN LA NOMINA DE 
DESPESES DE QUILOMETRATGE 

A.A.F 105,66 
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DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

18-10-10 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSSIO EN LA NOMINA DE 
DESPESES DE QUILOMETRATGE 

A.S.M 342,92 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

17-9-10 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

MODIFICACIO DE LA RESOLUCIO 
D'APROVACIO DE L'EXPEDIENT DE 
CONTRACTE MENOR CURS BALL  
DE SALÓ 

M.A.M.LL 4459,99 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

8-9-10 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

MODIFICACIO DE LA RESOLUCIO 
D'APROVACIO DE L'EXPEDIENT DE 
CONTRACTE MENOR PER LA  
REALITZACIO CURS DE MACRAME 

M.A.J.R 2227,19 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

8-9-10 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

MODIFICACIO DE LA RESOLUCIO 
D'APROVACIO DE L'EXPEDIENT  

M.M.G 4454,38 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

8-9-10 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

MODIFICACIO DE LA RESOLUCIO 
D'APROVACIO DE L'EXPEDIENT DE 
CONTRACTE CURS DE  
MANUALITATS 

M.A.J.R 2879,95 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

19-10-10 ALTRES ENDOS DE LA CERTIFICACIO NUM. 8 DE 
L'OBRA PROJECTE DE CONSERVACIO 
DE LA XARXA DE  
CARRETERES DEL CONSELL DE 
MALLORCA ZONA 1 EXP. 13/09 

CONTRATISTAS 
MALLORQUINES ASOCIADOS 
S.A 

81118,4 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

20-10-10 ALTRES ENDOS DE LA FACTURA NUM. 17254 
OBRES RECONSTRUCCIO DE MUR A 
LES CARRETERS MA-10 PK  
89,14... 

CONTRATISTAS 
MALLORQUINES ASOCIADOS 
S.A 

159291,59 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

21-10-10 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO D'UNA RESOLUCIO 
D'APROVACIO COMPTES DE DESPESES 

FUNDACIO UNIVERSITAT-
EMPRESA DE LES ILLES 
BALEARS 

6000 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

4-11-10 ALTRES COMISSIO PER PERNCENTAGE DE 
DESCOMPTE DE TPV 

LA CAIXA 17,75 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

4-11-10 ALTRES COMISSIO PER PERNCENTAGE DE 
DESCOMPTE DE TPV 

LA CAIXA 224,48 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

4-11-10 ALTRES COMISSIO PER PERNCENTAGE DE 
DESCOMPTE DE TPV 

LA CAIXA 105,98 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

4-11-10 ALTRES COMISSIO PER PERNCENTAGE DE 
DESCOMPTE DE TPV 

LA CAIXA 4,08 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

4-11-10 ALTRES COMISSIO PER PERNCENTAGE DE 
DESCOMPTE DE TPV 

LA CAIXA 1,66 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

4-11-10 ALTRES COMISSIO PER PERNCENTAGE DE 
DESCOMPTE DE TPV 

SA NOSTRA 37,27 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

18-10-10 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSSIO EN LA NOMINA DE 
DESPESES DE QUILOMETRATGE 

M.C.S.E 41,06 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

20-10-10 ALTRES ENDOS DE LA CERTIFICACIO NUM.8 DE 
L'OBRA EXP. 20/09 

MELCHOR MASCARO S.A 78820,65 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

29-10-10 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

APROVACIO DE LA CONTRACTACIO 
MENOR PER L'ADQUISICIO DE 
MEDALLES ALS PARTICIPANTS AL  
III CAMPIONAT D'ESPANYA 
D'ORNITOLOGIA 

M.E.F.D 3915 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

19-10-10 APROVAR CONVENI 
DE COL.LABORACIÓ 

APROVACIO DEL CONVENI PER LA 
CESSIO DELS DRETS INTEL·LECTUALS 
DEL LLIBRE NOTES  
MANUSCRITES D'AGUSTI DE TORELLA 
(1ERA EDICIO) 

M.G.D.T.M 0 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

19-10-10 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

AUTORITZACIO DE DEPLAÇAMENT EN 
COMISSIO DE SERVEIS 

E.MLF 0 
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DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

21-10-10 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

INCLUSSIO EN LA NOMINA 
D'INDEMNITZACIONS PER RAO DEL 
SERVEI 

E.M.F 312,31 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

22-10-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES Q/2010/2178 1186,8 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

22-10-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES Q/2010/2180 9006,47 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

22-10-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES Q/2010/2179 10808,81 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

22-10-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES Q/2010/2182 1967,43 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

22-10-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES Q/2010/2184 437,64 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

22-10-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES Q/2010/2183 648,91 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

22-10-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES AGENCIA TRIBUTARIA 
DELEGACIO ESPECIAL DE 
BALEARS 

460,08 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

25-10-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES Q/2010/2217 2161,31 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

24-11-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES Q/2010/2677 286,22 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

10-11-10 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

INCLUSIO EN LA NOMINA 
D'INDEMNITZACIONS PER RAO DEL 
SERVEI 

A.S.M 93,57 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

12-11-10 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIO, DISPOSICIO I 
RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIO 
D'UNA PROVISIO DE FONS  

T.P 5500 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

12-11-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES FOTO LEVANTE 1829 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

12-11-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO FIANÇA EXP. RCD 223/2010 PUERTAS METALICAS 
FERRIOL S.L 

1562,71 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

10-11-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES Q/2010/2369 2850 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

10-11-10 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

APROVACIO DE LA CONTRACTACIO 
MENOR NOTES MANUSCRITES 
D'AGUSTÍ DE TORELLA 

LORACAR SL 12578,8 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

5-11-10 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

TRASLLAT DE JUSTIFICACIO DE LA 
BESTRETA DE CAIXA FIXA 

J/2010/189 1053,32 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

3-11-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO DE FIANÇA K.K 50739,98 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

3-11-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO DE FIANÇA EXP. RCD. 
244/2010 

PROMOCIONES TURISTICAS 
CALA MILLOR S.L 

392,52 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

4-11-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO FIANÇA RCD 357/2010 PROMOCIONES VERDERA 
OLIVER S.L 

2361,51 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

4-11-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO FIANÇA EXP. RCD. 353/2010 INVERSIONES DRAGONERA 
S.L 

2555,23 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

4-11-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO FIANÇA EXP. RCD. 325/2010 PROALDA 64, S.L 1748,05 
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DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

4-11-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO DE FIANÇA EXP. RCD 
289/2010 

JUAN CLADERA S.L 960 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

4-11-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO FIANÇA EXP. RCD. 222/2010 C.B.R 1686,05 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

29-10-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES J.G.F 12000 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

2-11-10 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ  GRUPS POLÍTICS 20447,43 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

11-11-10 ALTRES CONCESSIÓ D'UNS COMPLEMENTS DE 
PRODUCTIVITAT 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

11-11-10 SERVITUDS  SOL·LICITUD D'EXONOERACIO DE 
PRESENTACIÓ D'AVAL BANCARI PER AL 
PAGAMENT FRACCIONAT  
DEL DEUTE. 

A.H.R 48788,42 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

5-11-10 ALTRES APROVACIO DE LA PROVISIO DE FONS A.G.S 300 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

11-11-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES J.B.C 240 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

11-11-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES J.B.C 240 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

11-11-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES I.F.T 3514,8 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

9-11-10 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIO CASA REGIONAL DE MURCIA  1500 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

15-11-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES INTEL TRES BALEARES 
AGENCIA CREATIVA S.L 

7340,11 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

17-11-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES CIA. CONCESIONARIA TUNEL 
DE SOLLER S.A 

36,4 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

17-11-10 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIO, DISOPOSICIO I 
RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIO 
D'UNA PROVISIO DE FONS 

JUTJAT CONTENCIOS 
ADMINISTRATIU NUM. 1 DE 
PALMA DE MALLORCA 

531 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

19-11-10 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIO, DISOPOSICIO I 
RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIO 
D'UNA PROVISIO DE FONS 

JUTJAT CONTENCIOS 
ADMINISTRATIU NUM. 1 DE 
PALMA DE MALLORCA 

4120 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

18-11-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES BALEAR D'OFICINES 2006 S.L 2233,16 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

22-11-10 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIO FUNDACIO UNIVERSITAT-
EMPRESA DE LES ILLES 
BALEARS 

6000 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

23-11-10 PRÓRROGA 
CONVENI 
COL·LABORACIÓ 

ACCEPTACIO I APROVACIO DE LA 
PRÒRROGA D'UN CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ  

FUNDACIO UNIVERSITAT-
EMPRESA DE LES ILLES 
BALEARS 

6000 
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DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

23-11-10 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIO 
BECARIA 

FUNDACIO UNIVERSITAT-
EMPRESA DE LES ILLES 
BALEARS// M.G.S 

6000 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

23-11-10 PRÓRROGA 
CONVENI 
COL·LABORACIÓ 

ACCEPTACIO I APROVACIO DE LA 
PRÒRROGA D'UN CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ  

FUNDACIO UNIVERSITAT-
EMPRESA DE LES ILLES 
BALEARS//M.G.S 

6000 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

23-11-10 APROVAR CONVENI 
DE COL.LABORACIÓ 

ACCEPTACIO I APROVACIO D'UN 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ  

FUNDACIO UNIVERSITAT-
EMPRESA DE LES ILLES 
BALEARS//M.R.S 

2400 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

23-11-10 APROVAR CONVENI 
DE COL.LABORACIÓ 

CONVENI DE COL·LABORACIO FUNDACIO UNIVERSITAT-
EMPRESA DE LES ILLES 
BALEARS 

0 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

24-11-10 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIO DE DESPLAÇAMENT EN 
COMISSIÓ DE SERVEIS 

A.S.M 0 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

24-11-10 PROCEDIMENT 
DESPESES 
DESPLAÇAMENT 

INCLUSSIO EN LA NOMINA 
D'INDEMNITZACIONS PER RAO DE 
SERVEI 

A.S.M 37,6 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

11-11-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES COMUNICACIO ARA 
BALEARS 

3115,2 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

17-11-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES Q/2010/2467 1000,05 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

17-11-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTE DE DESPESES SISTEMAS TECNICOS Y 
CONSULTA S.L 

37,31 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

17-11-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES COL·LEGI OFICIAL DE 
VETERINARIS DE LES ILLES 
BALEARS 

786,25 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

10-11-10 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ORDRE D'ABONAMENT D'UNA 
OBLIGACIO  

AGRUPACIO JOVES DE 
CONSELL 

1035 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

24-11-10 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

APROVACIO DE LA COTRACTACIO 
CONTRACTE DELS SERVEIS DE 
DIRECCIO DE LA DEFENSA  
JURIDICA DEL CONSELL DE MALLORCA 

BUFETE FONT Y ASOCIADOS 
SL 

118000 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

22-11-10 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

APROVACIO DE LA CONTRACTACIO 
MENOR D'UN ESTUDI DE LA 
FACTURACIO DELS SERVEIS DE LES  
EMPRESES CONCESIONARIES DE LA 
RECOLLIDA SELECTIVA DEL CONSELL 
DE MALLORCA 

KPMG ASESORES S.L 21239,99 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

19-11-10 ALTRES RESOLUCIO D'APROVACIO DE LA 
LIQUIDACIO DEL PREU PUBLIC PEL 
CONTROL DE QUALITAT DE LES  
OBRES PUBLIQUES A LES 
CARRETERES. 

UTE VOPSA I COPISA 10800,1 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

19-11-10 ALTRES RESOLUCIO DEL CONSELLER 
EXECUTIU DE PRESIDENCIA 
MITJANÇANT LA QUAL S'APROVA LA  
LIQUIDACIO DEL PREU PUBLIC PEL 
CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES 
PUBLIQUES A LES  
CARRETERES. 

COMASA 86,55 
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DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

19-11-10 ALTRES RESOLUCIO DEL CONSELLER 
EXECUTIU DE PRESIDENCIA 
APROVACIO DE LIQUIDACIO DEL PREU  
PUBLIC PEL CONTROL DE QUALITAT DE 
LES OBRES PUBLIQUES A LES 
CARRETERES. 

ELSAMEX S.A 362,59 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

19-11-10 ALTRES RESOLUCIO DEL CONSELLER 
EXECUTIU DE PRESIDENCIA 
MITJANÇANT LA QUAL S'APROVA LA  
LIQUIDACIO DEL PREU PUBLIC PEL 
CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES 
PUBLIQUES A LES  
CARRETERES. 

UTE DRAGADOS S.A  FCC. 
CONSTRUCCION S.A 
MELCHOR MASCARO S.A 
LLABRES FELIU OBRA CIVIL 
S.A 

4016,94 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

16-11-10 APROVAR 
EXPEDIENT DE 
SUBVENCIONS 

ACORD D'APROVACIÓ, AUTORITZACIÓ, 
DISPOSICIÓ D'UNA SUBVENCIÓ DEL 
CONSELL DE MALLORCA  

FUNDACIO UNIVERSITAT-
EMPRESA DE LES ILLES 
BALEARS 

60000 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

16-11-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES Q/2010/2434 8927,1 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

17-11-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES Q/2010/2461 1165,79 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

17-11-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES Q/2010/2462 3068 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

17-11-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES Q/2010/2465 483,53 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

11-11-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES COMUNICACIO ARA 
BALEARS 

6195 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

11-11-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES PLANOGRAFICA BALEAR S.L 5731,56 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

10-2-11 APROVAR 
FACTURES ADO 

ADO DE LA RELACIO DE FACTURES 
AMB CODI Q/2011/53 RELATIVES A 
DESPESES DE RELACIONS  
CIUTADANES / PRESIDENCIA 

PERSONES FISIQUES O  
JURIDIQUES QUE S' HI 
INDIQUEN 

4061,03 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

10-2-11 APROVAR 
FACTURES ADO 

ADO DE LA RELACIO DE FACTURES 
AMB CODI Q/2011/57 RELATIVES A 
DESPESES DEL CENTRE  
SOCIOCULTURAL D' INCA /PRESIDENCIA 

PERSONES FISIQUES O  
JURIDIQUES QUE S' HI 
INDIQUEN 

2426,99 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

10-2-11 APROVAR 
FACTURES ADO 

ADO DE LA RELACIO DE  FACTURES 
AMB CODI Q/2011/59 RELATIVES A 
DESPESES DE PERSONES  
MAJORS / PRESIDENCIA 

C.R.M. 1563,5 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

14-2-11 APROVAR 
FACTURES ADO 

ADO DE LA RELACIO DE FACTURES 
AMB CODI Q/2011/64 RELATIVES A 
DESPESES DEL CENTRE  
SOCIOCULTURAL DE MANACOR / 
PRESIDENCIA 

ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL 

287,66 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

14-2-11 APROVAR 
FACTURES ADO 

ADO DE LA RELACIO DE FACTURES 
AMB CODI Q/2011/67 RELATIVES A 
DESPESES DEL CENTRE  
SOCIOCULTURAL D' INCA / 
PRESIDENCIA 

ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL 

401,7 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

17-2-11 APROVAR 
FACTURES ADO 

ADO DE LA RELACIO DE FACTURES 
AMB CODI Q/2011/87 RELATIVES A 
DESPESES DE RELACIONS  
CIUTADANES / PRESIDENCIA  

PERSONES FISIQUES O 
JURIDIQUES QUE S' HI 
INDIQUEN 

2022,87 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

3-3-11 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

APROVACIO DE EXPEDIENT 
CONTRACTE MENOR TALLERS D' 
INTRODUCCIO A INTERNET 

SERVEIS INFORMATICS I 
MANTENIMENT DE 
MALLORCA, S.L.  

17500 
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DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

3-3-11 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

APROVACIO EXPEDIENT DE 
CONTRACTE MENOR SOBRE PROJECTE 
CULTURAL DESTINAT A PERSONES  
MAJORS 

AULES DE TERCERA EDAT 
DE MONTI-SION 

18000 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

3-3-11 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

APROVACIO EXPEDIENT CONTRACTE 
MENOR MALLORCA 80S MOGUDA 
MUSICAL  

GO MAS GO PROJECTES I 
PRODUCCIONS S.L. 

21240 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

19-11-10 ALTRES RESOLUCIO D'APROVACIO DE LA 
LIQUIDACIO DEL PREU PUBLIC PEL 
CONTROL DE QUALITAT DE LES  
OBRES PUBLIQUES A LES CARRETERES 

PAMASA 1114,06 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

19-11-10 ALTRES RESOLUCIO D'APROVACIO DE LA 
LIQUIDACIO DEL PREU PUBLIC PEL 
CONTROL DE QUALITAT DE LES  
OBRES PUBLIQUES A LES 
CARRETERES. 

MATIAS ARROM BIBILONI S.L 1137,72 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

19-11-10 ALTRES RESOLUCIO D¿APROVA LA LIQUIDACIÓ 
DEL PREU PÚBLIC PEL CONTROL DE 
QUALITAT DE LES OBRES  
PÚBLIQUES A LES CARRETERES. 

MELCHOR MASCARO S.A 231,49 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

19-11-10 ALTRES RESOLUCIO D¿APROVA LA LIQUIDACIÓ 
DEL PREU PÚBLIC PEL CONTROL DE 
QUALITAT DE LES OBRES  
PÚBLIQUES A LES CARRETERES. 

COMSA S.A 5811,08 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

19-11-10 ALTRES RESOLUCIO D¿APROVA LA LIQUIDACIÓ 
DEL PREU PÚBLIC PEL CONTROL DE 
QUALITAT DE LES OBRES  
PÚBLIQUES A LES CARRETERES. 

MELCHOR MASCARO S.A 2923,87 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

19-11-10 ALTRES RESOLUCIO D¿APROVA LA LIQUIDACIÓ 
DEL PREU PÚBLIC PEL CONTROL DE 
QUALITAT DE LES OBRES  
PÚBLIQUES A LES CARRETERES. 

UTE AGLOMERADOS 
MALLORCA SA I 
EXCAVACIONS S'HORTA SA 

10683,79 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

19-11-10 ALTRES RESOLUCIO D¿APROVA LA LIQUIDACIÓ 
DEL PREU PÚBLIC PEL CONTROL DE 
QUALITAT DE LES OBRES  
PÚBLIQUES A LES CARRETERES. 

UTE VOPSA I COPISA 2694,32 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

19-11-10 ALTRES RESOLUCIO D¿APROVA LA LIQUIDACIÓ 
DEL PREU PÚBLIC PEL CONTROL DE 
QUALITAT DE LES OBRES  
PÚBLIQUES A LES CARRETERES. 

OBRAS Y 
PAVIMENTACIONES MAN S.A 

322,79 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

19-11-10 ALTRES RESOLUCIO D¿APROVA LA LIQUIDACIÓ 
DEL PREU PÚBLIC PEL CONTROL DE 
QUALITAT DE LES OBRES  
PÚBLIQUES A LES CARRETERES. 

COMASA 114,96 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

16-2-11 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

APROVACIO EXPEDIENT CONTRACTE 
MENOR OBRA TEATRE  

FEDERACION DE 
ASOCIACIONES DE 
PERSONAS MAYORES DE LA 
CIUDAD DE PALMA DE 
MALLROCA 

9000 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

23-2-11 APROVAR 
FACTURES ADO 

ADO DE LA RELACIO DE FACTURES 
Q/2011/117 RELATIVES A DESPESES DE 
RELACIONS  
CIUTADANES / PRESIDENCIA 

FUNDACION GADESO 2950 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

22-2-11 APROVAR 
FACTURES ADO 

ADO DE LA RELACIO DE FACTURES 
AMB CODI Q/2011/104 RELATIVES  A 
DESPESES DEL CENTRE  
SOCIOCULTURAL D' INCA / 
PRESIDENCIA 

INFOARTA, S.L 761,11 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

19-11-10 ALTRES RESOLUCIO D'APROVACIO DE LA 
CONTRACTACIO RELATIVA AL SERVEI 
D'EDICIO I IMPRESSIO DE  
LES AGENDES DEL CONSELL DE 
MALLORCA PER L'ANY 2011 

VARIS 54000 
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DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

4-1-11 CONTRACTE 
MENOR 

APROVACIÓ I ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE MENOR DEL SERVEI DE 
PRODUCCIÓ D'UN  
AUDIOVISUAL SOBRE LA SIBIL·LA 

LA PERIFÈRICA 
PRODUCCIONS, SL 

16921,2 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

31-1-11 CONTRACTE 
MENOR 

APROVACIÓ I ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE MENOR REFERENT AL  
SERVEI DE RECEPCIÓ,VIA  
INTERNET, DE LES NOTÍCIES 
REFERENTS A BALEARS DE L'AGENCIA 
EUROPA PRESS. 2011 

EUROPA PRESS 
DELEGACIONES, SA 

10012,8 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

31-1-11 CONTRACTE 
MENOR 

APROVACIÓ I ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE MENOR REFERENT AL  
SERVEI DE RECEPCIÓ, VIA  
INTERNET, DE LES NOTÍCIES 
REFERENTS A BALEARS DE L'AGENCIA 
EFE.2011. 

AGENCIA EFE, SA 10948,37 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

31-1-11 CONTRACTE 
MENOR 

APROVACIÓ I ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE MENOR REFERENT AL  
SERVEI D'ASSESSORAMENT EN  
IDENTITAT I GESTIÓ DE LA IMATGE 
CORPORATIVA INSTITUCIONAL DEL 
CONSELL.2011 
 

BORISGRÀFIC, SL 14160 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

31-1-11 CONTRACTE 
MENOR 

APROVACIÓ I ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE MENOR REFERENT AL  
SERVEI DE MANTENIMENT DE LA  
WEB "SERRADETRAMUNTANA.NET" 
2011 

LACOMBA PRODUCCIONS, 
SL 

20815,2 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

15-2-11 CONTRACTE 
MENOR 

APROVACIÓ I ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE MENOR REFERENT A 
L'ELABORACIÓ I EDICIÓ DE  
CONTINGUTS DE 8 HISTÒRIES DE LA 
SERRA DE TRAMUNTANA. 

LACOMBA PRODUCCIONS, 
SL 

6608 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

11-2-11 CONTRACTE 
MENOR 

APROVACIÓ I ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE MENOR REFERENT AL 
PATROCINI PUBLICITÀRI DE  
L'EMISSIÓ DE 10 PROGRAMES 
RADIOFÒNICS "SERRA DE 
TRAMUNTANA" A LA CADENA COPE 
MALLORCA.  

RADIO POPULAR SA 2832 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

11-2-11 CONTRACTE 
MENOR 

APROVACIÓ I ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE MENOR REFERENT AL 
PATROCINI PUBLICITÀRI DE  
L'EMISSIÓ DE 10 PROGRAMES 
RADIOFÒNICS "SERRA DE 
TRAMUNTANA" A LA CADENA ONA  
MALLORCA. 
 

RADIO I TELEVISIÓ DE 
MALLORCA, SAU 

3929,4 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

11-2-11 CONTRACTE 
MENOR 

APROVACIÓ I ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE MENOR REFERENT AL 
PATROCINI PUBLICITÀRI DE  
L'EMISSIÓ DE 10 PROGRAMES 
RADIOFÒNICS "SERRA DE 
TRAMUNTANA" A LA CADENA SER 
MALLORCA 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
RADIODIFUSIÓN, SL 

7080 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

16-2-11 CONTRACTE 
MENOR 

APROVACIÓ I ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE MENOR REFERENT AL 
PATROCINI PUBLICITÀRI DE  
L'EMISSIÓ DE 8  PROGRAMES 
RADIOFÒNICS "SERRA DE 
TRAMUNTANA" A LA RADIO DIARIO  
MALLORCA. 
 

RADIODIFUSIÓN DE INCA, SL 3209,6 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

15-11-10 INICIAR EXPEDIENT INICI D'EXPEDIENT DE CONTRACTACIO 
DELS SERVEIS DE DIRECCIO DE LA 
DEFENSA JURIDICA DEL  
CONSELL INSULAR DE MALLORCA 
VENDA DEL BE INMOBLE ANOMENAT 
CAN DOMENGE 

000 0 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

16-2-11 CONTRACTE 
MENOR 

APROVACIÓ I ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE MENOR REFERENT A LA 
PRODUCCIÓ DE 10  
PROGRAMES RADIOFÒNICS "SERRA DE 

O2 AUDIOVISUALS MIOL, SL  8519,6 
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TRAMUNTANA"  

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

16-2-11 CONTRACTE 
MENOR 

APROVACIÓ I ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE MENOR REFERENT AL 
SERVEI D'ADQUISICIÓ  
D'EXEMPLARS DE "QUADERNS DE 
GADESO". 2011 

FUNDACIÓ GADESO 10000 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

18-2-11 CONTRACTE 
MENOR 

APROVAR, AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER LES OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LES FACTURES  
INCLOSES EN LA RELACIÓ Q/2011/100 
 

DIVERSOS SEGONS 
RELACIÓ ADJUNTA 

9013,29 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

10-3-11 CONTRACTE 
MENOR 

APROVACIÓ I ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE MENOR REFERENT AL  
SERVEI DE CREATIVITAT DE LA  
CAMPANYA PUBLICITÀRIA 
"COMPARTEIX COTXE" 

DI 7, SL 3281,58 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

16-11-10 ENDOSSAMENT 
FACTURES 
ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDOS DE CERTIFICACIÓ NUM. 9 DE 
L'OBRA PROJECTE DE CONSERVACIO 
DE LA XARXA DE  
CARRETERES DEL CONSELL DE 
MALLORCA XONA 8. 

MELCHOR MASCARO S.A 139449,92 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

16-11-10 ALTRES HABILITACIO PER A MANAMENTS A 
JUSTIFICAR PEL SERVEI DE 
TRESORERIA DEL DEPARTAMENT DE  
PRESIDENCIA 

000 0 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

16-11-10 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO DE RESOLUCIO DE 
PAGAMENT DE LA QUANTIA DE 
L'EXPROPIACIO 

J.M.A 1222,4 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

16-11-10 ALTRES PAGAMENT SANCIO PER INFRACCIO 
URBANISTICA 

SIGLA IBERICA SA, MM 
PROYECTOS Y REFORMAS 
S.L, L.G.R.G 

245595,87 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

23-11-10 ALTRES TRASPAS INGRES DEL COMPTE 
GENERAL DEL CONSELL DE MALLORCA 

COMPTE GENERAL DE L'ADU 338,82 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

10-11-10 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR, RECONEIXER 
L'OBLIGACIO I ORDENAR EL PAGAMENT  

CAJA MADRID 42,48 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

25-11-10 ALTRES TRASPAS INGRES DEL COMPTE 
GENERAL DEL CONSELL DE MALLORCA 

COMPTE GENERAL DE L'ADU 100 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

25-11-10 ALTRES TRASPAS INGRES DEL COMPTE 
GENERAL DEL CONSELL DE MALLORCA 

COMPTE GENERAL DE L'ADU 10 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

25-11-10 ALTRES PAGAMENT DE SANCIO PER INFRACCIO 
URBANISTICA 

A.M.M 4112,79 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

9-11-10 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

DEIXAR SENSE EFECTE LA 
CONTRACTACIO MENOR DEL 
PATROCINI DEL PROGRAMA TELEVISIU  
MIXTURA 

O2 AUDIOVISUALES MIOL S.L 20879,98 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

14-12-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES M.E.F.D 3915 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

2-12-10 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

TRASLLAT DE JUSTIFICACIO DE LA 
BESTRETA DE CAIXA FIXA 

J/2010/210 3410,38 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

2-9-10 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

TRASLLAT DE JUSTIFICACIO DE LA 
BESTRETA DE CAIXA FIXA 

J/2010/210 3410,38 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

2-12-10 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

TRASLLAT DE JUSTIFICACIO DE LA 
BESTRETA DE CAIXA FIXA 

J/2010/213 72,87 
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DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

2-12-10 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

TRASLLAT DE JUSTIFICACIO DE LA 
BESTRETA DE CAIXA FIXA 

J/2010/211 88 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

10-11-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES Q/2010/2879 1241,63 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

10-12-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES Q/2010/2892 3995,16 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

15-12-10 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR, RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ I ORDENAR EL PAGAMENT 

LA CAIXA 292,39 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

26-11-10 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ORDRE D'ABONAMENT D'UNA 
OBLIGACIO 

AJUNTAMENT SANT 
LLORENÇ DES CARDASSAR 

4185,77 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

16-12-10 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RESOLUCIO DE RECONÈIXEMENT DE 
OBLIGACIÓ I ORDENAR EL PAGAMENT 
SUBVENCIO NOMINATIVA 

UNIVERSITAT DE LES ILLES 
BALEARS 

12000,42 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

20-12-10 CONTRACTE 
MENOR 

CLASSIFICACIO DE LES OFERTES 
PRESENTADES A LICITACIO PER A LA 
CONTRACTACIO RELATIVA  
AL SERVEI DE FOTOGRAFIA  

M.R.S 2155,03 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

16-12-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO DE FIANÇA EXP. RCD 
407/2010 

CODOLS BLANCS S.L 11676,45 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

16-12-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO DE FIANÇA EXP. RCD 
406/2010 

B.G.LL 451,5 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

16-12-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO DE FIANÇA EXP. RCD 
363/2010 

ECOVERD NATURA 
PROMOCIONES S.L 

2630,79 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

16-12-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO DE FIANÇA EXP. RCD 
407/2010 

PROJECTES S.A SIVINA S.L 1149,43 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

16-12-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO DE FIANÇA EXP. RCD 
392/2010 

A.R.P 6148,19 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

16-12-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO DE FIANÇA EXP. RCD 
416/2010 

PROIMBASA S.A 13751,25 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

18-12-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO DE FIANÇA EXP. RCD 
415/2010 

C.C.C 415,22 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

16-12-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO DE FIANÇA EXP. RCD 
409/2010 

G.R.A 695,47 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

16-12-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO DE FIANÇA EXP. RCD 
410/2010 

ARABELA MARINA S.L 275,45 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

16-12-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO DE FIANÇA EXP. RCD 
412/2010 

4 CAIRES PROMOCIONES 
INMOBILIARIAS S.A 

1666,03 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

16-12-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO DE FIANÇA EXP. RCD 
414/2010 

BULEVAR BAHIA S.L 7428,06 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

16-12-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO DE FIANÇA EXP. RCD 
408/2010 

MAGAINVER S.A 1124,25 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

16-12-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO DE FIANÇA EXP. RCD 
290/2010 

VIVENDA CAN PASTILLA S.L 953 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

16-12-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO DE FIANÇA EXP. RCD 
388/2010 

M.V.C 630,09 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

16-12-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO DE FIANÇA EXP. RCD 
407/2010 

R.A.J 2458,37 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

16-12-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO DE FIANÇA EXP. RCD 
398/2010 

INVERSIONS EMBAT S.L 2165,2 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

16-12-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO DE FIANÇA EXP. RCD 
349/2010 

ANCHORAGE CLUB 
MALLORCA S.L 

10309 
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DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

16-12-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO DE FIANÇA EXP. RCD 
355/2010 

J.M.U.S 642,52 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

16-12-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO DE FIANÇA EXP. RCD 
404/2010 

J.M.G 190,5 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

16-12-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO DE FIANÇA EXP. RCD 
395/2010 

C.P. CALLE ESPERIT, 20 1062,26 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

16-12-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO DE FIANÇA EXP. RCD 
397/2010 

MAR INDIGO S.L 3281,6 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

16-12-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO DE FIANÇA EXP. RCD 
255/2010 

G.S.V 712,91 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

14-11-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO DE FIANÇA EXP. RCD 
399/2010 

L.G.E 262,82 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

14-11-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO DE FIANÇA EXP. RCD 
234/2010 

J.LL.LL 519,83 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

14-11-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO DE FIANÇA EXP. RCD 
394/2010 

P.V.J 393,91 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

10-12-10 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIO DE FIANÇA EXP. RCD 
401/2010 

C.A.V 511,06 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

1-12-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES TRANSPORTES NAVIO S.L 854,56 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

1-12-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES NOGUERA SERVEIS 
GRAFICS S.L 

258,56 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

1-12-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES Q/2010/2811 173,52 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

14-12-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES Q/2010/2812 98,01 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

1-12-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES Q/2010/2813 55,2 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

1-12-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES Q/2010/2807 5882,4 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

15-12-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES J.B.C 750 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

29-11-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES J.I.B.M 510 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

15-12-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES CIA. CONCESIONARIA TUNEL 
DE SOLLER S.A 

59,15 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

30-11-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES M.L.V.F 245,43 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

21-1-11 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXP.: AL-2010/154. VARIS 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

3-1-11 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. CÈD.: 000001/2011-000016/2011. VARIS 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

4-1-11 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. CÈD.: 000017/2011-000023/2011. VARIS 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

3-2-11 DENEGACIÓ 
AUTORITZACIÓ 
OBRES 

NÚM. EXP.: AL-2010/070. VARIS 0 
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DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

7-2-11 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. CÈD.: 000404/2011-000420/2011. VARIS 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

8-2-11 ALTRES DICTAMEN INTEGRAT DE L'ACTIVITAT, 
EXP.: 60/10. 

J.D.P. 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

8-2-11 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXP.: 000223/2011. F.Q.V. 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

8-2-11 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. CÈD.: 000421/2011-000449/2011. VARIS 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

8-2-11 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXP.: 000099/2011. VARIS 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

9-2-11 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. CÈD.: 000450/2011-000473/2011. VARIS 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

10-2-11 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. CÈD.: 000474/2011-000490/2011. VARIS 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

11-2-11 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. CÈD.: 000491/2011-000505/2011. VARIS 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

14-2-11 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT 
NO PERMANENT. 

P.B.A. 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

14-2-11 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. CÈD.: 000506/2011-000517/2011. VARIS 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

14-2-11 DENEGACIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM. EXP.: 003770/2010. VARIS 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

15-2-11 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT 
NO PERMANENT. 

ASSOCIACIÓ CLÀSSICS DE 
MALLORCA 

0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

15-2-11 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. CÈD.: 000518/2011-000549/2011. VARIS 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

15-2-11 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT PER AMPLIACIÓ 
CONEIXEMENTS LLENGUA CATALANA. 

M.S.M. 34,33 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

15-2-11 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXP.: 000258/2011. VARIS 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

15-2-11 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXP.: 000265/2011. VARIS 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

15-2-11 EMETRE INFORME 
SÒL RÚSTIC 

NÚM. EXP.: 000100/2010-HLSR. A.C.R. 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

15-2-11 EMETRE INFORME 
SÒL RÚSTIC 

NÚM. EXP.: 000095/2010-HLSR. A.E.M. 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

15-2-11 EMETRE INFORME 
SÒL RÚSTIC 

NÚM. EXP.: 000243/2009-HLSR. B.S.R. 0 
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DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

15-2-11 EMETRE INFORME 
SÒL RÚSTIC 

NÚM. EXP.: 000071/2010-HLSR. FONT CAFE MALLORCA, S.L. 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

15-2-11 EMETRE INFORME 
SÒL RÚSTIC 

NÚM. EXP.: 000143/2010-HLSR. M.A.G.B. 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

15-2-11 EMETRE INFORME 
SÒL RÚSTIC 

NÚM. EXP.: 000051/2010-HLSR. S.F.M. 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

15-2-11 EMETRE INFORME 
SÒL RÚSTIC 

NÚM. EXP.: 000177/2009-HLSR. BAHIA DONEGAL, S.L. 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

16-2-11 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. CÈD.: 000550/2011-000555/2011. VARIS 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

16-2-11 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXP: AL-2010/160. VARIS 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

16-2-11 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXP.: 000011/2011. J.C.C. 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

16-2-11 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT 
NO PERMANENT. 

FEDERACIÓ DE CICLISME DE 
LES ILLES BALEARS 

0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

17-2-11 ALTRES DICTAMENT INTEGRAT DE L'ACTIVITAT, 
EXP.: 59/10. 

LIDL SUPERMERCADOS, SAU 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

17-2-11 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. CÈD.: 000556/2011-000587/2011. VARIS 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

17-2-11 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA 
DEP. TERRITORI J/2011/20-(2/20119. 

INTERVENCIÓ GRAL. 1463,08 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

17-2-11 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 
Q/2011/190 DEL SERVEI D'URBANISME. 

VARIS, INTERVENCIÓ 
GENERAL 

3079,88 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

17-2-11 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 
Q/2011/193 DEL SERVEI D'ACTIVITATS 
CLASSIFICADES. 

VARIS, INTERVENCIÓ 
GENERAL 

457,75 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

17-2-11 APROVAR CONVENI 
DE COL.LABORACIÓ 

APROVACIÓ CONVENI COL·LABORACIÓ 
GOVERN-AJUNTAMENT PALMA-CIM-SR. 
RAFEL NADAL PARERA  
PER CREACIÓ CENTRE TENNIS A 
MANACOR. 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

18-2-11 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. CÈD.: 000588/2011-000601/2011. VARIS 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

21-2-11 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. CÈD.: 000602/2011-000609/2011. VARIS 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

22-2-11 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. CÈD.: 000610/2011-000619/2011. VARIS 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

22-2-11 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 
Q/2011/112 DEL SERVEI ORDENACIÓ 
TERRITORI. 

VARIS, INTERVENCIÓ 
GENERAL 

609,97 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

22-2-11 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXP.: AL-2010/047. VARIS 0 
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DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

23-2-11 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. Q/2011/10 
DE ÒRGANS DE GOVERN. 

CARLSON WAGONLIT, 
INTERVENCIÓ GENERAL 

209,25 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

23-2-11 ALTRES DECLARACIÓ INTERÉS GENERAL, NÚM. 
EXP.: 000113/2009-XIG. 

SON GUAL GOLF, S.L. 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

23-2-11 ALTRES DECLARACIÓ INTERÉS GENERAL, NÚM. 
EXP.: 000252/2008-XIG. 

M.M.B. 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

23-2-11 ALTRES DECLARACIÓ INTERÉS GENERAL, NÚM. 
EXP.: 000163/2009-XIG. 

ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, SLU 

0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

23-2-11 ALTRES DECLARACIÓ INTERÉS GENERAL, NÚM. 
EXP.: 000224/2008-XIG. 

M.S.J. 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

23-2-11 ALTRES DECLARACIÓ INTERÉS GENERAL, NÚM. 
EXP.: 000013/2010-XIG. 

A.M.T.B. 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

23-2-11 ALTRES DECLARACIÓ INTERÉS GENERAL, NÚM. 
EXP.: 000010/2010-XIG. 

TARIGAMAR, S.L. 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

23-2-11 ALTRES DECLARACIÓ INTERÉS GENERAL, NÚM. 
EXP.: 000085/2008-XIG. 

J.P. 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

23-2-11 ALTRES DECLARACIÓ INTERÉS GENERAL, NÚM. 
EXP.: 000216/2008-XIG. 

M.R.F.A. 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

24-2-11 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. CÈD.: 000620/2011-000625/2011. VARIS 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

24-2-11 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXP.: 000444/2011. VARIS 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

24-2-11 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXP.: 000458/2011. C.E.S.B. 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

25-2-11 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. CÈD.: 000626/2011-000684/2011. VARIS 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

25-2-11 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT 
NO PERMANENT. 

R.F.R. 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

25-2-11 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT 
NO PERMANENT. 

CLUB CICLISTA PLATGES 
CALA MILLOR 

0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

25-2-11 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXP.: AL-2011/030. VARIS 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

25-2-11 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXP.: AL-2010/152. VARIS 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

28-2-11 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FACTURES NÚM. Q2011/130 
DEL SERVEI ORDENACIÓ TERRITORI. 

VARIS, INTERVENCIÓ 
GENERAL 

2078,03 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

28-2-11 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. CÈD.: 000685/2011-000709/2011. VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

14-2-11 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
DERIVADES RELACIÓ FACTURES 
RELATIVES DESPESES DEL  
DEPT. EXERCICI 2011. 

VARIS 3565,91 



 56

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

14-2-11 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
DERIVADES RELACIÓ FACTURES 
RELATIVES DESPESES DEL  
DEPT. EXERCICI 2011. 

VARIS 3140,81 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

25-2-11 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
DERIVADES RELACIÓ FACTURES 
RELATIVES DESPESES DEL  
DEPT. EXERCICI 2011. 

S.E. CORREOS Y 
TELEGRAFOS, SA 

224,84 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

28-2-11 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
DERIVADES RELACIÓ FACTURES 
RELATIVES DESPESES DEL  
DEPT. EXERCICI 2011. 

VARIS 1432,86 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

4-3-11 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
DERIVADES RELACIÓ FACTURES 
RELATIVES DESPESES DEL  
DEPT. EXERCICI 2011. 

QUELY, SA 1581,84 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

3-3-11 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
DERIVADES RELACIÓ FACTURES 
RELATIVES DESPESES DEL  
DEPT. EXERCICI 2011. 

VARIS 1920,9 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

3-3-11 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
DERIVADES RELACIÓ FACTURES 
RELATIVES DESPESES DEL  
DEPT. EXERCICI 2011. 

VARIS 3550,77 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

3-3-11 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
DERIVADES RELACIÓ FACTURES 
RELATIVES DESPESES DEL  
DEPT. EXERCICI 2011. 

VARIS 451,8 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

3-3-11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
DERIVADES RELACIÓ FACTURES 
RELATIVES DESPESES DEL DEPT. 
EXERCICI 2011. 

ENDESA ENERGIA SA 
UNIPERSONAL 

3101,75 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

25-2-11 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI 
ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT 
ACTIVITATS ESCOLARS PROGRAMA 
"L'AULA A LA  
MAR". 

FEDERACIÓ BALEAR DE 
VELA 

54750 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

25-2-11 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

ADJUDICACIÓ CONTRACTE 
SUBMINISTRAMENT ROBA ESPORTIVA 
EQUIPAMENT ESPORTISTES A LES 
FASES FINALS DE  
BALEARS. 

PLAÇA 18, SL 59910,96 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

18-2-11 CONTRACTE 
MENOR 

ADJUDICACIÓ, AUTORITZACIÓ I 
DISPOSICIÓ DESPESA CONTRACTE 
MENOR REALITZACIÓ "TALLERS DE 
BALL PER A JOVES" 

P.A.M. 9000 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

10-2-11 CONTRACTE 
MENOR 

APROVACIÓ CONTRACTE MENOR 
TALLERS EDUCACIÓ CORPORAL 
D'IGUALTAT. 

M.Z.B.C. 17999,99 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

28-1-11 CONTRACTE 
MENOR 

APROVACIÓ CONTRACTE MENOR PEL 
DISSENY, CREACIÓ I EXECUCIÓ XARXA 
SOCIAL "LES VEUS DE LES DONES"  
D'IGUALTAT. 

M.E.S. 17818 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

1-2-11 CONTRACTE 
MENOR 

APROVACIÓ CONTRACTE MENOR PELS 
TALLERS DE LIDERATGE I 
APODERAMENT DE LA DONA 
D'IGUALTAT. 

A.M.V.F. 17999,99 
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DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

18-2-11 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT DISCIPLINARI. V.M.S. 0 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

16-2-11 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA, 
SISTEMA A 

DEPARTAMENT AFECTAT 690,45 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

24-2-11 CONTRACTE 
MENOR 

APROVACIÓ CONTRACTE MENOR PELS 
TALLERS DE SALUT D'IGUALTAT. 

ADIBS 17999,99 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

3-2-11 CONTRACTE 
MENOR 

APROVACIÓ CONTRACTE MENOR 
ELABORACIÓ DE PECES AUDIOVISUALS 
D'IGUALTAT. 

ASSOCIACIÓ BARRI TV. 17725 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

28-2-11 CONTRACTE 
MENOR 

ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR 
SERVEI ORGANITZACIÓ DE LA 
CHALLENGE ESCOLAR DE CICLISME 
D'ESPORTS. 

UNISPORT CONSULTING, SL 19407,6 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

22-2-11 CONTRACTE 
MENOR 

APROVACIÓ CONTRACTE MENOR PEL 
SUBMINISTRAMENT DE TROFEUS I 
DISTINCIONS PER A LES JORNADES DE 
NINS EN  
EDAT ESCOLAR. 

M.S.G. 21238,82 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

2-3-11 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN NÒMINA DE DESPESES DE 
QUILOMETRATGE. 

J.C.S. 25,19 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

2-3-11 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN NÒMINA DE DESPESES DE 
QUILOMETRATGE 

R.M.F. 122,76 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

2-3-11 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN NÒMINA DE DESPESES DE 
QUILOMETRATGE. 

M.P.C. 61 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

2-3-11 CONTRACTE 
MENOR 

ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR PER 
A L'ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 
D'ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DE 
MOTOCROS 2011. 

100EMOCIONS ESPORT 
CLUB 

10000 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

9-3-11 CONTRACTE 
MENOR 

ADJUDICACIÓ, AUTORITZACIÓ I 
DISPOSICIÓ DESPESA CONTRACTE 
MENOR SERVEI ACTIVITATS PRIMERS 
AUXILIS PER A  
GENT JOVE DE JOVENTUT. 

FORSER INSULAR, SL 6000 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

9-3-11 CONTRACTE 
MENOR 

ADJUDICACIÓ, AUTORITZACIÓ I 
DISPOSICIÓ DESPESA CONTRACTE 
MENOR PER AL SERVEI 
D'ORGANITZACIÓ I IMPARTICIÓ  
CURS MONITOR/DIRECTOR TEMPS 
LLIURE DE JOVENTUT. 

INSTITUT DE FORMACIÓ 
RAMÓN SERRA 

17892 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

8-3-11 ALTRES PROPOSTA ORDRE D'INICI 
PROCEDIMENT REVOCACIÓ SUBV. 
NOMINATIVA PER DUR A TERME 
ACTIVITATS DINS L'ÀMBIT DE  
L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT 
PRESSUPOSTS 2009. 

FUEIB 60000 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

4-3-11 ALTRES SELECCIÓ GRUPS I SOLISTES CIRCUIT 
DE MÚSICA JOVE 2011. 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

7-3-11 ARXIU EXPEDIENT ARXIU EXP. 4/2011 PER CONTRACTAR 
UN SERVEI DE PATROCINI SUPLEMENT 
JOVES.CAT DEL DIARI DE BALEARS PER 
A  
2011. 

DEPARTAMENT AFECTAT 0 
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DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

7-3-11 CONTRACTE 
MENOR 

APROVACIÓ CONTRACTE MENOR PEL 
TALLER AUTORETRATS: CAP A UN 
MAPA DE MALLORCA EN FEMENÍ 
D'IGUALTAT. 

M.Z. 17500 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

4-3-11 CONTRACTE 
MENOR 

APROVACIÓ CONTRACTE MENOR DE 
LES REPRESENTACIONS CULTURALS: 
MENÚ MUSICAL D'IGUALTAT. 

M.R.V. 21239,98 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

9-2-11 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA DESPESES 
QUILOMETRATGE. 

M.M.D. 62,44 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

11-2-11 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ DE VEHICLE HISTÒRIC. SENSE ESPECIFICAR 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

11-2-11 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ DE VEHICLE HISTÒRIC. SENSE ESPECIFICAR 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

11-2-11 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ DE VEHICLE HISTÒRIC. SENSE ESPECIFICAR 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

9-2-11 EXPROPIACIÓ EXP.:CM-32.APROVACIÓ PREU JUST 
PER MUTU ACORD REVERSIÓ 
SOBRANTS FINCA 92 OBRA CONVERSIÓ  
MA-15.TRAM MONTUÏRI-
MANACOR.ADD.22.TM.SANT JOAN. 

TEJAR MIQUEL, S.L. 168,7 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

9-2-11 APROVAR 
PROJECTE 

APROVACIÓ MODIFICAT Nº 1 PROJECTE 
VARIANT SON SERVERA EST.CLAU:03-
41.1-VA. 

SENSE ESPECIFICAR 9436165,86 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

9-2-11 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ ABONAR 
DANYS 

REF.:SJA (CRTES.DA-38/10).IMPOSAR 
L'OBLIGACIÓ DE SATISFER ELS DANYS 
PRODUÏTS A CARRETERES. 

ELECTRICA MUNAR, S.L. 554,81 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

9-2-11 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ ABONAR 
DANYS 

REF.:SJA(CRTES.DA-55/10).IMPOSAR 
L'OBLIGACIÓ DE SATISFER ELS DANYS 
PRODUÏTS A CARRETERES. 

C.LL.L. 613,56 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

9-2-11 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ ABONAR 
DANYS 

REF.:SJA(CRTES.DA-58/10).IMPOSAR 
L'OBLIGACIÓ DE SATISFER ELS DANYS 
PRODUÏTS A CARRETERES. 

ELECTRICA QUETGLAS, S.L. 1119,78 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

9-2-11 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ ABONAR 
DANYS 

REF.:SJA(CRTES.DA-53/10).IMPOSAR 
L'OBLIGACIÓ DE SATISFER ELS DANYS 
PRODUÏTS A CARRETERES. 

M.A.B. 1224,39 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

9-2-11 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ DE VEHICLE HISTÒRIC. A.M. 0 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

9-2-11 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ DE VEHICLE HISTÒRIC. DEMOLUXECARS, S.L. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

9-2-11 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA DESPESES 
QUILOMETRATGE. 

MªP.M.I. 46,83 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

9-2-11 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ DE VEHICLE HISTÒRIC. J.A.F. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

9-2-11 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ DE VEHICLE HISTÒRIC. B.J.M. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

9-2-11 DESESTIMAR 
RECURS 

REF.:SJA CARRETERES(RP 
25/2008).DESESTIMACIÓ RECLAMACIÓ 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. 

F.G.P. 771,99 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

8-2-11 ALTRES EXP.:33/10.CLASSIFICACIÓ OFERTES I 
REQUERIMENT AL LICITADOR 
CONTRACTE RELATIU ASSEGURANÇA 
DANYS DEL PATRIMONI DEL CONSELL 
DE MALLORCA. 

NACIONAL SUIZA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS, 
S.A. 

1256,57 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

8-2-11 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT. 

M.B.P. 34,33 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

8-2-11 EXPROPIACIÓ EXP.:CM-50.APROVACIÓ PREU JUST 
PER MUTU ACORD REVERSIÓ 
SOBRANTS FINCA 3 OBRA:MONTUÏRI- 
SANT JOAN.ADD.11.TM.MONTUÏRI. 

A.V.M. 71,6 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

7-2-11 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ Nº OP/01/11 BESTRETA 
CAIXA FIXA OBRES PÚBLIQUES AMB Nº 
DE COMPTE JUSTIFICATIU 
J/2011/12. 

SENSE ESPECIFICAR 4,4 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

7-2-11 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:761/2010.PERMÍS CARRETERA:MA-
3330;PQ.1,500;TM.SANTA 
MARGALIDA.CONDICIONAR PORTELL I  
POSAR BARRERA. 

J.G.S. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

4-2-11 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP.:4/2003.DEVOLUCIÓ GARANTIA 
DEFINITIVA CONTRACTE SERVEI 
VIGILÀNCIA I SEGURETAT EDIFICI 
OFICINES CENTRALS DEL CONSELL DE 
MALLORCA. 

TRANSPORTES BLINDADOS, 
S.A. 

8681,56 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

4-2-11 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP.:43/2006.DEVOLUCIÓ GARANTIA 
DEFINITIVA SERVEI VIGILÀNCIA I 
CONTROL SENSE ARMA EDIFICI  
DEL PALAU DEL CONSELL DE 
MALLORCA. 

UTE:TRANSPORTES 
BLINDADOS, S.A. I ATESE 
ATENCION Y SERVICIOS, S.L. 

12897,61 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

4-2-11 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP.:28/2008.DEVOLUCIÓ GARANTIA 
DEFINITIVA CONTRACTE SERVEI 
REALITZACIÓ REVISIONS MEDICO- 
ESPORTIVES ESPECIALITZADES DELS 
DIFERENTS GRUPS D'ACTIVITAT FÍSICA 
DEL CONSELL DE  
MALLORCA. 

ASSOCIACIÓ BALEAR 
D'ESPECIALISTES EN 
MEDICINA DE L'EDUCACIÓ I 
L'ESPORT (A.B.E.M.E.) 

6722,07 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

4-2-11 EXPROPIACIÓ EXP.:CM-70-MFI.APROVACIÓ RELACIÓ 
DEFINITIVA AFECTATS OBRES 
PROJECTE TRAÇAT DESDOBLAMENT 
MA-30.TM.PALMA I MARRATXÍ. 

M.B.R., P.N.R. I ALTRES 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

4-2-11 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP.:1/2006.DEVOLUCIÓ GARANTIA 
DEFINITIVA CONTRACTE RELATIU 
SUBMINISTRAMENT ESCÀNER  
INSPECCIÓ PAQUETERIA PER RAIGS 
"X". 

TRANSPORTES BLINDADOS, 
S.A. 

1192 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

3-2-11 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

EXP.:01/2011-I.ADJUDICACIÓ 
CONTRACTACIÓ MENOR SERVEI 
CONTROL EXECUCIÓ CONTRACTES  
ASSOCIATS A L'ADMINISTRACIÓ 
DIGITAL. 

WORKBENCH ASESORES, 
S.L. 

20650 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

3-2-11 EXPROPIACIÓ EXP. EXPROPIACIÓ FORÇOSA CM-
50.RECTIFICACIÓ ERRADES DESPESA 
LIQUIDACIÓ PREU JUST FINQUES  
VARIES OBRA:MONTUÏRI-SANT 
JOAN.ADD.10.TM.MONTUÏRI I SANT 
JOAN. 

D.M.M., MªD.S.M. I ALTRES 118796,47 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

3-2-11 ALTRES REF.:SJA CARRETERES(RP 
75/2010).REQUERIMENT ESMENA 
SOL·LICITUD INICIACIÓ PROCEDIMENT  
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE 
L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. 

J.C.P. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

2-2-11 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA DESPESES 
QUILOMETRATGE. 

M.G.LL. 182,51 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

2-2-11 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA DESPESES 
QUILOMETRATGE. 

I.D.F. 15,85 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

2-2-11 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA DESPESES 
QUILOMETRATGE. 

A.P.S. 14,41 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

2-2-11 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA DESPESES 
QUILOMETRATGE. 

J.M.M. 47,07 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

2-2-11 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT EN 
COMISSIÓ DE SERVEIS. 

M.G.LL. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

2-2-11 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA DESPESES 
QUILOMETRATGE. 

G.C.C. 201,72 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

2-2-11 ALTRES CLAU:09-05.0-ML.DECLARACIÓ UTILITAT 
PÚBLICA I URGENT OCUPACIÓ DEL 
PROJECTE MILLORA  
SEGURETAT VIAL ACCÉS PK 9 MA-4020. 

SENSE ESPECIFICAR 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

2-2-11 ALTRES ABONAMENT INDEMNITZACIÓ PER RAÓ 
DE SERVEI DE GUÀRDIA PER A 
ACTUACIONS D'EMERGÈNCIES  
PERÍODE 04/10/10 A 01/11/10. 

M.A.C., A.A.M. I ALTRES 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

1-2-11 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ DE VEHICLE HISTÒRIC. LM.A.N. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

1-2-11 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ DE VEHICLE HISTÒRIC. M.C.M. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

1-2-11 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINÀRIES 
D'EMERGÈNCIES PERSONAL PROPI I 
INTEGRAT DEL CIM MES DE OCTUBRE 
DE  
2010. 

M.A.J., M.A.C. I ALTRES 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

1-2-11 ALTRES REF.:SJA CARRETERES(ES 
15/2010).RESOLUCIÓ PROCEDIMENT 
SANCIONADOR EN MATÈRIA DE  
CARRETERES. 

MALLA PUBLICITAT, S.A. 3000 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

1-2-11 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:625/2010.PERMÍS CARRETERA:MA-
4040 VARIANT;TM.SON 
SERVERA.PROJECTE DESPLAÇAMENT  
LÍNIA AÈRIA. 

A.T.R. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

28-1-11 ALTRES REF.:SJA CARRETERES(ES 
10/2010).RESOLUCIÓ PROCEDIMENT 
SANCIONADOR EN MATÈRIA DE  
CARRETERES. 

J.W.P. 3000 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

28-1-11 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

MODIFICACIÓ ATORGAMENT 
COMPLEMENT PPRODUCTIVITAT. 

A.M.R. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

28-1-11 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT. 

M.C.S. 34,33 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

28-1-11 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT. 

LL.M.M. 34,33 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

28-1-11 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ VEHICLE HISTÒRIC. M.R.B. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

28-1-11 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ VEHICLE HISTÒRIC. F.D.H. 0 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

28-1-11 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ VEHICLE HISTÒRIC. P.N.L. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

28-1-11 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ VEHICLE HISTÒRIC. C.M.P. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

28-1-11 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ VEHICLE HISTÒRIC. M.R.B. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

28-1-11 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ DE VEHICLE HISTÒRIC. D.H. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

28-1-11 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ DE VEHICLE HISTÒRIC. R.V.H. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

28-1-11 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ DE VEHICLE HISTÒRIC. P.L.H. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

31-1-11 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT. 

M.P.R. 34,33 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

27-1-11 ALTRES REF.:SJA CARRETERES(DA 
30/2010).REQUERIMENT ESMENA DEL 
RECURS D'ALÇADA CONTRA LA  
RESOLUCIÓ MITJANÇANT ES POSI FI AL 
PROCEDIMENT DE DANYS. 

ZURICH INSURANCE PLC, 
SUCURSAL EN ESPAÑA 

0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

27-1-11 ALTRES AUTORITZACIÓ I INCLUSIÓ EN LA 
NÒMINA DIETES MMANUTENCIÓ MES 
D'OCTUBRE DE 2010. 

A.A.M., J.A.A. I ALTRES 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

27-1-11 ALTRES AUTORITZACIÓ I INCLUSIÓ EN LA 
NÒMINA DIETES MANUTENCIÓ MES 
D'OCTUBRE DE 2010. 

F.B.S., F.LL.M. I ALTRES 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

27-1-11 AUTORITZACIÓ 
ESPECIAL DE 
CIRCULACIÓ 

EXP.:900/2010.SOL·LICITUD 
AUTORITZACIÓ ESPECIAL DE 
CIRCULACIÓ PER LA MA-1016. 

A.C.B. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

26-1-11 ALTRES REF,:SJA CARRETERES(RP 
82/2010).REQ. ESMENA SOL·LICITUD 
INICIACIÓ PROCEDIMENT  
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. 

G.C.H. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

26-1-11 ALTRES REF.:SJA CARRETERES(RP 
78/2010).REQ. ESMENA SOL·LICITUD 
INICIACIÓ PROCEDIMENT  
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. 

JF.C.LL. 0 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

26-1-11 ALTRES REF.:SJA CARRETERES(RP 
77/2010).REQ. ESMENA SOL·LICITUD 
INICIACIÓ PROCEDIMENT  
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. 

MªC.N.M. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

26-1-11 ALTRES REF.:SJA CARRETERES(RP 
79/2010).COMUNICACIÓ SOL·LICITUD 
INICIACIÓ PROCEDIMENT  
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. 

S.S.M. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

26-1-11 ALTRES REF.:SJA CARRETERES(RP 
80/2010).REQ. ESMENA SOL·LICITUD 
INICIACIÓ PROCEDIMENT  
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. 

AM.S-L.L. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

26-1-11 INICIAR EXPEDIENT EXP.:1/2011.INICI EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ SERVEI AUDITORIES 
PER DONAR SUPORT A L'ÒRGAN  
INTERVENTOR,EXERCICI 2011. 

SENSE ESPECIFICAR 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

26-1-11 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA DESPESES 
QUILOMETRATGE. 

M.M.R. 43,23 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

26-1-11 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN ÑA NÒMINA DESPESES 
QUILOMETRATGE. 

M.G.LL. 112,87 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

26-1-11 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA DESPESES 
QUILOMETRATGE. 

M.M.D. 170,5 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

26-1-11 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA DESPESES 
QUILOMETRATGE. 

M.C.T. 29,54 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

26-1-11 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA DESPESES 
QUILOMETRATGE. 

JJ.E.S. 31,22 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

26-1-11 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA DESPESES 
QUILOMETRATGE. 

G.C.C. 43,23 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

26-1-11 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA DESPESES 
QUILOMETRATGE. 

I.D.F. 62,44 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

25-1-11 ALTRES REF.:SJA CARRETERES(RP 
38/2010).REQ. ESMENA SOL·LICITUD 
INICIACIÓ PROCEDIMENT  
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. 

MªR.R.LL. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

24-1-11 EXPROPIACIÓ OBERTURA PEÇA INCIDENTAL 
SEPARADA ESBRINAMENT LEGALITAT 
LA CASA, LA CISTERNA O FONT, EL  
SAFEREIG I INSTAL·LACIONS FINCA 54 
TM.LLUBÍ EXP.EXPROPIACIÓ FORÇOSA 
CM-29-MFI. 

SENSE ESPECIFICAR 0 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

24-1-11 AUTORITZACIÓ 
ESPECIAL DE 
CIRCULACIÓ 

EXP.:873/2010.SOL·LICITUD 
AUTORITZACIÓ ESPECIAL DE 
CIRCULACIÓ PER LA MA-1032. 

A.S. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

21-1-11 ARXIU EXPEDIENT REF.:SJA CARRETERES(RP 
39/2010).ARCHIU RECLAMACIÓ 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. 

E.B.P. 3240,38 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

21-1-11 ARXIU EXPEDIENT REF.:SJA CARRETERES(RP 
23/2010).ARCHIU RECLAMACIÓ 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. 

MªR.C.P. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

21-1-11 ARXIU EXPEDIENT REF.:SJA CARRETERES(RP 
73/2010).ARCHIU RECLAMACIÓ 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. 

PELAYO MUTUA DE 
SEGUROS 

623,66 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

19-1-11 EXPROPIACIÓ RECTIFICACIÓ ERRADES MATERIALS 
LIQUIDACIÓ PREU JUST PER MUTU 
ACORD FINCA 4 I 7 OBRA: 
PROJECTE CONVERSIÓ MA-15.TRAM 
MONTUÏRI-MANACOR.ADD.9 EXP.CM-32. 

F.T.D., MªA.B.T. I ALTRES 11216,8 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

19-1-11 ARXIU EXPEDIENT REF.:SJA CARRETERES(RP 
57/2010).ARCHIU RECLAMACIÓ 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. 

J.V.M. 1491,31 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

19-1-11 ARXIU EXPEDIENT REF.:SJA CARRETERES(RP 
74/2010).ARCHIU RECLAMACIÓ 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE  
L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. 

M.M.P. 1793,73 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

19-1-11 ARXIU EXPEDIENT REF.:SJA CARRETERES(RP 
62/2010).ARCHIU RECLAMACIÓ 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE  
L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. 

MªF.B.T. 3512,86 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

5-10-10 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FRA A 36/10  ASSEGURANÇA.INCLOSA 
REF 96/92010/20100920 EXERCICI 2010 

SERBROK COREDURIA DE 
SEGUROS, GRUPO SA 
NOSTRA, SA 

6140,28 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

30-12-10 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FACTURES 2010Ñ1F001218 I  
2010Ñ1F001390 MANTENIMENT INSTAL. 
EXERCICI 2010 

COFELY ESPAÑA SAU 51877,92 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

30-12-10 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

EXP CM 29 MF1  VARIANT DE LLUBÍ 
APROVACIÓ COMPTE JUSTIFICATIU R 
220100033119.  
EXERCICI 2010 

SENSE ESPECIFICAR 410511 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

30-12-10 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FACTURES RELACIÓ 95/45300/20101103 
EXERCICI 2010 

TOP CLEAN BALEARES, S.L. 833,47 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

30-12-10 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 29/08 MF 2 TRETZENA CERTIF 
MILLORA CRTA MA-5020 LLUCMAJOR 
PORRERES EXERCICI 2010 

UTE (AGLOMERADOS 
MALLORCA,SA I 
EXCAVACIONS S'HORTA) 

0 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

16-2-11 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

DEIXAR SENSE EFECTES RESOL 
26/10/2011 REF ORDRE INICI EXP 
SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS  
LABORALS 

MEDICINA EN EL TREBALL I 
ERGONOMIA I 
PSICOSOCIOLOGIA 
APLICADA 

0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

11-2-11 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP 44/06 DEVOL FIANÇA DEFINITIVA. 
PAVIMENTACIÓ TRAMS CRTA MA 6014 

PYOCSA 
(PAVIMENTACIONES Y 
OBRAS CARBONELL, S.A. 

6187,72 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

11-2-11 INICIAR EXPEDIENT INICI EXP ALTERACIÓ QUALIFICACIÓ 
JURÍDICA VIA CINTURA I PARCEL·LA 41 
POLIÍGON SON  
VALENTÍ 

SENSE ESPECIFICAR 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

15-2-11 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIF RESOL  DATA 30/09/2010.APROV 
DEFINITIVA REFORÇ FERM MA-1100 PK 
2,070 FINS PK 3,050 

SENSE ESPECIFICAR 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

14-2-11 INICI PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 

ACCEPTACIÓ DONACIÓ OBRA 
FOTOGRÀFICA SILLA-ROSTROS DE 
NANDO ESTEVA MEDINA 

CONSELL DE MALLORCA 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

14-2-11 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIF RESOL. DE 09/02/2011 APROV 
MODIFICAT NÚM 1 VARIANT SON 
SERVERA CRTA MA-4040 I  
MA-4026 

SENSE ESPECIFICAR 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

14-2-11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVAR PREU JUST EXP CM-50 J C M 742,5 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

31-1-11 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 770/2010 AUTORIZAR OBRES 
TANCAMENT CRTA MA-10 P.Q. 60,60 TM 
DEIÀ 

B M C 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

31-1-11 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 746/2010 CRTA MA-15 POL 17 
PARCEL 228 TANCAMENT . TM ALGAIDA 

SR L. T. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

18-1-11 ARXIU EXPEDIENT RP 33/2010-LS. ARXIU RECLAMACIÓ 
RESP PATRIMONIAL 

SRA M. N. O. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

18-1-11 ARXIU EXPEDIENT RP 56/2010- LS ARXIU RECLAM RESP 
PATRIMONIAL 

ARAG COMPAÑIA 
INTERNACIONAL DE 
SEGUROS Y REASEGUROS, 
S.A. 

542,87 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

18-1-11 ARXIU EXPEDIENT RP 60/2010 LS ARXIU EXPEDIENT SRA M.C.S. REPRES. SR. B. 
J. C. LL. 

2444,72 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

18-1-11 ARXIU EXPEDIENT RP 66/2010 LS ARXIU RESP 
PATRIMONIAL 

SR J.F.E.I. 2882,08 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

18-1-11 ARXIU EXPEDIENT RP 70/2010 LS. ARXIU RESP. 
PATRIMONIAL 

SRA. M.G.C. EN REPRES. 
NADAL COMAS, S.L. 

1905,36 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

18-1-11 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

EXP 17/2010 .APROV PLA SEGURETAT I 
SALUT VARIANT LLUBI  

UTE (VIAS Y 
CONSTRUCCIONES S.A.) I 
EXCAVACIONS S'HORTA 

3482011,68 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

18-1-11 ALTRES ACUMULACIONS DE RECLAMACIONS 
RESP PATRIMONIAL 

REY SOL, S.A. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

18-1-11 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

MODIFICACIÓ NOMENAMENT TÈCNICS  
REPARACIÓ PARCIAL DE L'EDIFICI DE 
LA  
MISERICÒRDIA"RESTAUROTEC" 

ALTRES 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

18-1-11 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

EXP 60/2010 DESISTIMENT SOL·LICITUD SR F.R.O. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

12-1-11 INICIAR EXPEDIENT EXP 1/2011 (MFI) PLURIANUAL CRTA MA-
13A DESDOBLAMENT CRTA 

SENSE ESPECIFICAR 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

12-1-11 APROVACIÓ INICI 
EXP. 
CONTRACTACIÓ 

EXP 55/10 APROVACIÓ EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ WIFI EDIFICIS 
CONSELL 

LCSP 48000 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

10-1-11 ALTRES CESSIÓ TITULARITAT DE CARRETERES 
VARIES  (CAMÍ VELL DE SINEU, CAMÍ DE 
MUNTANYA, Y CAMÍ  
FONDO. 

AJUNTAMENT DE PALMA 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

7-1-11 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICAR ERRADA A L'ADO 
CONSICIONAMENT Y MILLORA DE LA 
MA-13 TRAM SA POBLA-ALCÚDIA 

SRA A.F.S. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

5-1-11 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ ABONAR 
DANYS 

DA 51/10 IMPOSAR SANCIÓ DANYS A 
CARRETERES 

SR H.C.J. 1724,96 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

5-1-11 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ ABONAR 
DANYS 

DA 50/10 IMPOSAR SANCIÓ DANYS A 
CARRETERES PEL VEHICLE MATRÍCULA 
8827-CDN 

SR. P.V.L. 1024 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

5-1-11 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ ABONAR 
DANYS 

DA 42/10 IMPOSAR SANCIÓ DANYS A 
CARRETERES PEL VEHICLE MATRÍCULA 
7202DKP 

SRA. R.S.D 921,93 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

5-1-11 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ ABONAR 
DANYS 

DA 40/10 IMPOSAR SANCIÓ DANYS A 
CARRETERES PEL VEHICLE MATRÍCULA 
1251-FGC 

SR. J.F.B. 877,63 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

5-1-11 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ ABONAR 
DANYS 

DA 44/10 IMPOSAR SANCIÓ DANYS A 
CARRETERES PEL VEHICLE MATRÍCULA 
IB 4067 DM 

SR. R.I.R. 2622,69 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

5-1-11 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ ABONAR 
DANYS 

DA 45/10 IMPOSAR SANCIÓ DANYS A 
CARRETERES PEL VEHICLE MATRÍCULA 
6823-CKS 

SR. V.P. 1158,71 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

17-2-11 INICI PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 

INICI PROC. ADMINISTRACIÓN RESP. 
PATRIMONIAL 

SR. A.R.A.A. EN REPRES. SR. 
M.B.A. 

0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

15-2-11 EXPROPIACIÓ EXP EXPROP. FORÇOSA CM-61-MFII-
CAIB FINCA 35 TM SELVA 

SENSE ESPECIFICAR 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

14-2-11 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP 37/06 DEVOLUCIÓ FIANÇA 
DEFINITIVA 

CAS XEREMIER 2376 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

15-2-11 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIÓ PRODUCTIVITAT MESOS 
GENER, FEBRER I MARÇ 2010 

SR. M. A. N. M. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

16-2-11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RP 03/09- PALMA . RECONEIXEMENT 
RESP. PATRIMONIAL ACCIDENT DE DIA 
15/06/2008 

SR. J.M.O.B. 1650,19 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

8-2-11 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 16/2011 PERMIS OBRA CANVI 
D'AXXÉS MA-3200 PQ 5 

SRA. M. M. G. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

2-2-11 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ QUILOMETRATGE A NÓMINA SR. M. S. C. 46,83 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

7-2-11 AUTORITZACIÓ 
ESPECIAL DE 
CIRCULACIÓ 

EXP 065/2011. RESOLUCIÓ  
AUTORITZACIÓ ESPECIAL CIRCULACIÓ 
MA-10 

SR J. G. A. EN REPRES. 
CONSTRUCCIONES Y 
PROYECTOS FELANITX, S.L. 

0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

8-2-11 DENEGACIÓ 
AUTORITZACIÓ 
OBRES 

EXP 720/2010 DENEGAR SOL·LICITUD 
CONSTRUCCIÓ CANERA 

SR. A. P. B. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

10-2-11 DENEGACIÓ 
AUTORITZACIÓ 
OBRES 

EXP 759/2010 DENEGAR PERMÍS 
CARTELL PUBLICITARI TM STA 
MARGALIDA 

PLASTVIL, S.L. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

10-2-11 DENEGACIÓ 
AUTORITZACIÓ 
OBRES 

EXP 754/2010 DENEGAR PERMÍS OBRES 
CANALITZACIÓ PER CANONADA 
D'AIGUA POTABLE 

SR. A. J. H. N. 0 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

10-2-11 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 778/2010 AUT. OBRES TANCAMENT 
A LA CRTA MA-3322 POL 4 PARC. 643 TM 
MANACOR 

SR. M. A . S. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

21-2-11 EXPROPIACIÓ EXP EXPROP. FORÇOSA CM-58-MF1 TM 
SON SERVERA 

SRA. A. M. B. S. 3909,33 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

14-2-11 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

MES DE NOVEMBRE DIETES 
MANUTENCIÓ 

SRES. A. J. M I, A.M.A. I 
ALTRES 

7534,94 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

14-2-11 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

DIETES MANUTENCIÓ MES DESEMBRE 
2010 

SRES A. M. A. , A. A. J. I 
ALTRES 

5228,02 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

14-2-11 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DIETES QUILOMETRATGE MES 
NOVEMBRE 2010 

SR. F. G. V. 221,41 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

14-2-11 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DIETES QUILOMETRATGE MES 
D'0CTUBRE 2010 

SR. F. G. V.  368,86 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

14-2-11 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DIETES QUILOMETRATGE MES 
DESEMBRE 2010 

SRA F. G . V. 247,58 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

14-2-11 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINÀRIES 
D'EMERGÈNCIES MES DESEMBRE 2010 

A.M.G. I A. J. M. I ALTRES 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

14-2-11 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINÀRIES 
D'EMERGÈNCIES MES NOVEMBRE 2010 

SRES. A. J. M I, A.M.A. I 
ALTRES 

0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

18-2-11 APROVAR PLA 
SEGURETAT I 
SALUT EN OBRES 

EXP ID 576/10 PLA SEGURETAT I SALUT 
OBRES A L'EDIFICI DE LA 
MISERICÒRDIA  

RESTAUROTEC, TECNICAS 
DE RESTAURACIÓN, S.L. 

0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

14-2-11 ALTRES INDEMNITZACIÓ PER ACTUACIONS 
D'EMERGÈNCIES DEL 01/11/10 FINS 
29/11/10 

SRES A.V.G., B. M. M. I 
ALTRES 

0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

14-2-11 ALTRES ABONAMENT INDEMNITZACIÓ PER A 
ACTUACIONS D'EMERGÈNCIES 

SRES A. M. G, A. C. M. I 
ALTRES 

0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

3-2-11 INICIAR EXPEDIENT INICI EXP. CONTRACTACIÓ PER A EL 
MANTENIMENT DEL PROGRAMA DE 
GESTIÓ DE RR HH DEL  
CONSELL 

SENSE ESPECIFICAR 0 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

17-2-11 PROCEDIMENT 
DESPESES 
DESPLAÇAMENT 

INCLUSIÓ NÒMINA DESPESES PER 
DESPLAÇAMENTS 

SR. M. G. L. 88,4 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

16-2-11 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

COMPTE JUSTIFICATIU J/2011/16 
SERVEI D'ITV 

SRA. M. C. T.  442,81 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

21-2-11 DEVOLUCIÓ FIANÇA FIANÇA DEFINITIVA CONTRACTE 
"SERVEI D'ORGANITZACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS  
INFANTILS AMB ENTITATS I 
AJUNTAMENT DE MALLORCA" 

GESTIÓ I ESPORT BALEAR, 
S.L. 

1515,52 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

18-2-11 APROVAR PLA 
SEGURETAT I 
SALUT EN OBRES 

APROVACIÓ PLA SEGURETAT I SALUT 
OBRES REPOSICIÓ FIOLA PERIMETRAL 
AL PATI DE PALAU REIAL. 

REFOART, S.L. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

21-2-11 ARXIU EXPEDIENT REF.:SJA CARRETERES (RP 
46/2010).ARCHIU RECLAMACIÓ 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. 

J.LL.M. 500 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

2-2-11 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:703/2010.PERMÍS CARRETERA:MA-
2130;TM.SELVA.DESPLAÇAMENT 
CANONADES. 

AIGÜES DEL MUNICIPI DE 
SELVA, S.L. 

0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

2-2-11 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:753/2010.PERMÍS CARRETERA:MA-
13;POLÍGON 1;PARCEL·LA 
100;TM.CAMPANET.REFORMA  
ESTACIÓ DE SERVEI 5719. 

CEDIPSA 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

2-2-11 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:766/2010.PERMÍS CARRETERA:MA-
6100;PARCEL·LA 71;POLÍGON 7;TM.SES 
SALINES.RETEULAR. 

G.B.V. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

2-2-11 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:777/2010.PERMÍS CARRETERA:MA-
3110;PQ.1;TM.ALGAIDA.FER POU. 

L.D.R. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

2-2-11 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:508B/2010.PERMÍS 
CARRETERA:MA-
2111;PQ.24,450;TM.LLOSETA.MODIFICAC
IÓ TRAÇAT XARXA  
AÈRIA B.T. 

M.M.H. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

1-2-11 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:774/2010.PERMÍS CARRETERA:MA-
5010;POLÍGON 10;PARCEL·LA 
359;TM.ALGAIDA.XARXA DE BT I  
MT I CENTRE DE TRANSFORMACIÓ. 

F.S.F. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

31-1-11 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:751/2010.PERMÍS CARRETERA:MA-
5012;PQ.0,170;TM.PALMA.TANCAMENT 
AMB PALS I REIXETA I  
FER PORTELL. 

M.O.V. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

17-1-11 EXPROPIACIÓ OBERTURA PEÇA INCIDENTAL 
SEPARADA ESBRINAMENT LEGALITAT 
CASETA I RÈTOL FINCA 50 TM.SELVA 
EXP. EXPROPIACIÓ FROÇOSA CM-61-
MFII-CAIB. 

SENSE ESPECIFICAR 0 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

5-1-11 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ ABONAR 
DANYS 

REF.:SJA(CRTES.DA-49/10).IMPOSAR 
L'OBLIGACIÓ DE SATISFER ELS DANYS 
PRODUÏTS A CARRETERES. 

JM.LL.P. 670,22 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

17-2-11 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

FACTURES DIVERSES J/2011/24 SENSE ESPECIFICAR 3646,75 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

18-2-11 INICIAR EXPEDIENT EXP 05/11 INICI EXPEDIENT CESSIÓ 
GRATUÏTA  NOVEL·LA BEARN 

FUNDACIÓ CASA MUSEU 
LLORENÇ VILLALONGA 

0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

18-2-11 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICATIU J/2011/27 SENSE ESPECIFICAR 1360,23 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

22-2-11 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 0146/2011 PERMÍS CRTA MA-110 PQ 
17,279 

N.T.B. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

22-2-11 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ABONAMENT INDEMNITZACIÓ 3/1 AL 
31/1 2011 

SR A A M: G A V I ALTRES 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

22-2-11 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

KILOMETRATGE MES GENER 2011 SR F G V 147,17 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

22-2-11 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

DIETES MES GENER 2011 SRES M A J, A A M I ALTRES 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

22-2-11 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HRS EXTRAORDINÀRIES EMERGÈNCIES 
GENER 2011 

SRES AMA, A V G I ALTRES 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

22-2-11 INICIAR EXPEDIENT EXP 3/2011 PREVENCIÓ RISCOS 
LABORLS 

SENSE ESPECIFICAR 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

22-2-11 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA DEFINITIVA SR M P M 2586,2 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

23-2-11 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP 23/09 DEVOLUCIÓ GARANTIA 
DEFINITIVA 

FIATC 1566,94 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

23-2-11 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

EXP RP 44/2008 DESESTIMAR RESP. 
PATRIMONIAL 

SR O R F 0 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

23-2-11 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP 37/2005 DEVOLUCIÓ DEFINITIVA "LA 
CUINA CONVENTUAL A MALLORCA" 

SR J J O F G 3080 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

24-2-11 INICIAR EXPEDIENT MFI EXP 3/2011 INICI EXPEDIENT 
"ASSISTÈNCIA TÈCNICA COORDINACIÓ 
DE SEGURETAT I SALUT"  
DESDOBLAMENT  

SR J C D 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

24-2-11 ALTRES APROVACIÓ MODIFICAT CAMÍ DEL REIS 
I SON ESPASES CLAU 09-15.2-ML 

SENSE ESPECIFICAR 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

24-2-11 INICIAR EXPEDIENT MFI EXP 4/2011 CONNEXIÓ MA-19, MA-20 
I MA-15 

SENSE ESPECIFICAR 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

23-2-11 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 98/2011 PERMÍS OBRA CRTA MA-
1041 PQ 6.5;POL. 8;PAR. 26;TM.PALMA. 

SRA A P E 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

24-2-11 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 79/2011 PERMÍS OBRA CRTA MA-10 
PQ 65,200 

SRA C G V 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

23-2-11 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:0084/2011.PERMÍS 
CARRETERA:MA-1030-ANDRATX(MA-
10)/SANT ELM;POLÍGON 13;PARCEL·LA  
30;TM.ANDRATX.COL·LOCAR REIXETA. 

D.A.P. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

29-12-10 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

CURS D'ACTUALITZACIÓ 
PROFESSIONAL 

SR. J F G N 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

17-2-11 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

COMPTE JUSTIFICATIU J/2011/23 SENSE ESPECIFICAR 1259,69 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

17-2-11 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICATIU COMPTE J/2011/26 SENSE ESPECIFICAR 53,14 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

21-2-11 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ VEHICLE HISTÒRIC SR O K 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

21-2-11 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ VEHICLE HISTÒRIC 
(MOTOCICLETA) 

SR K H G 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

21-2-11 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ VEHICLE HISTÒRIC SR N J G 0 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

23-2-11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZAR DESPLAÇAMENT  SR M G LL 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

23-2-11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF. 20110223 CARLSON WAGONLIT 
ESPAÑA, S.L. 

73,45 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

24-2-11 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ VEHICLE HISTÒRIC 
(MOTOCICLETA) 

SR E B 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

24-2-11 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ VEHICLE HISTÒRIC 
(MOTOCICLETA) 

SR D P 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

24-2-11 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

APROVAR COMPTE JUSTIFICATIU 
J/2011/36 

SR J A B 1800,08 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

25-2-11 INICIAR EXPEDIENT EXP 6/2011 MFE SENSE ESPECIFICAR 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

25-2-11 INICIAR EXPEDIENT EXP 8/2011 MFE INICI EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

SENSE ESPECIFICAR 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

25-2-11 INICIAR EXPEDIENT EXP 9/2011 MFE INICI EXPEDIENT SENSE ESPECIFICAR 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

25-2-11 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

COMPTE JUSTIFICATIU J/2011/38 SENSE ESPECIFICAR 27,2 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

25-2-11 ABONAMENT 
CURSOS 

DESPESES PER DIETES CURS EXU SRA F S S 300 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

25-2-11 ABONAMENT 
CURSOS 

DESPESES PER DIETES CURS EXU SR J F G N 300 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

28-2-11 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

COMPTE JUSTIFICATIU J/2011/39 SR J A B 194,19 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

28-2-11 ABONAMENT 
CURSOS 

ASSISTÈNCIA A CURS "VALORACIONS 
EN LA NOVA LLEI DEL SÒL" 

SRA M E P 24 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

28-2-11 ABONAMENT 
CURSOS 

AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA CURS 
"VALORACIONS EN LA NOVA LLEI DEL 
SÒL" 

SR M R P E 24 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

28-2-11 ABONAMENT 
CURSOS 

ASSISTÈNCIA A CURS " LES 
VALORACIONS EN LA NOVA LLEI DEL 
SÒL" 

SR F S F 24 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

2-3-11 APROVAR PLA 
SEGURETAT I 
SALUT EN OBRES 

APROVACIÓ ANNEXES VARIANT DE 
LLUBÍ 

UTE (VIAS Y 
CONSTRUCCIONES S.A.) I 
EXCAVACIONS S'HORTA 

0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

2-3-11 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP 16/08 DEVOLUCIÓ FIANÇA 
DEFINITIVA 

ANETO CONSULTORES, S.L. 1270 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

2-3-11 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP 55/06 I 31/08 M. CRTA CALVIÀ-
CAPDELLÀ 

UTE FFERRER PONS HNOS 
S.A.- ACSA  OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, S.A. 

93418,68 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

2-3-11 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP 13/07 DEVOLUCIÓ FIANÇA 
DEFINITIVA  

ESLOU TOPOGRAFIA, S.L. 1186 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

22-2-11 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

COMPLEMENT PRODUCTIVITAT SR F D J S 34,33 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

22-2-11 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

MEDIACIÓ I ASSESSOR. 
ASSEGURANECES 22FEB DINS 31 DES 
2011 

SERBROK COREDURIA DE 
SEGUROS, GRUPO SA 
NOSTRA, SA 

18000 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

4-2-11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE REBUTS REF 
74/92023/20110204 

AGENCIA TRIBUTARIA ILLES 
BALEARS 

14079,68 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

28-2-11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES REF 
95/45300/20113101 

TOP CLEAN, S.L. 172,87 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

28-2-11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF 
71/92030/20110201 

SENSE ESPECIFICAR 1118,81 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

4-3-11 ALTRES EXP 35/2009 DEIXAR SENSE EFECTE 
EXP CONTRACTACIÓ 

SENSE ESPECIFICAR 0 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

4-3-11 ALTRES EXP 19/2010 DEIXAR SENSE EFECTE 
CONTRACTE SUBMINISTRAMENTS A 
LES BIBLIOTEQUES 

SENSE ESPECIFICAR 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

4-3-11 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ ABONAR 
DANYS 

EXP DA-41/10 IMPOSAR SANCIÓ DANYS 
PRODUÏTS PERVEHICLE 6939 FHH 

LAVANDERIA TEXTIL 
BALEAR, S.A. 

2390,29 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

4-3-11 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ ABONAR 
DANYS 

EXP DA-47/10 IMPOSAR SANCIÓ 
PRODUÏDA PER VEHICLE M 3454 TU 

SR S V B 453 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

8-3-11 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP 24/08 DEVOL. FIANÇA DEFINITIVA 
RONDA NORD DE FELANITX 

EXCAVACIONES S'HORA, 
S.A. 

5452,59 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

24-2-11 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA 
CONTRACTE CONSULTORIA I 
ASSISTÈNCIA REDACCIÓ PROJECTES  
BÀSICS. 

FELIPE DELGADO LAGUNA 22670,18 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

28-2-11 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:147/2011.PERMÍS CARRETERA:MA-
5017;POL.2;PARC.86-
88;TM.MONTUÏRI.LEGALITZACIÓ  
CONSTRUCCIONS AGRARIES.   

C.R.M. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

28-2-11 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:28/2011.PERMÍS CARRETERA:MA-
6040;POLÍGON 17;PARCEL·LES 45 I 
46;TM.CAMPOS.REFORMA  
INTERIORS I CANVI DE PART DE 
COBERTA. 

I.O.G. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

2-3-11 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

EXP.:11M00190.ADJUDICACIÓ 
CONTRACTACIÓ MENOR SERVEI 
ASSISTÈNCIA TÈCNICA COORDINACIÓ  
SEGURETAT I SALUT OBRA:ENLLAÇ MA-
11 I VIA DE CINTURA. 

CIMAR INGENIERIA, S.L. 8000 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

3-3-11 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMMENT 
PRODUCTIVITAT. 

RMª.F.M. 34,33 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

3-3-11 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT EN 
COMISSIÓ DE SERVEI. 

F.G.M. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

4-3-11 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT. 

F.DE J. S. 34,33 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

15-2-11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:25/49126/20110411,DESPE
SES SERVEI ORGANITZACIÓ I  
MÈTODES,EXERCICI 2011. 

SENSE ESPECIFICAR 2911,4 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

16-2-11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:74/92023/20110216,DESPE
SES CENTRE SERVEIS LLAR DE LA  
JOVENTUT,EXERCICI 2011. 

EMAYA,EMPRESA 
MUNICIPAL D'AIGUES I 
CLAVEGUERAM, S.A. 

813,8 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

21-2-11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:11/92040/20110131,DESPE
SES DE SERVEIS GENERALS,EXERCICI 
2011. 

EVOLUCION INFORMATICA 
HOTELERA, S.L. 

1805,4 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

23-2-11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:10/92020/20110202,DESPE
SES DE SERVEI GENERALS,EXERCICI 
2010 I  
2011. 

SENSE ESPECIFICAR 3384,8 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

25-2-11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

 RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:96/92020/20110226,DESPE
SES DEL SERVEI GENERALS,EXERCICI 
2011. 

SERBROK CARREDURIA DE 
SEGUROS GRUPO SA 
NOSTRA S.A. 

1831,68 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

28-2-11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:10/92020/20110131,DESPE
SES DE SERVEIS GENERALS,EXERCICI 
2011. 

SENSE ESPECIFICAR 2695 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

2-3-11 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

EXP.:11M00290(MFI).ADJUDICACIÓ 
CONTRACTACIÓ MENOR SERVEI 
ASSISTÈNCIA TÈCNICA  
COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT 
OBRA:ENLLAÇ MA-13. 

TALLER DE PROJECTES I 
ENGINYERIA, S.L. 

13500 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

7-3-11 INICIAR EXPEDIENT EXP.:15/2009 LOT 1.INICI EXPEDIENT 
AMPLIACIÓ TERMINI CONTRACTE 
SERVEI IMPLANTACIÓ  
ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA 
MUNICIPAL A MALLORCA. 

SENSE ESPECIFICAR 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

7-3-11 INICIAR EXPEDIENT EXP.:15/2009 LOT 2.INICI EXPEDIENT 
AMPLIACIÓ TERMINI CONTRACTE 
SERVEI IMPLANTACIÓ  
ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA 
MUNICIPAL A MALLORCA. 

SENSE ESPECIFICAR 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

7-3-11 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP.:18/08.DEVOLUCIÓ FIANÇA 
DEFINITIVA PEL CONTRACTE 
PROJECTE COMPLEMENTARI Nº 1  
PAVIMENTACIÓ I MILLORA MA-3310. 

UTE:PAVIMENTACIONES Y 
OBRAS CARBONELL Y 
CONTRATAS BARTOLOMÉ 
RAMÓN 

11082,8 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

7-3-11 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:697/2010.PERMÍS CARRETERA:MA-
4024;POLÍGON 16;PARCEL·LA 26 B-C-
D;TM.MANACOR.ARREGLAR  
TANCAMENT. 

A.S.E. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

7-3-11 DENEGACIÓ 
AUTORITZACIÓ 
OBRES 

EXP.:341/2010B.PERMÍS 
CARRETERA:VARIANT DE 
MURO;POLÍGON 5;PARCEL·LA 
1286;TM.MURO.LÍNIA  
AÈRIA DE B.T. 

P.C.G. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

7-3-11 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:640/2010.PERMÍS CARRETERA:MA-
6100;PQ.4,540;POLÍGON 4;PARCEL·LA 
467 (ELS LLOMBARDS); 
TM.SANTANYÍ.CANVI TEULADA. 

J.N.C. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

7-3-11 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:693/2010.PERMÍS CARRETERA:MA-
15;CTRA.ARTÀ,110;POLÍGON 
2;PARCEL·LA 110;TM.CAPDEPERA. 
CONSTRUCCIÓ HABITATGE 
UNIFAMILIAR AÏLLAT AMB PISCINA I 
ENDERROC EDIFICACIONS EXISTENTS. 

BOX SARA VIRGINIA CH.L. 0 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

9-3-11 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIÓ COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT. 

E.C.M., N.A.JA. I ALTRES 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

24-2-11 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP.:17/2009.DEVOLUCIÓ GARANTIA 
DEFINITIVA CONTRACTE 
SUBMINISTRAMENT ARTICLES 
D'ESPORT. 
 

FEIM ESPORT, S.L. 3127,54 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

24-2-11 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP.:19/2008.DEVOLUCIÓ GARANTIA 
DEFINITIVA CONTRACTE 
SUBMINISTRAMENT ARTICLES 
D'ESPORT. 

FEIM ESPORT, S.L. 2810,34 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

24-2-11 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP.:2/2006.DEVOLUCIÓ GARANTIA 
DEFINITIVA CONTRACTE SERVEI EDICIÓ 
EXEMPLARS LLIBRE:ELS  
VINS DE MALLORCA. 

JOSÉ JUAN OLAÑETA 
FERNANDEZ GRANDE 

2969,68 

 

 

b. DETERMINACIÓ RÈGIM RETRIBUCIONS DEL CONSELLER MIQUEL CÀNAVES 
VANRELL 

Atès l'acord que adoptà el Ple de la Corporació dia 23 de juliol de 2007, pel qual s'estableix el règim de 
dedicació, les retribucions i les indemnitzacions dels membres de la corporació, el qual fou modificat 
en data 7 d’abril de 2008, en data 8 de setembre de 2008, en data 10 de novembre de 2008, en data 3 de 
juny de 2010. 

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

Atès que el dia 24 de febrer de 2011 el Sr. Miquel Cànaves Vanrell va prendre possessió del càrrec de 
conseller electe. 

RESOLC: 

1.Determinar que el conseller electe senyor Miquel Cànaves Vanrell exerceix les funcions que li 
corresponen en règim de dietes, amb efectes de dia 24 de febrer de 2011. 

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

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

 

La corporació en resta assabentada. 

 

PUNT 4. MODIFICACIÓ DE LA DATA DE CELEBRACIÓ DEL PLE 
ORDINARI CORRESPONENT AL MES DE MAIG. 

Es dona compte de la següent proposta de la presidenta: 

Dia 10 de novembre de 2008 el Ple del Consell de Mallorca va acordar que a partir de l'1 de gener de 
2009 el règim de les sessions ordinàries del Ple fos mensual i que es duguessin a terme el primer dijous 
a les 10 hores, tret dels mesos de gener i setembre, en què tindran lloc el segon dijous. 
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D’acord amb això, el Ple corresponent al mes de maig s’havia de fer el proper dia 5 de maig i la 
Comissió Informativa el dia 28 d’abril. 

Atès el que preveu l'article 51 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, com a presidenta del 
Consell de Mallorca propòs al Ple que adopti l'acord següent: 

Que el Ple corresponent al mes de maig tengui lloc el dimarts dia 3 de maig de 2011 i, consegüentment, 
la Comissió Informativa General i de Comptes el dia 26 d’abril. 

Aquest Ple tindrà el caràcter de sessió ordinària, a tots els efectes i, particularment, a l’efecte 
indemnitzatori previst a l'acord que adoptà el Ple de la corporació dia 23 de juliol de 2007, pel qual es 
va fixar règim de dedicació, les retribucions i les indemnitzacions dels membres de la corporació. 

 

S’aprova per unanimitat. 

 

DEPARTAMENT D’HISENDA, OBRES PÚBLIQUES I INNOVACIÓ 

PUNT 5.- AMORTITZACIÓ ANTICIPADA DE PRÉSTEC PER APLICACIÓ 
DEL REIAL DECRET LLEI 8/2010, DE 20 DE MAIG, PEL QUAL 
S’ADOPTEN MESURES EXTRAORDINÀRIES PER A LA REDUCCIÓ DEL 
DÈFICIT PÚBLIC. 

Es dóna compte de la proposta del vicepresident i conseller executiu del Departament 
d’Hisenda, Obres Públiques i Innovació que diu: 

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. 

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, es procedirà a sanejar el romanent líquid de 
tresoreria de l’IHEM i, respecte a l’IMAS i a l’ADU, s’han disminuït les aportacions que els hi fa el 
Consell de Mallorca per tal d’amortitzar anticipadament l’endeutament del Consell, i s’ha aprovat la 
corresponent modificació de crèdit en el Pressupost prorrogat del Consell per a 2011 (SUPL 2/11). 

Vist l’informe de la interventora general del Consell de data 24 de març de 2011, 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 3.251.254,09 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. 
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S’aprova per unanimitat. 

 

PUNT 6.- RECTIFICACIÓ DEL BÉ NÚM. 3 DE L’EPÍGRAF 1.4 DE 
L’INVENTARI DE BÉNS I DRETS DEL CONSELL DE MALLORCA, INICI 
DE L’EXPEDIENT PER A LA RECUPERACIÓ D’OFICI DE LA POSSESSIÓ 
DE LA CARRETERA VELLA DE LLUC A POLLENÇA I INICI DE 
L’EXPEDIENT PER A PROMOURE LA DELIMITACIÓ I FITACIÓ DE LA 
CARRETERA VELLA DE LLUC A POLLENÇA 

Es dóna compte de la proposta del vicepresident i conseller executiu del Departament 
d’Hisenda, Obres Públiques i Innovació que diu: 

ANTECEDENTS 

Atès l’article 132 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local que fixa 
l’obligació de les entitats locals de formar inventari dels béns que li pertanyen. 

Atès l’article 33.1 del Reglament de Béns que estableix la verificació anual de la rectificació de 
l’inventari. 

Atès l’article 34 del mateix Reglament que atribueix al Ple de la Corporació Local la competència per 
aprovar la rectificació de l’inventari. 

Atès l’acord del Ple de data 23 de juliol de 2007, modificat per l’Acord de 4 de març de 2010 de 
delegació de competències del Ple en favor de la Presidència i de la Comissió de Govern del Consell de 
Mallorca. 

Atès l’acord del Ple de 2 de desembre de 2010 d’aprovació de la rectificació de l’Inventari Generals de 
Béns i Drets del Consell de Mallorca en el sentit d’incorporar els plànols del traçat original en el bé 
núm. 3 de l’epígraf 1.4. 

Vist els informes de data 24 de març de 2011 del Tècnic de Patrimoni Etnològic del Departament de 
Medi Ambient, juntament amb els plànols i annex fotogràfic del traçat de la carretera. 

Vist l’informe de data 25 de març de 2011 del TAG cap de Serveis Generals i Patrimoni del 
Departament d’Hisenda, Obres Públiques i Innovació. 

El Conseller Executiu del Departament d’Hisenda, Obres Públiques i Innovació, en virtut de les 
competència que li atribueix el Decret d’Organització del Consell de Mallorca del 19 de febrer de 2010 
(BOIB núm. 35 de 4 de març de 2010) eleva al Plenari del Consell de Mallorca, previ Dictamen de la 
Comissió Informativa General i de Comptes la següent proposta d’ 

ACORD 

“1.- Aprovar la rectificació del bé denominat Carretera Vella de Lluc a Pollença, identificat amb el 
núm. 3 de l’epígraf 1.4 de l’Inventari de Béns i Drets del Consell de Mallorca consistent en la inclusió 
del traçat alternatiu de la carretera vella de Lluc a Pollença entre les finques de “Muntanya” i “Ca 
l’Herevet” (i en alguns altres trams de menor llargària); traçat que difereix del grafiat en el plànol 
anomenat “carretera de 3

r
 Orden de Andraitx a Alcudia. Sección de Lluch a Alcudia, Escala 1:1000” 

corresponent a l’acta d’incautació per l’estat del camí públic efectuada l’any 1916, i incorporat a 
l’Inventari General de Béns i Drets del Consell de Mallorca mitjançant Acord del Plenari del Consell 
de Mallorca de data 2 de desembre de 2010, d’acord amb els plànol núm. 3 que s’adjunta a aquest 
acord. Les dades bàsiques d’aquest traçat del bé són: 
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o Epígraf: 1.4: Vials Rústics 

o Núm. d’element: 3 

o Denominació: Carretera Vella de Lluc a Pollença. 

o Entitat: Consell de Mallorca 

o Mena Incorporació: Sense contraprestació monetària. 

o Subgènere: Carreteres. 

o Naturalesa del domini: Ús Públic 

o Adscripció: Medi Ambient. Acord del Consell Executiu de 18 de juny de 2008. 

o Data d’alta: 28 de novembre de 2007 

o Descripció: Ctra. vella de Lluc a Pollença. Llargària aproximada 17.797 m, superfície 
estimada 86.455,80 m2. Traçat original, carretera de 3r ordre d'Andratx a Alcúdia. Secció Lluc 
a Alcudia. Escala 1:100 d'acord amb el plànol de dita secció corresponent a l'acta d'incautació 
per l'Estat del Camí públic i carretera de Lluc a Alcúdia en les parts relatives als municipis 
d'Escorca, Pollença i Alcúdia. Any 1915. 

o Descripció traçat alternatiu entre les finques de “Muntanya” i “Ca l’Herevet” (i en alguns 
altres trams de menor llargària): Llargària total: 5.076 m2. Amplària mitjana: 4,72 m2. 
Superfície: 23.958,72 m2. 

o Observacions: Obra en l'expedient facsímil del projecte original de 1915 de la Ctra. de Lluc a 
Alcúdia. Escanejat i elaborat pel Departament de Territori del Consell de Mallorca. Obra en 
l’expedient plànols elaborats pel Departament de Medi Ambient identificant el traçat 
alternatiu entre les finques de “Muntanya” i “Ca l’Herevet” (i en alguns altres trams de menor 
llargària). 

2.- Iniciar, d’acord amb l’establert en l’article 146 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i 
de règim local, l’expedient per a la recuperació d’ofici de la possessió del camí, per tant, retirada de les 
barreres, reixes i altres obstacles que impedeixen o limiten el lliure trànsit per la zona de domini públic 
en els punts assenyalats amb els núm. 1, 3, 10, 12, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 25, 26 i 28 en el mapa núm. 1 
i en el punt assenyalat amb el núm. 2 al mapa núm. 2 elaborats pel Departament de Medi Ambient del 
Consell de Mallorca, adjunts a aquest acord. 

Les usurpacions o pertorbacions del domini públic relacionades es concreten en l’informe de data 24 de 
març de 2011 de Tècnic de Patrimoni Etnològic del Departament de Medi Ambient del Consell de 
Mallorca de la següent forma: 

Mapa núm. 1: 

o Punt 1. Barrera tancada amb un pas lateral per a vianants. El camí apareix identificat 
cadastralment com la parcel·la 9020 del polígon 2 del terme d’Escorca. Les parcel·les que 
limiten amb el camí són: parcel·la 15 del polígon 2 i parcel·la 16 del polígon 2 del municipi 
d’Escorca. Fotografia 1 de l’annex fotogràfic. 

o Punt 3. Reixa amb una barrera de dimensions menors que l’amplària del camí. El camí apareix 
identificat cadastralment com la parcel·la 9021 del polígon 2. Limita amb la parcel·la 19 del 
polígon 2 del municipi d’Escorca. Fotografia 3 de l’annex fotogràfic. 

o Punt 10. Reixa que impedeix el trànsit pel domini públic pel camí. Fotografia 9 de l’annex 
fotogràfic. Parcel·la 33 del polígon 1 del terme d’Escorca. 
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o Punt 12. Dues reixes impedeixen el lliure trànsit pel domini públic del camí incautat a l’any 
1916. Polígon 7 parcel·la 255 del municipi de Pollença. Fotografies 11 i 12 de l’annex 
fotogràfic. 

o Punt 14. Reixa que impedeix el lliure trànsit pel domini públic del camí. Polígon 7 parcel·la 
308 del municipi de Pollença. Fotografia 13 de l’annex fotogràfic. 

o Punt 16. Reixa que impedeix el lliure trànsit pel domini públic del camí. Polígon 7 parcel·la 
308 del municipi de Pollença. Fotografia 15 de l’annex fotogràfic. 

o Punt 20. Reixa que impedeix el lliure trànsit pel domini públic del camí. Polígon 7 parcel·la 
150 del municipi de Pollença. Fotografia 19 de l’annex fotogràfic. 

o Punt 21. Reixa que impedeix el lliure trànsit pel domini públic del camí. Polígon 7 parcel·la 
150 del municipi de Pollença. Fotografia 20 de l’annex fotogràfic. 

o Punt 22. Barrera tancada que impedeix el lliure trànsit pel domini públic del camí. Polígon 4 
parcel·la 622 del municipi de Pollença. Fotografia 21 de l’annex fotogràfic. 

o Punt 23. Barrera tancada  que impedeix el lliure trànsit pel domini públic del camí. Polígon 4 
parcel·la 622 del municipi de Pollença. Fotografia 22 de l’annex fotogràfic. 

o Punt 25. Barrera tancada i una reixa que impedeix el lliure trànsit pel domini públic del camí. 
Polígon 4 parcel·la 621 del municipi de Pollença. Fotografia 23 de l’annex fotogràfic. 

o Punt 26. Barrera tancada i una reixa que impedeix el lliure trànsit pel domini públic del camí. 
Polígon 4 parcel·la 815 del municipi de Pollença. Fotografia 24 de l’annex fotogràfic. 

o Punt 28. Polígon 7 parcel·la 336. Paret que impedeix el lliure trànsit pel domini públic del 
camí. Fotografia 28 de l’annex fotogràfic. 

Mapa núm. 2 

o Punt 2.  Barrera tancada que impedeix la lliure circulació pel domini públic de la carretera 
construïda a partir de l’any 1920. El camí apareix identificat cadastralment com la parcel·la 
9159 del polígon 7 del terme municipal de Pollença i a les dates de localització apareix el nom 
de “CR VIEJA LLUCH,POLLENÇA (ILLES BALEARS) i com “uso local principal, Via de 

comunicación de dominio público 00”. Les parcel·les limítrofs i que estan separades pel camí 
són la 308 i 309 del polígon 7 de Pollença. Fotografia 30 de l’annex fotogràfic.        

3.- Notificar l’inici de l’expedient per a la recuperació d’ofici de la possessió de la carretera vella de 
Lluc a Pollença, als titulars dels dret de propietat i als titulars de qualsevol dret real sobre les finques on 
es produeixen les usurpacions o pertorbacions del domini públic, requerint-los perquè en el termini de 
quinze dies, comptadors des de l’endemà de la recepció de la notificació d’aquest acord, deixin lliure el 
trànsit per la zona de domini públic titularitat del Consell de Mallorca o be que cessin en la pertorbació 
sobre el bé. 

D’acord amb l’establert en els articles 78 i 79 de la Llei 30/1992, de 30 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, els interessats podran formular 
al·legacions, aportar documents que les recolzin i proposar les proves que estimin convenients per la 
defensa dels seus drets. 

4.- Iniciar l’expedient per a promoure i executar la delimitació de la carretera vella de Lluc a Pollença 
en el punts assenyalats 2, 3, 9, 13, 15, 17 i 27; en el mapa núm. 1 elaborat pel departament de Medi 
Ambient, adjunt a aquest acord. 

Els punts relacionats en el paràgraf anterior, on hi ha divergència entre la realitat física, constatada amb 
treball de camp amb l’ajut del GPS, i la georeferenciació del traçat original del camí incautat per l’Estat 
l’any 1916 d’acord amb el plànol anomenat “carretera de 3

r
 Orden de Andraitx a Alcudia. Sección de 

Lluch a Alcudia, Escala 1:1000” i incorporat a l’Inventari General de Béns i Drets del Consell de 
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Mallorca mitjançant Acord del Plenari del Consell de Mallorca de data 2 de desembre de 2010, es 
concreten en l’informe de data 24 de març de 2011 de Tècnic de Patrimoni Etnològic del Departament 
de Medi Ambient del Consell de Mallorca de la següent forma: 

Mapa núm. 1 

o Punt 2. La construcció d’un camp de futbol sobre el traçat original del camí determina que 
aquest no es pugui identificar sobre el terreny. L’existència d’aquest tram és observable en la 
fotografia aèria de l’any 1956 (Document 16).  Parcel·la 19 del polígon 2 del municipi 
d’Escorca. Fotografia 2 de l’annex fotogràfic. 

o Punt 3. Reixa amb una barrera de dimensions menors que l’amplària del camí. El camí apareix 
identificat cadastralment com la parcel·la 9021 del polígon 2. Limita amb la parcel·la 19 del 
polígon 2 del municipi d’Escorca. Fotografia 3 de l’annex fotogràfic. 

o Punt 9. El es troba interromput per la construcció d’una canaleta i n’ha desaparegut un petit 
tram. Fotografia 8 de l’annex fotogràfic. Parcel·la 33 del polígon 1 del terme d’Escorca. 

o Punt 13. No es distingeixen restes clars del traçat incautat. Polígon 7 parcel·les 255 i 308 del 
municipi de Pollença. Fotografia 13 de l’annex fotogràfic. 

o Punt 15. Restes de l’antic camí visibles encara que en mal estat. Polígon 7 parcel·les 308 i 309 
del municipi de Pollença. Fotografia 14 de l’annex fotogràfic. 

o Punt 17. No es distingeixen restes clars del camí incautat. Polígon 7 parcel·la 308 del municipi 
de Pollença. Fotografia 16 de l’annex fotogràfic. 

o Punt 27. Els moviments de terra, la construcció d’una paret i la sembra d’arbres impedeixen 
tant el lliure trànsit com la identificació correcta del traçat. L’existència d’aquest tram és 
observable, a més de en el plànol d’incautació del 1915, en el “Proyecto de replanteo de la 

carretera comarcal núm. 710 del puerto de Pollensa a Andraitx sección Lluc a Pollensa” 

signat per Màximo Julvi Canals, 1943 (Document 18. Arxiu General del Consell de Mallorca. 
CTR 956) i a les fotografies aèries dels anys 1956 i 1968 (Document 19 i Document 20). 
Polígon 7 parcel·les 335 i 336 de Pollença. Fotografies 25, 26 i 27 de l’annex fotogràfic. 

5.- Sol·licitar al Govern de les Illes Balears l’obertura de les tanques assenyalades en el plànol núm. 1 
adjunt a aquest acord relacionades a continuació: 

o Punt 29, el camí apareix identificat a la parcel·la 9021 del polígon 2 del terme d’Escorca; 
limiten amb el camí les parcel·les 22 i 23 del polígon 2  del terme d’Escorca. Finca pública de 
Menut. 

o Punt 30, el camí apareix identificat a la parcel·la 9010 del polígon 1 del terme d’Escorca; 
limiten amb el camí les parcel·les 7 i 8 del polígon 1 del terme d’Escorca. Finca pública de 
Menut. 

6.- Notificar l’inici de l’expedient per a promoure i executar la delimitació de la carretera vella de Lluc 
a Pollença als titulars dels dret de propietat i als titulars de qualsevol dret real sobre les finques 
confrontants. 

7.- Publicar l’acord de l’inici de l’expedient per a promoure i executar la delimitació de la carretera 
vella de Lluc a Pollença en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en els taulers d’anuncis dels 
Ajuntaments d’Escorca i Pollença amb, com a mínim, seixanta dies d’antelació a la data que es fixi per 
a iniciar les operacions de fitació. 

8.- Habilitar, d’acord amb l’establert en el capítol II, articles 74 a 86 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i en 
l’apartat 2 j) del decret de la Presidència del Consell de Mallorca de 19 de febrer de 2010 (BOIB núm. 
35 de 4 de març de 2010), a l’Hble. Sr. Conseller Executiu d’Hisenda, Obres Públiques i Innovació del 
Consell de Mallorca per a realitzar les facultats que dimanen de la llei de règim jurídic de les 
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administracions públiques i del procediment administratiu comú relatives a la ordenació del 
procediment. 

9.- Notificar aquest acord als interessats. 

 

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

 

PUNT 7. PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ PEL TRASPÀS D’ACCIONS DE 
LA SOCIETAT “CARRETERA PALMA-MANACOR CONCESIONARIA 
DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA, SA” (EXP. 01/04) 

Es dóna compte de la proposta del vicepresident i conseller executiu del Departament 
d’Hisenda, Obres Públiques i Innovació que diu: 

El dia 24 de juny de 2008 es va signar el contracte administratiu entre el Consell Insular de Mallorca i 
la societat concessionària <<Carretera Palma Manacor, concessionària del Consell Insular de Mallorca 
SA>> amb CIF A-57277709, constituïda segons escriptura pública atorgada davant Notari de Balears 
Sr. Gabriel Celiá Gual, en data 21 de maig de 2004, número de protocol  1289, per les entitats 
mercantils Melchor Mascaro, SA Electro Hidraulica SA, Aglomerados Mallorca SA, Obras y 
Pavimentaciones Man, SA, Itinere Infraestructuras SA, Sacyr SA, i Matias Arrom Bibiloni. Aquest 
contracte ha estat posteriorment modificat el dia 19 de setembre de 2008. 

El dia 11 de maig de 2010, amb registre d’entrada número 13193, l’entitat mercantil  <<Carretera 
Palma Manacor, concessionària del Consell Insular de Mallorca SA>>, en compliment de la clàusula 
23.6 del Plecs de Clàusules Administratives Particulars que regeixen el contracte de concessió de la 
carretera Ma-15 Palma-Manacor va presentar al Consell de Mallorca un exemplar de les comptes 
anuals i informe d’auditoria corresponent a l’exercici 2009, per a la censura prèvia. 

A l’informe d’Intervenció sobre l’estat de comptes de la companyia <<Carretera Palma Manacor, 
concessionària del Consell Insular de Mallorca SA>>, de dia 26 de maig de 2010, es va fer contar que 
en relació al balanç de la situació a 31 de desembre de 2009, el capital social està representat per 
19.650.000 accions nominatives. 

El dia 2 de febrer de 2011, número de registre d’entrada 3448, la societat Carretera Palma-Manacor, 
concessionària del Consell Insular de Mallorca SA, va traslladar l’escrit del senyor Matías Arrom 
Bibiloni en ordre a la aportació d’accions de la concessionària “Carretera Palma-Manacor, 
concessionària del Consell Insular de Mallorca, S.A.”, a la societat “Matías Arrom Bibiloni, S.L.”, 
juntament amb l’Escriptura de constitució de socidad limitada amb número de protocol 2088 de 21 de 
desembre de 2006. 

El delegat del Consell de Mallorca en la concessió Palma-Manacor, mitjançant escrit de dia 16 de 
febrer de 2011, va sol·licitar a la societat Matías Arrom Bibiloni, S.L. als efectes de poder tramitar 
l’autorització de la tramitació de les accions de Maties Arrom Bibiloni de l’entitat “Carretera Palma-
Manacor, concessionària del Consell de Mallorca SA”, a la societat “Matías Arrom Bibiloni, S.L.”, que 
presentessin al Consell de Mallorca un informe d’auditoria, les comptes anuals corresponents a 
l’exercici 2009 i informe de gestió de l’exercici 2009 de l’empresa “Matías Arrom Bibiloni, S.L.”. 

El dia 18 de febrer de 2011, amb número de registre d’entrada 6128, la societat Matías Arrom Bibiloni, 
S.L, amb CIF B57465213, va presentar còpia de les comptes anuals, de l’informe de gestió i de 
l’informe d’auditori de l’exercici 2009, corresponent a la societat Matías Arrom Bibiloni, S.L. 

Atès que l’article 13 dels Estatuts Socials de la societat concessionària indiquen que pels òrgans rectors 
de la companyia es comunicarà a l’Administració concedent, amb caràcter previ la titularitat inicial de 
les accions i les alteracions que en ella experimentin en el termini de quinze dies essent necessaris que 
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dita Administració autoritzi els canvis de conformitat amb el Capítol III, apartat 23.1.3 del Plecs de 
clàusules administratives particulars que han de regir el contracte de concessió d’Obra Pública.  

Atès que la clàusula 23.1.2.3. del Plecs de clàusules administratives particulars que regeixen el 
contracte de concessió de l’obra pública per a al construcció, explotació i conservació de la carretera 
Ma-15 Palma-Manacor assenyala que: 

 “Les accions de la societat seran nominatives, sense que se’n pugui modificar la naturalesa 

d’aquests títols mentre duri el període de la concessió. Sense perjudici del registre d’accions, 

els òrgans rectors de la societat hauran de comunicar, prèviament a l’Administració la 

titularitat inicial de les accions i les alteracions que s’hi experimentin en un termini de 15 dies 

i serà necessari que l’Administració autoritzi aquests canvis de titularitat. Així mateix, 

s’haurà de comunicar prèviament a l’Administració qualsevol modificació dels Estatuts, així 

com també les operacions de fusió i d’absorció, que també s’hauran d’autoritzar per part de 

l’òrgan de Contractació.” 

Atès que el Ple del Consell de Mallorca va ser l’òrgan competent per aprovar aquesta concessió amb la 
majoria exigida a l’article 47. 3 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, el conseller 
executiu del Departament d’Obres Públiques eleva al Ple previ informe de conformitat d’Intervenció 
General la següent proposta d’ 

1. Autoritzar a Maties Arrom Bibiloni amb CIF 41326861R, el traspàs per qualsevol mitjà legalment 
admès de les accions de les quals es titular, a Matias Arrom Bibiloni SL amb CIF B57465213, que 
representen el 10% del total de capital social de l’entitat mercantil <<Carretera Palma Manacor, 
concessionària del Consell Insular de Mallorca SA>> amb CIF A-57277709. Desprès d’aquestes 
transmissió la composició accionarial de la societat concessionària serà la següent: 

Melchor Mascaró, SA: 6.877.500 accions (35% del capital social)  

Aglomerados Mallorca, SA: 1.965.000 accions (10% del capital social)  

Obras y Pavimentos Man, SA: 982.500 accions (5% del capital social)  

Matias Arrom Bibiloni SL: 1.965.000 accions (10% del capital social) 

Sacyr Concesiones SL: 7.860.000 accions (un 40% del capital social) 

2. L’entitat mercantil <<Carretera Palma Manacor, concessionària del Consell Insular de Mallorca 
SA>> amb CIF A-57277709, constituïda mitjançant escriptura pública atorgada davant el Notari de 
Manacor Don Gabrial Celia Gual, el dia 21 de maig de 2004, amb el número de protocol 1.289, es 
compromet a elevar a escriptura pública la nova composició accionarial de la societat. 

3. Notificar el present acord a la societat concessionària, amb indicació que contra el present acord que 
posa fi a la via administrativa es poden interposar, alternativament, els recursos següents: 

a) Directament el RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de DOS 
MESOS, comptadors a partir del dia següent al de la notificació de la present resolució. 

b)El RECURS DE REPOSICIÓ potestatiu davant el Ple del Consell Insular de Mallorca, en el 
termini d’UN MES, comptador a partir del dia següent al de la notificació de la present 
resolució.  

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició podrà interposar-se el recurs contenciós 
administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la notificació de la 
desestimació de l’esmentat recurs. Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició podrà 
interposar-se el recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos, comptadors a partir del dia 
següent a la desestimació presumpta (un mes des de la interposició del recurs sense que s’hagi notificat 
la resolució). 
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No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot 
això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa i de la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.>> 

 

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

 

PUNT 8. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 17 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2010 
PRORROGAT PER AL 2011 (CEX-06/11) 

Es dóna compte de la proposta de la presidenta que diu: 

Aquesta Presidència, per provisió de 24 de març de 2011, atenent les necessitats que s’especifiquen a 
les memòries corresponents 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 2011, a l’objecte de 
poder atendre algunes despeses, les aplicacions a les quals s’havien d’imputar no s’havien incloses en 
el pressupost prorrogat de 2010 per al 2011. 

Atès el Decret de la Presidència, de 29 de desembre de 2010, per el qual es prorroguen els pressuposts 
de l’exercici 2010 per a l’exercici 2011, no es prorroga el crèdit inicial de l’aplicació pressupostària 
00·92410·74900 APORTACIÓ A RÀDIO I TELEVISIÓ MALLORCA, SA, corresponent a les 
transferències de capital. 

Atès l’informe de la interventora general, de 17 de març de 2011, sobre l’expedient de liquidació del 
pressupost del Consell de Mallorca corresponent a l’exercici 2010, en el qual es determina el romanent 
líquid de tresoreria per a despeses generals per un import total de 16.638.621,25 euros. 

Vist que la Intervenció d’aquest Consell Insular ha emès el dictamen preceptiu, on consten 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 177, 179 i 180 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per RDLEG 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. 10 de les d’execució del pressupost prorrogat de 2010 
per al 2011, he resolt proposar al Ple de la Corporació el següent 

ACORD 

PRIMER.- Aprovar l’expedient núm. 17 de modificació de crèdits en el pressupost propi de 2011, 
d’acord amb el següent detall: 

 
EXPEDIENT NÚM.17 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2011 
   
* CRÈDITS EXTRAORDINARIS (CEX-06/11)  
   

Aplicació Descripció Import 
      

00·92410·74900 APORTACIÓ A RÀDIO I TELEVISIÓ MALLORCA, SA 4.622.162,99 € 
   

TOTAL AUGMENTS PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS 4.622.162,99 € 

   
FONTS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS  
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1) Romanent de tresoreria 

   

Aplicació Descripció Import 
      

99·87000 ROMANENT TRESORERIA PER DESPESES GENERALS 4.622.162,99 € 
   

  TOTAL ROMANENT DE TRESORERIA 4.622.162,99 € 
   

TOTAL FONTS DE FINANÇAMENT PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS 4.622.162,99 € 

Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost. 

SEGON - Aquest acord aprovatori 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 RDLEG 2/2004, de 5 de 
març. 

La PRESIDENTA dóna la paraula al Comitè d’Empresa de la Ràdio i Televisió de 
Mallorca. 

La Sra. NOGUERA, en representació del Comitè d’Empresa de Ràdio i Televisió de 
Mallorca, pronuncia la intervenció següent: 

“Honorable presidenta del Consell, honorables consellers del Consell de Mallorca, 
benvolguts companys dels mitjans de comunicació, bon dia. 

Els treballadors de Ràdio i Televisió de Mallorca només volem prendre la paraula uns 
minuts per recordar a tots els consellers alguns fets significatius de l’ens abans que es 
procedeixi a la votació sobre si s’ha de destinar part del romanent de tresoreria 
d’aquesta institució a la programació per enguany. 

Al 2005 es va crear, per unanimitat de tots els partits polítics amb representació al 
Consell, l’ens Ràdio i Televisió de Mallorca, que incorporà una televisió pública de 
nova creació, i la ràdio Ona Mallorca, que havia començat les emissions a finals de 
l’any 2000. L’objectiu que el Consell marcà va ser molt clar: crear un mitjà de 
comunicació de proximitat que oferís informació plural i que fomentàs l’ús de la 
llengua pròpia d’aquesta terra. 

En aquell moment, la majoria de les televisions locals eren a punt de desaparèixer. 
L’entrada de la TDT feia impossible la situació. Durant més de 20 anys aquestes 
modestes televisions havien jugat un paper fonamental posant imatge i so a la vida 
diària dels municipis. El projecte de Ràdio i Televisió de Mallorca oferí la possibilitat 
de continuar amb l’activitat, ara com a delegacions municipals o comarcals. Així 
també es garantia la presència dels continguts locals en els espais del mitjà. 

Hem procurat representar la veu de milers de ciutadans, col·lectius i organitzacions. 
Els espais informatius i els programes han recollit, durant 5 anys, el que ha succeït a 
l’illa amb la participació directa dels protagonistes. 

Per fer-ho, des del primer moment es va internalitzar la producció dels serveis 
informatius, el model que garanteix la professionalitat i la independència del mitjà. A 
dia d’avui, 117 treballadors fan possibles els espais informatius i els serveis generals. 

En segon lloc, la programació no informativa es va externalitzar. Així s’aconseguia 
dinamitzar un mercat local que era limitat. Programes esportius, culturals, històrics i 
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documentals que donen veu als ciutadans mallorquins, molts dels quals no trobarien 
espai a cap altre mitjà. 

Les productores que fan possible la programació han pogut créixer professionalment, 
com a indústria, gràcies a la confiança i l’acompanyament de l’ens i, per tant, del 
Consell de Mallorca. Desenes de petites empreses locals que donen feina a centenars 
de persones que s’han pogut especialitzar i desenvolupar una carrera professional. 

Com bé saben, el fet que enguany s’hagin prorrogat els pressuposts del Consell ha 
provocat que una part del pressupost de Ràdio i Televisió de Mallorca, la que 
precisament serveix per pagar aquests programes a les productores, quedi pendent 
d’aprovació al Ple. I, per això, som avui aquí: vostès per debatre i votar-la, i nosaltres, 
per demanar-los que tenguin en compte tot el que hi ha al darrere. Perquè si el Consell 
de Mallorca és l’ajuntament dels ajuntaments, la Ràdio i Televisió de Mallorca ho és 
de tots els municipis de l’illa i dels seus ciutadans. 

Per això, en nom de tots els treballadors de Ràdio i Televisió de Mallorca, els 
demanam que votin a favor de destinar part del romanent de tresoreria d’aquesta 
institució a la programació de 2011. 

Abans d’acabar, aprofitam aquesta intervenció per posar damunt la taula la nostra 
preocupació pel futur d’aquest mitjà. La situació econòmica actual obliga a plantejar 
mesures d’austeritat que podrien afectar els mitjans audiovisuals públics però creim 
que cal un objectiu clar abans de parlar del tancament de Ràdio i Televisió de 
Mallorca, mitjançant un debat ben plantejat sobre el futur dels mitjans públics. Un 
debat que analitzi el camí recorregut i les lliçons apreses i que incorpori els 
coneixements dels professionals i de la indústria audiovisual. Un plantejament fet 
entre tots per saber on volem i on podem arribar. Un diàleg que, en cap cas, no 
comenci pel final. Moltes gràcies.” 

La PRESIDENTA dóna la paraula a l’Associació de Productores Audiovisuals de les 
Illes Balears. 

El Sr. RODRÍGUEZ, en representació de l’Associació de Productores Audiovisuals 
de les Illes Balears, fa la intervenció següent: 

“Honorable presidenta del Consell de Mallorca, honorables consellers, senyores, 
senyors i, sobretot, companys. El meu nom és Jaume Rodríguez, tenc 38 anys, fa 15 
anys que em dedic al sector audiovisual bàsicament de les Illes Balears, tenc un 
productora des de fa 11 anys, he estat vicepresident d’aquesta associació de 
productores durant 7 anys i ara, des de fa uns mesos, estic al capdavant d’una 
associació que representa pràcticament tota la producció audiovisual de les illes i que 
inclou productores i empreses de serveis, de continguts, de formació i de cinema d’un 
sector que aglutina més de 2.000 treballadors. 

Aquest és un sector que, com molts altres d’aquestes illes, forma part i aporta la seva 
ajuda a l’economia de les illes i, avui matí, s’han despert amb les previsions de l’atur. 
Una mala notícia. Unes previsions d’atur que, per a finals d’anys, estan al voltant del 
20% de persones aturades i que pràcticament podríem assolir els 5 milions d’aturats a 
Espanya i que no hi previsions de recuperar els llocs de feina fins pràcticament l’any 
2014. 

Vostès tenen la responsabilitat d’arreglar això i nosaltres també com a empresaris 
tenim la responsabilitat de contribuir per tal que la situació canviï, que faci un gir i hi 
estam disposats. De fet, crec que, sobretot la petita i mitjana empresa audiovisual de 
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les illes, ha demostrat, en aquests darrers anys, que malgrat la situació i la inestabilitat 
que patim, ens esforçam al màxim per mantenir els llocs de feina i intentam lluitar pel 
futur sobretot dels nostres treballadors però també de l’economia de les illes. 

Davant això, ens trobam que vostès segueixen obsessionats en augmentar la 
inestabilitat del nostre sector. Un sector –una indústria– que sobretot fomenta 
l’ocupació de la gent jove (un altre dels problemes grossos que tenim en aquesta 
comunitat i en aquest país a dia d’avui). Una indústria que fa servir les noves 
tecnologies, que no consumeix territori, una indústria sostenible que no només crea 
continguts de proximitat sinó que, alhora, serveix per impulsar la indústria turística i 
per impulsar les Illes Balears com a destí turístic.  

Una indústria que té un futur molt prometedor a través dels nous mitjans de difusió –
telefonia mòbil, internet, xarxes socials– i que, en canvi, ens hem trobat que en 
aquests darrers anys bàsicament tot han estat bufetades: se’ns han reduït dràsticament 
els pressuposts les televisions públiques; iniciatives que havien de sortir, no han sortit 
i ens quedam amb molt poques coses per salvar. 

De vostès depèn que nosaltres –que és allò que volem– passem de ser un sector 
subvencionat –avui en dia el nostre pitjor enemic és la creença que som un sector 
subvencionat– a ser un sector promocionat tal i com ho és el turístic. Nosaltres volem 
ser rendibles a aquesta comunitat. Nosaltres volem retornar molt més d’allò que 
l’Administració ens doni i això no és gens complicat i es pot fer a través de molts de 
sistemes: a través del foment de les film comissions per captació de rodatges, es pot 
fer perquè, a través de les televisions públiques, es fomenti la creació de continguts 
que tenguin possibilitats de ser venuts o comercialitzats a altres televisions. 

Això es basa en donar un impuls als nous productes audiovisuals a través dels nous 
mitjans de comunicació amb vista que el sector audiovisual de les Illes Balears pugui 
tenir un futur no únicament i exclusivament a nivell autonòmic o local sinó també a 
nivell internacional. 

Tot això seria amb la finalitat de donar, únicament i exclusivament, estabilitat a la 
nostra indústria, al nostre sector que és, a dia d’avui, allò que ens falta. Si vostès ens 
donen estabilitat, nosaltres els retornarem més d’allò que vostès inverteixen en 
nosaltres. Passarem a la nacionalització del nostre producte i a la internacionalització 
del nostre producte. 

Malgrat que és cert que els darrers 4, 5 o 6 anys se’ns ha donat una situació inestable, 
tenim eines que s’han creat i d’altres que existien com són Cluster Audiovisual, 
Mallorca Film Comission, la Televisió de Mallorca i la televisió autonòmica. 

Aquesta, la que avui ens duu aquí, és una televisió que des del primer dia ha apostat 
per les petites productores que, en els darrers quatre anys, no han tengut moltes més 
possibilitats de fer feina. Bàsicament són només les possibilitats que els ha ofert 
Televisió de Mallorca per tal de tenir continuïtat i poder mantenir una plantilla de 
treballadors. 

La Televisió de Mallorca, si no hagués existit, hagués provocat el tancament de 
moltes productores i la pèrdua de molts més llocs de feina dels que s’han perdut, a 
més de la desaparició de les televisions locals que, a dia d’avui, fan una encomiable 
feina a través de la xarxa de televisions locals que també nodreix de continguts la 
Televisió de Mallorca. 
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A canvi d’això, la Televisió de Mallorca també els ha donat coses i nosaltres també 
n’hi hem donat. Els hem donat productes econòmicament molt rendibles, productes 
originals i que no s’havien vist fins ara i, sobretot, els hem donat unes feines de 
qualitat que han fet que la Televisió de Mallorca –i qui no ho cregui que no compulsi 
amb la societat– sigui una televisió molt ben considerada, una televisió de prestigi. 

Amb aquestes eines –les film comissions, els clusters, les televisions públiques– i, 
possiblement, ens falti qualque òrgan coordinador de tot això per tal, juntament o tot 
donant protagonisme al sector audiovisual que representa molta de la gent que som 
aquí –i d’altres que no han vengut–, puguem capgirar aquesta situació i puguem fer 
feina tots plegats perquè, realment, el sector audiovisual representi una ajuda –una 
aportació important– a l’economia d’aquestes illes. És un complement perfecte per al 
sector turístic que, a dia d’avui, és bàsicament el sector que ens dóna feina i ens dóna 
futur. 

Si feim feina junts, això ho podem tirar endavant però, com no es pot fer això és fent 
demagògia i plantejant les coses sense una clara visió de futur. No es pot tenir un 
futur simplement amollant a l’aire “nosaltres tancarem la Televisió de Mallorca” o bé 
deixant de treure iniciatives que s’havien promès durant aquesta legislatura, 
principalment al Govern de les Illes Balears. 

Així doncs, es tracta bàsicament, no en reduir el pressupost o els doblers que 
l’Administració dedica al conjunt del sector audiovisual, sinó que tots aquests doblers 
s’inverteixin al sector i la indústria audiovisual a canvi que aquesta retorni molt més 
d’allò que s’hi està invertint i nosaltres estam disposats a adquirir aquesta 
responsabilitat. 

Estam disposats que, en els moments de dificultats econòmiques, si vostès creuen en 
nosaltres i aposten per nosaltres, nosaltres respondrem i ho farem, en determinades 
àrees més ràpidament i, en altres àrees, més a poc a poc, però l’economia d’aquestes 
illes se’n veurà beneficiada si feim, conjuntament, un pla de futur per al sector 
audiovisual que impliqui inversió i promoció, no subvenció. 

Això no comença dia 22 de maig, governi qui governi. A nosaltres ens és igual dia 22 
de maig: això comença avui. Si vostès avui no aproven el pressupost de la Televisió 
de Mallorca, hi ha més de 20 productores i molts de treballadors que demà no tendran 
feina. A dia d’avui els contractes estan aturats i a partir de la setmana que ve hi ha 
molts de programes que no es faran. 

Nosaltres volem futur, volem estabilitat i volem que vostès es deixin de demagògia, 
bregues internes i compromisos. A nosaltres ens és igual si s’havien de prorrogar o no 
els pressuposts, si s’havien de dur al Ple, si un va dir o no va dir, etc. Als treballadors 
que les productores demà els hauran de dir que no venguin a fer feina –i 
incrementaran els percentatges d’atur– tot això els és ben igual i, potser, molts d’ells 
ni tan sols sabran per què no han d’anar a fer feina l’endemà. 

Aquí ningú no malgastarà aquests doblers. La Televisió de Mallorca ha demostrat, 
durant quatre anys, que gasta els doblers al dia. Si hi ha un altre govern, si hi ha una 
altra Direcció General de la Televisió de Mallorca a partir del mes de juny, trobarà els 
doblers que fan falta per acabar l’any però, sobretot, pensin i tenguin molt clar, quan 
estiguin votant, que vostès, un cop que ho hagin fet, se n’aniran a ca seva i dormiran 
tranquils perquè allò que han decidit no és el seu futur sinó el nostre.” 

La PRESIDENTA dóna la paraula a Cluster Audiovisual de les Illes Balears. 
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El Sr. TRAVER, en representació de Cluster Audiovisual de les Illes Balears, fa la 
intervenció següent: 

“Honorable presidenta, honorables consellers del Consell de Mallorca, senyores i 
senyors, amics i companys de professió. 

El Cluster Audiovisual de les Illes Balears és una associació sense ànim de lucre que 
cohesiona a pràcticament tot el sector del teixit industrial audiovisual de les Illes 
Balears, la Conselleria d’Innovació del Govern de les Illes Balears i una xarxa de 
socis col·laboradors institucionals entres els quals es troben la Universitat de les Illes 
Balears, la Cambra de Comerç de Mallorca i el Parc Bit, entre d’altres. 

Des de la seva creació, el Cluster Audiovisual de les Illes Balears promou la 
innovació dins el sector tot actuant a les àrees d’innovació, investigació, formació i 
internacionalització del sector audiovisual, en el treball dels quals ha comptat amb la 
inestimable col·laboració de la Ràdio i Televisió de Mallorca. 

Les televisions de proximitat són la plataforma inicial del talent dels creadors. 
Laboratoris impulsors de les noves tecnologies i formes de comunicació. I, en aquest 
àmbit, la Ràdio i Televisió de Mallorca és un actor imprescindible en la cadena de 
valor per desenvolupar i posar en pràctica els projectes d’innovació i d’incorporació 
de les noves tecnologies que el Cluster Audiovisual impulsa de la seva fundació. 

En totes les comunitats, les televisions públiques de proximitat contribueixen a 
enfortir la identitat cultural pròpia de les seves regions, tot actuant com a catalitzadors 
del desenvolupament de la indústria audiovisual i essencials dinamitzadors i 
impulsors del canvi de model econòmic. 

La no aprovació de la modificació de crèdit a la Ràdio i Televisió de Mallorca pot 
significar la desaparició d’un mitjà que realitza una labor fonamental per a l’impuls 
d’una indústria local. Crea un greuge competitiu a la indústria audiovisial, afegeix 
retard al desenvolupament del sector i ens posiciona en desavantatge amb la resta de 
regions d’Europa que enforteixen i consoliden les televisions de proximitat. 

Així mateix, no comptar amb aquest agent imprescindible, esterilitza la inversió 
realitzada fins avui i, no solament l’econòmica, sinó també la inversió realitzada en 
àrees de formació, generació de talent i innovació. 

Per tant, el Cluster Audiovisual de les Illes Balears fa una crida a aquest Ple per votar 
a favor de l’aprovació de la modificació de crèdit a una aportació per continuar 
consolidant el present i el futur del nostre model televisiu i audiovisual. 

El canvi en el model econòmic, en el qual tots estem d’acord, requereix compromís i 
un gran esforç de la totalitat de la societat perquè es converteixi en realitat. El sector 
audiovisual de Mallorca, com a agent estratègic en aquest canvi de model econòmic, 
afronta amb responsabilitat i compromís els reptes que aquest canvi requereix i apel·la 
i sol·licita també aquesta responsabilitat i aquest compromís, per afrontar i vèncer 
aquests mateixos reptes, a la classe política que avui decideix en aquest Ple. 

La situació econòmica no és la idònia i ho sabem però és en les situacions difícils 
quan hem de ser, per l’exposat anteriorment, determinants per l’aposta d’un sector 
vital i estratègic en la nostra economia. Confiem i desitgem que sigui així. 

Moltes gràcies.” 

La PRESIDENTA dóna la paraula a l’Associació de Cineastes. 
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El Sr. MOYÀ, en representació de l’Associació de Cineastes, fa la intervenció 
següent: 

“Sra. presidenta, digníssimes autoritats. 

Jo represent el col·lectiu de cineastes, col·lectiu que aglutina una cinquantena de 
cineastes. No l’integram tots els que ho som però ho som tots els que hi estam. 

Volem aprofitar avui per donar el nostre suport a la tasca que fa la Televisió de 
Mallorca i ressaltar, sobretot, tres punts principalment. 

En primer lloc, la proximitat, la seva connexió amb l’espectador; la vocació de servei 
públic i la prioritat que té sobre els continguts de caire cultural i social: l’oportunitat 
que ens dóna als cineastes de mostrar molts dels nostres treballs, principalment 
curtmetratges i documentals. 

El segon punt és la distribució que fa de les seves produccions entres totes les petites i 
les grans productores de l’illa. La seva atomització de la programació dóna feina a 
moltíssimes d’aquestes productores. 

També volem ressaltar el model de gestió econòmica que ha duit fins ara. És una de 
les normes inviolables per aquesta empresa la de no sobrepassar la línia vermella del 
pressupost assignat i, quan han tengut reduccions de pressupost, ha fet gestions per tal 
de mantenir la majoria de la plantilla i la majoria dels compromisos que tenia amb les 
productores que li donen suport i servei amb programes de televisió. 

Principalment són aquests tres punts però llavors també, com a cineastes que som, 
vull acabar la intervenció amb una reflexió cinematogràfica, amb una cita d’una 
pel·lícula que em sembla molt adient per a aquest cas: La televisió pot ser un mitjà 
molt estimulant, pot ser didàctica, pot ser instructiva i pot, fins i tot, inspirar però 
només si es fa amb aquesta finalitat atès que, d’altra manera, no és més que una capsa 
buida i plena només de fils i llumins. 

Aleshores us volem demanar que doneu suport a aquest mitjà per no convertir-lo 
només en una capsa buida. 

Moltes gràcies.” 

El Sr. ALEMANY (vicepresident i conseller executiu d’Hisenda, Obres Públiques i 
Innovació) explica que la proposta respon, com sap la majoria dels presents a la sala, 
al fet que enguany no hi va haver possibilitat d’arribar a un acord pressupostari i, per 
tant, es varen prorrogar els pressuposts i la llei determina que en la pròrroga dels 
pressuposts hi ha una sèrie de qüestions que no es poden prorrogar. 

De les coses que no es poden prorrogar, a poc a poc algunes les van solucionant als 
plens però s’ha de saber que el 100% d’allò que haguessin pogut fer, si haguessin 
tengut una proposta de pressupost consensuat, hagués estat una altra cosa però, no 
obstant això, s’han volgut acostar a allò que seria la proposta final. 

Un dels temes perjudicats va ser l’aportació que fa el Consell de Mallorca a Ràdio i 
Televisió de Mallorca. Hi havia dos tipus d’aportacions. Una part important de 
l’aportació es feia amb recursos ordinaris i una altra part es feia amb préstec i, com 
que quan es prorroga el pressupost, tot allò que es paga amb préstec no queda 
prorrogat, doncs aquesta part va quedar sense prorrogar. 

Recorda que a Televisió de Mallorca, en 2009, li varen passar 11,2 milions d’euros en 
total i que en 2010, que és el pressupost de referència, li havien davallat aquesta 
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aportació –era un any que feren retalls importants– i així varen passar dels 11,2 
milions a 9,5 milions d’euros. 

Matisa que, en aquest sentit, va tenir discussions –amistoses però discussions– amb la 
directora responsable de Televisió de Mallorca perquè les coses podrien dir que van a 
més mentre que el pressupost va a menys. Tot i això, la va intentar convèncer que no 
només era Televisió de Mallorca sinó tot el Consell de Mallorca que feia esforços i la 
directora va entendre que Televisió de Mallorca no podia mantenir el mateix 
pressupost i, per això, aprofita per felicitar-la perquè ha fet una gestió esplèndida 
d’aquests recursos amb uns resultats boníssims tenint en compte que en els dos 
darrers anys li han davallat l’aportació. 

Amb això ha aconseguit fer –cosa que s’ha debatut en distintes ocasions a aquest Ple– 
una televisió de qualitat, una televisió que ha arribat a tenir unanimitat en la seva 
defensa tot i que, al final, s’hagi arribat a tenir una diferència d’opinió sobre si era 
necessari o no tenir una televisió. 

La primera proposta que varen fer per intentar solucionar el problema va ser –atès que 
l’aportació que feien amb préstec era de 4,9 milions dels 9,5 milions que hi aportaren 
en 2010 i, per tant, no es tracta d’una quantitat petita sinó una quantitat de pes– dur a 
Ple un préstec per a una sèrie de qüestions que no es podien ajornar en 2010 i, entre 
aquestes qüestions, inclogueren els 4,9 milions. 

Llavors hi va haver una discussió en el sentit que la Televisió no es podia pagar amb 
préstec sinó que s’havia de fer amb recursos ordinaris i aquesta ha estat la seva feina 
des d’aquell moment: cercar recursos ordinaris i fugir de l’aportació amb préstec per 
llevar allò que si era o no positiu fer un préstec cada any per tal de mantenir la 
televisió. 

Així doncs, avui duen una modificació de crèdit d’allò que resta per passar a Televisió 
de Mallorca per complir d’igual manera que en 2010, és a dir, 4,6 milions que els 
treuen del romanent líquid de tresoreria, o sigui, de recursos ordinaris i, per tant, no hi 
haurien de fer préstec. 

Aquesta és la proposta que duen al Ple i és la proposta que consideren imprescindible 
per tal que la televisió funcioni i amb això creu haver explicat el camí que ha seguit 
l’aportació que el Consell fa al pressupost de Televisió de Mallorca atès que també hi 
ha una part d’aquest pressupost que té un altre apartat, encara que és petit, d’aportació 
pròpia a través de publicitat. 

El Sr. PASCUAL (UM) diu que escoltats, sobretot, el representat dels treballadors de 
Televisió de Mallorca i el president de l’Associació de Productores, hom veu que 
estan preocupats. És a dir, hi ha una preocupació que creu que ha estat fomentada per 
qualcú i entén que hi estiguin preocupats però ha de dir que fa més o manco dos 
mesos va tenir una reunió amb la presidenta, el Sr. Alemany i un company d’UM per 
la preocupació que hi havia al Consell per resoldre els problemes de Serveis Socials i 
de Televisió de Mallorca. 

En aquesta reunió creia que havien trobat la solució als problemes dels Serveis 
Socials i de Televisió de Mallorca. De fet, en va sortir satisfet i amb la sensació que la 
presidenta i el Sr. Alemany quedaven tranquils. 

La solució acordada no és la que duen avui atès que entenen que allò que s’ha de fer, 
si per acabar l’any RTVM necessita 4,6 o 5 milions d’euros, és guardar aquests 
doblers, fer les modificacions de crèdit necessàries perquè pugui funcionar la 



 92

Televisió de Mallorca i fer front als seus compromisos fins a final de juny atès que, a 
partir de juny, aquí hi haurà un nou equip de govern –que podrà ser el mateix o no– 
que ja decidirà que s’hi ha de fer. 

Unió Mallorquina proposava que no s’esgotassin totes les partides i, d’aquests 4,6 o 
4,8 milions d’euros, agafassin el 50% que cobreix la situació fins a finals de juny i 
deixar la resta dels doblers sense disposar perquè se’n pugui fer allò que consideri 
oportú el nou equip de govern. 

Fins i tot varen plantejar no fer-ho tot de cop, com es planteja avui, sinó fer-ho 
trimestralment o amb petites modificacions de crèdit, cosa que és perfectament 
factible, a cada Ple per pagar les factures de les productores. 

Aquest era l’acord i, a la Comissió Informativa, es dugué la sorpresa d’assabentar-se 
que la proposta no era aquella que s’havia acordat i, per tant, el compromís de suport 
que hi havia des de fa 2 mesos –i que han mantengut–, lògicament, a partir de dijous 
passat aquest compromís ja no existeix llevat que es retorni al compromís pactat. 

Per acabar, li diu als treballadors i a les productores que per part d’Unió Mallorquina 
han fet un gran esforç perquè, precisament, no s’hagi de tancar la Televisió de 
Mallorca, que pugui seguir fent les produccions que s’anaven fent i poder arribar a 
finals de juny amb total tranquil·litat i a finals d’any si es reservaven els doblers 
necessaris. 

La Sra. MASCARÓ (Bloc per Mallorca) assenyala que creia que aquest punt seria de 
tràmit i que no caldria intervenir-hi com a les altres modificacions de crèdit però 
considera que cal fer-hi algunes reflexions. 

El portaveu d’UM exposa que s’han de deixar doblers per a Ràdio i Televisió de 
Mallorca només fins a dia 30 de juny i, en canvi, ella creu que això, en qualsevol 
empresa o qualsevol tasca, és impossible. Les tasques d’inversions i les feines es 
planifiquen i no es fan d’avui per demà. 

Així doncs, les productores que avui demanaven que no es tanqui la RTVM 
segurament ja tenen preparades les feines fins a dia 30 de juny i són aquelles que 
s’han d’emetre a partir del mes de juliol que s’haurien de començar a fer ara i que no 
es podran fer. Per tant, sí que hi haurà ja, en principi, una sèrie de treballadors, ja 
siguin de la televisió o ja siguin de productores, que es queden sense feina demà. 

Referent a Televisió de Mallorca en global, tothom és conscient que el marc 
audiovisual públic de les Illes Balears està pendent però també creu que tothom és 
conscient dels beneficis econòmics i socials de Televisió de Mallorca. 

Televisió de Mallorca, a part d’una programació de qualitat tant a nivell informatiu 
com de programes que no són informatius, dóna també un benefici econòmic a 
Mallorca. Té uns llocs de treball fixos d’una gent que hi fa feina –a la televisió i a les 
productores– però també fa una molt bona feina de promoció exterior de Mallorca que 
potser semblarà insignificant o que molts de mallorquins desconeixen però, si 
s’hagués de comptabilitzar en doblers, seria bastant més d’allò que li estan donant 
com a ens que forma part d’aquest Consell de Mallorca. 

Assenyala que la Televisió de Mallorca està gravant programes esportius als quals la 
televisió autonòmica ni, evidentment, les televisions d’àmbit estatal no poden entrar 
perquè els sortiria caríssim i, en canvi, és possible amb una televisió de proximitat que 
una de les seves tasques és emetre aquests programes d’equips locals –que no són a 
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l’ATP o a la primera divisió de futbol– no només perquè els puguin veure els 
mallorquins sinó també perquè els puguin veure a tot l’Estat. 

En aquest sentit afegeix que el Fisiomedia Manacor o el Sóller Bon Dia són equips 
que no veurien els mallorquins per la televisió però que tampoc no els veurien a la 
resta de l’Estat espanyol. El fet que una televisió de Mallorca pugui gravar no només 
un partit d’aquests sinó fer un microdocumental per tal que la gent de tot Espanya 
sàpiga què hi ha a Sóller o a Manacor, a més d’en Rafel Nadal, considera que és, a 
nivell de promoció de les Illes Balears, quelcom impensable. 

Voldria que reflexionassin sobre la proposta feta de destinar doblers a la Televisió de 
Mallorca fins a dia 30 de juny i sol·licita un esforç al portaveu d’Unió Mallorquina 
per tal de retirar-la atès que sempre seran a temps de presentar altres propostes sobre 
la televisió o, com diu el Sr. Pascual, l’equip que governi a partir de dia 30 de juny hi 
podrà fer una altra proposta si així ho troba convenient. 

Ara per ara, considera que s’ha de garantir la feina i la continuïtat de molts de llocs de 
treball que són imprescindibles mantenir per la feina, per l’economia i per la 
promoció que fan de Mallorca. 

El Sr. RAMON  (PSOE) comenta que té complicat intentar ser més clar d’allò que 
s’ha estat aquí, és a dir, s’han sentit prou clares les postures i tampoc no poden ser 
més clars d’allò que han estat sempre. 

Remarca que ho han dit a la televisió, a la ràdio, als diaris, als plens, a les comissions 
informatives i a les comissions de control: el seu Grup creu en la Televisió de 
Mallorca i en el model audivisual que representa. Hi creien abans, hi creuen ara i hi 
seguiran creient. Li donaven suport, li’n donen ara i ho seguiran fent. Podria parlar 
més fort però no més clar. Li donaven suport quan eren oposició, els seus companys 
en la passada legislatura varen donar suport a la seva creació i també ho fan ara. 

El Grup Socialista ho té claríssim i, si realment hom vol aquest model o no, n’han de 
parlar clar. Si realment creuen que el model productiu, a nivell general d’Espanya i 
d’Europa, ha de canviar doncs aquesta n’és una manera pràctica de fer-ho. El seu 
Grup hi creu i ho fa, ho diu i ho fa i ho seguiran dient. 

Ara la situació és molt senzilla. No cal que ningú no els doni suport. El seu Grup tot 
sol pot dur endavant aquest tema, basta que la resta de grups s’hi abstengui, i quedarà 
aprovat fins a final d’any el tema de Televisió de Mallorca. 

Si cal fer-ne un debat, doncs que es faci. Ara s’està en època d’eleccions i moltes 
coses les haurà de decidir el nou equip de govern i ja ho farà però, malgrat això, 
refusa que s’hagi de tornar a dur aquest tema a Ple d’aquí a dos mesos. El debat s’ha 
de fer ara i no a l’inrevés perquè no accepta que s’hagi de tancar la casa i després 
debatre si l’havien de tancar o no, si havien de canviar de model o no. 

La Televisió de Mallorca s’ha de mantenir i si s’ha de millorar, optimitzar-ne els 
recursos, fer-la més eficient, seguir un model conjunt amb altres televisions, perfecte 
però no han de començar a l’inrevés. S’ha dit molt clarament aquí. No l’han de tancar. 
Si avui no aproven aquesta modificació serà un tancament de fet i n’han de ser 
conscients. Ho han dit molt clar: molta gent se n’anirà a l’atur i el Partit Socialista vol 
el contrari. 

Per aquests motius, el seu Grup donarà suport a aquesta modificació de crèdit i només 
demana que la resta de grups ni tan sols no li donin suport sinó que s’hi abstenguin. 
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El Sr. RUBIO (PP), en primer lloc, agraeix les intervencions dels representants del 
món audiovisual que considera que fan una crida molt assenyada sobre una situació 
que ha esdevingut un problema. Un problema que pateix una part del món empresarial 
amb uns professionals que també pateixen i es manifesten –com han de fer– per 
defensar els seus interessos i, per tant, fan allò que qualsevol altra persona, en la seva 
situació, faria. 

Emperò, el problema no és aquest sinó que el problema ve d’enrere. El Partit Popular, 
durant tota la legislatura, ha sol·licitat reunions per tal d’evitar allò que avui s’ha 
produït en aquest Ple. El PP ha estat preocupat per resoldre una situació que sabien 
que desembocaria en problemes i han demanat comissions, per activa i per passiva, 
per tal que la classe política i el món audiovisual i periodístic puguin resoldre el 
problema del model audiovisual que volen per les Illes Balears. 

També cal tenir present que avui la situació econòmica no és la mateixa i això s’ha 
assenyalat d’una manera molt oportuna per part dels representants del món 
audiovisual que han assistit a aquest Ple. 

El seu Grup no es vol excusar en la crisi per mantenir una postura política ni tampoc 
no es vol amagar. Avui, a més a més, hi ha un debat molt important convocat pel 
Sindicat de Periodistes al qual el Partit Popular podrà defensar i argumentar els 
raonaments pels quals han plantejat fer determinades modificacions, reestructuracions 
i retalls a l’Administració pública. 

Li diu a la Sra. presidenta que el problema resideix que aquí la gestió ha estat nefasta. 
Avui els intenten passar una “pilota” i una responsabilitat que no tenen i que és ella 
qui governa i no el Partit Popular. Ara el seu Grup ha de donar suport a una mesura 
que no saben d’on ve perquè no tenen les dades de la liquidació de l’any 2011. No 
saben quins romanents hi ha ni on destinen els doblers, és a dir, que enganen el Partit 
Popular. 

Ara, a més a més, s’han assabentat que la Sra. presidenta es va reunir amb Unió 
Mallorquina i li demana per què no va convocar el Partit Popular a aquella reunió i 
per què no ho va fer si de veres tenia interès per resoldre aquest problema. Remarca 
que aquesta és la primera notícia que té d’una reunió oficial per resoldre els 
problemes que pateix aquest col·lectiu. 

Així doncs, considera que no han de jugar brut sinó net. Pot dir, perquè és el missatge 
que sap del seu partit, que faran tot el possible per solucionar els problemes del món 
audiovisual i dels professionals que treballen per tal promocionar el nostre turisme, 
per fer més professional el món del periodisme, per tal de tenir un model audiovisual 
amb una televisió pública forta i que pugui comptar amb la seva participació. 

En qualsevol cas, el que no poden fer és acceptar el fet que avui traslladin, al grup de 
l’oposició, allò que ha estat una greu irresponsabilitat de l’equip de govern i, en 
aquest sentit, assenyala que, la persona que no estat una vertadera defensora d’aquesta 
televisió, ha estat la Sra. presidenta. El PP la hi ha instada, per activa i per passiva, a 
través de mocions i interpel·lacions a la Comissió de Control de RTVM, al Consell 
d’Administració, al Consell Assessor de RTVM i encara és l’hora que hagi reunit 
totes les forces polítiques i tot el món audiovisual que avui es manifesta. 

Per tant, avui es troben que hi ha una proposta que ha fet un grup polític i desconeix 
que hi pensa fer l’equip de govern però fa notar que, si la Sra. presidenta hi hagués 
volgut la implicació de tots, els hagués reunit a tots per explicar-los els problemes, 
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quins eren els mitjans que té el Consell de Mallorca i quines eren les possibilitats per 
arreglar aquesta qüestió. 

En canvi, el que han fet ara ha estat arribar al final tot improvisant i, fins i tot, 
s’aprofiten d’una situació, per part d’un col·lectiu, que potser no és afortunada i 
sincerament creu que no és la manera de resoldre els problemes. 

La Sra. PRESIDENTA explica que avui es debat el pressupost de Televisió de 
Mallorca precisament perquè hi va haver una petició dels grups de l’oposició de no 
fer-lo per crèdit sinó amb romanent propi de la casa. 

Cadascú pot defensar les seves postures polítiques i totes són legitimes però no s’hi 
pot fer demagògia i mentir. En aquesta casa hi ha hagut conversacions amb totes les 
forces polítiques des del mes de juny i a través de diferents reunions per tal de parlar 
com es distribuïa el pressupost de 2010 i el de 2011, reunions en les quals han 
participat tots els grups polítics i que han estat unes comissions de treball econòmic 
que presidia el Sr. Alemany i on es parlà no només del pressupost de Ràdio i 
Televisió de Mallorca sinó també de l’IMAS, el POS, etc. i s’hi varen assolir tants 
d’acords econòmics. 

Tot això és prou conegut, hi ha actes públiques, hi ha missatges públics i, fins i tot, hi 
va haver una roda de premsa amb els portaveus dels grups polítics i amb ella mateixa 
per tal d’explicar que estaven treballant per donar estabilitat i continuïtat a diferents 
qüestions polítiques des del Consell de Mallorca i una d’elles era Ràdio i Televisió de 
Mallorca. 

Remarca que de Ràdio i Televisió de Mallorca no en parlen ara sinó que n’han parlat 
durant tota la legislatura i han parlat de la seva situació econòmica des del mes de 
juliol quan varen quedar en minoria i sabien quins plantejaments hi havia a la casa i, 
per tant, intentaren trobar els acords necessaris entre les forces polítiques PP i UM per 
trobar una solució per a l’ens Ràdio i Televisió de Mallorca. 

Per altra banda, assenyala que és cert que no comparteixen el model audiovisual amb 
el PP i tampoc avui no ho cerquen atès que el debat sobre el model audiovisual es farà 
quan s’hagi de fer però avui s’ha de prendre la decisió de tirar endavant el pressupost 
de Ràdio i Televisió de Mallorca o tancar-la de fet sense haver fet aquest debat que el 
PP diu que s’ha de fer però que no fa. 

El seu Grup va heretar un model audiovisual que no havia estat consensuat ni 
concertat, amb una ràdio i televisió pública de les Illes Balears que costava 120 
milions d’euros i molt poc independent de l’àmbit polític. Ara, per contra, han 
establert un altre model a la televisió pública de Mallorca, model del qual se’n sent 
orgullosa. 

Reitera, emperò, que aquest no és avui el debat sinó si avui donen continuïtat fins a 
finals de 2011 a l’ens Ràdio i Televisió de Mallorca o no. Cal ser realistes i, per això, 
assenyala que si avui no s’aprova el pressupost de Ràdio i Televisió de Mallorca fins 
a final de 2011, governi qui governi, haurà de prendre decisions de crèdit perquè els 
doblers no seran suficients. Ni tan sols fins al mes de juny, li diu al Sr. Pascual. 

Si avui duen la proposta sencera és perquè l’han parlada amb els partits polítics. Cada 
un té el partit polític que té i ella no n’és responsable però –reitera– que sí s’han parlat 
les coses i per això duen la proposta, d’aquesta manera, a aquest Ple. 

Considera que cal fer un esforç entre tots perquè s’està en una situació límit –de gent 
que està en una situació límit– i, per això, han duit la proposta dels 4,6 milions 
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d’euros i apel·la a la responsabilitat de les forces polítiques i els recorda que ara no 
debaten el model audiovisual amb el qual no estan d’acord però això ja ho decidiran 
els ciutadans dia 22 de maig. 

Ara s’ha de debatre si donen continuïtat, fins a final de 2011, a Ràdio i Televisió de 
Mallorca amb l’aprovació d’aquest pressupost. Sincerament creu que s’hi ha fet una 
gestió eficient dels recursos econòmics –extrem indiscutible–, que s’hi dóna suport a 
moltes productores d’aquesta illa –també és indiscutible–, que s’hi dóna feina directa i 
indirecta a molta gent d’aquesta illa –això també és indiscutible– i, per tant, és d’això 
que han de parlar. 

Atès que veu les postures diferenciades però creu que és possible apropar-les en 
alguns aspectes, proposa fer un recés per tractar el tema i mirar de posar-hi una mica 
de seny i intentar trobar una postura d’acord entre totes les formacions polítiques que, 
com ja ha dit, s’han reunit anteriorment i al Sr. Rubio li fa notar que espera la seva 
cridada des de fa una setmana. 

Es fa un recés quan són les 11:05 h i es reprèn la sessió quan són les 11:20 h. 

La Sra. PRESIDENTA dóna la paraula al Sr. Alemany per tal d’explicar els difícils 
equilibris d’aquesta casa. 

El Sr. ALEMANY diu, en primer lloc, que com que la Sra. presidenta ha explicat 
abans la situació, doncs no hi reincidirà i es limitarà a explicar a quin acord s’ha 
arribat en aquest recés. 

La proposta inicial consistia en agafar 4.622.162,99 euros de romanent i passar-los a 
Ràdio i Televisió de Mallorca. En política diuen que és sa fer allò que és possible i no 
allò que hom desitja i allò possible que poden fer és quelcom que compti amb una 
majoria suficient en aquest Ple i és que Unió Mallorca es compromet a donar suport 
allò que s’havia acordat en la reunió, abans esmentada, que feren per parlar de la 
televisió. 

Així doncs, la proposta es canviaria en el sentit que allà on diu “Aportació de Ràdio i 
Televisió de Mallorca: 4.622.162,99 €” quedarien 2.622.162,99 euros i el romanent 
líquid de tresoreria s’equilibraria tot posant que s’hi aporten els 2.622.162,99 euros. 

Fa constar que la majoria també té l’acord i es compromet que aquests 2 milions 
d’euros restants es mantendran en una reserva i no es faran servir per a altres coses 
per si, en un moment donat, poden donar solució al tema pendent de Ràdio i Televisió 
de Mallorca, és a dir, que els 2 milions queden reservats per si a final d’any o a 
principis de legislatura qualcú vol donar la solució final al tema de Televisió de 
Mallorca. 

Aquest és l’acord i, per tant, avui no ho votaran tot atès que els 2 milions d’euros són 
un compromís del govern de mantenir-los reservats i no gastar-los en una altra cosa i 
allò que aprovaran avui és la proposta modificada en el sentit que allà on diu 
4.622.162,99 euros, ha de dir 2.622.162,99 euros. 

El Sr. PASCUAL manifesta que el seu Grup entén que amb aquesta proposta es dóna 
tranquil·litat a la gent que està preocupada però sembla que no és així. Reitera que 
considera que aquesta proposta aporta tranquil·litat als treballadors i a les productores 
perquè s’assegura el pagament de totes les feines fetes d’aquesta legislatura i, a més a 
més, congelen, expressament, els altres 2 milions restants per a les factures de les 
productores fins a final d’any. 
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Entenen que, encara que sigui amb petites variacions, queden a la voluntat del nou 
equip de govern les partides suficients per tal d’arribar a final d’any i aquest és el 
compromís, és a dir, allò que cobreix un pressupost normal i ordinari: cobrir fins a 
final d’any. I, amb això, hi hauria els doblers suficients per arribar a final d’any i, a 
més a més, creu que respon un poc a l’acord inicial que s’havia pres i que semblava 
que anava bé. 

 

Seguidament es somet a votació la següent proposta: 

 

EXPEDIENT NÚM.17 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2011 
   
CRÈDITS EXTRAORDINARIS (CEX-06/11)  
   

Aplicació Descripció Import 
      

00·92410·74900 APORTACIÓ A RÀDIO I TELEVISIÓ MALLORCA, SA 2.622.162,99 € 
   

TOTAL AUGMENTS PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS 2.622.162,99 € 

   
FONTS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS  
   

1) Romanent de tresoreria 
   

Aplicació Descripció Import 
      

99·87000 ROMANENT TRESORERIA PER DESPESES GENERALS 2.622.162,99 € 
   

  TOTAL ROMANENT DE TRESORERIA 2.622.162,99 € 
   

TOTAL FONTS DE FINANÇAMENT PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS 2.622.162,99 € 

Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost. 

SEGON - Aquest acord aprovatori 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 RDLEG 2/2004, de 5 de 
març. 
 

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

 

PUNT 9.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 18 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2010 
PRORROGAT PER AL 2011 (SUPL-04/11) 

Es dóna compte de la proposta de la presidenta que diu: 
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Aquesta Presidència, per provisió de 25 de març de 2011, atenent les necessitats que s’especifiquen a 
les memòries corresponents 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 2011, a l’objecte de 
poder atendre algunes despeses, que no es poden ajornar fins a l’exercici següent i no hi ha al 
pressupost la previsió de crèdit o, si n’hi ha, sigui insuficient i no ampliable. 

Vist que la Intervenció d’aquest Consell Insular ha emès el dictamen preceptiu, on consten 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 177, 179 i 180 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per RDLEG 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. 10 de les d’execució del pressupost prorrogat de 2010 
per al 2011, he resolt proposar al Ple de la Corporació el següent 

ACORD 

PRIMER.- Aprovar l’expedient núm. 18 de modificació de crèdits en el pressupost propi de 2011, 
d’acord amb el següent detall: 

EXPEDIENT NÚM.18 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2011 
   
* SUPLEMENTS DE CRÈDITS (SUPL-04/11) 
   

Aplicació Descripció Import 
      

40·23210·41000 APORTACIÓ INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS 2.335.841,28 €
  

TOTAL AUGMENTS PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS 2.335.841,28 €

   
FONTS DE FINANÇAMENT DELS SUPLEMENTS DE CRÈDITS  
   

1) Nous Ingressos 
   

Aplicació Descripció Import 
      

40·45062 CAIB: CONVENI NOVES PLACES DISCAPACITATS 2.335.841,28 €
   
  TOTAL NOUS INGRESSOS 2.335.841,28 €
   

TOTAL FONTS DE FINANÇAMENT PER SUPLEMENTS DE CRÈDITS 2.335.841,28 €

Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost. 

SEGON - Aquest acord aprovatori 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 RDLEG 2/2004, de 5 de 
març. 

 

S’aprova per unanimitat. 

 
PUNT 10.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 20 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2010 
PRORROGAT PER AL 2011 (CEX-07/11)  

Es dóna compte de la proposta de la presidenta que diu: 
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Aquesta Presidència, per provisió de 25 de març de 2011, atenent les necessitats que s’especifiquen a 
les memòries corresponents 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 2011, a l’objecte de 
poder atendre algunes despeses, les aplicacions a les quals s’havien d’imputar no s’havien incloses en 
el pressupost prorrogat de 2010 per al 2011. 

Vist que la Intervenció d’aquest Consell Insular ha emès el dictamen preceptiu, on consten 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 177, 179 i 180 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per RDLEG 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. 10 de les d’execució del pressupost prorrogat de 2010 
per al 2011, he resolt proposar al Ple de la Corporació el següent 

ACORD 

PRIMER.- Aprovar l’expedient núm. 20 de modificació de crèdits en el pressupost propi de 2011, 
d’acord amb el següent detall: 

EXPEDIENT NÚM.20 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI 
DE 2011  
   
* CRÈDITS EXTRAORDINARIS (CEX-07/11)  
   

Aplicació Descripció Import 
      

00·92430·78001 
CONVENI BISBAT MCA.RESTAURACIÓ PATRIMONI 
ECLESIÀSTIC 

4.000,00 €

00·92440·48901 FEDERACIÓ DE PENYES MALLORQUINISTES 40.000,00 €
  

TOTAL AUGMENTS PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS 44.000,00 €

   
FONTS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS  
   

1) Majors ingressos 
   

Aplicació Descripció Import 
      

00·39903 CLAVARIS DE LA SANG 4.000,00 €
   
  TOTAL MAJORS INGRESSOS 4.000,00 €

2) Baixes per anul·lacions 
   

Aplicació Descripció Import 
      

00·92430·22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS RELAC. INSTITUCIONALS 40.000,00 €
   
  TOTAL BAIXES PER ANUL·LACIONS 40.000,00 €
   

TOTAL FONTS DE FINANÇAMENT PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS 44.000,00 €

Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost. 

SEGON - Aquest acord aprovatori 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 RDLEG 2/2004, de 5 de 
març. 
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S’aprova per unanimitat. 

 

PUNT 11.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 21 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2010 
PRORROGAT PER AL 2011 (CEX-08/11) 

Es dóna compte de la proposta de la presidenta que diu: 

Aquesta Presidència, per provisió de 25 de març de 2011, atenent les necessitats que s’especifiquen a 
les memòries corresponents 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 2011, a l’objecte de 
poder atendre algunes despeses, les aplicacions a les quals s’havien d’imputar no s’havien incloses en 
el pressupost prorrogat de 2010 per al 2011. 

Vist que la Intervenció d’aquest Consell Insular ha emès el dictamen preceptiu, on consten 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 177, 179 i 180 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per RDLEG 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. 10 de les d’execució del pressupost prorrogat de 2010 
per al 2011, he resolt proposar al Ple de la Corporació el següent 

ACORD 

PRIMER.- Aprovar l’expedient núm. 21 de modificació de crèdits en el pressupost propi de 2011, 
d’acord amb el següent detall: 

EXPEDIENT NÚM.21 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 
2011 

   
* CRÈDITS EXTRAORDINARIS (CEX-08/11)  
   

Aplicació Descripció Import 
      

30·23210·48911 FAPA MALLORCA 30.000,00 € 

30·33790·48905 CONVENI CONSELL DE JOVENTUT ILLES BALEARS 10.000,00 € 

60·34101·48910 FUNDACIÓ ATLÈTIC BALEARS 30.000,00 € 
  

TOTAL AUGMENTS PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS 70.000,00 € 

   
FONTS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS  
   

1) Baixes per anul·lacions 
   

Aplicació Descripció Import 
      

30·33790·22606 REUNIONS, CONFER. I CURSETS SERVEI DE JOVENTUT 10.000,00 € 
60·34101·22707 SERVEIS ESPORTIUS ESPORT ESCOLAR 60.000,00 € 

   

  TOTAL BAIXES PER ANUL·LACIONS 70.000,00 € 
   

TOTAL FONTS DE FINANÇAMENT PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS 70.000,00 € 
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Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost. 

SEGON - Aquest acord aprovatori 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 RDLEG 2/2004, de 5 de 
març. 

 

Es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i Bloc per Mallorca), dues abstencions 
(UM) i quinze vots en contra (PP). 

 

PUNT 12. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 22 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2010 
PRORROGAT PER AL 2011 (CEX-09/11)  

Es dóna compte de la proposta de la presidenta que diu: 

Aquesta Presidència, per provisió de 29 de març de 2011, atenent les necessitats que s’especifiquen a 
les memòries corresponents 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 2011, a l’objecte de 
poder atendre algunes despeses, les aplicacions a les quals s’havien d’imputar no s’havien incloses en 
el pressupost prorrogat de 2010 per al 2011. 

Vist que la Intervenció d’aquest Consell Insular ha emès el dictamen preceptiu, on consten 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 177, 179 i 180 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per RDLEG 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. 10 de les d’execució del pressupost prorrogat de 2010 
per al 2011, he resolt proposar al Ple de la Corporació el següent 

ACORD 

PRIMER.- Aprovar l’expedient núm. 22 de modificació de crèdits en el pressupost propi de 2011, 
d’acord amb el següent detall: 

EXPEDIENT NÚM.22 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2011 
   
* CRÈDITS EXTRAORDINARIS (CEX-09/11)  
   

Aplicació Descripció Import 
      

60·23200·78902 ASSOCIACIÓ DE PERSONES MAJORS D'ALARÓ 12.000,00 €
  

TOTAL AUGMENTS PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS 12.000,00 €

   
FONTS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS  
   

1) Baixes per anul·lacions 
   

Aplicació Descripció Import 
      

60·23200·22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS PERSONES MAJORS 12.000,00 €
   
  TOTAL BAIXES PER ANUL·LACIONS 12.000,00 €
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TOTAL FONTS DE FINANÇAMENT PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS 12.000,00 €

Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost. 

SEGON - Aquest acord aprovatori 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 RDLEG 2/2004, de 5 de 
març. 

 
S’aprova per vint-i-nou vots a favor (PP, PSOE i Bloc per Mallorca), cap vot en 
contra i dues abstencions (UM). 

 

DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL I INTERIOR 

 
PUNT 13. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA ESTRATÈGIC DE FOMENT 
DE L’AGENDA 21 A MALLORCA (2011-2014) 

Es dóna compte de la proposta del vicepresident conseller executiu del Departament 
de Cooperació Local i Interior que diu: 

DICTAMEN 

El Departament de Cooperació Local i Interior és el responsable de dur el seguiment i el suport tècnic 
de les Agendes 21 Locals (A21L) i les Agendes 21 Escolars (A21E) de l’illa de Mallorca, i té un 
interès especial a donar suport a les iniciatives municipals en matèria d’A21L i A21E. Així, aquest 
departament considera necessari i oportú definir i redactar un Pla estratègic de foment de l’Agenda 21, 
per definir un marc referencial de treball per als propers 4 anys.  

A partir de finals de l’any 2009, el departament comença a treballar en un pla de participació per 
recollir aportacions per redactar un Pla Estratègic d’Agenda 21 consensuat entre tots els agents socials 
que estan implicats en les Agendes 21 de l’illa.  El Pla estratègic sorgeix de la participació i opinions 
recollides de totes les institucions, organitzacions socials, fòrums locals i ciutadans/es implicades en les 
A21L. Aquest Pla s’ha elaborat participadament durant el període desembre 2009-desembre 2010. 

El Pla estratègic serà el full de ruta del Departament de Cooperació Local i Interior per treballar en 
matèria d’Agenda 21 en els propers 4 anys. Aquest pla estarà sotmès constantment a un procés de 
seguiment i d’avaluació per conèixer si les activitats han servit per acabar o reduir les febleses 
detectades en les A21L. 

Vàries declaracions internacionals i estatals i normatives autonòmiques assenyalen les Agendes 21 com 
a eines imprescindibles per al desenvolupament territorial en un marc de protecció del medi ambient i 
la sostenibilitat. 

Inicialment, la vinculació de les preocupacions mediambientals i l'àmbit local es produeix a través de 
l'agenda que inaugura la Trobada mundial sobre medi ambient celebrat a Rio de Janeiro el 1992 a la 
Cimera de la Terra. L'Agenda 21 Local és el resultat d'aquesta vinculació.  

Posteriorment, la Declaració d’Aalborg va ser aprovada en la Conferència sobre ciutats i viles europees 
cap a la sostenibilitat celebrada a aquesta ciutat danesa el 1994. La Declaració pretén establir un marc 
consensuat sobre el paper dels municipis en la lluita per la sostenibilitat ambiental i una nova cultura 
ecològica. La Carta d’Aalborg té a veure amb dues coses: el reconeixement de la participació com una 
eina fonamental per a la consecució dels objectius que el text es proposa, i en segon lloc, la posada en 
marxa de Plans d'Acció concrets en els municipis mitjançant un protocol d'actuació que busca donar 
coherència i homogeneïtat a les intervencions.  



 103

La centralitat de la participació adquireix una dimensió notable amb el Conveni d'Aarhus, signat a 
Dinamarca el 1998 i ratificat per Espanya el 2004. El Conveni  d'Aarhus reconeix que totes les 
persones tenen el dret a viure en un medi ambient que els permeti garantir la seva salut i el seu 
benestar, i, al costat d'aquest dret, tenen també el deure, tant individualment com en associació amb 
altres, de protegir-lo i millorar-lo en interès de les generacions presents i futures. El Conveni d'Aarhus 
va ser ratificat per Espanya el 29 de desembre de 2004, i va entrar en vigor el 29 de març de 2005. Des 
de la seva publicació en el BOE, el 16 de febrer de 2005, és font directa del nostre ordenament jurídic. 
Així doncs, des de la seva entrada en vigor, els drets d'accedir a la informació, a participar en la presa 
de decisions i accedir a la justícia en matèria ambiental, ja regulats pel nostre ordenament, van quedar 
automàticament ampliats per les disposicions del Conveni d'Aarhus. 

A les Illes Balears, mitjançant el Decret 123/2002 de 4 d'octubre s'obre el camí legal per a la 
implantació de l'Agenda 21 Local en els municipis de les Illes. L'objectiu del decret era el d'afavorir, 
impulsar i harmonitzar la implantació de l'Agenda 21 Local en tots els municipis de les Illes Balears, 
amb l'objectiu de contribuir a la sostenibilitat. En el seu article 4, punts n) i p), es fa referència tant als 
fòrums ciutadans com a la necessitat d'un pla específic de participació. 

Com veiem, la participació i la sostenibilitat es constitueixen, també en els documents oficials, en un 
eix vertebrador de les polítiques locals. No és tant una opció com una obligació que es reconeix en 
disposicions legals i en normes que obliguen a les administracions. Aquest Pla Estratègic vol recolzar-
se en aquesta normativa tot i que, ambiciona, a construir un consens sobre una base més deliberativa i 
menys jurídica. 

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 

Aprovar el Pla Estratègic que s’adjunta de foment de l’Agenda 21 a Mallorca 2011-2014. 

 

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

 

DEPARTAMENT DE PRESIDENCIA 

PUNT 14. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT 
ORGÀNIC DEL CONSELL DE MALLORCA 

Es dóna compte de la proposta del conseller executiu del Departament de Presidència 
que diu: 

El Ple del Consell de Mallorca, en sessió celebrada el dia 4 de febrer de 2010, va aprovar inicialment el 
Reglament orgànic del Consell de Mallorca.  

Sotmès l’expedient a informació pública, es varen presentar al·legacions, d’una banda pel Grup de 
consellers del Partit Popular del Consell de Mallorca, en data 11 de març de 2010 i, d’una altra banda 
pel Grup Socialista i el Grup del Bloc per Mallorca al Consell de Mallorca conjuntament, en data 31 de 
març de 2010. 

Així mateix, en data 31 de març de 2010, el conseller executiu del Departament de Presidència va 
presentar sol·licitud de millora de la redacció de determinats articles vist el contingut del qual s’ha 
decidit incorporar-ho en la seva totalitat a la versió definitiva del Reglament que ara es du a aprovació 
definitiva. 

Atès l’informe jurídic del secretari general de data 15 d’abril de 2010 relatiu a les al·legacions 
presentades. 
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Atès l’informe de l’Institut Balear de la Dona de data 22 d’octubre de 2010 relatiu a l’impacte de 
gènere del Reglament orgànic del Consell de Mallorca. 

Atès el Dictamen favorable del Consell Consultiu (44/2011) de data 14 de març de 2011. D’acord amb 
les recomanacions de l’esmentat Dictamen en el sentit de modificar la denominació del títol IV del 
Reglament Orgànic substituint-la per “Potestat Reglamentària”. 

Per això, es proposa al Ple, d’acord amb el Consell Consultiu i amb el dictamen previ de la Comissió 
Informativa General i de Comptes, l'adopció de l'acord següent: 

Primer. Desestimar les al·legacions a l’aprovació inicial del Reglament orgànic del Consell de Mallorca 
presentades en data 11 de març de 2010 pel Grup de consellers del Partit Popular del Consell de 
Mallorca, atès que es considera innecessari repetir la previsió que ja recull l’article 46.2 e) de la Llei 
7/1985 reguladora de les bases de règim local sobre la diferenciació entre la part resolutiva i la part de 
control dintre del desenvolupament del plens ordinaris. D’altra banda, en consonància amb la 
recomanació recollida a l’informe jurídic del secretari general de data 15 d’abril de 2010, es considera 
que la part resolutiva és la primera que s’ha de tractar en el desenvolupament de la sessió. 

Segon. Estimar les al·legacions a l’aprovació inicial del Reglament orgànic del Consell de Mallorca 
presentades en data 31 de març de 2010 pel Grup Socialista i el Grup del Bloc per Mallorca al Consell 
de Mallorca conjuntament i incorporar-les en la seva totalitat a la versió definitiva del Reglament. 

Tercer. Aprovar definitivament el Reglament orgànic del Consell de Mallorca que s'incorpora com 
annex a la present proposta. 

Quart. Ordenar la publicació del present acord i el text del Reglament al BOIB. 

Cinquè. Contra el present acord definitiu 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 publicació del referit acord i del text del nou Reglament al BOIB. 

TÍTOL PRELIMINAR 

DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1. Règim organitzatiu del Consell de Mallorca  

El Consell de Mallorca, com a institució de govern, administració i representació insular, en l'exercici 
de les potestats reglamentàries i d’autoorganització que li atorguen els articles 61 a 63 i 65 a 67 de 
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, així com l’article 6 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de 
consells insulars, regula mitjançant aquest Reglament orgànic el seu règim organitzatiu i de 
funcionament. 

Article 2. Ús de la llengua catalana  

1. El català, com a llengua pròpia de l'illa de Mallorca, ho és també d'aquest Consell. 

2. L'Administració del Consell de Mallorca ha d’emprar el català i el castellà, com a llengües oficials a 
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d'acord amb la forma regulada per la Llei 3/1986, de 29 
d'abril, de normalització lingüística a les Illes Balears, i d’acord amb el Reglament de regulació de l'ús 
de la llengua catalana dins l'àmbit de competència del Consell. 

TÍTOL PRIMER 

LA CONSTITUCIÓ DEL CONSELL DE MALLORCA I L'ESTATUT DELS CONSELLERS I 
LES CONSELLERES ELECTES 

Capítol I 
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Constitució de la corporació 

Article 3. Membres del Consell 

La determinació del nombre de membres del Consell, el procediment per a la seva elecció i els supòsits 
d'inelegibilitat i incompatibilitat, els regulen l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i la legislació 
que aprovi el Parlament de les Illes Balears. 

Article 4. Sessió constitutiva 

1. El Consell de Mallorca es constitueix en sessió pública després del dia 20 i abans del dia 45 des que 
han tingut lloc les eleccions. 

La convocatòria de la sessió constitutiva, ha de fer-la la persona que ocupa la Presidència en funcions 
del Consell, després d’haver consultat la representant electa designada per cada una de les llistes 
electorals que han obtingut representació. 

2. Amb aquesta finalitat, es constitueix una Mesa d’edat, integrada per les persones electes de major i 
menor edat presents a l’acte, i fa les funcions de Secretaria la mateixa persona que les fa al Ple. 

3. La Mesa ha de comprovar les credencials presentades o les acreditacions de la personalitat de les 
persones electes. 

4. Realitzada l’operació anterior, la Mesa ha de declarar constituït el Consell si concorre la majoria 
absoluta dels consellers i les conselleres electes. En cas contrari, s’ha de fer sessió dos dies després, i 
resta constituït el Consell sigui quin sigui el nombre de consellers i conselleres presents. 

5. Els consellers i les conselleres electes han de prendre possessió davant la mesa d’edat mitjançant 
jurament o promesa. 

Article 5. Elecció de la Presidència 

1. L’elecció de la persona que ha d’ocupar la Presidència ha de tenir lloc en la sessió de constitució del 
Consell Insular. 

2. Poden pretendre la Presidència del Consell tots els consellers i les conselleres electes que han estat 
cap de llista electoral o les persones que els han substituït per ordre de la mateixa llista. 

3. Una vegada realitzades les consultes escaients, la Mesa ha de proposar al Ple la persona candidata 
que presenti més signatures de consellers i conselleres en suport a la seva candidatura i, en cas d’empat, 
la que pertanyi a la llista electoral mes votada. 

4. A continuació, la persona candidata proposada ha d’exposar, durant un temps màxim de seixanta 
minuts, el programa polític del Govern que pretengui formar i ha de sol·licitar la confiança del Ple. 

5. Després han d’intervenir la resta de caps de llista que ho sol·liciti, amb un temps màxim quinze 
minuts. 

6. La persona candidata proposada ha de contestar globalment als caps de llista, durant un termini 
màxim de trenta minuts, i cadascuna d’aquestes té dret a una rèplica de cinc minuts. Conclou el debat 
el candidat o la candidata. 

7. Si la persona candidata proposada obté el vot afirmatiu de la majoria absoluta dels membres del 
Consell, s’entén atorgada la confiança, i aquesta és proclamada presidenta. Si no l’obté, la mateixa 
proposta s’ha de sotmetre a nova votació i la confiança s’entén atorgada si obté majoria simple. 

8. Si a les votacions a què es refereix l’apartat anterior el Ple no atorga la confiança, se n’han de 
tramitar propostes successives de la forma prevista anteriorment. 
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9. En cas que transcorrin quaranta-vuit hores a partir de la primera votació per a la investidura i cap 
persona candidata no ha obtingut la confiança del ple, s’ha de proclamar presidenta qui encapçali la 
llista electoral que ha obtingut el nombre més alt de vots. 

Capítol II 

Drets i deures de les conselleres i els consellers 

Article 6. Drets dels consellers i les conselleres 

1. Les conselleres i els consellers tenen dret: 

a) Als honors, les prerrogatives i les distincions pròpies del càrrec establerts per llei de l'Estat o de la 
comunitat autònoma. El tractament dels consellers i les conselleres és d’Honorable Senyor o 
d’Honorable Senyora, respectivament. 

b) A assistir amb veu i vot, en els termes d'aquest Reglament, a les sessions del Ple de la corporació i a 
les dels altres òrgans col·legiats dels quals formin part. 

c) A percebre la retribució i les indemnitzacions que corresponen d’acord amb la legislació aplicable. 

d) A obtenir tots els antecedents, les dades o les informacions que estiguin en poder dels serveis de la 
corporació i resultin necessaris per al desenvolupament de la funció. Les sol·licituds derivades de 
l'exercici d'aquest dret s’han de resoldre, remetre i posar a disposició en les condicions i els terminis 
establerts en la legislació que resulti aplicable. 

e) A participar en representació del Consell amb veu i vot, sempre que així correspongui, en els òrgans, 
ja siguin col·legiats o no, d'entitats, fundacions, comissions, comissions interdepartementals del Consell 
de Mallorca, òrgans de control d’empreses públiques i organismes autònoms, tant del mateix Consell 
de Mallorca com de les altres administracions públiques, o d’altres institucions o entitats en què 
participi o tengui representació el Consell de Mallorca, sempre que amb aquesta finalitat els nomeni la 
Presidència o el Ple del Consell de Mallorca. 

2. Així mateix, els consellers i les conselleres gaudeixen de la resta de drets legalment reconeguts. 

Article 7. Deures dels consellers i les conselleres 

1. Els consellers i les conselleres tenen el deure de: 

a) Assistir a les sessions dels òrgans col·legiats del quals formin part. 

b) Comunicar a la Presidència les absències fora de Mallorca que excedeixin de vuit dies, i concretar-
ne la previsible durada. 

c) Guardar silenci sobre les informacions que se’ls facilitin per fer possible el desenvolupament de la 
seva funció, singularment sobre les que han de servir d'antecedent per a decisions que encara es trobin 
pendents d'adopció. 

d) Declarar, abans de la presa de possessió o amb motiu del cessament, el béns patrimonials i qualsevol 
activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics, i també les possibles causes 
d'incompatibilitat. Els consellers i les conselleres han d'actualitzar aquesta declaració sempre que es 
produeixin variacions durant el mandat i en el termini màxim d’un mes des de la variació. 

e) Independentment de la declaració anterior, assabentar la corporació de qualsevol fet que pugui 
constituir causa d'incompatibilitat. 

2. La Presidència de la corporació pot sancionar els incompliments dels deures a què es refereix 
l'apartat anterior en els termes establerts en la legislació vigent. 



 107

3. El Consell de Mallorca ha d’obrir un Registre d'invitacions en què els membres de la corporació i les 
conselleres i els consellers executius han de fer constar les invitacions en estades fora del domicili de 
què han estat objecte per raons del càrrec. 

4. Així mateix, els membres de la corporació i les conselleres i els consellers executius queden obligats 
a registrar i lliurar a la institució els obsequis amb un valor superior a dos-cents euros rebuts en funció 
del càrrec, tant provinents d'institucions públiques com de persones físiques i empreses privades. 

5. Els membres de la corporació i les conselleres i els consellers executius no poden admetre obsequis 
de les empreses que mantenguin una relació contractual amb el Consell de Mallorca. 

Article 8. Pèrdua de la condició de conseller o de consellera 

Els consellers i les conselleres perden aquesta condició per les causes següents: 

a) Per decisió judicial ferma, que anul·li l'elecció o la proclamació. 

b) Per mort o incapacitació, declarada aquesta per decisió judicial ferma. 

c) Per extinció del mandat, en expirar el termini, sens perjudici que continuïn en les funcions només per 
a l'administració ordinària fins a la presa de possessió de qui els ha de succeir. 

d) Per renúncia, que ha de fer-se efectiva per escrit davant el Ple de la corporació, el qual ha d'adoptar 
acord de coneixement dins dels trenta dies següents. 

e) Per incompatibilitat, en els supòsits i les condicions que s’estableixen en l’Estatut d’Autonomia de 
les Illes Balears i la legislació electoral. 

f) Per pèrdua de la nacionalitat espanyola. 

Capítol III 

Grups polítics 

Article 9. Distribució dels consellers i les conselleres en grups polítics 

1. Els consellers i les conselleres, a l'efecte de la seva actuació corporativa, s’han de constituir en grups, 
els quals s’han de correspondre, de manera automàtica, amb els partits, les coalicions o les agrupacions 
que han obtingut escons en la corporació. 

2. En cap cas poden constituir grup separat les conselleres i els consellers electes que pertanyin a una 
mateixa llista electoral. 

3. Els grups, tret del Grup mixt, han d’estar composts, almenys, per dos membres de la corporació. Si 
un grup, durant el mandat, queda amb un sol membre, aquest ha de passar automàticament al Grup 
mixt. 

4. Cap conseller o consellera no pot pertànyer simultàniament a més d'un grup. 

Article 10. Membres no adscrits 

1. Una vegada constituïts els grups, els consellers i les conselleres que se separin del grup al qual 
estaven adscrits tenen la condició de membres no adscrits i no poden formar part de cap altre grup ni 
constituir Grup mixt. 

2. La baixa és causada per decisió voluntària comunicada al Ple de la corporació o bé per decisió de la 
majoria del grup al qual pertany, i en aquest cas s’ha de presentar un escrit signat per tots els membres 
que la proposin davant el Ple de la corporació. 
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3. La reincorporació d'un membre no adscrit al grup al qual pertanyia ha de comptar amb l'autorització 
expressa de qui fa les funcions de portaveu. 

4. Els consellers i les conselleres no adscrits no poden rebre cap altre tipus de percepció econòmica que 
les previstes en l'article 6 d'aquest Reglament. 

Article 11. Portaveus dels grups polítics 

La consellera o el conseller portaveu del grup polític ha de ser cap de llista a les eleccions, tret que, 
mitjançant escrit dirigit a la Presidència i subscrit per la majoria dels integrants, el grup en nomeni una 
altra persona. També han de designar-se'n els suplents. 

Article 12. Incorporació als grups polítics 

Els consellers i les conselleres que adquireixin aquesta condició amb posterioritat a la sessió 
constitutiva de la corporació han d'incorporar-se obligatòriament al grup corresponent a la llista en què 
els varen elegir. 

Article 13. Mitjans materials dels grups polítics 

1. Els grups polítics han de disposar de locals i mitjans materials i personals suficients. 

2. En concret, tots els grups de consellers i conselleres han de tenir dret a una dotació econòmica, que 
ha de fixar el Ple, i que ha de constar d’una aportació fixa idèntica per a cada un, i també d'una 
aportació variable en funció del nombre d'escons. 

Article 14. Designació de membres d'òrgans col·legiats 

Correspon als grups polítics designar i remoure, mitjançant escrit del conseller o de la consellera 
portaveu dirigit a la Presidència, els components que han de representar-los en tots els òrgans 
col·legiats propis del Consell de Mallorca integrats per conselleres i consellers que pertanyin als 
diversos grups. La mateixa regla regeix per a les designacions de consellers i conselleres que formen 
part d'institucions alienes a aquest Consell. 

Article 15. Recepció de notificacions dirigides a les conselleres i els consellers 

Totes les comunicacions, les citacions i les convocatòries dirigides als consellers i les conselleres s’han 
de fer al personal que cada grup polític tengui adscrit al seu servei. 

Capítol IV 

Registre d'interessos  

Article 16. Declaració d'interessos 

1. Les conselleres i els consellers electes i els executius han de formular declaració sobre causes de 
possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o els pugui proporcionar 
ingressos econòmics. 

Així mateix, han de formular declaracions dels béns patrimonials i de la participació en societats de tot 
tipus, amb informació de les societats per aquestes participades i de les liquidacions d’imposts sobre la 
renda, patrimoni i, en el seu cas, societats.  

2. Les declaracions d'interessos esmentades anteriorment s’han de realitzar en el format normalitzat 
aprovat pel Ple corporatiu, abans de la presa de possessió i amb ocasió del cessament i al final del 
mandat, i quan es modifiquin les circumstàncies de fet i, en tot cas, hi han de constar les dades 
següents: 
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a) Identificació dels béns mobles i immobles integrants del patrimoni personal, amb designació, si 
escau, de la inscripció registral i de la data d'adquisició de cada un. 

b) Causes de possible incompatibilitat i relació d'activitats i ocupacions professionals, mercantils o 
industrials, treballs per compte d'altri i altres fonts d'ingressos privats, amb especificació de l’àmbit i el 
caràcter i de les ocupacions o càrrecs que es tenguin en entitats privades, i també el nom o raó social 
d'aquestes. 

c) Declaració de béns patrimonials i de la participació en societats de tot tipus, amb informació de les 
societats per aquestes participades i de les liquidacions dels imposts sobre la renda, patrimoni i, en el 
seu cas, societats. 

3. La declaració, l'ha de signar la consellera o el conseller interessat i la persona que ocupa el càrrec de 
la Secretaria General, que, en la seva qualitat de fedatària pública local, ha de donar fe de la identitat de 
la persona declarant i de la data. 

4. Les declaracions sobre causes de possible incompatibilitat i d'activitats i sobre béns i drets 
patrimonials s’han de publicar anualment i, en tot cas, en el moment d’acabament del mandat. 

Article 17. Accés al Registres d'interessos 

1. El Registre de causes de possible incompatibilitat i d'activitats té caràcter públic: 

a) La declaració sobre causes de possible incompatibilitat i activitats que proporcionin o puguin 
proporcionar ingressos econòmics, s’ha d’inscriure en el Registre d’activitats del Consell de Mallorca. 

b) La declaració sobre béns i drets patrimonials s’ha d’inscriure en el Registre de béns patrimonials del 
Consell de Mallorca. 

2. Per accedir al Registre de béns patrimonials s'ha d'acreditar tenir interès legítim i directe. Correspon 
a la Presidència del Consell, mitjançant resolució motivada i amb l'audiència prèvia de la consellera o 
del conseller afectat, l'autorització o la denegació de l'accés. 

3. No obstant l’anterior, els consellers i les conselleres han de posar a disposició de la Junta de 
Portaveus, sempre que aquesta així ho acordi per majoria absoluta, còpia autoritzada de la declaració de 
béns patrimonials. 

Article 18. Custòdia dels Registres d'interessos  

La custòdia dels Registres d'interessos de la corporació correspon a la Secretaria General. 

TÍTOL II 

L'ORGANITZACIÓ DEL CONSELL DE MALLORCA 

Capítol I 

Òrgans del Consell de Mallorca 

Article 19. Òrgans  

1. Òrgan normatiu, de representació i control dels executius: 

a) El Ple 

2. Òrgans executius: 

a) La Presidència 
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b) El Consell Executiu 

c) La Comissió de Govern 

d) La vicepresidència o, si escau, vicepresidències 

e) Les conselleres i els consellers executius 

f) Els òrgans desconcentrats i descentralitzats per a la gestió de serveis 

g) Les comissions insulars 

3. Òrgans d’informe i de control: 

a) Les comissions informatives 

b) La Junta de Portaveus 

c) La Comissió General de Seguiment i Impuls de l’acció de govern 

d) La Comissió Especial de Comptes i de Pressuposts 

e) La Comissió de Seguiment de la Ràdio i Televisió de Mallorca 

4. Òrgans de participació: 

a) Els consells sectorials 

b) L’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca 

Article 20. Altres òrgans col·legiats 

La Presidència pot crear, mitjançant decret, òrgans col·legiats distints dels enumerats en l’article 
anterior que realitzin exclusivament funcions consultives internes o d’assessorament i consulta no 
preceptiva. 

Capítol II 

La Presidència 

Article 21. Nomenament i renúncia de la persona que ocupa la Presidència  

1. El membre de la corporació que resulti proclamat per ocupar la Presidència ha de prendre possessió 
davant el Ple d'acord amb la forma general establerta per als càrrecs públics. 

2. Aquesta persona pot renunciar al càrrec sense perdre la condició de consellera. La renúncia ha de 
fer-se efectiva per escrit davant el Ple del Consell, que ha d'adoptar acord de coneixement dins els deu 
dies següents. 

3. Vacant la Presidència per renúncia de la persona titular, per mort o per sentència ferma, la sessió 
extraordinària per a l'elecció de qui ha d’ocupar novament aquest càrrec s’ha de fer dins dels deu dies 
següents a l'acceptació de la renúncia pel Ple, al moment de la mort o a la notificació de la sentència 
ferma, segons els casos. En aquests supòsits, la vacant s’ha de cobrir en la forma establerta en la 
legislació de règim electoral general. 

Article 22. Moció de censura i qüestió de confiança 

1. En el supòsit que prosperi una moció de censura contra la persona que ocupa la Presidència, aquesta 
ha de cessar en el càrrec en el moment de l'adopció de l'acord. El conseller o la consellera de la 
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corporació que resulti proclamat per a la Presidència ha de prendre possessió del càrrec en la forma 
establerta en l’article anterior. 

2. Quan la persona que ocupa la Presidència perdi una qüestió de confiança, ha de cessar 
automàticament i restar en funcions fins a la presa de possessió de qui l’hagi de succeir en el càrrec. 
L’elecció del nou president o de la nova presidenta s’ha de fer d’acord amb la legislació de règim 
electoral general. 

Article 23. Funcions de la Presidència 

1. La persona que ocupa la Presidència del Consell de Mallorca representa la institució, dirigeix i 
coordina el govern i l'administració de l'illa de Mallorca i és políticament responsable davant el Ple. 

2. La Presidència exerceix totes les funcions que li atorguen l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, 
les lleis del Parlament de les Illes Balears i aquest Reglament, així com les que li atribueixi la legislació 
de l’Estat que hi és aplicable. Aquestes atribucions s'han d’exercir sens perjudici de les 
desconcentracions i les delegacions que es puguin efectuar de conformitat amb el previst en la 
legislació aplicable. 

3. Amb caràcter general, les atribucions conferides a la Presidència del Consell de Mallorca per l'article 
9.2 de la Llei de consells insulars que puguin ser objecte de desconcentració, les han d’exercir en 
aquest règim les conselleres i els consellers executius. Els decrets de la Presidència dictats en matèria 
d'organització del Consell de Mallorca han de contenir l'abast d'aquesta desconcentració a favor de la 
persona titular de cada departament. 

4. La Presidència ha de vetllar pel manteniment de l'ordre dins totes les dependències del Consell, per 
la qual cosa pot prendre les mesures que consideri pertinents, i qualsevol persona que en dependències 
de la institució promogui desordre greu amb la conducta d’obra o de paraula pot ser cridada a tornar a 
l’ordre o expulsada per la Presidència del Consell. 

5. La Presidència ha d’autoritzar les entitats i les associacions perquè puguin intervenir, amb veu, en el 
Ple quan es tractin assumptes relacionats amb el seu objecte social, de conformitat amb les regles 
contingudes en la regulació específica del Consell de Mallorca en matèria de participació ciutadana. 

Capítol III 

Les vicepresidències 

Article 24. Nomenament i destitució  

1. Les persones que ocupen els càrrecs de les vicepresidències són lliurement nomenades i destituïdes 
per la Presidència d'entre els membres del Consell Executiu, que reuneixin la condició de consellera o 
conseller electe. Els nomenaments i les destitucions s’han de fer mitjançant decret de Presidència, del 
qual s’ha de donar compte al Ple en la primera sessió que es faci. A més, s’han de notificar 
personalment a les persones designades i s’han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, 
sens perjudici de la seva efectivitat des de l'endemà del dia de la firma del decret corresponent per part 
de la Presidència, si no s'hi disposa una altra cosa. 

2. El càrrec de la vicepresidència es perd, a més de per cessament, per renúncia expressa manifestada 
per escrit i per pèrdua de la condició de consellera o conseller electe. 

Article 25. Funcions 

1. Correspon a les vicepresidències, i per l'ordre de nomenament, substituir la Presidència en la totalitat 
de les funcions, en els casos d'absència, malaltia o qualsevol altre impediment que l'impossibiliti 
l'exercici de les atribucions, i també exercir-ne les funcions en els supòsits de vacant, fins que prengui 
possessió del càrrec el nou president o la nova presidenta. 
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2. Quan, durant una sessió, la persona que ocupa la Presidència s'ha d'abstenir d'intervenir en relació 
amb algun punt concret de l'ordre del dia, l’ha de substituir automàticament la Vicepresidència que 
correspongui. 

3. En els supòsits de substitució de la Presidència per raons d'absència o malaltia, la Vicepresidència 
que n’assumeixi les funcions no pot revocar les delegacions que ha atorgat la Presidència. 

Capítol IV 

El Ple 

Article 26. Composició 

Integren el Ple totes les conselleres i els consellers electes, i el presideix la persona que n’ocupa la 
Presidència, que ha de regular i dirigir els debats. 

En els casos en què la Presidència del Consell de Mallorca s’hagi de sotmetre al control i la 
fiscalització del Ple, el debat en aquest moment concret l’ha de regular i dirigir la Vicepresidència que 
per torn correspongui. 

Article 27. Atribucions 

El Ple exerceix totes les funcions que li atorguen l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, la Llei de 
consells insulars, les lleis del Parlament de les Illes Balears i  aquest Reglament, així com les que se li 
atribueixin en la legislació de l’Estat que sigui aplicable. Aquestes atribucions s'exerceixen sens 
perjudici de les desconcentracions i les delegacions que es puguin efectuar de conformitat amb el 
previst en l’esmentada normativa. 

Capítol V  

La Comissió de Govern 

Article 28. Composició i designació dels seus membres 

La Comissió de Govern s’ha de constituir d'acord amb les regles específiques següents: 

a) Els grups polítics representats en el Consell de Mallorca han de participar en aquest òrgan col·legiat i 
la seva composició ha de ser representativa del Ple. 

b) La designació dels consellers i les conselleres que han de formar part de la Comissió de Govern 
correspon a cada grup polític. Aquests han de formular la seva proposta per escrit en el termini de tres 
dies hàbils següents al requeriment que, per a aquesta concreta finalitat, ha de formular la Presidència. 
La proposta de cada grup polític ha d’incloure un nombre de consellers i conselleres titulars i els 
suplents respectius conforme al que es disposi en l'esmentat requeriment. 

c) Una vegada feta la designació anterior, la Presidència ha de dictar el decret corresponent pel qual 
s’han de nomenar membres de la Comissió de Govern les persones representants designades per cada 
grup polític, titulars i suplents. Aquest decret s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, 
i del seu contingut s’ha de donar compte al Ple en la primera sessió que faci. 

d) Els membres de la Comissió de Govern poden ser separats del càrrec per decret de la Presidència, si 
bé aquesta revocació no es pot realitzar sense el consentiment exprés i escrit del grup polític al qual 
representen. Aquests decrets de cessament han de ser igualment publicats en el Butlletí Oficial de les 

Illes Balears i comunicats al Ple en la primera sessió que faci. 

Capítol VI 

El Consell Executiu i les conselleres i els consellers executius 
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Article 29. Composició del Consell Executiu 

1. Integren el Consell Executiu les persones que ocupen la Presidència del Consell de Mallorca, les 
vicepresidències i les conselleres i els consellers executius, en nombre no inferior a tres. La presidència 
del Consell Executiu, l’ha d’exercir qui ocupi la Presidència del Consell de Mallorca i les 
vicepresidències del Consell Executiu, qui ocupi les vicepresidències del Consell de Mallorca. 

2. Qui faci les funcions de secretaria del Consell Executiu, que ha de ser una consellera o un conseller 
executiu designat per la Presidència d’entre els seus membres, ha d’estendre acta dels acords que 
prengui i ha de tenir cura de l’expedició dels certificats corresponents. La presidència del Consell 
Executiu pot nomenar, d’entre els membres del Consell Executiu, una persona suplent de la Secretaria 
del Consell Executiu per als casos d’absència d’aquesta. 

3. El Consell Executiu s’ha de constituir en un termini màxim d’un mes, comptador a partir de l’elecció 
de la Presidència de Consell de Mallorca. 

Article 30. Nomenament de les conselleres i dels consellers executius 

1. Les conselleres i els consellers executius han de ser lliurement nomenats i remoguts del càrrec a 
través del decret corresponent signat per la Presidència, el contingut dels quals ha de ser sempre 
publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i comunicat al Ple en la primera sessió que faci. 

En el nomenament de les conselleres i consellers executius s’ha de tenir en compte el principi de 
presència equilibrada de dones i homes de manera que, en el conjunt de persones, cap sexe no superi el 
60% ni sigui inferior al 40%. 

En el termini de cinc dies, comptadors des del dia en què s'hagi publicat el decret de nomenament, els 
consellers i les consellers nomenats han de prendre possessió dels càrrecs. L'acta de presa de possessió 
consisteix en l'acceptació del càrrec i l'acatament de la Constitució i de l'Estatut d'Autonomia. 

2. Les conselleres i els consellers executius poden tenir o no la condició de consellera o de conseller 
electe, i poden ser titulars dels diversos departaments que hi ha a la corporació. Els consellers executius 
i les conselleres executives reben el tractament d’Honorable Senyor i d’Honotable Senyora, 
respectivament, i tenen dret als honors que els corresponguin per raó del càrrec.  

3. Les normes establertes en matèria de registre de béns, activitats i incompatibilitats per a les 
conselleres i els consellers electes són aplicables igualment a les conselleres i els consellers executius 
que no gaudeixin d’aquella condició. 

4. Les conselleres i els consellers executius que no siguin membres electes del Consell de Mallorca han 
d’ocupar un escó a la Sala de Plens, i poden intervenir en les sessions d’aquest òrgan en assumptes 
relacionats estrictament amb el seu departament i a requeriment de la Presidència, i també per 
respondre les preguntes que els siguin formulades 

Article 31. Cessaments, renúncies, vacants i suplències de les conselleres i els consellers executius 

1. Les conselleres i els consellers executius cessen en aquest càrrec quan cessa la persona que ocupa la 
Presidència del Consell de Mallorca que els ha designat. 

2. En cas de vacant del càrrec de consellera o conseller executiu, i mentre no hagi pres possessió el nou 
titular, la Presidència pot encarregar transitòriament a una altra consellera o conseller executiu el 
despatx dels assumptes del departament. 

3. En cas d'absència, malaltia o un altre impediment temporal d’una consellera o d’un conseller 
executiu, l’ha de substituir la consellera o el conseller executiu que designi la Presidència, mitjançant el 
decret corresponent. 

4. En cas de renúncia d’una consellera o un conseller executiu, aquesta comença a vigir el dia de la 
seva data, sens perjudici de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. En cas de 
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renúncia, i mentre no ha pres possessió la nova persona titular, la Presidència pot encarregar 
transitòriament a una altra consellera o conseller executiu el despatx dels assumptes del departament. 

5. Els decrets relatius a vacants i suplències de les conselleres i els consellers executius s’han de 
publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i s’han de comunicar al Ple en la primera sessió que 
faci. 

6. El decret de cessament comença a vigir el dia de la seva data, sens perjudici de la seva publicació en 
el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

Article 32. Atribucions del Consell Executiu 

A més de les funcions que li assigna la Llei de consells insulars, i sens perjudici de les que li puguin 
delegar altres òrgans de govern, el Consell Executiu exerceix, en tot cas, les atribucions següents: 

La funció executiva de les competències del Consell de Mallorca, sens perjudici de les atribucions 
conferides a altres òrgans. 

a) Aprovar el projecte de pressupost, i també el projecte de plantilla de personal. 

b) Aprovar els plans d’actuació que proposin els departaments. 

c) Contractar i atorgar concessions superiors a la quantia que es fixi en la legislació de contractes 
d’administracions públiques en cada moment per poder contractar serveis mitjançant 
procediment negociat sense publicitat sempre que la competència no correspongui al Ple del 
Consell de Mallorca. 

d) Aprovar els convenis amb altres entitats públiques o privades de quantia superior a 
l’assenyalada en l’apartat c). 

e) Aprovar i resoldre les convocatòries d’ajudes o subvencions a particulars o entitats públiques i 
privades d’acord amb la quantia assenyalada en l’apartat c). 

f) Resoldre els expedients individuals sobre ajudes o subvencions a particulars o entitats 
públiques i privades d’acord amb la quantia assenyalada en l’apartat c). 

g) Declarar la urgència i/o l’emergència de les ajudes o subvencions referides en les lletres e) i f) 
anteriors, quan no estan atribuïdes a altres òrgans. 

h) Sancionar les infraccions molt greus comeses en matèries relatives a les competències 
transferides, llevat de les que estan atribuïdes a un altre òrgan. 

i) Aprovar l’oferta anual d’ocupació pública i les bases de les proves de l’oferta per a la selecció 
de personal i per al proveïment definitiu de llocs de treball. 

j) Resoldre les sol·licituds de reconeixement de compatibilitat d'alts càrrecs que no siguin 
conselleres o consellers executius. 

k) Aprovar el Pla de formació de personal.  

l) Lliurar els informes o les consultes que sol·licitin altres administracions públiques, llevat que 
els esmentats tràmits estiguin atribuïts a un altre òrgan. 

m) Adquirir i alienar béns, sempre que la competència no correspongui al Ple del Consell de 
Mallorca. 

n) Reconèixer les obligacions derivades de responsabilitat patrimonial, si la competència no 
correspon al Ple del Consell de Mallorca. 
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Article 33 . Atribucions de les conselleres i els consellers executius 

1. Les conselleres i els consellers executius han de dirigir, sota la superior direcció de la Presidència, 
els sectors de l’activitat administrativa corresponents al departament que encapçalen. Aquestes 
conselleres i consellers executius han d’exercitar a aquest efecte les atribucions que els assigna el 
Decret d’organització i han d’exercir en règim de desconcentració les atribucions assignades a la 
Presidència que tenguin aquesta condició conforme a l'article 9.2 de la Llei de consells insulars, en els 
termes i amb l'abast que es determini en els decrets d'organització del Consell de Mallorca en 
departaments.  

2. Les conselleres i els consellers executius, com a caps dels seus departaments, exerceixen amb 
caràcter genèric les atribucions següents, que inclouen la facultat de dictar actes administratius que 
afectin tercers: 

a) Desenvolupar l'acció de govern a les àrees de la seva responsabilitat, i exercir la iniciativa, la 
direcció i la inspecció de tots els serveis del seu departament, així com dels organismes 
autònoms, fundacions o societats que s'hi poguessin adscriure. 

b) Formular els programes d'actuació i fixar els objectius del departament, a l’efecte d'elaboració 
de l'avantprojecte de pressuposts i de la plantilla orgànica del Consell de Mallorca. 

c) Proposar el nomenament i el cessament dels alts càrrecs dependents del seu departament. 

d) Preparar i presentar, perquè el Ple els aprovi, a través del procediment establert, els projectes 
de reglaments o ordenances insulars relatius a qüestions del seu departament. 

e) Preparar i proposar al Ple, a la Comissió de Govern, al Consell Executiu i a la Presidència del 
Consell l'adopció dels acords escaients respecte de les matèries atribuïdes al seu departament, 
i d'acord amb la competència de cada òrgan esmentat. 

f) Organitzar internament cada departament i dirigir-ne directament el personal adscrit, de 
conformitat amb el contingut de les plantilles orgàniques i la relació de llocs de treball 
aprovats pel Consell de Mallorca. 

g) Dirimir els conflictes entre les distintes seccions del departament i suscitar conflictes 
d’atribucions amb altres departaments. 

h) Autoritzar i disposar les despeses pròpies dels serveis del departament dins els límits de la 
seva competència i de l’import dels crèdits autoritzats, i també reconèixer i liquidar les 
obligacions subsegüents, i sol·licitar del departament que correspongui l’ordenació dels 
pagaments corresponents. 

i) Signar en nom del Consell de Mallorca els contractes relatius a assumptes propis d’acord amb 
la legislació vigent. 

j) Resoldre en la via administrativa, quan no correspongui a una autoritat inferior ni a un altre 
òrgan del Consell de Mallorca, les peticions promogudes per la ciutadania; i 

k) Exercir qualsevol altra atribució del seu departament que els confereixi alguna disposició legal 
o reglamentària. 

3. Per delegació de la Presidència, correspon a les conselleres i els consellers executius representar el 
Consell en les matèries de competència del seu departament. 

Capítol VII 

Els departaments 

Article 34. Organització en departaments 
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1. El Consell de Mallorca, per a l’exercici de les seves competències, s’organitza en departaments, el 
nombre dels quals mai no ha de ser inferior a tres, que es corresponen amb els diferents sectors de 
l’activitat administrativa de la institució. 

2. La creació, l’extinció i la modificació del nombre, la denominació i les atribucions dels departaments 
s’han de fer mitjançant decret d’organització de la Presidència. En aquests decrets s’han d’establir amb 
precisió les atribucions dels òrgans de cada departament, incloses, si escau, les de caràcter resolutori 
pel que fa a conselleres i consellers executius, direccions insulars i secretaries tècniques. El contingut 
de les dites resolucions s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i comunicar al Ple en 
la seva primera sessió.  

3. Cada departament, l’ha de dirigir, sota la superior direcció de la Presidència del Consell de Mallorca, 
una consellera o un conseller executiu. 

Article 35. Estructura interna de cada departament 

1. Cada departament del Consell de Mallorca s’ha d’estructurar internament en una o més direccions 
insulars, i en una secretaria tècnica, que són els òrgans directius de cada departament 

2. Cada departament s'ha d’organitzar internament en serveis i seccions, segons les necessitats, i 
d'acord amb el que es derivi del contingut de les plantilles orgàniques i les relacions de llocs de treball 
del personal. 

Article 36. Òrgans directius dels departaments 

1. Les persones que han d’ocupar les secretaries tècniques, les ha de nomenar lliurement la Presidència 
del Consell de Mallorca, a proposta de la consellera o del conseller titular del departament, atenent a 
criteris de competència i experiència professionals i han de comptar amb el títol de llicenciatura o 
titulació equivalent. 

2. Les persones que han d’ocupar els càrrecs de les direccions insulars, les ha de nomenar lliurament la 
Presidència del Consell de Mallorca a proposta de la consellera o del conseller titular del departament, 
atenent  a criteris de competència i experiència professionals. 

3. Aquests decrets s’han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i comunicar al Ple en la 
primera sessió que tengui lloc. 

4. Les persones que ocupen els càrrecs de les direccions insulars i les secretaries tècniques són 
lliurament remogudes per decret de la Presidència del Consell de Mallorca. Aquests decrets s’han de 
publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i comunicar al Ple en la primera sessió que tengui 
lloc. 

5. A les persones que ocupen els càrrecs de les direccions insulars i secretaries tècniques, els és 
aplicable la legislació sobre incompatibilitats dels alts càrrecs de la comunitat autònoma de les Illes 
Balears. 

Article 37. Les secretaries tècniques 

Les secretaries tècniques són els òrgans directius encarregats de la gestió dels serveis comuns, i també 
de les funcions d'assessorament jurídic i de suport tècnic. 

Article 38. Atribucions de la secretaria tècnica 

Les persones que ocupen els càrrecs de les secretaries tècniques han d’exercir les funcions següents: 

a) Gestionar els serveis comuns i el personal del departament. 

b) Elaborar els programes de necessitats i la proposta dels avantprojectes de pressuposts, 
plantilles i relació de llocs de treball del departament. 
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c) Donar assistència tècnica, jurídica i administrativa en exercici de la potestat reglamentària i en 
la producció dels actes administratius que corresponen al conseller o a la consellera, com 
també a altres òrgans directius del departament, si s’escau. 

d) Preparar i proposar a la consellera o al conseller executiu l'adopció dels acords escaients 
respecte de les matèries atribuïdes al departament, i d'acord amb la competència atribuïda. 

e) Informar sobre els projectes de reglaments o ordenances insulars relatius a qüestions del 
departament. 

f) Proposar reformes encaminades a perfeccionar el funcionament dels diversos serveis del 
departament i, molt especialment, promoure estudis per tal de millorar-ne l’organització, els 
mètodes de treball i els rendiments, i disminuir-ne els costs. 

g) Gestionar, sota la direcció del conseller o la consellera, els recursos humans del departament. 

h) Gestionar el Registre, els mitjans materials i els serveis auxiliars, i també altres elements 
organitzatius del departament. 

i) Proposar la normativa que ha de regir l’adquisició, el control i l'ús del material. 

j) Tenir cura de l’execució del pressupost en relació amb les partides del departament.  

k) Tenir cura de les publicacions periòdiques i preparar i editar texts de les disposicions que 
afectin el departament, i proposar la revisió dels que es considerin oportuns. 

l) Dirigir i promoure l’elaboració d’estadístiques corresponents al departament, i 

m) Exercir la resta de facultats que les disposicions vigents els atribueixin. 

Article 39. Les direccions insulars 

Les direccions insulars són els òrgans directius als quals correspon la gestió, sota la direcció de la 
consellera o del conseller executiu respectiu, de les diverses àrees funcionalment homogènies que 
conformen el departament.  

Article 40. Atribucions de les direccions insulars 

Les persones que ocupen els càrrecs des les direccions insulars tenen les atribucions següents: 

a) Dirigir i gestionar els serveis de la direcció insular, dels quals exerceixen la direcció. 

b) Vigilar i fiscalitzar les dependències al seu càrrec. 

c) Proposar a la consellera o al conseller executiu la resolució que consideri procedent en els 
assumptes de la seva competència, la tramitació dels quals correspongui a la direcció insular i 
no estiguin expressament atribuïdes a un altre òrgan, com també resoldre’ls quan els 
correspongui. 

d) Impulsar propostes sobre projectes de reglaments o ordenances insulars concernents a la seva 
direcció insular. 

e) Establir el règim interior dels serveis que depenguin de la direcció insular. 

f) Representar el departament, per delegació de la consellera o del conseller executiu; i 

g) Exercir totes les atribucions que els assenyalin les lleis i els reglaments. 

Article 41. Suplència de les persones titulars dels òrgans directius 
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La suplència de les persones titulars dels òrgans directrius s’ha de dur a terme de la manera següent: 

a) Les que ocupen les secretaries tècniques i les direccions insulars, les ha de suplir l’òrgan 
directiu que determini el conseller o la consellera.  

b) Si no s’ha designat expressament qui les ha de suplir, la persona que ocupa la secretaria 
tècnica supleix la que ocupa les direccions insulars i, si no n’hi ha, el director o la directora 
insular més antic en el càrrec o, si dos o més tenen la mateixa antiguitat, el de més edat. 

c) Si no hi ha designació expressa, la directora o el director insular més antic en el càrrec supleix 
la persona que ocupa la secretaria tècnica o, si dos o més tenen la mateixa antiguitat, el de més 
edat. 

Capítol VIII 

Les comissions insulars d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni 

Secció 1a. La Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme 

Article 42. La Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme 

1. La Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme exerceix les competències pròpies del 
Consell de Mallorca en matèria de planejament urbanístic i en matèria de declaració d’interès general 
per a la implantació d’activitats per desenvolupar en sòl rústic, en els termes que es preveuen en la 
legislació urbanística aplicable, tret del cas que en l’esmentada legislació sectorial o altra aplicable als 
consells insulars s’atribueixi expressament al Ple. 

2. L’esmentada comissió pot exercir, així mateix, competències en matèria d’ordenació del territori, 
litoral, urbanisme i habitabilitat, de forma addicional a les funcions exclusives assenyalades en l’apartat 
anterior, quan no s’atribueixin a la persona titular del departament corresponent d’acord amb els 
decrets d’organització del Consell de Mallorca. 

Article 43. Composició 

1. La Comissió Insular d’Ordenació de Territori i Urbanisme està integrada per membres de la 
corporació, d’acord amb les regles següents: 

a) La Presidència del Consell ha de nomenar una persona per ocupar-ne la presidència i una altra per a 
la vicepresidència, d’entre els seus membres. 

b) La comissió està integrada per un mínim de 5 i un màxim de 15 consellers o conselleres, que poden 
ser tant electes com executius. Tots els grups polítics n'han de formar part en proporció al nombre de 
consellers i conselleres que tenen en el Ple. Es pot designar, igualment, una persona suplent per a cada 
una de titular. 

c) Així mateix, la comissió està integrada per un membre que ha de designar la Presidència del Consell, 
a proposta de cada un dels grups polítics representats al Ple, d’entre persones d’acreditada competència 
i experiència en matèria d’ordenació de territori i urbanisme. Es pot designar, igualment, una persona 
suplent per a cada una de titular. 

d) La designació a la Comissió dels seus membres s’ha de realitzar mitjançant escrit de la persona 
portaveu de cada grup dirigit a la Presidència, i del qual s’ha de donar compte al Ple.  

2. Així mateix, formen part de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme, com a vocals 
amb veu i sense vot: 

a) Una assessora o un assessor jurídic, que ha de nomenar la Presidència del Consell de Mallorca 
d’entre el funcionariat del grup A1, amb titulació de llicenciatura en Dret, a proposta de la Presidència 
de la Comissió 
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b) La directora o el director de la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme 

c) La directora o el director de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric 

d) El personal del corresponent servei que hagi emès informe amb relació als assumptes de 
competència de la Comissió, l’assistència del qual requereixi la Presidència 

e) La secretària o el secretari, que ha de gaudir de la condició de funcionari del Consell de Mallorca, 
pertànyer al grup A1 i tenir la llicenciatura en Dret, que ha de designar la Presidència del Consell, a 
proposta de la persona titular de la Secretaria General. Poden designar-se suplents. 

3. A l’acord de constitució de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme se n’ha de 
determinar la composició, tenint en compte les regles establertes en els apartats anteriors. 

4. La presidenta o el president, per si mateix o a proposta de qualsevol dels vocals, pot sol·licitar o 
convidar a assistir a la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme representants dels 
ajuntaments que han tramitat els instruments de planejament urbanístic, així com d’entitats i 
associacions, per tal d'obtenir-ne un assessorament millor, els quals hi tindran veu, però no vot. 

Article 44. La Ponència Tècnica d'Ordenació del Territori i Urbanisme 

1. Com a òrgan consultiu i tècnic encarregat d’elaborar les propostes d’acord dels expedients que ha de 
resoldre la Comissió, s’ha de constituir una Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme, 
els dictàmens de la qual són previs i preceptius. 

2. La Ponència té també la funció d’elaborar els informes que eventualment sol·liciti la Comissió sobre 
matèries de la seva competència. 

Article 45. Composició de la Ponència Tècnica d'Ordenació del Territori i Urbanisme 

1. Són membres de la Ponència Tècnica d'Ordenació del Territori i Urbanisme, amb veu i vot: 

a) El director o la directora, que la presideix i que ha de nomenar la Presidència del Consell de 
Mallorca, ha de ser el director o la directora insular amb competències en la matèria 

b) El vicedirector o la vicedirectora, que ha de designar la Presidència de la comissió amb títol 
competent i que substitueix la persona que ocupa el càrrec de direcció en cas d'absència, malaltia o 
impossibilitat 

c) Quatre tècnics o tècniques del Consell de Mallorca, que ha de nomenar la Presidència de la comissió 

d) Una persona ponent, que sigui un tècnic o tècnica adscrit al Servei d'Urbanisme del Consell de 
Mallorca 

e) Una persona representant que ha de designar cada un dels col·legis oficials d’arquitectes, enginyers 
de camins, canals i ports 

f) Una persona representant que ha de designar cada una de les entitats per a la conservació de la natura 
declarades d'utilitat pública i que es troben en l'àmbit territorial insular, amb un màxim de dos 

g) La persona que ocupa la presidència de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme 
pot designar, amb un màxim de dos, altres membres de la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i 
Urbanisme, entre persones de reconeguda trajectòria professional en els camps propis de l’àmbit de 
competència de la ponència 

2. Formen igualment part de la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme, amb veu i 
sense vot: 
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a) El secretari o la secretària, que ha de ser la persona designada com a secretària de la comissió 
insular. També pot exercir aquest càrrec una altra persona funcionària que reuneixi les característiques 
requerides per al càrrec de secretaria de la Comissió, nomenada pel mateix procediment. 

b) El director o la directora de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric. 

c) Una representant tècnica de l’ajuntament que hagi tramitat l’instrument de planejament urbanístic 
respectiu. 

d) Una persona funcionària en representació de l'Administració General de l'Estat, designada per la 
Delegació del Govern a les Illes Balears, pertanyent al cos jurídic. 

e) Una persona funcionària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, adscrita a la conselleria a la 
qual s’atribueixin les funcions reservades al Govern de les Illes Balears en matèria d'ordenació de 
territori. 

La directora o el director, per si mateix o a proposta de qualsevol dels vocals, pot sol·licitar 
l’assistència a la Ponència Tècnica d’autoritats, i també de representants d'entitats i associacions per a 
un assessorament millor, els quals hi tindran veu, però no vot. 

Secció segona. La Comissió Insular de Patrimoni Històric 

Article 46. La Comissió Insular de Patrimoni Històric 

1. La Comissió Insular de Patrimoni Històric exerceix les competències pròpies del Consell de 
Mallorca en matèria de patrimoni històric, en els termes que es preveuen en la legislació del patrimoni 
aplicable, tret del cas que l’esmentada legislació sectorial o altra aplicable als consells insulars les 
atribueixi expressament al Ple. 

2. Aquesta Comissió Insular té les atribucions específiques següents: 

a) Informar i elevar al Ple del Consell de Mallorca, perquè els resolgui, els plans especials de 
protecció, instrument urbanístic de protecció o l’adequació d’un de vigent que compleixi les 
exigències de la legislació patrimonial, quan afectin un conjunt històric, jardí històric, lloc 
històric, lloc d’interès etnològic, zona arqueològica o zona paleontològica. 

b) Incoar els expedients de les figures que es recullen en la normativa patrimonial. 

c) Autoritzar, si escau, els projectes d’obres i canvi d’ús que es vulguin dur a terme en els béns 
d’interès cultural o en els béns catalogats. 

d) Autoritzar, si escau, els projectes d’intervenció sobre els béns patrimonials. 

e) Vigilar, controlar i conservar els béns integrants del patrimoni. 

f) Informar en la tramitació de procediments administratius que puguin afectar els béns d’interès 
cultural o catalogats. 

g) Redactar la memòria anual sobre la gestió de patrimoni històric, la qual ha d’incloure els nivells i la 
qualitat de les funcions dels serveis exercits. 

Article 47. Composició 

1. Integren la Comissió Insular de Patrimoni Històric membres de la corporació, d’acord amb les regles 
següents: 

a) Una persona, que ha d’ocupar la presidència, i una altra, la vicepresidència, que ha de nomenar la 
Presidència del Consell d’entre els seus membres. 
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b) La comissió està integrada per un mínim de 5 i un màxim de 15 consellers o conselleres, que poden 
ser tant electes com executius. Tots els grups polítics n'han de formar part en proporció al nombre de 
consellers i conselleres que tenen en el Ple. Es pot designar, igualment, una persona suplent per a cada 
titular. 

c) Així mateix, la comissió està integrada per un membre que ha de designar la Presidència del Consell, 
a proposta de cada un dels grups polítics representats al Ple, d’entre persones d’acreditada competència 
i experiència en matèria d’ordenació de territori i urbanisme. Es pot designar, igualment, una persona 
suplent per a cada una de titular. 

d) La persona portaveu de cada grup polític ha de designar-hi els membres que n’han de formar part, 
mitjançant escrit adreçat a la Presidència, del qual s’ha de donar compte al Ple.  

2. Així mateix, formen part de la Comissió Insular de Patrimoni Històric, com a vocals amb veu i sense 
vot: 

a) Una persona assessora jurídica, nomenada per la Presidència del Consell de Mallorca d’entre el 
funcionariat del grup A1, amb titulació de llicenciatura en Dret, a proposta de la presidència de la 
Comissió. 

b) El director o la directora de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric  

c) El director o la directora de la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme. 

d) El secretari o la secretària, que ha de gaudir de la condició de personal funcionari del Consell de 
Mallorca, pertànyer al grup A1 i tenir la llicenciatura en Dret, que ha de designar la Presidència del 
Consell, a proposta de la persona titular de la Secretaria General. Poden designar-se suplents. 

3. A l’acord de constitució de la Comissió Insular de Patrimoni Històric, se n’ha de determinar la 
composició, tenint en compte les regles establertes en els apartats anteriors. 

4. La persona que n’ocupa la presidència, per si mateixa o a proposta de qualsevol de les vocalies, pot 
sol·licitar o convidar a assistir a la Comissió Insular de Patrimoni Històric representants d’ajuntaments 
que hagin tramitat els instruments de planejament urbanístic, així com d’entitats i associacions, per tal 
d'obtenir-ne un assessorament millor, els quals hi tindran veu, però no vot. 

Article 48. La Ponència Tècnica de Patrimoni Històric 

1. Com a òrgan consultiu i tècnic encarregat d’elaborar les propostes d’acord dels expedients que la 
comissió ha de resoldre, es constitueix una Ponència Tècnica de Patrimoni Històric els dictàmens de la 
qual són previs i preceptius, excepte en els casos d’expedients sancionadors, i també en els casos 
d’urgència que apreciï la comissió, amb el vot favorable de la majoria de les persones que la integren 
presents. 

2. La Ponència ha de tenir també la funció d’elaborar els informes que eventualment sol·liciti la 
Comissió sobre matèries de la seva competència. 

Article 49. Composició de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric 

1. Integren la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric, amb veu i vot: 

a) El director o la directora, que la presideix i que la Presidència del Consell de Mallorca ha de 
nomenar, ha de ser el director o la directora insular amb competències en la matèria. 

b) El vicedirector o la vicedirectora, que la Presidència de la comissió ha de designar, amb títol 
competent, i que substitueix la persona que ocupa el càrrec de direcció en cas d'absència, malaltia o 
impossibilitat. 

c) Sis tècnics o tècniques del Consell de Mallorca, que Presidència de la comissió ha de nomenar. 
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d) Una persona en representació del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Balears a Mallorca. 

e) Una persona en representació del Col·legi Oficial d'Arquitectes Tècnics de Balears a Mallorca. 

f) Una persona en representació del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i 
Ciències de les Illes Balears amb possessió de la llicenciatura en Història de l’Art. 

g) Tres membres d'entitats o de centres culturals, que tenguin per objecte social la defensa del 
patrimoni històric. 

h) Una persona en representació de l'Ajuntament de Palma. 

i) Una persona en representació de la Universitat de les Illes Balears. 

j) Una persona en representació dels municipis que comptin amb la declaració d’un conjunt històric, 
jardí històric, lloc històric, lloc d’interès etnològic, zona arqueològica o zona paleontològica, tret de 
l'Ajuntament de Palma, que ha de designar la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears. 

k) El secretari o la secretària, que ha de ser la persona designada com a secretària de la comissió 
insular. També pot exercir aquest càrrec una altra persona funcionària que reuneixi les característiques 
requerides per al càrrec de secretària de la comissió, nomenada pel mateix procediment. 

2. Forma part de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric una persona en representació de 
l'ajuntament afectat pels temes de discussió, que té veu i vot únicament en els temes que afecten el seu 
municipi. 

3. La directora o el director, per si mateix o a proposta de qualsevol de les vocalies, pot sol·licitar 
l'assistència a la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric d’autoritats, i també de representants d'entitats 
i associacions per a un assessorament millor, que hi tenen veu, però no vot. 

Capítol IX 

Comissions informatives 

Article 50. Comissions informatives 

1. Les comissions informatives, integrades exclusivament per membres electes, són òrgans que tenen 
per objecte l’estudi, l’informe o la consulta dels assumptes que s’han de sotmetre a la decisió del Ple o 
a la Presidència, quan aquesta actuï amb competències delegades del Ple, així com el seguiment de la 
gestió de la Presidència, el Consell Executiu, i les conselleres i els consellers executius. 

2. El nombre, la denominació i la composició s’han de decidir mitjançant acord del Ple, a proposta de 
la Presidència del Consell. Tots els grups polítics tenen dret a participar-hi en proporció al nombre de 
consellers o conselleres que tenguin en el Ple. 

3. La Presidència del Consell de Mallorca ha de designar, d’entre el membres de cada comissió i a 
proposta d’aquestes, una persona perquè n’ocupi la presidència i una altra per a la vicepresidència. 

4. Els grups polítics poden substituir un o diversos dels seus membres adscrits a una comissió, per un 
altre o d’altres del mateix grup, si es comunica prèviament a la Presidència del Consell. Si la 
substitució és només per un assumpte, un debat o una sessió determinats, la comunicació s’ha de fer 
verbalment o per escrit a la presidència de la comissió. 

Capítol X 

La Junta de Portaveus 

Article 51. Constitució 
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1. Constitueixen la Junta de Portaveus la persona que ocupa la Presidència del Consell de Mallorca i les 
que fan de portaveus dels grups polítics. El president o la presidenta pot delegar la presidència de la 
Junta en una consellera o un conseller executiu que reuneixi la condició d’electe. 

2. La Junta, la convoca la Presidència, amb una antelació mínima, tret dels casos d’urgència, de 
quaranta-vuit hores, a iniciativa pròpia, a petició de dos grups polítics o a sol·licitud d'un terç dels 
consellers i les conselleres. S'entén que es compleix el tràmit amb l'assistència de qualsevol dels seus 
membres. 

3. El termini per convocar la Junta, quan sigui a petició de dos grups polítics, és de tres dies següents al 
de sol·licitud, i no pot demorar-se'n la sessió més de set dies, comptadors des de l'entrada de l'escrit en 
el Registre general. 

4. Les decisions de la Junta de Portaveus s'han d’adoptar sempre en funció del criteri del vot ponderat, 
en relació amb el nombre de consellers i conselleres de cada grup. 

5. De les sessions de la Junta de Portaveus, se n'ha d’aixecar acta succinta, en la qual sols ha de constar 
allò que s'aprova o la circumstància per la qual s'ha d'oir l’assumpte. 

Article 52. Atribucions 

Són atribucions de la Junta de Portaveus: 

a) Debatre i resoldre assumptes relatius al desenvolupament de sessions plenàries i de les comissions 
informatives, en allò que fa referència al control dels òrgans executius. 

b) Proposar mocions al Ple, quan les formalitzi la totalitat dels seus membres. 

c) Ser oïda amb caràcter previ a la formació definitiva i la tramesa als consellers i les conselleres de 
l'ordre del dia de totes les sessions plenàries i, pel que fa a les comissions informatives, la part dedicada 
al control dels òrgans executius, tret de les extraordinàries i urgents. 

Capítol XI 

La Comissió General de Seguiment i Impuls de l’Acció de Govern 

Article 53. La Comissió General de Seguiment i Impuls de l’Acció de Govern 

1. La Comissió General de Seguiment i Impuls de l’Acció de Govern, que integren exclusivament 
membres electes, és un òrgan que té per objecte el seguiment de l’acció de govern i l’impuls de la 
iniciativa política del Consell de Mallorca. 

2. La composició s’ha de decidir mitjançant acord del Ple, a proposta de la Presidència del Consell. 
Tots els grups polítics tenen dret a participar-hi en proporció al nombre de consellers o conselleres que 
tenguin en el Ple. 

3. La Presidència del Consell de Mallorca ha de designar, d’entre els membres de cada comissió i a 
proposta d’aquestes, una persona per ocupar-ne la presidència i una altra, la vicepresidència. 

4. Els grups polítics poden substituir un o diversos dels seus membres adscrits a una comissió per un 
altre o d’altres del mateix grup, si prèviament ho comuniquen a la Presidència del Consell. Si la 
substitució és només per a un assumpte, un debat o una sessió determinats, la comunicació s’ha de fer 
verbalment o per escrit a la presidència de la comissió. 

Capítol XII 

Comissió Especial de Comptes i Pressuposts 

Article 54. La Comissió Especial de Comptes i Pressuposts 
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1. La Comissió Especial de Comptes i Pressupost, la integren exclusivament membres electes i és un 
òrgan que té per objecte l’estudi, l’informe o la consulta dels pressuposts generals del Consell de 
Mallorca i del compte general del Consell de Mallorca. 

2. La composició s’ha de decidir mitjançant acord del Ple, a proposta de la Presidència del Consell. 
Tots els grups polítics tenen dret a participar-hi en proporció al nombre de consellers o conselleres que 
tenguin en el Ple. 

3. La Presidència Consell de Mallorca ha de designar, d’entre el membres de cada Comissió i a 
proposta d’aquests, una persona per ocupar-ne la presidència i una altra, la vicepresidència. 

4. Els grups polítics poden substituir un o diversos dels seus membres adscrits a una comissió, per un 
altre o d’altres del mateix grup, si prèviament ho comuniquen la Presidència del Consell. Si la 
substitució és només per a un assumpte, un debat o una sessió determinats, la comunicació s’ha de fer 
verbalment o per escrit a la presidència de la comissió. 

Capítol XIII 

Comissió de Seguiment de la Ràdio i Televisió de Mallorca 

Article 55. La Comissió de Seguiment de la Ràdio i Televisió de Mallorca 

1. La Comissió de Seguiment de la Ràdio i Televisió de Mallorca, SA, que integren exclusivament 
membres electes, és l’òrgan de control directe de la societat anònima Ràdio i Televisió de Mallorca, 
d’acord amb els principis relatius a la programació i al control dels mitjans gestionats pel Consell de 
Mallorca que aprovà el Ple dia 7 de novembre de 2005. 

Article 56. Funcions bàsiques de la comissió 

Són funcions bàsiques de la comissió: 

a) Vetllar pel compliment dels principis relatius a la programació i al control dels mitjans gestionats pel 
Consell de Mallorca, segons l’acord que adoptà el Ple en data 7 de novembre de 2005. 

b) Rebre de la direcció de la societat tota la informació que, d’acord amb les disposicions legals 
vigents, puguin sol·licitar els membres de la comissió. 

c) Vetllar pel funcionament intern correcte i per la gestió correcta i transparent de la Ràdio i Televisió 
de Mallorca, SA. 

d) Qualsevol altra que, en connexió amb les anteriors, li encomani la presidència de la comissió. 

e) Altres funcions no previstes en aquestes normes que hi pugui incorporar el Consell de Mallorca. 

Capítol XIV 

Representants del Consell de Mallorca en altres entitats 

Article 57. Nomenament de representants 

El nomenament de representants de la corporació en tota classe d'òrgans col·legiats o d'entitats en els 
quals ha d'estar representada és competència del Ple, excepte quan la legislació corresponent assigni 
aquesta competència a un altre òrgan de la corporació. No obstant això, en casos d'urgència, la 
Presidència pot efectuar aquests nomenaments, que ha de ratificar el Ple en la primera sessió que faci. 

Capítol XV 

Els òrgans desconcentrats i descentralitzats per a la prestació de serveis 
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Article 58 . Òrgans desconcentrats i descentralitzats 

1. El Ple pot establir òrgans desconcentrats diferents dels enunciats en els capítols anteriors. 

2. El Ple, també, pot acordar l’establiment d’entitats descentralitzades, amb personalitat jurídica pròpia, 
quan així ho aconselli la necessitat d’una eficàcia millor en la gestió, la seva complexitat, l’agilitació 
dels procediments, l’expectativa d’augmentar o de millorar el finançament o la conveniència d’obtenir 
un major grau de participació ciutadana en l’activitat de prestació dels serveis. 

3. En un cas i en l’altre, s’ha d’inspirar en el principi d’economia organitzativa, de manera que el seu 
nombre sigui el mínim possible en consideració a la prestació correcta. 

Capítol XVI  

Els consells sectorials 

Article 59. Creació i funcions 

1. El Ple del Consell pot acordar l’establiment de consells sectorials, que tenen per finalitat canalitzar la 
participació de les associacions i la ciutadania en els assumptes que afectin Mallorca. 

2. Aquests consells han de desenvolupar exclusivament funcions d’informe i, si escau, de proposta, en 
relació amb les iniciatives d’àmbit insular que es refereixen al sector de l’activitat que correspongui a 
cada consell. 

Article 60. Organització i funcionament 

1. L’organització, el funcionament i l’àmbit d’actuació dels consells sectorials s’han d’establir en el 
reglament corresponent, que, un cop aprovat pel Ple del Consell, s’ha d’unir com annex a aquest 
Reglament. 

2. Cada consell, l’ha de presidir un membre del Consell Executiu, que ha de nomenar i separar 
lliurement la Presidència. 

Capítol XVII 

Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca 

Article 61. Naturalesa 

L’Assemblea de Batles i Batlesses de l’illa de Mallorca és un òrgan consultiu del Consell de Mallorca, 
que té per finalitat la participació dels ajuntaments de l’illa de Mallorca en els assumptes que afecten 
els municipis i tenen un abast insular. 

Article 62. Organització i funcionament 

1. L’organització i el funcionament de l’Assemblea de Batles i Batlesses s’han d’establir en el seu 
reglament específic, que, un cop aprovat pel Ple del Consell, s’ha d’unir com annex a aquest 
Reglament. 

2. L’Assemblea, l’ha de presidir la persona que ocupi la Presidència del Consell de Mallorca. 

TÍTOL III 

NORMES ESPECIALS DE FUNCIONAMENT DEL CONSELL DE MALLORCA 

Capítol I 

Regles de funcionament del Ple 
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Secció 1a. Requisits de celebració de les sessions 

Article 63. Classes de sessions 

Les sessions del Ple poden ésser de tres tipus: 

a) Ordinàries 

b) Extraordinàries 

c) Extraordinàries de caràcter urgent 

Article 64. Sessions ordinàries 

Són sessions ordinàries les que tenen la periodicitat preestablerta. La dita periodicitat, l’ha de fixar, 
sens perjudici d’acords ulteriors, el Ple del Consell en la sessió extraordinària que ha de convocar la 
Presidència dins els trenta dies següents al de la sessió constitutiva de la corporació. Com a mínim, hi 
ha una sessió ordinària cada mes. Això no obstant, la Junta de Portaveus pot acordar que la sessió 
corresponent al mes d’agost pugui tenir lloc dins el mes de juliol. 

Article 65. Sessions extraordinàries 

1. El Ple té sessions extraordinàries quan les convoqui amb aquest caràcter la Presidència, a iniciativa 
pròpia o a sol·licitud d'una quarta part, com a mínim, del nombre legal de membres de la corporació. 

En aquest darrer cas, la sol·licitud s'ha de fer per escrit, signat pels consellers i les conselleres que la 
promoguin, en el qual han de motivar la necessitat de la sessió, els assumptes que s'han d'incloure en 
l'ordre del dia i el text de les propostes dels acords que es pretenen adoptar.  

2. Cap conseller o consellera no pot subscriure més de tres sol·licituds d'aquesta naturalesa a l'any, sens 
que es computin a aquests efectes les sol·licituds que no arribin a tramitar-se perquè no tenen els 
requisits d'admissibilitat. 

3. En cap cas, no s’hi poden incorporar els assumptes proposats en l'ordre del dia d'un Ple ordinari 
sense l'autorització expressa dels sol·licitants de la convocatòria. 

4. En les sessions extraordinàries no es poden prendre acords sobre assumptes no inclosos prèviament 
en l'ordre del dia de la sessió, si no són de caràcter urgent, hi són presents tots els membres del Ple i el 
vot favorable de la majoria absoluta així ho acorda. 

5. El pressupost general del Consell s’ha d’aprovar inicialment en sessió extraordinària dedicada 
exclusivament a aquesta finalitat. La Junta de Portaveus ha de determinar la durada de les intervencions 
i dels terminis per poder presentar esmenes al dictamen de la comissió informativa.  

Article 66. Sessions extraordinàries urgents 

El Ple pot tenir sessions extraordinàries de caràcter urgent, quan les convoqui amb aquest caràcter la 
Presidència, en els supòsits que, per raons d'urgència motivades degudament, no es pugui convocar la 
sessió amb l'antelació mínima de dos dies hàbils. 

En aquest cas, el primer punt de l'ordre del dia de la sessió ha de ser la ratificació, per majoria absoluta, 
de la urgència de la convocatòria i, si no l’aprecia el Ple, això impedirà continuar la sessió, que tot 
seguit ha d’aixecar la Presidència.  

Article 67. Convocatòria de sessions extraordinàries a instància del membres corporatius 

1. Quan es tracta de sessions extraordinàries convocades a instància dels membres de la corporació, la 
seva realització no es pot demorar més de quinze dies hàbils des que la petició ha tingut entrada en el 
Registre general de la corporació. 
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Si la Presidència no convoca el Ple extraordinari sol·licitat perquè tengui lloc dins del termini 
assenyalat, aquest queda automàticament convocat per a les 12 hores del desè dia hàbil següent al de la 
data d'acabament del termini de quinze dies hàbils a què s'ha fet referència en el paràgraf anterior, 
llevat que l'escrit de petició no compleixi els requisits formals assenyalats en el punt 2 de l’article 65 o 
que el Ple sigui incompetent per debatre la totalitat dels assumptes que configuren l'ordre del dia. 

En aquests dos darrers supòsits, dintre dels deu dies hàbils següents a la data en què ha tingut entrada la 
petició en el Registre General, la Presidència ha de dictar resolució motivada, en la qual s’ha de 
denegar la petició. Aquesta resolució ha de ser notificada a totes les persones signants de la petició de 
convocatòria, dintre dels cinc dies hàbils següents a la seva adopció. 

Si es dóna la circumstància que, dels assumptes proposats, el Ple només és incompetent respecte 
d’algun o d’alguns, la Presidència ha de dictar resolució motivada per la qual ha de denegar la 
sol·licitud únicament pel que fa a aquests punts, i convocar el Ple, en els termes anteriorment exposats, 
amb la supressió d’aquests assumptes de l’ordre del dia proposat. La resolució s’ha de notificar en els 
mateixos terminis establerts en el paràgraf anterior. 

2. Si dintre del termini dels deu dies hàbils a què es fa referència en l’apartat anterior la Presidència no 
dicta resolució per denegar la convocatòria ni la fa efectiva, la Secretaria General del Consell, després 
de comprovar que la sol·licitud compleix els requisits legalment i reglamentàriament establerts, ha de 
notificar a tots els membres de la corporació, l’endemà de la data d’acabament del termini de quinze 
dies, que la sessió plenària ha quedat automàticament convocada, amb expressió concreta del dia i 
l’hora prevists perquè es dugui a terme, de l’ordre del dia proposat i dels consellers o les conselleres 
que la promouen. 

Si la sol·licitud no compleix els requisits exigits, la Secretaria General de la corporació ha de posar 
aquesta circumstància en coneixement de la Presidència per escrit, i queda exonerada d’efectuar la 
notificació a què s’ha fet referència en el paràgraf anterior. 

També queda exonerada d’efectuar l’esmentada notificació quan la Presidència, dintre dels quinze dies 
hàbils següents a partir del dia que la sol·licitud ha tingut entrada en el Registre General del Consell 
Insular, dicti resolució per denegar la convocatòria i aquesta es notifiqui a les persones sol·licitants. 

Contra les resolucions de la Presidència que deneguen la convocatòria del Ple o suprimeixen assumptes 
de l’ordre del dia proposat, les persones que l’han sol·licitant poden exercitar les accions 
administratives i judicials que considerin escaients.  

3. Efectuada la convocatòria, de forma expressa o de forma automàtica, en absència del president o la 
presidenta, o de les persones que ocupen les vicepresidències i que l’han de substituir, el Ple queda 
vàlidament constituït amb l’assistència d’una tercera part del nombre legal de membres i del secretari o 
la secretària general de la corporació, o persona funcionària que l’ha de substituir, sota la presidència 
del membre de la corporació de major edat que hi sigui present, i aquest quòrum mínim d’assistència 
s’ha de mantenir durant tota la sessió. 

Article 68. Convocatòria 

1. A l'ordre del dia tan sols es poden incloure els assumptes que han estat prèviament objecte de 
dictamen o informe o sotmesos a la comissió informativa que correspongui. 

2. La Presidència, per raons d'urgència degudament motivada, pot incloure en l'ordre del dia, a 
iniciativa pròpia o a proposta d'algunes de les persones portaveus, assumptes que no han estat 
prèviament objecte d'informe per la Comissió informativa respectiva, però en aquest supòsit no pot 
adoptar-se cap acord sobre aquests assumptes sense que el Ple ratifiqui, per majoria simple, la seva 
inclusió en l'ordre del dia. 

Article 69. Ordre del dia 

1. Tota la documentació dels assumptes inclosos en l'ordre del dia que ha de servir de base al debat i, si 
escau, de la votació, ha d'estar a disposició dels membres de la corporació des del mateix dia de la 
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convocatòria a la Secretaria. A aquest efecte es poden utilitzar mitjans informàtics i telemàtics en la 
forma i les condicions que es determini, si bé se n’ha de remetre una còpia a cada grup polític. 

2. Qualsevol membre de la corporació pot examinar-la i fins i tot obtenir còpies de documents concrets 
que la integrin, però els originals no poden sortir del lloc en què es troben. 

Article 70. Realització de les sessions 

El Ple fa les sessions a la seu del Consell, tret dels supòsits de força major, en els quals, a través de la 
convocatòria o d'una resolució de la Presidència, dictada prèviament i notificada a tots els membres de 
la corporació, pot habilitar-se un altre edifici o local amb aquesta finalitat. En tot cas, s’ha de fer 
constar en acta aquesta circumstància. 

Article 71. Publicitat de les sessions del Ple 

1. Les sessions del Ple són públiques i, en conseqüència, hi poden assistir tots els ciutadans i les 
ciutadanes que ho considerin convenient, així com els mitjans de comunicació social. També es poden 
emetre en directe o en diferit a través dels mitjans de comunicació o la telemàtica.  

2. Malgrat això, amb caràcter excepcional, el Ple, amb acord previ de la majoria absoluta del nombre 
legal de les persones que el formen i a proposta de qualsevol d’elles, pot declarar secrets el debat i la 
votació dels assumptes que puguin afectar els drets fonamentals de les persones relatius a l’honor, la 
intimitat i la pròpia imatge, reconeguts en l’article 18.1 de la Constitució. 

3. També es poden tenir les sessions del Ple a porta tancada quan raons d’ordre públic, degudament 
motivades, ho aconsellin, per acord previ adoptat amb aquesta finalitat per la majoria absoluta del seu 
nombre legal i a proposta de qualsevol dels seus membres. 

4. Mitjançant resolució de la Presidència, oïda la Junta de Portaveus, s’ha de determinar l'accés a la 
Sala de Plens. 

Article 72. Manteniment de l’ordre de la sessió 

1. La Presidència ha de vetllar pel manteniment de l’ordre en la sala en les sessions públiques del Ple. 

2. El públic assistent a les sessions no hi pot intervenir ni proferir comentaris que afectin el 
desenvolupament normal de la sessió. 

A fi de controlar el compliment del previst en el paràgraf anterior, la Presidència pot adoptar les 
mesures que consideri convenients, inclosa la d’ordenar l’expulsió de la sala de les persones assistents 
que, per qualsevol causa, pertorbin l’ordre o no guardin la consideració que pertoca pretenguin 
intervenir-hi o es neguin a retirar-ne les pancartes o els cartells, si, un cop requerides a fer-ho, no 
desisteixen de la seva actitud. 

3. De les incidències que es produeixin, si donen lloc a l’adopció de mesures per part de la Presidència, 
s’ha de deixar constància en l’acta de la sessió, perquè, si escau i en funció de la gravetat, se’n pugui 
deduir testimoni a fi que la Presidència, si ho considera oportú, passi el tant de culpa corresponent als 
òrgans judicials competents. 

Article 73. Principi d'unitat d'acte 

1. Tota sessió, sigui ordinària o extraordinària, ha de respectar el principi d'unitat d'acte i s’ha de 
procurar que acabi en el mateix dia que ha començat. Si acaba sense que s'hagin debatut i resolt tots els 
assumptes inclosos en l'ordre del dia, la Presidència pot aixecar la sessió. En aquest cas, els assumptes 
no debatuts han d'incloure's en l'ordre del dia de la sessió següent, la qual ha de convocar-se amb 
l’antelació suficient perquè pugui fer-se en el termini de deu dies. 

2. Durant el transcurs de la sessió, la Presidència pot acordar interrupcions al seu arbitri, per permetre 
les deliberacions dels grups per separat sobre la qüestió debatuda, o per a descans en el debat. 
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Article 74. Col·locació dels membres corporatius 

Els membres de la corporació s'han d’asseure a la sala de sessions amb el seu grup. L'ordre de 
col·locació dels grups, la determina la Presidència oïdes les persones portaveus. En qualsevol cas, la 
col·locació dels membres corporatius ha de tendir a facilitar l'emissió i el recompte dels vots. 

Article 75. Quòrum de constitució 

1. Per a la constitució vàlida del Ple, es requereix l'assistència d'un terç del nombre legal de membres 
de la corporació. Aquest quòrum ha de mantenir-se durant tota la sessió. En tot cas, es requereix 
l'assistència de les persones que ocupen la Presidència i la Secretària de la corporació o de les que les 
substitueixen legalment. 

2. Si a la primera convocatòria, després de transcórrer trenta minuts de l'hora fixada, no hi ha el quòrum 
necessari d’acord amb el que es disposa en el número anterior, s'entén convocada la sessió 
automàticament a la mateixa hora dos dies després. Si tampoc no s'aconsegueix el quòrum necessari, la 
Presidència ha de deixar sense efecte la convocatòria i posposar l'estudi dels assumptes inclosos en 
l'ordre del dia per a la primera sessió que es faci amb posterioritat, sigui ordinària o extraordinària. 

Article 76. Desenvolupament de la sessió 

1. Les sessions han de començar amb la pregunta, per part de la Presidència, de si algun membre de la 
corporació ha de formular alguna observació a l'acta de la sessió anterior, que s'ha de distribuir amb la 
convocatòria. Si no hi ha observacions, es considera aprovada. Si n'hi ha, s’han de debatre i decidir les 
rectificacions que siguin procedents. 

En cap cas no es pot modificar el fons dels acords adoptats i sols poden esmenar-se els errors materials 
o de fet. 

En ressenyar, en cada acta, la lectura i l'aprovació de l'anterior, s'hi han de consignar les observacions i 
les rectificacions practicades. 

2. Tots els assumptes s’han de debatre i votar per l'ordre en què es detallen en l'ordre del dia. No 
obstant això, la Presidència pot alterar l'ordre dels temes. 

3. A les sessions ordinàries, conclòs l'examen dels assumptes inclosos en l'ordre del dia i abans de 
passar al torn de precs i preguntes, la Presidència ha de preguntar si algun grup polític desitja sotmetre 
a la consideració del Ple, per raons d'urgència, algun assumpte no inclòs en l'ordre del dia que 
acompanyava la convocatòria i que no tengui cabuda en el punt de precs i preguntes. 

Si és així, la persona portaveu del grup proponent ha de justificar la urgència de la moció i el Ple ha de 
votar, acte seguit, sobre la dita urgència. Si hi vota a favor la majoria absoluta dels membres de la 
corporació, es passa a debatre i a votar el fons de la moció. 

Article 77. Assumptes sobre la taula 

1. Qualsevol conseller o consellera pot demanar, durant el debat, la retirada d'algun expedient inclòs en 
l'ordre del dia, a l'efecte que s'hi incorporin documents o informes, i també que l'expedient resti sobre la 
taula i se n'ajorni la discussió per a la sessió següent. En ambdós casos, la petició és votada, una vegada 
acabat el debat i abans de votar sobre el fons de l'assumpte. Si la majoria simple vota a favor de la 
petició, no es vota la proposta d'acord. 

2. En el supòsit que es tracti d'assumptes no inclosos en l'ordre del dia que requereixin informe 
preceptiu de la Secretaria o de la Intervenció, si aquestes no el poden emetre a l'acte, han de sol·licitar a 
la Presidència que n'ajorni l'estudi i restar sobre la taula fins a la pròxima sessió. 

Quan aquesta petició no és atesa, la Secretaria ho ha de fer constar expressament a l'acta. 

Article 78. Regles generals dels debats 
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1. Si es promou debat, la Presidència n’ha d’ordenar les intervencions conformement a les regles 
següents: 

a) Sols pot fer-se ús de la paraula amb l'autorització prèvia de la Presidència. 

b) El debat s’ha d’iniciar amb una exposició a càrrec de qui presenta la proposta d’acord o moció. A 
continuació, hi han d’intervenir els grups que han presentat esmenes, si n’hi ha, de menor a major, i ha 
de començar sempre el Grup Mixt. 

Els grups han de defensar les esmenes si n’han presentades i s’han de posicionar sobre la proposta, de 
la manera següent: en primer lloc, ha d’intervenir qui proposa i l’ha de seguir la resta de grups, de 
menor a major, i ha de començar sempre el Grup Mixt. 

A continuació s’ha d’obrir un torn de rèplica dels grups en l’ordre establert anteriorment. Qui ha 
presentat la proposta té dret a rèplica i ha de tancar el debat amb una intervenció, en la qual breument 
ha de ratificar o modificar la dita proposta. 

c) Tret dels casos en què aquest Reglament ho regula específicament, les intervencions del primer torn 
de cada grup no han de superar els deu minuts i les altres no poden excedir dels cinc minuts. Si un grup 
vol repartir el torn entre les persones que l’integren, ho ha de sol·licitar a la Presidència. 

d) La Presidència ha de tenir cura que les intervencions de tots els grups tenguin la mateixa 
durada. El temps del qual disposa el Grup Mixt es pot repartir entre les persones que el 
conformen per acord d'aquestes. La Presidència ha de determinar el temps de les intervencions 
dels consellers o les conselleres no adscrits. 

e) Qui es consideri al·ludit en una intervenció pot sol·licitar a la Presidència que li concedeixi un torn 
per al·lusions, que ha de ser breu i concís. 

f) Amb caràcter excepcional i a judici de la Presidència, es poden permetre més torns d'intervencions.  

g) Ningú no pot ser interromput quan parli, sinó per part de la Presidència per cridar a tornar a l'ordre o 
a reprendre el debat. 

2. Els membres de la corporació poden, en qualsevol moment del debat, demanar la paraula per 
plantejar una qüestió d'ordre, i invocar a l'efecte la norma l'aplicació de la qual es reclama. La 
Presidència ha de resoldre allò que sigui procedent, sense que per aquest motiu es pugui promoure cap 
debat. 

3. Les conselleres i els consellers executius que no siguin membres electes del Consell i les persones 
que presideixen les entitats descentralitzades poden intervenir en les sessions del Ple, amb veu i sense 
vot, en assumptes estrictament relacionats amb les matèries de la seva competència i a requeriment de 
la Presidència. 

4. Les persones responsables de la Secretaria i de la Intervenció poden intervenir quan les requereixi la 
Presidència per raons d'assessorament tècnic o aclariment de conceptes. Quan els dits responsables 
entenguin que en el debat s'ha plantejat alguna qüestió sobre la legalitat de la qual pugui dubtar-se o 
quan el punt debatut pugui tenir repercussions pressupostàries, poden sol·licitar a la Presidència l'ús de 
la paraula per assessorar la corporació. 

Article 79. Crida a tornar a l'ordre 

1. La Presidència pot cridar a tornar a l'ordre qualsevol membre de la corporació que:  

a) Profereixi paraules o conceptes ofensius a la dignitat de la corporació o de les persones que la 
integren, de les institucions públiques o de qualsevol altra persona o entitat. 

b) Interrompi o, de qualsevol altra manera, alteri l'ordre de les sessions. 
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c) Pretengui fer ús de la paraula sense que la hi hagin concedit o una vegada que la hi hagin retirat. 

2. Després de tres cridades a tornar a l'ordre en la mateixa sessió, amb advertiment a la segona de les 
conseqüències d'una tercera cridada, la Presidència pot ordenar-li que abandoni la sala en la qual es du 
a terme la reunió i adoptar les mesures que consideri oportunes per fer efectiva l'expulsió. 

3. Si per qualsevol causa, durant la sessió, es produeix una alteració de l'ordre públic que, a judici de la 
Presidència, impedeix el desenvolupament normal de la sessió, aquesta pot ordenar-ne la suspensió per 
un termini màxim d'una hora. Si, transcorregut aquest temps, no es pot reprendre normalment la sessió, 
l'aixecarà definitivament i els assumptes que quedin pendents s'han de tractar en una altra sessió, que, 
com a regla general, ha de ser el proper Ple ordinari. 

Article 80. Supòsits d'abstenció legal  

Si, conformement amb allò que s’estableix en la legislació aplicable, algun membre de la corporació ha 
d'abstenir-se de participar en la deliberació i la votació, ha d'abandonar la sala mentre es discuteix i 
vota l'assumpte, tret de quan es tracta de debatre la seva actuació com a membre corporatiu, en què té 
dret a romandre-hi i a defensar-se. 

Secció 3a. Les votacions 

Article 81. Votació 

1. Finalitzat el debat d'un assumpte, s’ha de votar. En primer lloc, s’han de votar les esmenes i els vots 
particulars. 

2. Abans de començar la votació, la Presidència n’ha de plantejar clarament i concisament els termes i 
la forma d'emetre el vot. 

3. Un cop iniciada la votació, aquesta no pot interrompre's per cap motiu. Durant el desenvolupament 
de la votació, la Presidència no pot concedir l'ús de la paraula i cap membre corporatiu no pot entrar a 
la sala o abandonar-la. 

4. Immediatament després de concloure la votació, la Secretaria ha de computar els sufragis emesos i 
anunciar-ne en veu alta el resultat, a la vista del qual la Presidència ha de proclamar l'acord adoptat. 

Article 82. Vot de qualitat 

1. Els membres de la corporació poden emetre el vot en sentit afirmatiu o negatiu, i també poden 
abstenir-se de votar. 

2. El vot dels consellers i les conselleres és personal i indelegable. 

3. En cas de votacions amb resultat d'empat, s'ha d’efectuar una nova votació i, si persisteix l'empat, 
decideix el vot de qualitat de la Presidència. 

Article 83. Classes de votacions 

1. Les votacions poden ésser ordinàries, nominals i secretes. 

2. El sistema normal de votació és la votació ordinària. 

3. La votació nominal requereix la sol·licitud d'un grup polític aprovada pel Ple per majoria simple en 
votació ordinària. 

4. La votació secreta tan sols pot utilitzar-se per a elecció o la destitució de persones. 

Capítol II 
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Regles de funcionament del Consell Executiu 

Article 84. Sessions del Consell Executiu 

1. El Consell Executiu ha de fer sessions ordinàries, que prèviament ha de convocar la Presidència, i 
amb la periodicitat que determini l'òrgan mateix, no inferior a una convocatòria mensual. També pot fer 
sessions extraordinàries quan el convoqui la Presidència. 

2. El funcionament del Consell Executiu es regeix pels articles 22 i següents de la Llei de règim jurídic 
de les administracions publiques i del procediment administratiu comú, amb les especificitats següents: 

a) La convocatòria de la sessió, que ha d’incloure l’ordre del dia corresponent, l’han de rebre les 
persones que en formen part amb un dia hàbil d'antelació a la data de la sessió.  

b) Els acords del Consell Executiu s’han d’entendre adoptats pel vot favorable de la majoria simple 
dels membres presents. La persona que en té la presidència dirimeix amb el vot els possibles empats. 

c) Només poden adoptar-se acords sobre els assumptes que figuren en l'ordre del dia. No obstant això, 
per raons d'urgència, el Consell Executiu pot deliberar i, si escau, adoptar acords sobre altres assumptes 
no inclosos en l'ordre del dia la urgència dels quals s’hagi declarat. 

d) La presidència pot convocar qualsevol conseller o consellera del Consell de Mallorca a les sessions 
del Consell Executiu, i aquests poden intervenir en els debats d'aquest òrgan col·legiat, quan la 
Presidència els autoritzi expressament. 

e) La Presidència del Consell Executiu també pot convocar personal directiu, funcionari i el que 
consideri necessari amb la finalitat d'obtenir informació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia 
de la convocatòria, i en aquest cas el personal convocat pot intervenir en el punt corresponent de la 
sessió, a requeriment de la presidència. 

f) Les persones que integren el Consell Executiu, així com les que assisteixin a les reunions, han de 
guardar discreció sobre el contingut de les deliberacions que hi han tingut lloc, i també de les opinions 
que s’hi han expressat, fins i tot quan hagin cessat en el càrrec a l'Administració insular. 

Capítol III 

Funcionament i règim jurídic de les comissions insulars 

Article 85. Periodicitat de les sessions 

L’acord de constitució de les comissions insular ha de determinar la periodicitat de les sessions 
ordinàries i de les ponències tècniques, en els dies i les hores que fixin les presidències respectives, les 
quals també poden convocar sessions extraordinàries o urgents. 

Article 86. Quòrum 

1. Per a la celebració vàlida de les sessions de les comissions insulars i de les seves ponències 
tècniques, es requereix la presència de les presidències i les secretaries respectives, i també la meitat 
dels membres. 

2. Les propostes de les ponències tècniques i els acords de les comissions s’han d’adoptar amb el 
quòrum de majoria simple. El vot de les presidències és diriment en cas d’empat 

Article 87. Assumptes urgents 

1. El tractament d’assumptes no inclosos en l’ordre del dia de les comissions insulars no pot ser objecte 
de deliberació o acord, tret que hi siguin presents totes les persones que en formen part i sigui declarada 
la urgència de l’assumpte amb el vot favorable de la majoria. 
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2. El tractament d’assumptes no inclosos en l’ordre del dia de les ponències tècniques no pot ser 
objecte de deliberació o acord, tret que hi siguin presents més de la meitat de les persones que en 
formen part amb dret de vot i sigui declarada la urgència de l’assumpte amb el vot favorable de la 
majoria. 

Article 88. Recursos admissibles 

Contra els acords que s’adoptin a les comissions insulars es pot presentar el recurs administratiu 
d’alçada davant el Consell Executiu. 

Capítol IV 

Funcionament de les comissions informatives 

Article 89. Periodicitat de les sessions 

1. Les comissions informatives han de fer sessions ordinàries amb periodicitat mensual, en els dies i les 
hores que fixin les presidències respectives, les quals poden  també convocar sessions extraordinàries o 
urgents. La presidència de la comissió està obligada a convocar sessió extraordinària quan ho sol·liciti 
la tercera part, almenys, de les persones que en formen part. 

2. Les sessions poden tenir lloc a la seu del Consell o en altres dependències de la institució. 

Article 90. Quòrum 

1. La celebració vàlida de les sessions requereix la presència de la majoria absoluta de les persones que 
integren la comissió, ja siguin les titulars o les suplents, en primera convocatòria, i un mínim de tres 
membres en segona convocatòria una hora més tard. 

2. Els dictàmens s’han d’aprovar sempre per majoria simple de les persones presents, i, en cas d’empat, 
el vot de qualitat de la presidència és el que decideix. 

Article 91. Publicitat 

Les sessions de les comissions informatives no són públiques. Això no obstant, la presidència de la 
comissió pot autoritzar l’assistència de representants degudament acreditats dels mitjans de 
comunicació social. 

Article 92. Regles supletòries 

En tot allò que no estigui previst en aquest capítol, són aplicables les disposicions sobre funcionament 
del Ple. 

Capítol V 

Funcionament de la Comissió General de Seguiment i Impuls de l’Acció de Govern 

Article 93. Periodicitat de les sessions 

1. La Comissió General de Seguiment i Impuls de l’Acció de Govern ha de fer sessions ordinàries amb 
periodicitat mensual, en els dies i les hores que fixi la presidència, la qual pot també convocar sessions 
extraordinàries o urgents. La  presidència de la comissió està obligada a convocar sessió extraordinària 
quan ho sol·liciti la tercera part, almenys, de les persones que formen part de la Comissió. 

2. Les sessions poden tenir lloc a la seu del Consell o en altres dependències de la institució. 

3. Les sessions de la Comissió General de Seguiment i Impuls de l’Acció de Govern són de caràcter 
públic. 
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4. Integren aquesta comissió els membres que designin els diferents grups polítics, segons la proporció 
que tenen en el Ple. Tots els grups han de tenir, com a mínim, dret a un representant a la comissió. La 
comissió està formada per una persona que la presideix, una altra que n’ocupa la vicepresidència, 
nomenades per la mateixa comissió d’entre les persones que la formen, i la resta de membres que han 
designat els grups polítics. La presidència n’ha de dirigir les sessions i moderar els debats, i la 
vicepresidència l’ha de substituir en cas d’absència. 

5. Es poden realitzar compareixences del membres del Consell Executiu, tant a petició pròpia com a 
proposta d’un grup polític. 

6. Els membres de la comissió poden formular preguntes orals sempre que hagin estat registrades amb 
quinze dies d’antelació, i també poden presentar interpel·lacions i propostes d’impuls de l’acció de 
govern, també amb una antelació de 15 dies. 

7. S’ha de reunir, com a mínim, quinze dies abans de la celebració del plens ordinaris de la corporació. 

Article 94. Quòrum 

1. La celebració vàlida de les sessions requereix la presència de la majoria absoluta dels components de 
la comissió, ja siguin titulars o suplents, en primera convocatòria, i un mínim de tres membres en 
segona convocatòria una hora més tard. 

2. Les propostes que presentin els membres s’han d’aprovar sempre per majoria simple dels presents, i 
el vot de qualitat de la presidència en decideix els empats. Després s’han de remetre a la Presidència 
del Consell perquè en prengui nota. 

Article 95. Regles supletòries 

En tot allò que no estigui previst en aquest capítol, són aplicables les disposicions sobre funcionament 
del Ple. 

Capítol VI 

Funcionament de la Comissió Especial de Comptes i de Pressupost 

Article 96. Periodicitat de les sessions 

1. La Comissió Especial de Comptes i Pressuposts ha de fer sessions ordinàries, com a mínim, dos cops 
l’any: una per a sotmetre a estudi, informe o consulta els pressuposts generals del Consell de Mallorca i 
una altra per a sotmetre a estudi, informe i proposta el compte general del pressupost. S’ha de reunir en 
els dies i les hores que fixi la presidència, la qual pot també convocar sessions extraordinàries o urgents 
de forma fonamentada. 

2. Les sessions poden tenir lloc a la seu del Consell o en altres dependències de la institució. 

Article 97. Quòrum 

1. La celebració vàlida de les sessions requereix la presència de la majoria absoluta dels components de 
la comissió, ja siguin titulars o suplents, en primera convocatòria, i un mínim de tres membres en 
segona convocatòria una hora més tard. 

2. Els dictàmens s’han d’aprovar sempre per majoria simple dels presents, i el vot de qualitat de la 
presidència decideix els empats. 

Article 98. Publicitat 

Les sessions de les comissions informatives no són publiques. Això no obstant, la presidència de la 
comissió pot autoritzar l’assistència de representants degudament acreditats dels mitjans de 
comunicació social. 
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Article 99. Regles supletòries 

En tot allò que no estigui previst en aquest capítol, són aplicables les disposicions sobre funcionament 
del Ple. 

Capítol VII. 

Funcionament de la Comissió de Seguiment de la Radio i Televisió de Mallorca 

Article 100 

1. El president o la presidenta és la persona encarregada de convocar la comissió, que s’ha de reunir, 
almenys, una vegada cada trimestre. A més, s’ha de reunir les vegades que siguin necessàries per al 
bon desenvolupament de les funcions, quan la convoqui la presidència o quan ho sol·liciti, com a 
mínim, la tercera part dels membres de la comissió. 

2. Les convocatòries s’han de formalitzar per escrit i, ordinàriament, amb una antelació de dos dies, 
sens perjudici que es pugui convocar la comissió amb menys antelació en casos d’urgència i de manera 
motivada. La convocatòria ha d’anar acompanyada de l’ordre del dia i de l’esborrany de l’acta de la 
sessió anterior. 

3. L’ordre del dia, l’ha de fixar la presidència. Això no obstant, els membres de la comissió poden 
suggerir-li, per escrit, temes per incloure-hi. 

4. Els assumptes no inclosos en l’ordre del dia no poden ser objecte de deliberació o acord, tret que hi 
siguin presents tots els membres i que es declari la urgència de l’assumpte amb el vot favorable de la 
majoria absoluta. 

5. Les sessions de la comissió són públiques. 

6. La comissió es considera constituïda vàlidament si hi ha un quòrum de la majoria absoluta dels 
membres, ja siguin titulars o suplents. Si no hi ha quòrum, la comissió es considera constituïda en 
segona convocatòria mitja hora després, sempre que hi siguin presents, com a mínim, tres dels 
membres. 

7. Els acords de la comissió s’han d’adoptar per majoria simple i tenen caràcter no vinculant. El vot de 
qualitat de la presidència dirimeix els empats. 

8. Quan un membre dissenteix del criteri majoritari formalitzat en l’acord corresponent, pot emetre el 
vot particular per escrit, que s’ha d’incorporar a l’acta de la sessió. 

9. S’ha d’estendre una acta de cada sessió, la qual s’ha de sotmetre a aprovació en la reunió següent de 
la comissió. 

Article 101. Ordenació general dels debats 

1. Si es promou un debat en relació amb les propostes que se sotmeten a la consideració de la comissió, 
la presidència ha d’ordenar les intervencions segons les regles següents: 

a) Tan sols es pot fer ús de la paraula amb l’autorització prèvia de la presidència. 

b) El debat s’inicia amb una exposició a càrrec de la persona proponent. A continuació, intervenen els 
grups polítics, de menor a major representació, començant sempre pel grup mixt, els quals han de 
prendre posició sobre la proposta.  

c) Si ho sol·licita algun grup, s’ha de fer un segon torn d’intervencions, amb el mateix ordre previst en 
l’apartat b) d’aquest article. 
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Finalitzat aquest torn, la presidència pot donar per acabat el debat, que s’ha de tancar amb una 
intervenció de la persona proponent en la qual ha de ratificar o modificar breument la proposta. 

d) La presidència ha de tenir cura que les intervencions de tots els grups siguin de la mateixa durada. El 
temps del qual disposa el grup mixt es pot repartir entre els membres que el formen, per acord 
d’aquests. La presidència ha de determinar la durada de les intervencions dels consellers o les 
conselleres no adscrits. 

e) Qui es consideri al·ludit en una intervenció pot sol·licitar a la presidència que li concedeixi un torn 
per al·lusions, que ha de ser breu i concís. 

f) Amb caràcter excepcional i a judici de la presidència, es poden permetre més torns d’intervencions. 

g) Ningú no pot ser interromput quan parla, llevat que ho faci la presidència per cridar a tornar a l’ordre 
o a la qüestió debatuda. 

2. En qualsevol moment del debat, els membres de la comissió poden demanar la paraula per plantejar 
una qüestió d’ordre i, a aquest efecte, han d’invocar la norma que reclamen aplicar. La presidència ha 
de resoldre el que sigui procedent, sense que per això es pugui promoure cap debat. 

3. En el cas de compareixences de la direcció de la Ràdio i Televisió de Mallorca a petició pròpia, 
aquesta ha de ser l’encarregada d’obrir i de tancar el debat. La intervenció dels grups s’ha de regir pel 
que s’ha exposat en els apartats anteriors. 

Article 102. Preguntes 

1. Les preguntes són sol·licituds concretes d’informació adreçades a la direcció de la Ràdio i Televisió 
de Mallorca perquè aclareixi la certesa d’un fet, perquè manifesti si s’han adoptat o es pensen adoptar 
determinades mesures, o perquè precisi qualsevol altre punt d’interès i coneixement públics. 

2. Les preguntes s’han de formular per escrit. Cada escrit només pot contenir una pregunta, i s'hi ha 
d’indicar si es demana una resposta oral o escrita. Si no s’especifica, s’entén que se sol·licita una 
resposta escrita. La indicació de la persona, l’òrgan o l’entitat a què s’adreça la pregunta no implica que 
l’hagi de contestar aquest mateix destinatari, però, si la resposta prové d’un altre, la presidència ha de 
motivar aquesta circumstància.  

3. Les preguntes, les ha de qualificar i, si escau, les ha d’admetre la presidència de la comissió. Si la 
presidència dicta una resolució denegatòria de l’admissió, ha de ser motivada. 

4. No es poden incloure més de sis preguntes en cada sessió, i s’han de distribuir de manera que en 
correspongui, com a mínim, una a cada grup polític i la resta, en proporció a la representativitat de cada 
grup. Si algun grup no exhaureix la quota de preguntes, es poden incloure en l’ordre del dia les 
presentades per altres grups polítics i, en aquest cas, s’ha d’aplicar el criteri de prioritat temporal en la 
presentació de les preguntes al Registre general del Consell. Les preguntes amb petició de resposta oral 
que quedin pendents de contestar s’han d’incloure en l’ordre del dia de la sessió següent, sempre 
aplicant els límits i els criteris descrits anteriorment. El temps màxim per formular la pregunta és de 2,5 
minuts i la resposta ha de tenir la mateixa durada. Cada torn de rèplica i dúplica ha de tenir una durada 
màxima de 2,5 minuts. 

En tot cas, les preguntes amb petició de resposta oral a la comissió s’han de presentar amb una 
antelació mínima de cinc dies hàbils respecte a la data de la reunió de la comissió, perquè puguin ser 
incloses en l’ordre del dia corresponent.  

5. La presidència està facultada per acumular les preguntes relatives al mateix tema o a temes 
connexos, i també per ordenar que es debatin simultàniament. 

Article 103. Interpel·lacions 

1. Els grups de consellers i conselleres poden formular interpel·lacions a la direcció o al conseller 
executiu, del qual depèn la Ràdio i Televisió de Mallorca, que han de versar sobre els motius o els 
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propòsits de la conducta de la Ràdio i Televisió de Mallorca en qüestions de política general o de 
gestió. 

2. Qualsevol grup té dret a presentar aquestes interpel·lacions. La interpel·lació s’ha de presentar per 
escrit, amb una antelació mínima de set dies hàbils respecte a la data de la reunió de la comissió, 
perquè pugui ser inclosa en l’ordre del dia corresponent.  

3. Les interpel·lacions, fins al màxim d’una per grup, s’han d’incloure en l’ordre del dia de la primera 
reunió següent de la comissió. 

4. Les interpel·lacions s’han de fer davant la comissió amb una primera exposició del conseller o 
consellera interpel·lant, d’una durada màxima de 5 minuts, que ha de contestar la direcció, amb la 
mateixa durada màxima. Finalitzada aquesta intervenció, hi ha sengles torns finals de rèplica i de 
dúplica, amb una durada màxima de 3 minuts cada un. 

5. La presidència ha de moderar el temps de les intervencions, i està facultada per acumular les 
interpel·lacions relatives al mateix tema o a temes connexos i per ordenar que es debatin 
simultàniament. 

Article 104. Compareixences informatives 

1. El director o la directora general, a petició pròpia o quan ho sol·liciti la presidència de la comissió o 
un grup de consellers i conselleres, ha de comparèixer davant la comissió per dur a terme una sessió 
informativa general o sobre un assumpte determinat d’entre les seves competències. 

2. Qualsevol grup té dret a sol·licitar aquestes compareixences. La sol·licitud s’ha de presentar per 
escrit, amb una antelació mínima de set dies hàbils respecte a la data de la reunió de la comissió. 

3. Si la compareixença és a petició de la mateixa directora o director general, ha de ser aquesta la 
primera persona que intervingui. Després de l’exposició oral de la direcció, poden intervenir-hi els 
representants de cada grup, durant cinc minuts cada un, per formular preguntes o fer observacions, les 
quals ha de contestar la persona compareixent, d’acord amb l’ordre establert en les normes generals. 

4. A continuació, hi ha sengles torns de rèplica i contrarèplica, amb una durada màxima de 3 minuts 
cada un. 

5. En la resta de compareixences, el director o la directora general ha d’intervenir immediatament 
després que la presidència de la comissió o de la persona representant del grup de consellers i 
conselleres que ha sol·licitat la compareixença, i abans que la resta de grups. Aquestes intervencions 
han de tenir la mateixa durada que s’ha indicat en l’apartat anterior. 

Article 105. Informe anual 

En la primera reunió de la comissió que es fa cada any, s’ha d’emetre un informe, que, en forma de 
recomanacions, s’ha d’elevar al Consell d’Administració de la Ràdio i Televisió de Mallorca. 

Les propostes dels diferents grups s’han de presentar amb una antelació mínima de deu dies hàbils 
respecte a la data de la reunió de la comissió. 

Capítol VIII 

Normes sobre control i fiscalització de l’acció de govern 

Secció Primera. Control que exerceix el Ple 

Article 106. Debats plenaris sobre la gestió de govern 

El règim jurídic de la sessions i les convocatòries d’aquests debats es regeixen per allò que es disposa 
en els articles 65 i 67 d’aquest Reglament. 
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Article 107. Les comunicacions de l’executiu 

1. El Consell Executiu pot trametre una comunicació a la Junta de Portaveus perquè la inclogui en 
l’ordre del dia del Ple. 

2. El debat d’aquestes comunicacions s’ha de fer d’acord amb les regles que regulen el de les mocions 
presentades pels grups polítics. Conclòs el debat, s’ha d’obrir un termini en el qual els grups polítics 
poden presentar propostes de resolució a la Junta de Portaveus, perquè, un cop admeses per aquesta, es 
puguin tractar en el ple ordinari següent. 

Article 108. Sessió plenària de debat sobre política general 

1. El Consell de Mallorca ha de fer cada any una sessió plenària extraordinària destinada a debatre 
l'orientació general de la política dels seus òrgans executius, durant el primer trimestre de l’any, a 
decisió de la Junta de Portaveus. 

2. Aquesta sessió, l’ha de convocar la Presidència, i s'ha d’ajustar a les regles específiques següents: 

a) El debat s'ha d’iniciar amb la intervenció de la Presidència del Consell de Mallorca. 

b) Després s’ha de suspendre la sessió, que es pot reprendre el dia següent a la mateixa hora, o bé pot 
continuar durant el mateix dia, si així ho acorda la Junta de Portaveus. 

c) La Presidència del Consell de Mallorca pot fer ús de la paraula cada vegada que ho consideri 
escaient. Quan respongui individualment a una de les persones que han intervingut, aquesta té dret a 
una rèplica. Si la Presidència respon de manera global als representants dels grups, aquests únicament 
tenen dret a un torn de rèplica. En tot cas, la Presidència ha de disposar de la darrera intervenció abans 
que no es tanqui el debat.  

d) Conclòs el debat, s'ha d’obrir un termini en el qual els grups polítics poden presentar propostes de 
resolució a la Junta de Portaveus, que les ha de qualificar i  admetre a tràmit, si escau. El conseller o la 
consellera que ha fet la proposta admesa a tràmit, la pot defensar, i la Presidència, un membre de la 
Comissió de Govern o del Consell Executiu li pot contestar en un torn en contra. A continuació, les 
propostes s’han de votar d’acord amb l’ordre de presentació. 

e) La vicepresidència del Consell de Mallorca que per torn correspongui ha de presidir la sessió 
plenària de debat sobre política general. 

3. La Junta de Portaveus, en la reunió prèvia a aquesta sessió plenària, ha d’adoptar les resolucions 
necessàries per a l'ordenació dels debats, el torn de paraules i la determinació dels temps de les 
intervencions. 

Article 109. Preguntes 

1. Les preguntes són sol·licituds concretes d'informació adreçades a la Presidència, la vicepresidència o 
les vicepresidències, al Consell Executiu o a alguna de les persones que en formen part, o a altres 
òrgans o entitats dependents de la institució, perquè aclareixin la certesa d'un fet, manifestin si han 
adoptat o pensen adoptar determinades mesures, o ofereixin informació sobre qualsevol altre punt 
d'interès i coneixement públic. 

2. Les preguntes s’han de formular per escrit, amb indicació de si se’n demana una resposta oral davant 
el Ple o la Comissió General de Seguiment i Impuls de l’Acció de Govern, o una resposta escrita, i ha 
de designar la persona o l’òrgan col·legiat que l’ha de contestar. Si no s'especifica la forma de 
respondre-la, s'entén sol·licitada la contesta escrita. Cada escrit només pot contenir una pregunta. La 
indicació de la persona o l’òrgan a què s'adreça la pregunta no prejutja el criteri sobre qui l'ha de 
contestar, però, si la resposta prové d'una altra persona, òrgan o entitat diferent al qual s’ha adreçat, la 
Presidència ha de motivar aquesta circumstància. 
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3. La Presidència ha de qualificar i admetre les preguntes, i n’ha de trametre una còpia a la consellera o 
al conseller executiu responsable del departament afectat. Si la Presidència dicta resolució denegatòria 
de l'admissió, l’ha de motivar. 

4. El nombre màxim de preguntes amb petició de resposta oral és, tant al Ple com a la Comissió 
General de Seguiment i Impuls de l’Acció de Govern, a cada sessió el següent: 

a) Grups amb un nombre de consellers o conselleres no superior a deu: 2 

b) Grups amb un nombre de consellers o conselleres superior a deu: 5 

c) Grups amb un nombre de consellers o conselleres superior a quinze: 6 

Les preguntes que, per motius de terminis o per haver-se superat el nombre màxim de preguntes amb 
petició de resposta oral davant el Ple, no s’incloguin en l’ordre del dia del Ple, es poden incloure en 
l’ordre del dia de la Comissió General de Seguiment i Impuls de l’Acció de Govern, segons criteri de la 
Junta de Portaveus. 

5. El temps màxim per formular la pregunta és de dos minuts i la resposta ha de tenir la mateixa 
durada. El torn de rèplica i de contrarèplica ha de tenir una durada màxima d’un minut cada un. 

6. La resposta per escrit a les preguntes formulades s’ha de lliurar i notificar en el termini d’un mes des 
de la presentació d’aquestes. La notificació s’ha de fer en la forma prevista en l’article 15 d’aquest 
Reglament. Si aquest termini s’incompleix, la Presidència, a sol·licitud de qui ha formulat la pregunta, 
l'ha d’incloure en l’ordre del dia de la sessió plenària següent, en la qual ha de rebre el tractament 
previst per a les preguntes amb resposta oral. 

7. Les preguntes amb sol·licitud de resposta escrita adreçades a òrgans o entitats, les pot contestar 
indistintament una de les persones que en formen part o bé la responsable a la qual correspongui 
l’objecte de la pregunta. Si es demana resposta oral, l'ha de contestar la persona responsable de l’àrea. 

8. La Presidència pot refusar els precs i les preguntes que no es refereixin a assumptes de la 
competència del Consell, i també les preguntes que suposin consultes de caire estrictament jurídic i les 
que es formulin en interès exclusiu d'una persona singularitzada. Així mateix, pot reconduir la 
naturalesa autèntica de precs i preguntes els que es presentin inadequadament com a precs i preguntes. 

9. En tot cas, les preguntes amb petició de resposta oral s’han de presentar amb una antelació mínima 
de dos dies hàbils abans de la data de la reunió de la Junta de Portaveus, perquè puguin ser incloses en 
l’ordre del dia del proper Ple o de la Comissió General de Seguiment i Impuls de l’Acció de Govern 

10. La Presidència està facultada per acumular preguntes relatives al mateix tema o temes connexos 
entre si i ordenar que es debatin simultàniament. 

Article 110. Mocions 

1. Els grups polítics poden presentar mocions perquè el Ple del Consell de Mallorca les debati i les voti. 
S’han de presentar per escrit al Registre general de la corporació amb una antelació d'almenys dos dies 
hàbils a la data de la reunió de la Junta de Portaveus prèvia a la convocatòria de la sessió en la qual 
s’hagin de tractar, i s’han d’incloure en l'ordre del dia després dels assumptes ordinaris i abans de les 
preguntes formulades. 

2. El nombre de mocions que es poden presentar en cada sessió és el següent: 

a) Grups amb un nombre de consellers i conselleres no superior a deu: 1 

b) Grups amb un nombre de consellers i conselleres superior a deu: 2 

c) Grups amb un nombre de consellers i conselleres superior a quinze: 3 
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3. El debat de la moció s’ha d’iniciar amb una exposició justificativa de la proposició, a càrrec de la 
persona proponent, d’aproximadament, deu minuts. A continuació, els diversos grups, tret del que és 
membre proponent, té un torn de paraula, de menor a major, començant pel grup mixt, amb una durada, 
per a cada intervenció, de cinc minuts, aproximadament. Ha de tancar el debat la persona proponent, 
amb una durada de tres minuts, aproximadament. 

Si ho sol·licita algun grup, s’ha de fer un segon torn de paraula de tres minuts per grup. 

Seguidament, ha de tancar el debat la persona proponent amb una intervenció que no pot ser superior 
als tres minuts. 

En cas de promoure’s una qüestió incidental, hi ha d’intervenir un membre del Consell Executiu en el 
primer torn d’intervencions; després hi haurà un torn de rèplica i ha de tancar el debat el membre del 
Consell Executiu que ja hi ha intervingut. 

Article 111. Classes de mocions 

1. Les mocions que es presentin s’han de classificar en un dels grups següents: 

a) Mocions resolutòries. Són les que proposen l'adopció d'acords, que, ja sigui pel contingut, perquè 
impliquen la realització d'una despesa, perquè representen l'assumpció de compromisos de caràcter 
econòmic o perquè necessiten la realització d'estudis o l'aportació d'antecedents, exigeixen una 
tramitació prèvia i que un servei o òrgan de la institució, o més d’un, n’emeti informes.  

b) Mocions impulsores o de tràmit. Són les que es limiten a proposar l'acord d'iniciar o de donar 
urgència a unes actuacions sobre una matèria i que, per tant, tan sols impulsen l'actuació insular 
mitjançant l'inici o l'acceleració d'un expedient en el qual, una vegada tramitat, s’ha de proposar la 
decisió que pertoqui. 

c) Mocions de caràcter ideològic, programàtic o protocol·lari, per a l'adopció de les quals no és 
necessària tramitació prèvia. L'aprovació d'aquestes mocions no produeix més efectes en dret que la 
sola declaració de l'opinió insular, sens perjudici de la seva comunicació a les autoritats i les 
administracions competents. 

2. Quan es vulgui sotmetre directament a l'òrgan col·legiat decisori una moció, per raó d'urgència, la 
persona que la demana disposa de tres minuts per exposar les raons que en justifiquen la urgència, 
sense entrar en el fons de l'assumpte. Un cop acabada l'exposició, la Presidència pot, si així ho sol·licita 
algun membre de la corporació, concedir a la persona sol·licitant, o a qui els representi si n'hi ha més 
d'una, un torn d'oposició a la declaració d'urgència, per un temps màxim de dos minuts. Seguidament, 
s’ha de sotmetre a votació la declaració d'urgència i, si aquesta votació és favorable, llavors s'ha 
d’estudiar i deliberar la moció. 

Article 112. Interpel·lacions 

1. Les interpel·lacions són sol·licituds d'explicació adreçades al Consell Executiu, o a alguna consellera 
o conseller executiu, perquè exposin la seva actuació en aspectes o realitzacions concrets de la seva 
política. 

2. Qualsevol consellera o conseller electe té dret a presentar aquestes interpel·lacions. La interpel·lació 
s'ha de raonar i fonamentar en una breu exposició de motius i presentar per escrit. Llavors la Junta de 
Portaveus l’ha d’estudiar. Si aquesta dedueix del contingut que es tracta d'una simple sol·licitud 
d'informació, n’ha de requerir qui l’ha feta perquè la transformi en pregunta. 

3. Les interpel·lacions, fins a un màxim d’una per cada grup s'han d’incloure dins l'ordre del dia de la 
primera reunió que faci el Ple o la Comissió General de Seguiment i Impuls de l’Acció de Govern. 

4. Les interpel·lacions s’han de substanciar davant el Ple o la Comissió General de Seguiment i Impuls 
de l’Acció de Govern, amb una primera exposició per part del conseller o la consellera interpel·lant, 
d’aproximadament 5 minuts, que ha de contestar un conseller o consellera de l’òrgan col·legiat 
interpel·lat o la consellera o el conseller executiu interpel·lat que es vegi afectat, amb un temps 
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aproximadament de 5 minuts. Finalitzada aquesta intervenció, hi ha sengles torns finals de rèplica i de 
contrarèplica amb un temps de tres minuts. 

5. La Presidència ha de moderar el temps de les intervencions i està facultada per acumular i ordenar 
que es debatin simultàniament les interpel·lacions relatives al mateix tema o a temes connexos entre si. 

Article 113. Comissions d'investigació 

1. El Ple del Consell de Mallorca, a proposta de dos grups polítics o de la cinquena part dels membres, 
pot acordar la creació d'una comissió d'investigació sobre qualsevol assumpte de la seva competència, 
o sobre l'actuació dels seus membres en l'exercici de les seves funcions. 

2. Aquestes comissions han d’estar formades per una persona representant de cada grup polític. 

3. La comissió creada, en la primera reunió que faci, ha d’elegir la persona que ha d’ocupar-ne la 
presidència d'entre els seus membres, i ha d’elaborar un pla de treball. Igualment, pot assignar 
ponències als components i requerir la presència, a través de la Presidència del Consell de Mallorca, de 
qualsevol persona per oir-la. La notificació corresponent s'ha de lliurar amb una antelació mínima de 
quinze dies, excepte en casos d'urgència, en què aquest termini es pot reduir a tres dies. 

4. Les decisions de les comissions d'investigació s'han d’adoptar en funció del criteri del vot ponderat.  

5. Les conclusions d'aquestes comissions s'han de plasmar en un dictamen, que ha de ser discutit i votat 
en sessió plenària, en la qual la Presidència, oïda la Junta de Portaveus, està facultada per ordenar-ne el 
debat, concedir la paraula i fixar els temps de les intervencions. 

Secció Segona. Control que exerceix  la Comissió General de Seguiment i Impuls de l’Acció de 
Govern  

Article 114. Compareixença 

Els membres de la Consell Executiu, a petició pròpia, o a petició d’un grup poden comparèixer davant 
la Comissió General de Seguiment i Impuls de l’Acció de Govern per fer una sessió informativa. El 
desenvolupament de la sessió ha de constar de les fases següents: exposició oral per part de la 
consellera o del conseller executiu, intervenció dels representants del grups polítics durant deu minuts 
cadascun i contestació del conseller o la consellera. Si és a petició d’un grup, hi ha d’intervenir en 
primer lloc la persona que presenta la petició. 

Article 115. Proposta d’acord d’impuls polític 

Els grups polítics poden presentar, perquè les consideri la Comissió General de Seguiment i Impuls de 
l’Acció de Govern, propostes d’acord d’impuls polític. Només una si tenen un nombre no superior a 
deu consellers o conselleres, i dues si en tenen un nombre superior a deu. 

Es poden presentar dues classes de propostes: 

a) Les merament d’impuls de l’actuació insular, mitjançant l'inici o l'acceleració d'un expedient en el 
qual, una vegada tramitat, s’ha de proposar la decisió que pertoqui, i que, per tant, tan sols impulsen 
l'actuació insular. 

b) I les de caràcter ideològic, programàtic o protocol·lari per a l'adopció de les quals no és necessària 
tramitació prèvia. L'aprovació d'aquestes propostes no produeix més efectes en dret que la sola 
declaració de l'opinió insular, sens perjudici de la seva comunicació a les autoritats i les 
administracions competents, i en cap cas són executives. 

Article 116. Preguntes i interpel·lacions 
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1. Tots els grups tenen el dret de formular una interpel·lació i fins a un màxim de dues preguntes si 
tenen un nombre no superior a deu consellers i conselleres i 5 preguntes si tenen un nombre superior a 
10 conselleres o consellers a cada sessió ordinària. 

2. El debat de les propostes d’impuls polític, interpel·lacions i preguntes s’ha de fer d’acord amb les 
mateixes regles que regulen les mocions que s'han de presentar en el Ple. 

TÍTOL IV 

LA POTESTAT REGLAMENTÀRIA 

CAPÍTOL I  

Principis generals 

Article 117. Els titulars de la funció normativa 

1. D’acord amb l’art. 65 de l’Estatut d’autonomia, el Ple del Consell de Mallorca exerceix la funció 
normativa. 

2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, la Presidència del Consell de Mallorca pot dictar 
disposicions de caràcter general en els casos següents: 

a) Creació i extinció de departaments, inclosa la modificació de la denominació i de les 
atribucions que els corresponen, en el marc d'aquest Reglament. 

b) Determinació del règim de suplències de les consellers o els consellers i de la 
Secretaria del Consell Executiu. 

c) Qualsevol altre de previst en una norma amb rang de llei. 

Article 118. La forma de les disposicions administratives 

Les disposicions generals han d’adoptar les formes següents: 

a) Reglament i ordenança, si els aprova el Ple. 

b) Decrets, si els aprova la Presidència. 

CAPÍTOL II 

Procediment d’elaboració 

Article 119. Inici 

1. L’elaboració de les disposicions s’inicia per acord del Ple del Consell o per resolució del conseller o 
la consellera competent. Per fer-ne la tramitació, s’ha d’adjuntar a l’avantprojecte una memòria i, si 
s’escau, un estudi econòmic que contengui l’estimació de la despesa a què donarà lloc. 

2. En la memòria s’han de justificar l’oportunitat de la regulació i l’adequació de les mesures als fins 
perseguits. També s’hi ha d’expressar el marc normatiu en què s’insereix la proposta i s’hi ha 
d’incloure, en tot cas, una relació de les disposicions afectades i la taula de vigències de disposicions 
anteriors sobre la mateixa matèria. 

3. Queden excloses de l’aplicació d’aquest procediment les disposicions regulades en l'apartat 2 de 
l'article 117. 

Article 120. Tramitació 

L’aprovació d’ordenances i de reglaments s’ha d’ajustar al procediment següent: 

1. Aprovació inicial pel Ple del Consell. 
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2. Informació pública de l’acord d’aprovació inicial, amb un anunci previ a la secció 
corresponent del Butlletí Oficial de les Illes Balears i al tauler d’edictes de l’entitat, pel 
termini mínim de trenta dies, en què les persones interessades poden examinar l’expedient i 
formular-hi reclamacions, objeccions i observacions. 

3. Audiència prèvia a les associacions inscrites en el Registre d'entitats de participació ciutadana 
del Consell de Mallorca, les finalitats de les quals guardin relació directa amb l’objecte de la 
disposició. 

4. Resolució de reclamacions, objeccions i observacions, i aprovació definitiva pel Ple. Si no 
s’ha presentat cap reclamació o suggeriment, l’acord inicialment adoptat s’ha d’entendre 
definitivament aprovat sense necessitat d’un nou acord exprés, tret dels supòsits en què sigui 
preceptiu el dictamen del Consell Consultiu de les Illes Balears. En aquest cas, s'ha d'adoptar 
un acord exprés d'aprovació definitiva, amb el dictamen previ de la comissió informativa 
corresponent. 

5. Comunicació de l’acord al Govern de les Illes Balears i a la Delegació del Govern de l'Estat. 

Article 121. Els informes i els dictàmens 

Els projectes de disposicions generals s’han de sotmetre als informes i els dictàmens següents: 

a) Informe dels serveis jurídics competents. 

b) Informe de la Intervenció General, quan es tracta de disposicions susceptibles de produir drets 
o obligacions de contingut econòmic. 

c) Informe sobre l'impacte de gènere elaborat per l'Institut Balear de la Dona. 

d) Informe de la secretaria tècnica competent, el qual ha de referir-se, com a mínim, a la 
correcció del procediment seguit i a la valoració de les al·legacions presentades. Aquest 
informe s’ha de substituir pel que emeti la Secretaria General en els supòsits següents: 

1) Reglaments i ordenances l’aprovació dels quals requereixi majoria qualificada. 

2) Quan la normativa aplicable exigeixi l’informe preceptiu de la Secretaria General. 

e) Dictamen del Consell Econòmic i Social i els d’altres òrgans de consulta i assessorament, en 
els casos prevists en la seva legislació que els regula. 

f) Dictamen del Consell Consultiu en els supòsits prevists en la normativa aplicable. 

Article 122. L’expedient 

Els tràmits que es preveuen en aquest títol han de quedar documentats en l’expedient corresponent, la 
formació del qual correspon a l’òrgan que es determini en la iniciació del procediment. 

Article 123. Publicació i entrada en vigor 

1. Perquè produeixin efectes jurídics, les disposicions administratives s’han de publicar íntegrament en 
el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

2. Les disposicions de caràcter general entren en vigor als vint dies des que s’han publicat íntegrament 
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, llevat que se n’ajorni l’aplicació a una data posterior. 

Article 124. Ordenances fiscals 

1. L’elaboració, l’aprovació, la vigència i el règim de recursos de les ordenances fiscals es regeixen per 
la normativa estatal bàsica reguladora de les hisendes locals i la normativa autonòmica de 
desplegament.  
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2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, els projectes d’ordenances fiscals han de ser sotmesos al 
dictamen del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears. 

Disposició addicional primera 

En les matèries no regulades en aquest Reglament, s’ha d’aplicar amb caràcter supletori la legislació de 
règim local. 

Disposició addicional segona 

L’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca es regula pel seu reglament d’organització i 
funcionament, aprovat pel Ple del Consell en data 14 de gener de 2008. 

Disposició transitòria primera 

1. Mentre no es dictin els decrets de traspàs respectius a què es refereix l’article 70 de l’Estatut 
d’Autonomia de les Illes Balears, les competències materials que exerceixen les comissions insulars 
regulades en aquest Reglament les ha d’assumir el Consell de Mallorca en virtut de les lleis de la 
comunitat autònoma 9/1990, de 20 de juny, 6/1994, de 13 de desembre, i 2/2001, de 7 de març, en 
matèria d’urbanisme, patrimoni històric i ordenació del territori, respectivament; i també les que 
resultin atribuïdes per la legislació sectorial que confereixi títol d’atribució en favor del Consell de 
Mallorca. 

2. El que es disposa en l’apartat anterior s’entén sens perjudici del manteniment de les competències i 
les atribucions que, per determinació expressa de la llei, estan assignades al Ple del Consell de 
Mallorca. 

Disposició transitòria segona 

Les adjudicacions de contractes i de subvencions que s'hagin iniciat abans de l'entrada en vigor d'aquest 
Reglament, les ha de resoldre l'òrgan que n'era competent fins a aquest moment. 

Disposició transitòria tercera 

Les actuals Comissió Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric, Ponència 
Tècnica d'Ordenació del Territori i Ponència Tècnica de Patrimoni Històric han de continuar exercint 
les funcions fins que no es constitueixin les noves d'acord amb la disposició final segona. 

Disposició derogatòria única 

Resta derogat el Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat per acord del Ple, dia 2 de juliol 
de 2001, i modificat per acord de 8 de març de 2004, així com totes les normes de rang igual o inferior 
que el contradiguin o s'hi oposin, a excepció del títol quart mentre el Consell de Mallorca no aprovi un 
reglament específic sobre participació ciutadana i associativa, tal i com es preveu en la disposició final 
primera. 

Disposició final primera 

El Consell de Mallorca ha de redactar, en el termini de 6 mesos des de la publicació d’aquest 
Reglament, un reglament específic sobre participació ciutadana i associativa. 

Disposició final segona 

Dins el termini màxim de dos mesos, comptadors des de l'entrada en vigor d’aquest Reglament, s'han 
de constituir: 

- La Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme 

- La Comissió Insular de Patrimoni Històric 
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- La Ponència Tècnica d'Ordenació del Territori i Urbanisme 

- La Ponència Tècnica de Patrimoni Històric 

- La Comissió General de Seguiment i d'Impuls de l'Acció de Govern 

Disposició final tercera 

Aquest Reglament entra en vigor el mateix dia en què es publica en el Butlletí Oficial de les Illes 

Balears. 

 
La PRESIDENTA dóna la paraula al Sr. Pere Felip, en representació de la Unió 
d’Associacions de Mallorca. 

El Sr. FELIP (president de la Unió d’Associacions de Mallorca) fa la intervenció 
següent: 

“Honorable Sra. Presidenta, honorables senyores i senyors consellers, la Unió 
d’Associacions de Mallorca, referent a aquest punt, exposa el següent: 

A la nostra entitat, en línies generals, li sembla prou correcte el Reglament 
Orgànic del Consell de Mallorca. Ara bé, hi ha un punt, referent a la 
participació d’entitats ciutadanes als plens, que és necessari clarificar i realitzar 
un canvi en el text del Reglament i, per descomptat, direm el perquè.  

El Reglament actual assenyala que les entitats ciutadanes registrades poden participar 
als plens del Consell insular. I hi participam però, contra tota lògica i tot incomplint el 
mateix reglament, l’equip de govern només ens deixa intervenir a les proposicions i 
descarta, incomprensiblement, que puguem intervenir a les mocions, les 
interpel·lacions i en els precs i preguntes. 

I avui, en aquest Ple, la Unió d’Associacions de Mallorca assenyalarà que, segons el 
nostre criteri, aquest fet antidemocràtic i antisocial és totalment anticonstitucional 
doncs ens priva d’intervenir als punts on hi ha debat. 

Si hi ha debat, les entitats ciutadanes tenen dret a poder-hi intervenir. Precisament es 
dóna la circumstància que els temes més importants dels plens són les mocions i, n’és 
el summum, que se’ns negui la paraula sense cap raonament legal, perquè no existeix. 
Això que les entitats ciutadanes no puguin intervenir a les mocions, les 
interpel·lacions i les precs i preguntes és una decisió autocràtica a més no poder que 
s’ha tret de la màniga l’actual equip de govern. 

Senyores i senyors de l’equip de govern: per al seu coneixement, els direm que als 
plens de l’Ajuntament de Palma, per citar-ne un exemple, les entitats ciutadanes 
podem intervenir en qualsevol punt de l’ordre del dia del ple, sense cap problema. 

Per què aquí, al Consell Insular de Mallorca, vostès, voluntàriament o involuntària, li 
posen un morral a les entitats ciutadanes i atempten greument contra llur dret 
d’expressió? De què tenen por? Per què vulneren vostès els principis bàsics de 
l’actual Reglament i dels drets constitucionals? Avui, la nostra entitat ha sol·licitat 
intervenir a dues mocions i esperam que l’equip de govern compleixi amb el seu propi 
Reglament i amb la Constitució. 

Lògicament, la Unió d’Associacions de Mallorca sol·licita, per favor, a l’equip de 
govern que ens expliqui per què no ens deixa intervenir a les mocions, interpel·lacions 
i precs i preguntes. I, sobretot, sol·licitam a l’oposició (és a dir, al grup del Partit 
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Popular) que es pronunciï sobre aquest tema perquè desitjam saber què opina d’aquest 
assumpte i si hi està involucrat. Avui, el Partit Popular té el deure, l’obligació, 
políticament parlant, de donar la cara i estar totalment a favor de la nostra 
argumentació. 

Els feim saber a tots vostès –equip de govern i oposició– que la Constitució estableix 
que tots els ciutadans tenen dret a participar en els assumptes públics a través dels 
seus representants legals. És a dir, a través de les entitats ciutadanes que per això hi 
són. Per tant, el dret de participació del moviment ciutadà és d’una gran importància 
per a la salut del sistema i el legitima. 

Però, en aquests quatre anys de legislatura, amb aquesta absurda política restrictiva, 
s’han menyspreat i s’han marginat les entitats ciutadanes. 

Per finalitzar, sol·licitam que al Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca 
s’afegeixi una clàusula que digui textualment: ‘Les entitats ciutadanes registrades 
podran intervenir en qualsevol punt de l’ordre del dia, sempre que presentin la 
corresponent sol·licitud per escrit’. Esperam que la nostra petició sigui aprovada per 
unanimitat.” 

El Sr. BONET (conseller executiu de Presidència) intervé per presentar la proposta. 

Considera que és important recordar tot el procés que s’ha seguit sobre aquesta 
qüestió, raó per la qual en fa un repàs tot seguit.  

Esmenta el tràmit de l’aprovació inicial, que es va produir en el Ple del mes de febrer 
de 2010, i tot seguit el procés de comunicacions a les entitats inscrites al registre 
d’entitats de participació ciutadana amb vista als tràmits d’audiència. Observa que cap 
d’aquestes entitats no va presentar cap tipus d’esmena.  

Un cop passat aquest primer tràmit, el dia 8/3/2010 se va presenta l’al·legació del PP 
que dividia en dos apartats el punt de l’ordre del dia i es va desestimar perquè se va 
considerar innecessari repetir la previsió ja recollida a l’article 46.2 e, de la Llei 7/85 
de Règim Local sobre la diferència entre la part resolutiva i la part de control dins el 
desenvolupament del Ple, en consonància amb la recomanació recollida a l’informe 
jurídic de la Secretaria General del Consell de Mallorca de 15 d’abril de 2010 que 
considerava que la part resolutiva és la primera que s’ha de tractar en el 
desenvolupament de la sessió. 

Fa notar que el 31/3/2010 es varen produir les al·legacions del PSIB i del Bloc per 
Mallorca, en les quals se demanava modificar dues qüestions molt tècniques: l’article 
46, referit a les atribucions de la Comissió Insular de Patrimoni Històric, i l’article 48,  
referit a la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric.  

Reitera que se varen desestimar pel seu contingut essencialment tècnic. 

Tot seguit explica de forma detallada el procés d’aquestes gestions. 

Diu que el 31/3/2010 se va fer la millora de la redacció, amb la incorporació d’unes 
propostes de millora. El 15/04/2010 se va disposar de l’informe de la Secretaria 
General sobre les al·legacions i se varen informar favorablement totes, exceptuant la 
49.b referida a la titulació del vicedirector de la Ponència Tècnica de Patrimoni 
Històric i la  78.1 que corresponia a les regles del debat sobre una possible repetició. 

El 8/10/2010 la FELIB va informar, sense fer cap al·legació.  
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En aquesta mateixa data se va sol·licitar l’informe a l’Institut Balear de la Dona i 
aquest organisme va trametre l’informe favorable el 22/10/2010. Puntualitza que 
aquest informe contenia una sèrie de recomanacions, entre les quals feia també una 
revisió del llenguatge. A més, se va fer una proposta per tal que la composició dels 
organismes del Consell Executiu fos equilibrada, entre homes i dones. Reitera que 
aquestes recomanacions també varen ser incorporades al text definitiu. 

Finalment, se va trametre la sol·licitud d’informe al Consell Consultiu i se va rebre 
l’informe favorable el 22/3/2011. Adverteix que aquest informe contenia un 
suggeriment en el sentit de substituir el nom del títol 4 “Funció Normativa” pel títol 
de “Potestat Reglamentària” i fa notar que aquest suggeriment s’ha incorporat a la 
redacció definitiva. 

El Sr. RUBIO (PP) inicia la seva intervenció. 

Recorda que al darrer Debat de Política General del Consell el PP ja va manifestar 
que considerava que aquesta qüestió s’hauria d’haver resolt molt abans. Assenyala 
que al final de la passada legislatura va existir un compromís per tal de tenir un nou 
reglament per aplicar durant aquesta legislatura.  

Assenyala que tot just haver començat la present legislatura ja varen començar també 
les negociacions, però aquestes se varen anar dilatant en el temps i el compromís va 
ser que almenys a la meitat d’aquesta legislatura se podria tenir ja un nou reglament.  

Per aquesta raó, el PP considera que ara no és el moment oportú, atès que avui ja se 
celebra el penúltim Ple d’aquesta legislatura.  

Opina que s’ha de donar la oportunitat als futurs membres del Ple de poder triar, des 
del primer dia, quin és el reglament que desitgen per al Consell de Mallorca, de la 
mateixa forma en què se va decidir durant la passada legislatura, exactament igual.  

En conseqüència, el PP demana la retirada d’aquest punt de l’ordre del dia. 

El Sr. BONET intervé a continuació. 

Reconeix que tothom hauria preferit disposar del nou ROC a principis d’aquesta 
legislatura, però fa notar la durada que va tenir aquesta negociació, de forma que no 
va ser possible presentar un text fins el passat 4/02/2010 i, a més, la resta de la 
tramitació ha estat extremament llarga. 

Discrepa del punt de vista del Sr. Rubio en el sentit que durant aquesta legislatura s’ha 
hagut de funcionar, afortunadament, sense que la Presidenta aplicàs tots els termes 
que indica el reglament pel que fa a l’ús del rellotge. Fa notar la generositat que 
aquest fet suposa, atès que ha afavorit el desenvolupament de les sessions del Ple i ha 
permès fer més intervencions de les que preveu el ROC. 

Reitera que el rellotge només s’ha posat en funcionament als debats de política 
general i fa notar que si s’aprova el nou ROC que se presenta avui, també queda resolt 
el problema amb vista a la propera legislatura. Es mostra convençut que s’ha 
d’aprovar el nou ROC, precisament perquè no se tornin a repetir problemes en aquest 
sentit. Observa que si posteriorment cal fer modificacions, s’han de fer. 

Destaca l’elevat grau de consens que existeix en torn a la redacció definitiva del ROC 
i diu que, tot i que puguin existir alguns punts que generen discrepàncies, opina que 
per a les persones que hagin de dirigir aquesta institució durant la propera legislatura, 
independentment del seu color polític, és molt millor tenir ja un nou reglament 
aprovat i començar a aplicar-lo des de l’inici de la legislatura, en comptes de fer servir 



 148

l’anterior, que tothom rebutja i haver d’iniciar de bell nou un altre procés d’aprovació 
del ROC. 

Per acabar, reitera la seva opinió desfavorable respecte a la retirada d’aquest punt de 
l’ordre del dia, per les raons que ha explicat. 

El Sr. PASCUAL (UM) demana la paraula.  

La PRESIDENTA puntualitza que en aquest cas no aplicarà l’esmentat reglament, de 
forma que li concedeix la paraula. 

Comenta que, atès que si no existeix acord pel que fa a l’aprovació definitiva del ROC 
entre els dos partits majoritaris no existeix la majoria absoluta que permeti la seva 
aprovació, anuncia que el seu partit s’abstendrà quan es faci la votació d’aquest punt.  

La PRESIDENTA agraeix la seva intervenció i diu que cadascú ha de votar allò que 
la seva consciència li dicti. 

Un cop tancat el debat, se fa la votació. 

No s’aprova atès que s’obté el resultat de catorze vots a favor (PSOE i Bloc per 
Mallorca), cap vot en contra i desset abstencions (PP i UM) i, consegüentment, no 
s’obté la majoria del nombre legal de membres de la Corporació. 
 
 
PUNT 15. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE 
SUBVENCIONS DEL DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA PER A L'ANY 
2011  

Es dóna compte de la proposta del conseller executiu del Departament de Presidència 
que diu: 

Atès que des del Departament de Presidència s’ha demanat la creació de dues noves partides 
pressupostàries mitjançant un crèdit extraordinari. 

Atès que aquestes modificacions afecten al Pla Estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a 
l'any 2011 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 

1. Modificar el Pla Estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a l'any 2011 en els següents 
apartats, d’acord amb el que s’indica a continuació: 

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA  

DIRECCIÓ INSULAR DE RELACIONS CIUTADANES 

Afegir, 

“Objectius específics per destinatari o convocatòria 

7. Federació de Penyes Mallorquinistes 

Afavorir el moviment social, cultural i esportiu a la nostra Illa. 

Facilitar els desplaçaments dels aficionats residents als municipis de la Part Forana a l’estadi de Son 
Moix. 



 149

Efectes prevists 

5. Federació de Penyes Mallorquinistes 

Entitats beneficiaries de la subvenció: 1  
Particulars beneficiaris de les subvencions (indirectament): 16.800 
Activitats finançades total o parcialment: 21 

Pressupost previst 

Partides nominatives 

00.92440.48901, Federació de Penyes Mallorquinistes: 40.000,00 €” 

DIRECCIÓ INSULAR DE RELACIONS INSTITUCIONALS 

Allà on deia 

“Pressupost previst 

00.92430.489XX, Bisbat de Mallorca: 4.000 €” 

Ha de dir 

“Pressupost previst 

00.92430.78001, Bisbat de Mallorca: 4.000 €” 

 

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

 

 
PUNT 16. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE 
SUBVENCIONS DEL DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA PER A L'ANY 
2011  

Es dóna compte de la proposta del conseller executiu del Departament de Presidència 
que diu: 

Atès que des del Departament de Presidència s’ha demanat la creació de una nova partida 
pressupostària mitjançant un crèdit extraordinari. 

Atès que aquestes modificacions afecten al Pla Estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a 
l'any 2011 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 

1. Modificar el Pla Estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a l'any 2011 en els següents 
apartats, d’acord amb el que s’indica a continuació: 

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA  

DIRECCIÓ INSULAR DE RELACIONS CIUTADANES 

Afegir, 



 150

“Objectius específics per destinatari o convocatòria 

8. Associació de Persones Majors d’Alaró 

Suport a l’obra “Modificacions i millores introduïdes en l’execució de l’obra Centre per a persones 
majors d’Alaró” per tal destinar-lo a la realització d’actuacions dirigides a la promoció de condicions 
de vida saludables i la creació de programes específics de caràcter preventiu i de rehabilitació. 

Efectes prevists 

6. Associació Persones Majors d’Alaró: 

- Núm. total d’entitats/associacions beneficiàries de subvenció: 1 
- Núm. tal de persones beneficiàries (indirectament): 500 
- Activitats finançades total o parcialment: 1 

Pressupost previst 

Partides nominatives 

60 23200 7xxxx, Associació Persones Majors d’Alaró: 12.000,00 €” 

 

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

 

DEPARTAMENT DE TERRITORI 

PUNT 17.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA D’ACTIVITATS 
DE L’ANY 2010, DE L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT 
URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA 

Es dóna compte de la proposta de la consellera executiva del Departament de Territori 
que diu: 

Atesa l’elaboració de la Memòria d’activitats de l’any 2010, de l’Agència de protecció de la legalitat 
urbanística i territorial de Mallorca 

Atès que el Consell de Direcció de l’Agència en data 8 de març de 2010, va adoptar l’acord 
d’aprovació de la Memòria d’activitats de l’any 2010, amb caràcter previ a l’aprovació que correspon 
al Ple de Consell Insular de Mallorca, la Consellera Executiva de Territori eleva al Ple del Consell 
Insular de Mallorca la següent  

PROPOSTA D’ACORD 

1r.- Aprovar la Memòria d’activitats de l’any 2010, de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística 
i territorial de Mallorca, que figura com a annex. 

2n.- Comunicar el present acord al ajuntaments amb competències delegades.  

 

S’aprova per unanimitat. 
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DEPARTAMENT DE CULTURA I PATRIMONI 

PUNT 18. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE 
SUBVENCIONS DEL CONSELL DE MALLORCA PER A L'ANY 2011 

Es dóna compte de la proposta del conseller executiu del Departament de Cultura i 
Patrimoni que diu: 

El fet que enguany s’hagi prorrogat el pressupost de l’any anterior, excepte en els capítols 6 i 7, ha 
obligat a realitzar les oportunes modificacions al pressupost del Departament de Cultura i Patrimoni del 
Consell de Mallorca per a l’any 2011. 

Atès que el Departament de Cultura i Patrimoni necessita incloure al seu Pla Estratègic les partides 
corresponents al conveni amb l’Ajuntament de Pollença per a l’adquisició del Casal Llobera amb 
l’import de 100.000,00 € a la partida pressupostària 20.33430.76206, per l’adquisició de la casa del 
poeta Miquel Costa i Llobera. I el conveni amb el Jardí Botànic de Sóller obert al públic l’any 1992 
com a centre de conservació, recerca i aprenentatge de la flora mediterrània i especialment de la flora 
baleàrica amb l’import de 21.040,35 € a la partida 20.33490.78906. 

Atès que entre els objectius generals de la Direcció Insular de Patrimoni Històric, hi ha el de donar 
suport a les iniciatives en favor de la conservació del patrimoni històric i de la seva valoració social i 
s’ha acordat realitzar una convocatòria en el marc de les competències assumides pel Consell Insular de 
Mallorca en matèria de Patrimoni Històric i seguint el manament de la Llei 12/1998, de 21 de 
desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears, la qual, en el Títol IX, tracta les mesures de 
foment i difusió. Entre les de foment s’hi troba la inversió cultural en forma d’ajuts a la conservació, la 
restauració, la millora i la posada en valor del patrimoni històric. Concretament, l’objecte d’aquesta 
convocatòria és promoure les intervencions arqueològiques i/o paleontològiques en jaciments de 
l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca, amb la finalitat de fomentar-ne el seu estudi, investigació, 
coneixement i difusió. 

La convocatòria esmentada preveu les intervencions arqueològiques i/o paleontològiques sobre 
jaciments de reconeguda importància que venen directament promogudes pels  professionals del món 
de l’arqueologia i/o paleontologia en general, fomentant així una major participació en la investigació 
científica dels nostres jaciments. 

D’altra banda, el Consell de Mallorca ha d’atendre les obligacions contretes anteriorment, tal com el 
crèdit bancari signat l’any 2003 fins l’any 2015 pel Consorci de la Ciutat Romana de Pollentia (del qual 
el Consell de Mallorca es copatró) per adquirir el Casal Can Domenech, futura seu del Consorci 
esmentat. L’import compromès que s’ha de fer front  l’any 2011 són 22.350 €. 

El casal de can Domenech d’Alcudia constitueix un dels millors exemples de l’arquitectura d’aquest 
municipi. Juntament amb aquests valors arquitectònics, Can Domenech també presenta importants 
valors culturals per haver estat vinculat a la Fundació Bryant, impulsora de l’arqueologia de la l’illa. 
Aquest casal és important per haver constituït un focus de cultura en les dècades centrals del segle XX i 
pels propis valors monumentals. Es troba dins el conjunt històric d’Alcúdia, declarat Bé d’Interès 
Cultural el 20/07/1974 pel Decret 2141/1974 (BOIB núm. 181, de 30-07-74) i declaració de nova 
delimitació del conjunt històric de la ciutat d’Alcúdia a la sessió ordinària del Ple de 6/02/06 (BOIB 
núm. 36 de 11-03-2006). La seva habilitació com a seu del Consorci de la Ciutat Romana de Pollentia 
significarà la consolidació d’aquesta entitat, ara per ara la més important i de més tradició en la cura 
d’aquesta part extraordinària del patrimoni cultural de Mallorca que és el patrimoni arqueològic. 

Quant a aquest casal, dir que està previst fer una reforma que té un pressupost de licitació de 
1.352.383,41€. Es compta amb un finançament de les obres d’un 60% (811.430,05€) pel Ministeri de la 
Vivenda, com s’estipula en el protocol general formalitzat entre el Consorci i el Ministeri l’any 2007. 
L’altre 40% (540.953,36€) restant l’assumeix el Consorci, el qual està format per tres administracions 
(Ajuntament d’Alcúdia, Conselleria d’Educació del Govern Balear i Consell de Mallorca) i les tres 
assumeixen aquest cost a parts iguals en les anualitats 2011 i 2012. Si les administracions consorciades 
no responen a aquest compromís es perdrà la subvenció ministerial. L’import que ha d’aportar el 
Consell de Mallorca són: per l’anualitat 2011 l’import de 111.685,18 € i per l’anualitat 2012 l’import 
de 68.632,60 €. 
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Atès que aquestes modificacions afecten al Pla Estratègic de Subvencions del Consell de Mallorca per 
a l'any 2011 i es considera adequat reflectir la nova situació produïda, el conseller executiu del 
Departament de Cultura i Patrimoni 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 2011 en el 
sentit següent: 

DEPARTAMENT DE CULTURA I PATRIMONI 

Direcció Insular de Cultura 

Promoció Cultural. Programa 33430 

A l'apartat, “Objectius específics per destinatari o convocatòria” afegir el següent: 

Subvencions nominatives de capítol 7 

1. Conveni amb l’Ajuntament de Pollença per a l’adquisició del Casal Llobera 

Termini d’execució 

Subvencions plurianuals 

El termini d’execució dels objectius que pretenen assolir les subvencions que s’indiquen a continuació 
és plurianual. 

Pressupost previst 

Capítol 7 

20.33430.76206, Conveni Ajuntament Pollença adquisició Casal Llobera (2005-2014): 100.000 € 

Infraestructures culturals (Capítol 7) 

- Conveni Ajuntament de Pollença Adquisició Casal Llobera (2005-2014) 

Justificació exclusió principis de publicitat i concurrència  

20.33430.76206 Conveni Ajuntament Pollença adquisició Casal Llobera (2005-2014). Adquisició de la 
casa del poeta, traductor, orador i prosista mallorquí Miquel Costa i Llobera (1854-1922) considerat 
una de les figures cabdals de l’anomenada Escola Mallorquina. 

Es tracta, per tant, de subvencions a entitats que els objectius de les quals coincideixen amb els 
objectius del Consell de Mallorca pel que fa a la promoció de la cultura pròpies, es tracta de entitats 
úniques en el seu camp d’activitat. 

Fonts de finançament 

Per al finançament d’aquestes subvencions es farà servir el pressupost propi del Consell de Mallorca. 

SEGON- Modificar el Pla Estratègic de Subvencions del Consell de Mallorca per a l'any 2011 en el 
sentit següent: 

DEPARTAMENT DE CULTURA I PATRIMONI 

Direcció Insular de Cultura   
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Cultura. Programa 33490  

Dins l'apartat, “Objectius específics per destinatari” 

A l'apartat, “Subvencions nominatives de capítol 7” afegir el següent punt: 

2. Subvenció Jardí Botànic de Sóller 

A l'apartat, “Pressupost previst”, Aplicacions nominatives, Capítol 7 afegir el següent punt: 

20.33490.78906, Subvenció Jardí Botànic de Sóller: 21.040,35  € 

A l'apartat, “Pressupost previst”, “Aplicacions nominatives”, “Justificació exclusió principis de 
publicitat i concurrència” afegir el següent punt: 

20.33490.78906, Subvenció Jardí Botànic de Sóller. El Consell de Mallorca forma part integrant de la 
Fundació Jardí Botànic de Sóller 

Es tracta, per tant, de subvencions a una entitat que els objectius de les quals coincideixen amb els 
objectius del Consell de Mallorca pel que fa a la promoció de la cultura pròpia, es tracta de entitats 
úniques en el seu camp d’activitat. 

TERCER - Modificar el Pla Estratègic de Subvencions del Consell de Mallorca per a l'any 2011 en el 
sentit següent: 

Direcció insular de Patrimoni Històric 

Dins l’apartat “Convocatòries”: 

A l'apartat, “ Objectius generals” afegir el següent punt: 

Quant al patrimoni arqueològic i paleontològic, ajudar a la seva investigació en la mesura que els béns 
que el conformen són la base d’estudis arqueològics i històrics; conservar-los per assegurar aquesta 
utilització per al futur, així com el seu ús cultural. 

A l’apartat “Objectius específics de cada convocatòria” afegir el següent punt: 

2. Convocatòria de subvencions per a les intervencions arqueològiques i/o paleontològiques 

Publicar una convocatòria per ajudar als  professionals del món de l’arqueologia i/o paleontologia en 
general, fomentant així una major participació en la investigació científica dels nostres jaciments. 

A l’apartat “Efectes prevists” afegir el següent punt: 

Convocatòria de subvencions per a les intervencions arqueològiques i/o paleontològiques. 
Núm. total de participants i beneficiaris: Entre 7 i 11 
Ajuts a la investigació arqueològica i recuperació dels jaciments. 

A l’apartat “Pressupost previst” afegir: 

20.33610.78900. Convocatòria cons. i restauració béns particulars. 120.000,00 € 

QUART- Modificar el Pla Estratègic de Subvencions del Consell de Mallorca per a l'any 2011 en el 
sentit següent: 

Direcció insular de Patrimoni Històric 

SUBVENCIONS NOMINALS I FINALISTES  

A l'apartat  "Objectius específics per destinatari", afegir els següents punts: 
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2. Subvenció pluriennal al Consorci de Pollentia per a l’adquisició del que fou la seu de la Fundació 

Bryant. 

-Establir la seu de la fundació en el lloc més adient per aquest fi, el casal on s’havien organitzat les 
campanyes arqueològiques de la Fundació Bryant 

-Contribuir a la conservació del conjunt històric d’Alcúdia, assegurant l’ús cultural d’un dels casals de 
més interés. 

3. Subvenció biennal al Consorci de Pollentia per a la reforma del que fou la seu de la Fundació 

Bryant. 

Contribuir a la conservació de l’immoble per el seu valor històric 

A l'apartat  “Pressupost previst”, afegir el següent punt com a tercer paràgraf: 

20.33610.76700. Aportació seu Consorci de Pol·lentia. 134.035,18 € 

Justificació de l’exclusió dels principis de convocatòria pública i lliure concurrència 

L’actuació a què es destina aquesta aplicació pressupostària és necessària perquè el Consorci de la 
ciutat romana, sorgit de la voluntat de tres administracions públiques, pugui acomplir els seus objectius 
científics i administratius des d’una seu degudament  acondicionada.  

En aquest moment aquesta actuació es vehicula a través d’un conveni signat entre el Ministeri de la 
Vivenda i el Consorci de Pollentia. adreçat expressament  a la realització de l’obra de recuperació de 
Can Domenec. En aquest instrument el Ministeri de Vivenda  s’atribueix l’execució de l’obra  i, per 
això, sí que  haurà hagut d’instruir l’expedient de contractació amb els deguts requisits de publicitat i 
lliure concurrència necessaris per a la assignació de fons públics. El conveni contempla una 
col·laboració financera en què el Consorci aporta el 40% del pressupost, i el Ministeri aporta el 60%. 
Naturalment, aquest règim de col·laboració no permet sotmetre les aportacions de cada consorciat a la 
publicitat i lliure concurrència, ja que en  podria resultar la inviabilitat del conveni. 

Amb independència de la justificació pel lligam contret amb el Ministeri de la Vivenda i les altres 
institucions consorciades, l’exempció de publicitat i lliure concurrència es justifica per la importància 
de l’entitat, pel fet de ser un element insubstituïble en la trajectòria de l’arqueologia mallorquina  i pels 
seus objectius fundacionals.  També s’han de valorar el fet que l’edifici que es vol restaurar és el lloc 
des d’on la Fundació Bryant i actualment el Consorci, han desplegat la seva tasca magistral en 
l’executòria de  l’arqueologia a Mallorca. 

 

El Sr. FONT (conseller executiu de Cultura i Patrimoni) intervé per explicar en què 
consisteix aquesta modificació del Pla Estratègic. Bàsicament són 4 subvencions de 
les quals ja han estat fetes, en el seu moment, les modificacions pressupostàries 
pertinents. Algunes en aquest Ple i altres via decret de Presidència. 

La primera d’elles consisteix en la aportació al conveni amb l’Ajuntament de Pollença 
per a l’adquisició del casal de Can Llobera. És un pluriennal que va començar l’any 
2005, acabarà l’any 2014 i suposa una aportació de 100.000 euros. 

La segona subvenció és l’aportació al Jardí Botànic de Sóller, del qual el Consell de 
Mallorca n’és membre de la Fundació, i s’atorga perquè les finalitats d’aquesta 
Fundació coincideixen amb els objectius del Consell de Mallorca pel que fa a la 
programació de la nostra cultura. En aquest cas són 21.040,35 euros. 

La tercera part d’aquesta modificació del Pla Estratègic fa referència a dotar la partida 
de pressupost propi de 2011 per poder convocar les subvencions d’intervencions 
arqueològiques o paleontològiques, és a dir, les excavacions. Són 120.000 euros i ho 
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fan ara perquè les excavacions normalment es duen a terme durant l’estiu i, si la 
convocatòria no estigués preparada ara, llavors els ajuntaments interessats no les 
podrien tirar endavant. 

La darrera és la subvenció pluriennal al Consorci de Pol·lèntia per a la reforma de Can 
Domenech. L’esmentat Consorci té un acord amb el Ministeri de l’Habitatge en virtut 
del qual el Consorci finança un 40% del cost de la reforma i el Ministeri en finança el 
60% restant. El 40% del Consorci li correspon, a parts iguals, a cada un dels tres 
membres que són l’Ajuntament de Pollença, el Govern de les Illes Balears i el Consell 
de Mallorca. En aquest cas l’aportació és de 134.035,18 euros. 

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

 

PUNT.- 19 PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE 
REGULACIÓ DE L’ÚS DE LA LLENGUA CATALANA EN L’ÀMBIT DE 
COMPETÈNCIA DEL CONSELL DE MALLORCA 

Es dóna compte de la proposta del conseller executiu del Departament de Cultura i 
Patrimoni que diu: 

ANTECEDENTS 

En data 2 de maig de 1989, el Ple del Consell Insular de Mallorca va aprovar definitivament el 
Reglament de Regulació de l’ús de la llengua catalana en l’àmbit de competència del Consell de 
Mallorca. 

Els més de vint anys transcorreguts des de l’aprovació d’aquest Reglament, han deixat endarrerit aquest 
instrument de gestió de l’oficialitat de la llengua pròpia per la qual cosa ha arribat el moment 
d’actualitzar-lo.  

El Reglament constitueix el desplegament dels articles 6.1 i 9.3 de la Llei 3/1986, de normalització 
lingüística a les Illes Balears, en els quals s’estableix que el català és la llengua pròpia de les Illes 
Balears, i, com a tal, ho és també de l’Administració. Per tant, també és la llengua pròpia dels consells 
insulars, que han de regular l'ús de la llengua catalana dins l'àmbit de la seva competència d'acord amb 
els principis i les normes d'aquesta Llei. Tot això d’acord amb el que s’estableix en l’article 3 de la 
Constitució i l’article 3 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears.  

Atesa la Memòria justificativa de la directora insular de Política Lingüística, atès l’informe tècnic del 
cap del Servei de Normalització Lingüística i vist l’informe favorable sobre els aspectes jurídics del 
Reglament, aquest 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, aprovat pel Ple de 2 de juliol de 
2001, 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. Aprovar inicialment les modificacions del Reglament que regula l’ús de la llengua catalana al 
Consell de Mallorca que es detallen a l’informe del cap del Servei de Normalització 
lingüística i que figuren com a annex d’aquesta proposta. 

2. Obrir un termini d’informació pública, amb un anunci previ al Butlletí Oficial de les Illes 
Balears i en el tauler d’edictes de la Misericòrdia, pel termini de trenta dies,  perquè les 
persones interessades en puguin examinar l’expedient i formular reclamacions, objeccions i 
observacions. 
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3. Concedir audiència prèvia a les associacions veïnals i de defensa de les persones 
consumidores i usuàries establertes en l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca que estiguin 
inscrites en el Registre Insular d’Entitats de Participació Ciutadana del Consell de Mallorca 
i les finalitats de les quals guardin relació directa amb l’objecte del Reglament. 

Si no es presenta cap reclamació o suggeriment, l'acord inicialment adoptat s'ha d'entendre 
definitivament aprovat sense necessitat d'un nou acord exprés. 

Tot això conformement amb  l’article 102 de la Llei  20/2006, municipal i de règim local de les Illes 
Balears, 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.  

La modificació del Reglament no entrarà en vigor fins que no se n’hagi publicat completament el text i 
hagi transcorregut el termini previst a l’art. 65,2 L 7/1985 de 2 abril (art. 103 de la Llei 6/2006, 
municipal i de règim local de les Illes Balears i 196.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, que 
aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals). 

ANNEX DE MODIFICACIONS AL REGLAMENT DE REGULACIÓ DE L’ÚS DE LA LLENGUA 
CATALANA EN L’ÀMBIT DE COMPETÈNCIA DEL CONSELL DE MALLORCA 

Article 2 

S’hi afegeix el paràgraf següent: 

Les persones físiques o jurídiques que gestionin serveis públics d’àmbit insular, bé sigui per concessió 
administrativa o per qualsevol altra fórmula de les regulades en la normativa de règim local o 
autonòmic, també es regeixen pels mateixos criteris, i així s’ha de fer constar en els documents 
contractuals. Els respresentants del Consell han de tenir cura perquè en els ens i en les activitats en què 
participi mitjançant convenis, consorcis o altres fórmules de convinença, s’hi apliquin els criteris 
establerts en aquest Reglament. 

Article 7 

S’hi afegeix el paràgraf següent: 

L’aplicació de les tècniques informàtiques a les feines administratives s’ha de fer d’acord amb les 
disposicions d’aquest reglament, tant en l’ús de la llengua com en la llengua del programari, les 
interfícies i, en general tots els actes comunicatius que es realitzen per mitjà d’aparells informàtics, de 
telèfon, missatges de veu enregistrats, faxos, impressores i altres aparells d’aquest estil.  

La llengua oral i escrita de les màquines expenedores de tiquets o entrades begudes, o menjar, ha de ser 
normalment la catalana, llevat que no n’hi hagi de disponibles al mercat.  

Article 8 

Nova redacció: 

8.1. En els contractes administratius pels quals el Consell encarrega a tercers estudis, projectes, treballs, 
obres, subministraments o serveis, s’hi ha de fer constar una clàusula en la qual s’ha d’especificar que 
tota la documentació corresponent a aquests contractes, s’ha de lliurar almenys en llengua catalana; i 
que l’empresa contractista, i si escau les subcontractistes, han d’emprar almenys el català en les seves 
relacions amb l’administració del Consell derivades de l’execució del contracte. 

8.2. Igualment, han d’emprar almenys el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de 
comunicacions orals i escrites que es derivin de l’execució de les prestacions del contracte. Aquests 
requisits han de constar detalladament, adequats a cada tipus de contracte, en els plecs de condicions 
dels contractes administratius que s’aprovin.  
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8.3. En el cas d’incompliment de les previsions dels apartats anteriors, que es consideren obligacions 
contractuals de caràcter essencial,  es podrà: 

a) Resoldre el contracte per incompliment culpable segons l’article 206.g) de la Llei 30/2007, de 
contractes del sector públic, la qual cosa comporta la inhabilitació per licitar durant el termini 
de dos anys en qualsevol procediment públic de licitació conformement a l’article 49.2.e de la 
Llei 30/2007, de contractes del sector públic. 

b) Continuar l’execució del contracte amb la imposició d’una penalitat equivalent al deu per cent 
del pressupost d’adjudicació, conformement a l’article 196. 1 de la Llei 30/2007, de contractes 
del sector públic. 

Una d’aquestes dues opcions s’ha d’incloure expressament en el plec de clàusules administratives 
particulars. L’opció triada s’ha de justificar en funció de la gravetat que implicaria l’incompliment en 
funció de la naturalesa del contracte. 

8.4. La persona que designi l’Administració per fer el seguiment de l’execució del contracte ha de tenir 
en compte, a més dels aspectes tècnics, els requeriments derivats de l’aplicació de les clàusules 
lingüístiques del contracte.  

Article 24  

Nova redacció primer paràgraf:  

El Consell de Mallorca ha de fer constar, a la relació de llocs de treball, el nivell de coneixement de 
català requerit per ocupar cadascun dels llocs de feina, segons  criteris de proporcionalitat amb el 
contingut lingüístic de les tasques de cada plaça, és a dir, els nivells prevists al Reglament que regula 
l’exigència de coneixement de llengua catalana en els procediments selectius d’accés a la funció 
pública i ocupar llocs de feina que es convoquin en l’àmbit de l’Administració de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears, (Decret 114/2008, de 17 d'octubre, BOIB, 23 d’octubre 2008, núm. 
150).  

Se substitueix el segon paràgraf:  

El Consell de Mallorca ha d’organitzar cursos de català per a tot el personal al seu servei, amb 
l’objectiu de millorar el coneixement i l’ús de la llengua tant en la redacció d’escrits com en les 
comunicacions orals. 

La formació professional del personal funcionari o laboral s’ha de fer en llengua catalana. 

S’hi afegeix el paràgraf següent: 

Quan el Consell de Mallorca contracti amb una empresa que hagi de posar personal a fer feina al 
Consell, aquest personal també ha de tenir el nivell adequat de llengua catalana d’acord amb els criteris 
establerts. 

Article 32 

Substituir: 

On diu teatral ha de dir: cultural; i on diu Teatre Principal, ha de dir: diverses entitats dependents o 
vinculades. 

Article 36  

Nova redacció primer paràgraf: 

A proposta de la Direcció Insular de Política Lingüística, el Consell ha de crear una comissió formada 
per representants de tots els departaments del Consell de Mallorca que, a través del Servei de 
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Normalització Lingüística, assumirà el seguiment, l’avaluació de l’aplicació i l’actualització d’aquest 
Reglament. La citada comissió ha de concretar l’avaluació en forma de dossier anual —que ha de ser 
objecte d’edició—, en què s’ha de reflectir l’estat d’aplicació del Reglament amb inclusió dels 
progressos, les mancances i les propostes de millora. 

Afegir disposició addicional. 

Les queixes i els suggeriments dels administrats en matèries relatives a l’exercici dels drets lingüístics 
en les seves relacions amb el Consell de Mallorca es canalitzen a través de la Direcció Insular de 
Política Lingüística. 

 

El Sr. FONT (conseller executiu de Cultura i Patrimoni) comenta que avui duen a Ple 
una proposta d’actualització del Reglament de l’ús de la llengua catalana en l’àmbit 
de competència del Consell de Mallorca. 

Ja fa més de 20 anys que a la casa es va aprovar un Reglament d’ús de la llengua 
catalana proposat, segons ha pogut veure a l’expedient, pel Partit Popular i que va ser 
aprovat per unanimitat. 

El seu objectiu ara, amb aquesta petita modificació, és sobretot actualitzar aquest 
Reglament atès que la nostra societat, després de tant de temps, ha canviat molt i, per 
tant, també han canviat les necessitats de la casa així com també les tecnologies que 
s’hi utilitzen. 

Vistes aquestes circumstàncies, creu que es feia imprescindible el fet de plantejar-se 
dur a Ple aquesta modificació del Reglament. Inicialment, des de la Direcció Insular 
de Política Lingüística, s’ha pretès, des del primer moment, que aquestes 
modificacions es puguin tirar endavant amb consens d’igual manera que, en el seu 
dia, es va tirar endavant el Reglament. 

Per això, se’n va fer una primera proposta que es va sotmetre a les aportacions de tots 
els grups polítics de la casa –govern i oposició. A partir d’aquí i arran de l’informe de 
Secretaria General sobre la primera proposta, la Direcció Insular refà la modificació 
per tal de complir amb totes les observacions o limitacions que indicava la Secretaria 
General que s’hi havien de tenir en compte. 

Així doncs, es redacta un nou text –una nova modificació– que es torna a sotmetre a 
informe de Secretaria General. L’informe de Secretaria General és totalment 
favorable amb algunes petites observacions que han estat incorporades al text que 
avui presenten al Ple. 

Bàsicament les modificacions que presenten són que el Reglament s’estén també a les 
empreses concessionàries, com queda reflectit en l’article 2. També hi ha un munt de 
millores tècniques que no tenen més transcendència que la purament tècnica. S’hi 
incorporen també els aspectes lingüístic relacionats amb les noves tecnologies: la 
previsió de les tècniques informàtiques i altres aparells, per exemple, tot tenint en 
compte que el Reglament vigent encara parla de màquines d’escriure. També s’hi 
amplien i concreten les consideracions lingüístiques envers la contractació 
administrativa en l’article 8.  

El Sr. BOSCH (PP) manifesta que, abans d’explicar l’abstenció positiva però 
justificada del seu Grup, li voldria fer un prec, com a representant del PSM. En aquest 
sentit diu que d’igual manera que el PP li dóna una abstenció positiva però no li dóna 
suport, voldrien que, quan el PP planteja alguna iniciativa de tipus lingüístic, poder 
obtenir, almanco, la mateixa resposta. 
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Tot seguit assenyala que aprofita aquest fòrum –que en queden pocs– per posar sobre 
la taula que, quan el Partit Popular comenta la modificació del punt de caire lingüístic, 
és sabuda la contestació per part de determinades forces polítiques i, en canvi, quan 
els demanen que donin suport a un Reglament que, en primer lloc, fou aprovat per 
unanimitat; en segon lloc, diu que no coneix cap ciutadà ni cap entitat que tengui ni 
una queixa, presentada per escrit en aquesta institució, per no haver pogut ser atès 
correctament en llengua catalana. 

Aleshores manifesta que, a un mes d’acabar els plens ordinaris, dur aquesta 
modificació fa que s’hi abstenguin i els agradaria que fos més estudiada. De fet, diu 
que hi ha alguns aspectes que voldria ressenyar –perquè és un apassionat de les noves 
tecnologies i també de la llengua catalana, com a llengua pròpia– com, per exemple, 
que “la formació del personal funcionari es farà en llengua catalana amb noves 
tecnologies” considera que hauria de dir “si és possible”. 

El motiu d’aquesta puntualització és perquè creu que si ve un bon enginyer de Cisco 
System o de Palo Alto a xerrar de sistemes informàtics de darrera generació en anglès, 
si pot, l’anirà a escoltar. 

I així altres detalls que fan referència a programari. La prescripció de català al 
programari i a les tècniques informàtiques sempre hauria de ser, per exemple, si no 
quedàs més remei. Afegeix que s’estima més un bon sistema informàtic, malgrat que 
els manuals venguin en anglès o castellà, i vol que si no vénen en català també siguin 
tenguts en compte. 

També li preocupa que en el tema del concursos –i algunes altres coses– l’opció en 
català seria preferent a la tecnològica. D’igual manera altres qüestions que creu que 
no s’han de resoldre el darrer mes abans d’un canvi, o no, de la majoria d’aquesta 
institució. 

Per això, li manifesta el suport del seu Grup per tal que la modificació sigui aprovada 
inicialment però també volen deixar constància de la voluntat política, de tots els 
consensos lingüístics, tant delicats al nostre país, també que es tenguin en compte i 
justifiqui si qualcú o qualque institució havia demanat mai que es fes un canvi de 
Reglament perquè no havien estat ateses les seves sensibilitats en quant a ser atesos en 
la nostra llengua. 

El Sr. FONT assegura que aquestes modificacions, que són molt senzilles i que la més 
àmplia és la referent a la contractació –article 8– i la considera molt clara i molt 
lògica, tenint en compte les competències del Consell pel que fa a la regulació de l’ús 
de la llengua catalana. El Consell de Mallorca no té competències per regular l’ús del 
castellà –que el té una altra administració– però sí per l’ús del català. 

Insisteix en el fet que no hi han de trobar res estrany per dur la modificació a final de 
legislatura i simplement és perquè ara s’ha culminat una feina que s’estava fent des de 
fa estona. Saben que fa uns quants mesos que tenen el tema sobre la taula. 

Per altra banda, saben que ell ha cregut oportú com també des de la Direcció Insular 
procurar tancar el tema abans de les eleccions però, més que res, per tal que hi hagi 
una feina feta durant aquesta legislatura envers aquest tema. 

Reitera que es tracta purament d’una actualització senzilla. Els aspectes més 
rellevants de la modificació són les compresos en l’article 8 i insisteix que el seu 
Departament sempre està disposat a dialogar i a arribar a consensos, com també ho 
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han fet en aquesta ocasió i, per això, els demana el suport a la modificació d’aquest 
Reglament. 

El Sr. BOSCH diu que li dóna tot el suport que li pot donar i és evidentment fins allà 
on el Partit Popular considera que pot arribar. 

Persevera en el fet que hi ha detalls sobre tecnologies i llengua catalana que es 
podrien millorar i, per això, pot comptar amb l’abstenció positiva del PP però no amb 
un vot favorable perquè hi ha coses que no comparteixen. 

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

 

PUNT 20.- PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIÓ COM A BÉ 
CATALOGAT A FAVOR DE L’ESCAR D’EN FARGAS O DES DURAIS 
(CALA BARQUES, CALA SANT VICENÇ), POLLENÇA. 

Es dóna compte de la proposta del conseller executiu del Departament de Cultura i 
Patrimoni que diu: 

A la vista que, mitjançant l’acord de data 2 de juliol d’abril de 2010, la Comissió Insular d’Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar la incoació de l’expedient de 
declaració com a Bé Catalogat a favor de l’escar d’en Fargas o des Durais (Cala Barques, Cala Sant 
Vicenç), Pollença.  

A la vista que, mitjançant acord de data 25 de febrer de 2011, la Comissió Insular 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 22 de març de 2011, de la tècnica cap de la Secció 
Jurídicoadministrativa de la Direcció Insular 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, aquest Conseller Executiu de Cultura i Patrimoni 
eleva al Ple la següent proposta d’ACORD: 

I. Estimar parcialment l’al·legació presentada pel Sr. José Maria Paredes Fargas amb entrada en 
l’oficina de Correus el 13 de maig de 2010 i en el Registre General del CIM el 18 de maig de 2010, 
amb el número 14286, en el sentit de substituir la darrera frase de la Memòria històrica:  

Al llarg d’aquest temps, l’escar ha estat explotat per la família dels Durais. 

Per la següent frase 

Al llarg d’aquest temps, l’escar ha estat explotat per la família Fargas i esporàdicament per la dels 

Durais. 

En base a l’informe conjunt del tècnic de patrimoni etnològic i la cap de la secció jurídica i 
administrativa, ambdós de la Direcció Insular de Patrimoni Històric, de dia 9 de febrer de 2011, el qual 
com a motivació s’adjunta i forma part integrant del present acord. 

II. Desestimar la resta de les al·legacions presentades pel Sr. José Maria Paredes Fargas en l’escrit amb 
entrada en l’oficina de Correus el 13 de maig de 2010 i en el Registre General del CIM el 18 de maig 
de 2010, amb el número 14286. En base a l’informe conjunt del tècnic de patrimoni etnològic i la cap 
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de la secció jurídica i administrativa, ambdós de la Direcció Insular de Patrimoni Històric, de dia 9 de 
febrer de 2011, el qual com a motivació s’adjunta i forma part integrant del present acord. 

III.  Desestimar en la seva totalitat les al·legacions presentades pel Sr. José Maria Paredes Fargas en 
l’escrit amb entrada en l’oficina de Correus el 5 d’agost de 2010 i en el Registre General del CIM el 10 
d’agost de 2010 (NRE 25445), i les al·legacions presentades pel Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marítimo, Dirección General de Sostenibilidad de las Costas y del Mar, Demarcación de 
Costas en Illes Balears, en els escrits presentats l’1 de setembre de 2010 (NRE 27222) i reiterat el 3 de 
febrer de 2011 (NRE 3651). 

En base a l’informe conjunt del tècnic de patrimoni etnològic i la cap de la secció jurídica i 
administrativa, ambdós de la Direcció Insular de Patrimoni Històric, de dia 9 de febrer de 2011, el qual 
com a motivació s’adjunta i forma part integrant del present acord. 

IV. Declarar com a Bé Catalogat l’escar d’en Fargas o des Durais (cala Barques, cala Sant Vicenç), del 
terme municipal de Pollença, la descripció del qual figura a l’informe tècnic de data 15 de juny de 
2010, que s’adjunta i forma part integrant del present acord. 

V. 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.  

VI. Aquest acord s’ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al Boletín Oficial del Estado, 
s’ha d’anotar al Catàleg Insular de Patrimoni Històric de Mallorca i comunicar-ho a la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears perquè procedeixi a la seva anotació al Catàleg General del Patrimoni 
Històric de les Illes Balears  

VII. Aquest acord s’ha de comunicar als interessats, a l’Ajuntament de Pollença i al Govern de les Illes 
Balears. 

 

S’aprova per unanimitat. 

 

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 

PUNT 21. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 10 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE L’INSTITUT 
MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS DE 2011 (SUPL-01/11) 

Es dóna compte de la proposta de la presidenta que diu: 

Aquesta Presidència, per provisió de 25 de març de 2011, atenent les necessitats que s'especifiquen a la 
memòria corresponent i de les quals n'hi ha constància en els antecedents de l'expedient, ordenà la 
incoació d'un expedient de modificació de crèdits en el Pressupost de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials de 2010 prorrogat per al 2011 amb l'objecte de poder atendre despeses de caràcter social, urgent 
i sobrevingut. 

Atès que la Intervenció d'aquest Consell de Mallorca ha emès el dictamen preceptiu, 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 2ª. a l'article 177 del TRLRHL aprovat pel RD 
legislatiu 2/2004 de 5 de març, concordant amb els articles 35 a 38 del RD 500/1990, de 20 d'abril i 
amb la base 8 de les d'execució del pressupost de l’IMAS per a 2010 prorrogat per a l’exercici 2011 he 
resolt de proposar al Ple de la Corporació el següent 

ACORD: 
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PRIMER.- Aprovar l'expedient núm. 10 de modificació de crèdits en el Pressupost de l’Institut 
Mallorquí d’Afers Socials de 2011, (SUP 01/11) d'acord amb el següent detall: 

EXPEDIENT NÚM.10 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST IMAS DE 2011 

   
* SUPLEMENTS DE CRÈDITS (SUPL-01/11) 
   

Aplicació Descripció Import 
      

30·23141·48000 PRESTACIONS RENDA MÍNIMA INSERCIÓ 615.339,42 € 

30·23143·46201 AJUNTAMENTS PPB ATENCIÓ PRIMÀRIA 1.595.723,67 € 
   

TOTAL AUGMENTS PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS 2.211.063,09 € 

   
FONTS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS  
   

1) Romanent de Tresoreria 
   

Aplicació Descripció Import 
      

02·87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 2.211.063,09 € 
   

  TOTAL ROMANENT DE TRESORERIA 2.211.063,09 € 
   

TOTAL FONTS DE FINANÇAMENT PER SUPLEMENTS DE CRÈDITS 2.211.063,09 € 

Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost. 

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

 
S’aprova per unanimitat. 

 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 

PUNT 22.- PROPOSTA D'ACORD D’APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ 
D’INTENCIONS “PACT OF ISLANDS ADHESION FORM”. 

Es dóna compte de la proposta de la consellera executiva del Departament de medi 
Ambient que diu: 

Vista la declaració d’intencions “Pact of Islands Adhesion Form” annexa a la present proposta. 

Atès que en virtut de l’article 31.2.e) del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple 
en sessió celebrada el dia 8 de març de 2004 (publicat al BOIB núm. 38, de 16 de març de 2004), “els 

consellers executius, com a caps dels seus departaments, exerceixen amb caràcter genèric les següents 

atribucions, que inclouen la facultat de dictar actes administratius que afectin a tercers: ...e) Preparar 

i proposar al Ple, a la Comissió de Govern, al Consell Executiu i a la Presidència del Consell 

l’adopció dels acords escaients respecte de les matèries atribuïdes al seu departament, i d’acord amb 

la competència de cada òrgan esmentat”. 
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Atès el que es disposa en l’apartat a del punt 2 del Decret d’Organització del Consell de Mallorca, 
aprovat per la Presidenta dia 19 de febrer de 2010 (BOIB núm. 35, de 4 de març de 2010), d’acord amb 
el qual cada una de les conselleres i dels consellers executius del Consell de Mallorca té la facultat de 
representar el departament. 

Per tot el que s'ha exposat, la Consellera Executiva del Departament de Medi Ambient eleva al Ple la 
següent proposta d' 

ACORD 

Aprovar la declaració d’intencions “Pact of Islands Adhesion Form” annexa a la present proposta. 

 

PACT of ISLANDS ADHESION FORM 

- Yo, [Nombre del representante de la Isla]  [cargo] del [Nombre de la Institución] le comunico 
que el [Consejo o entidad decisoria equivalente de la Isla] decidió en la reunión de fecha .... 
designarme como signatario del Pact of Islands, con pleno conocimiento de todos los 
compromisos que conlleva, en particular:   

- Ir más allá de los objetivos establecidos por la UE para el 2020, de reducir las emisiones de 
CO2 en nuestros respectivos territorios al menos en un 20%;   

- Presentar Planes de Acción Energéticos Sostenibles en las Islas, incluyendo un Inventario de 
Emisiones de Referencia que especifique cómo se alcanzarán los objetivos, durante el año, a 
partir de la fecha que se  menciona más abajo; 

- Presentar un Informe de ejecución al menos cada dos años a partir de la presentación del Plan 
de Acción, para su evaluación, seguimiento y verificación; el primer Informe de ejecución 
será presentado antes de la finalización del proyecto ISLE-PACT.   

- Organizar Días de la Energía, en cooperación con la Comisión Europea y con otros grupos de 
Interés, permitiendo a los ciudadanos beneficiarse directamente de las oportunidades y 
ventajas que ofrece un uso más Inteligente de la energía, e informar regularmente a los medio 
de comunicación locales sobre el desarrollo del plan de acción: 

- Asistir y contribuir a los eventos organizados por Instituciones Europeas relativos al Pact of 
Islands y al Covenant of Mayors.  

- Movilizar Inversiones en energía sostenible en nuestros respectivos territorios, dentro del 
marco del proyecto ISLE-PACT.  

Firma 
Nombre de la autoridad 
Dirección de la autoridad  
Población del territorio 
Fecha 
Persona de contacto:  
e-mail 
Teléfono 

CONSIDERANDO, que el grupo científico más respetado de la comunidad internacional, el Inter-

Governmental Panel on Climate Change (IPCC), confirma que el cambio climático es una realidad y 
que la mayor responsabilidad de ello recae en el uso de energía para actividades humanas; 

CONSIDERANDO, que la UE adoptó el 9 de Marzo de 2007 el paquete de Energía para Cambiar el 
Mundo, comprometiéndose unilateralmente a reducir sus emisiones de CO2 en un 20% en el 2020, 
como resultado de incrementar en un 20% la eficiencia energía junto con un 20% de recursos de 
energía renovables (RES);  



 164

CONSIDERANDO, que el “European Union Action Plan for Energy Efficiency: Realising the 

Potential” incluye como prioritario la creación de un “Covenant of Mayors”; 

CONSIDERANDO que el Covenant of Mayors ha sido ejecutado con éxito y proporciona una guía 
para la iniciativa del Pact of Islands;  

CONSIDERANDO que el Comité de las Regiones de la UE hace hincapié en la necesidad de unir las 
fuerzas locales y regionales que, como gobierno multinivel es una herramienta efectiva para aumentar 
la eficacia de las acciones a tomar contra el cambio climático; 

CONSIDERANDO que normalmente, las islas son altamente dependientes del combustible fósil 
importado, tienen restricciones para acceder a las redes de energía continentales y deben afrontar 
elevados gastos de combustible, lo que provoca una limitación para el desarrollo socioeconómico. 
aunque también es una oportunidad para la investigación y la demostración de acciones de eficiencia 
energética y energías renovables;  

CONSIDERANDO que las islas pueden contribuir al Marco de Investigación Europea como 
laboratorios para desarrollar y probar nuevas tecnologías y metodologías energéticas para reducir la 
emisión de CO2, teniendo en cuenta el principio incubador de la isla, donde los resultados y las 
variables externas son más fáciles de seguir y controlar, y también debido a los elevados costes de 
suministro de energía primaria;  

CONSIDERANDO que los territorios insulares son más vulnerables a los cambios climáticos a causa 
del elevado valor de la biodiversidad y sus frágiles ecosistemas;  

CONSIDERANDO que las acciones llevadas a cabo en las islas tienen un alto potencial multiplicador 
ya que sus resultados son más fáciles de mostrar; el turismo permite una visibilidad muy amplia y la 
proximidad de algunos territorios insulares a los mercados exteriores (África del Norte y del Este, 
América Central, Europa del Norte, etc.) es también una oportunidad para promocionar las tecnologías 
Europeas;  

CONSIDERANDO que reconocemos que las autoridades locales y regionales de las islas comparten la 
responsabilidad de la lucha contra el calentamiento global con los gobiernos nacionales y deben 
comprometerse a ello independientemente de los compromisos de cada una de las partes;  

CONSIDERANDO que el compromiso de la UE para reducir las emisiones solo sera realizable si las 
partes interesada, los ciudadanos y sus agrupaciones lo comparten;  

CONSIDERANDO que las autoridades locales y regionales de las islas, que representan la 
administración más cercana al ciudadano deben liderar la acción y mostrar ejemplo;  

CONSIDERANDO que muchas de las acciones, de demanda de energía y fuentes de energía 
renovables, necesarias para enfrentarse a los trastornos climáticos recaen en el campo de competencia 
de las autoridades insulares, y no sería alcanzable sin su apoyo político;  

CONSIDERANDO que los Estados Miembros de la UE se pueden beneficiar de las acciones 
descentralizadas a nivel local y regional para cumplir su compromiso para la reducción del efecto 
invernadero; 

CONSIDERANDO que las autoridades locales y regionales de las islas Europeas están reduciendo el 
calentamiento global a través de programas de eficiencia, incluyendo la movilidad urbana sostenible, y 
la promoción de recursos de energía renovables.  

CONSIDERANDO (referencia a la cohesión territorial); 

CONSIDERANDO que las renovables son abundantes en las islas Europeas y su desarrollo puede tener 
un impacto significativo para paliar las desventajas estructurales permanentes en las islas y producir 
beneficios importantes en las condiciones sociales y económicas de las islas;  
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CONSIDERANDO la Directiva 2009.28/EC : “(44) La coherencia entre los objetivos de esta Directiva 
y otra legislación medioambiental de la Comunidad debe estar asegurada. Particularmente, durante los 
procesos de evaluación, planificación y legislación de las instalaciones para energía renovable, los 
Estados Miembros deben tener en cuenta la legislación medioambiental de la Comunidad y la 
contribución aportada por los recursos de energía renovables hacia los objetivos del cambio climático y 
medioambiental, en especial cuando se compara con las instalaciones de energía no renovables” 

COMPROMISOS 

NOSOTROS, LÍDERES POLÍTICOS SIGNATARIOS DE LAS COMUNIDADES DE LAS ISLAS 
EUROPEAS, NOS COMPROMETEMOS A,  

Ir más allá de los objetivos establecidos por la UE para el 2020, reduciendo las emisiones de CO2 en 
nuestros respectivos territorios al menos en un 20%, a través de la ejecución de un Plan de Acción de 
Energía Sostenible. El compromiso y el Plan de Acción será ratificado a través de nuestros respectivos 
procedimientos;  

Preparar un inventario de emisiones como base para el Plan de Energía Sostenible de la isla;  

Preparar, adoptar y presentar a la Comisión Europea a través del coordinador de ISLE-PACT un Plan 
de Energía Sostenible dentro del año siguiente a la firma formal del Pact of Islands;  

Adaptar las infraestructuras de las islas, incluyendo la asignación de recursos humanos necesarios, para 
asumir las acciones necesarias;  

Movilizar a la sociedad civil de nuestras áreas geográficas para que tomes parte en el desarrollo del 
Plan de Acción, dando una idea general de las políticas y medidas necesarias para ejecutar y lograr los 
objetivos del Plan;  

Presentar un Informe de Ejecución a la Comision Europea a través del coordinador de ISLE-PACT, al 
menos cada Segundo año después de presenter el Plan de Acción para su evaluación, seguimiento y 
verificación; el primer informe de ejecución será presentado antes de la finalización del proyecto ISLE-
PACT;  

Compartir experiencias y saber hacer con otras islas signatarias, incluyendo la participación en 
conferencias Europeas y eventos, en la dirección de innovación y desarrollo de proyectos válidos en el 
marco de la ejecución de los Planes de Energía Sostenible; 

Compartir experiencias y colaborar con la inciativa de la UE, Covenant of Mayors;  

Organizar campañas y eventos de concienciación,  locales y regionales en cooperacion con la Comision 
Europea y con otros grupos de interés clave:  

Permitir a los ciudadanos beneficiarse directamente de las oportunidades y ventajas que ofrece un uso 
más inteligente de la energía;  

Aumentar la aceptación de recursos de energía renovable por parte de las comunidades locales y 
promover la idea de un uso racional de la energía; y  

Informar regularmente a lo medios de comunicación locales del desarrollo del Plan de Acción;  

Promocionar el mensaje del Pact of Islands a nivel Europeo al aforo apropiado y en particular, alentar a 
otras autoridades isleñas a unirse al Pact of Islands;  

Movilizar inversiones en energía sostenible en nuestros respectivos territorios, en el marco del proyecto 
ISLE-PACT.  

Aceptar el cese como miembro del Pact of Islands, sujeto a notificación previa por escrito por la 
Comisión Europea en cualquiera de los siguientes casos:  
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i) Incumplimiento de la presentación del Plan de Energía Sostenible para la Isla dentro del año 
siguiente a la firma del Pacto; 

ii) Incumplimiento con el objetivo de reducción de emisiones de CO2 establecido en el Plan de Acción, 
debido a la no ejecución o ejecución insuficiente del Plan de Acción; 

iii) Incumplimiento de presentar el Informe de ejecución en dos periodos consecutivos.  

NOSOTROS, LAS AUTORIDADES DE LAS ISLAS APRECIAMOS  

Las iniciativas y acciones del Parlamento Europeo y la Comisión de la UE;  

La asistencia y el apoyo financiero, particularmente a través de la iniciativa ISLE-PACT;  

NOSOTROS, LAS AUTORIDADES DE LAS ISLAS, PEDIMOS APOYO DE  

Las administraciones centrales estableciendo esquemas de cooperación y apoyo a las infraestructuras 
incluyendo financiación para la ejecución de Planes de Acciones Sostenibles para las islas y facilitando 
las barreras no técnicas a nivel legislativo y/o regulador que puedan impedir que los proyectos de 
inversión se conviertan en rentables;   

La Comisión Europea y las administraciones nacionales para que reconozcan las iniciativas del Pact of 
Islands como prioridades estratégicas en sus respectivos programas de apoyo dentro del marco de la 
iniciativas de cambio climático.  

La Comisión Europea proporcionado el reconocimiento y la visibilidad pública de las islas adheridas al 
Pact of Islands a través del uso del logo de ISLE-PACT y la promoción a través de los medios de 
comunicación de la Comisión;   

El Banco de Inversiones Europeas o instituciones financieras similares para proyectos de financiación 
insular.  

La Comision Europea asignando fondos para asistencia técnica bajo las facilidades financieras del 
programa ELENA. La asignación de estos fondos, debería tener encuenta la especificidad de las 
regiones isleñas, asi como, las dificultades que tienen estas periferias para tener acceso directo a las 
entidades de toma de decisiones (BEI). Otros fondos (preñamos, Planes de Recuperación, etc.) pueden 
ser dirigidos para el desarrollo de proyectos en las Islas Europeas, a través de Estructuras de Apoyo 
(designadas bajo el esquema del Covenant of Mayors) y/o autoridades regionales, para facilitar la 
accesibilidad a los actores locales a esos fondos y asegurar la visibilidad de todo el proceso.   

INVITAMOS 

A otras islas y regiones de islas a unirse al Pact of Islands como una declaración de su compromiso 
político de adherirse y respetar sus objetivos.   

Otros actores locales que puedan contribuir a la realización de nuestros objetivos. 
 
 
La PRESIDENTA dóna la paraula al Sr. Francisco Fernández Ochoa, en representació 
de la Unió d’Associacions de Mallorca. 

El Sr. FERNÁNDEZ (secretari de la Unió d’Associacions de Mallorca) fa la 
intervenció següent: 

“Honorable presidenta, senyors consellers. 

La Unió d’Associacions de Mallorca exposa, davant la proposta d’acord 
d’aprovació de la declaració d’intencions Pact of Islands Adhesion Form, el 
següent: 
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Totes les iniciatives mediambientals que ens arriben a Mallorca són, i han de 
ser, benvingudes però posam de manifest la falta d’iniciatives mediambientals 
pròpies d’aquestes illes. No hi ha idees nascudes a les nostres institucions. 

El canvi climàtic és un fet. No contribuir al control climàtic quan som un destí turístic 
de primer ordre i que, per tant, es veurà afectat per aquesta realitat, seria contradictori 
amb la responsabilitat i la participació que són necessàries per afrontar aquest greu 
problema que no és només de les Illes Balears sinó que ja és mundial. 

Ara bé, hem de ser realistes. L’emissió de gasos contaminants a les Illes Balears s’ha 
incrementat exponencialment els darrers anys i això que no tenim una indústria que 
sigui contaminant. El sol fet de l’increment poblacional i del transport és suficient per 
incrementar les emissions de gasos a un punt fins ara desconegut per nosaltres. 

La dependència de l’energia elèctrica no troba una solució insular. Totes les solucions 
vénen importades de l’exterior. Des del gasoducte passant per les connexions marines 
de cable elèctric, tot és obrir mercats de subministrament que són una competència 
real per a les empreses tradicionals establertes a les Illes Balears d’explotació 
d’aquests recursos. Fins ara se’ns ha dit que volem cercar –i s’està cercant– petroli a 
la Mediterrània. 

Per tant, subscriure un pacte de no emissió, demanar esforços econòmics d’altres 
institucions que no són les insulars sinó de l’administració europea i de l’Estat, a més 
a més de dedicar els recursos humans necessaris a aquest control del medi ambient és 
completament insuficient i inoperatiu perquè, fins que no s’afronti els problemes 
mediambientals autòctons amb serietat, difícilment és creïble dedicar recursos 
materials i humans a emetre informacions de com evolucionen els problemes sense 
posar-hi remei. 

Si així és com ha de funcionar aquesta institució, així com  la dependència energètica 
de les Illes Balears funcionarà en el futur. La falta de renovació de les instal·lacions 
de producció d’electricitat, el tancament de les plantes de generació d’energia 
fotovoltaica quan s’han fet impressionants inversions i s’han donat subvencions que 
no han arribat a tenir fruit, és un problema que s’afegeix a altres problemes que són 
importants per nosaltres com, per exemple, el problema hidrològic que patim a les 
Balears per la contaminació dels aqüífers i el fet que el principal problema 
d’emissions sigui el transport aeri a Balears, la qual cosa és difícil de controlar perquè 
són emissions en trànsit dels avions i això ens dóna una idea de la falta d’efectivitat 
pràctica quan es tracta de subscriure un pacte de declaració d’intencions quan el que 
fa falta és la nostra aportació concreta al medi ambient tot incidint en la manera de 
viure, en ajudar tots els sectors productiu a Balears perquè siguin empresaris del medi 
ambient i es creï aquesta consciència individual que cadascú, quan aporta el seu 
granet d’arena, contribueix al benestar de la col·lectivitat. 

La situació geogràfica de Balears, els components naturals i els corrents d’aire que 
netegen de manera natural el medi ambient fan que aquest problema sigui encara 
suportable. De no tenir aquest privilegi d’ésser enclavament de la Mediterrània, 
difícilment podríem estar aliens a fenòmens artificials produïts per la inconsciència de 
l’home a l’hora de no veure el mal que produeix la seva activitat incontrolada. 

És per tot això que la solidaritat amb un problema que ens afecta de moltes maneres 
ens obliga a donar l’enhorabona per subscriure pactes que facin sostenible el medi 
ambient però també posa en evidència que aquesta és una feina que comença ara pels 
mallorquins i que ens obliga a posicionar-nos a nosaltres mateixos i no deixar que 
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siguin empreses i idees externes a nosaltres les que facin una feina que ens correspon 
a nosaltres mateixos fer-la. 

Tenim un enclavament natural privilegiat. Aprendre de la natura i crear propostes 
pròpies i les nostres fonts d’energia renovables i sostenibles és una responsabilitat de 
tots els mallorquins i, per tant, de les institucions que els representen. 

Moltes gràcies.” 

La Sra. TUGORES (consellera executiva de Medi Ambient) explica que la proposta 
d’avui va en la direcció que el Ple prengui l’acord que, com a institució, se subscrigui 
aquest Pacte d’Illes que és una prolongació o modalitat d’allò que s’anomena “Pacte 
dels Batles”. 

La Unió Europea, ja des de març de 2007, va prendre l’acord d’iniciar la implicació 
de les diferents administracions locals amb la problemàtica del canvi climàtic i 
l’increment d’emissions. Tenia un objectiu molt clar que és prendre mesures per tal de 
millorar l’eficiència, reduir les emissions i incrementar la independència energètica 
d’Europa. Això és el que s’anomena el paquet de mesures energia–clima del 20-20-
20. 

Aquesta iniciativa presa el març de 2007 es va desenvolupar dins el 2008 quan els 
estats membres varen prendre acords d’aquest tema i el Parlament europeu la va 
aprovar en primera lectura i, en 2009, la Comissió Europea va aprovar una directiva 
sobre temes energètics. 

El Pacte dels Batles, que és el desenvolupament d’aquest paquet d’acords energia–
clima, ja té més de 2.400 municipis d’Europa adherits i a Mallorca ja hi ha 15 
municipis que han pres acord, per part dels seus plens corresponents, per iniciar 
aquesta anàlisi i aquest procés. Aquests municipis són Capdepera, Palma, 
Puigpunyent, Santa Eugènia, Algaida, Vilafranca de Bonany i Maria de la Salut entre 
d’altres, és a dir, que ja hi ha molta implicació a nivell municipal per analitzar, des del 
punt de vista local, quina és la problemàtica energètica. 

L’illa de Mallorca té una dependència energètica exterior gairebé del 100% perquè 
d’energia pròpia només es genera la que es produeix a través d’allò que es denomina 
règim especial o energies renovables i la incineració. La resta és totalment i 
absolutament dependent de l’exterior. 

En aquest sentit, hi ha una preocupació important per aquest nivell de dependència 
energètica i també perquè la nostra manera de produir electricitat genera moltes 
emissions, molt més que la resta de l’Estat espanyol, atès que tenim molta 
dependència dels productes petrolífers i del carbó. 

Així doncs, aquí tenim la mateixa problemàtica que existeix a nivell europeu: la forta 
dependència exterior i un nivell molt important d’emissions de gasos d’efecte 
hivernacle. Per això, es fa necessari fer una anàlisi de la nostra situació energètica, en 
un sentit ampli, i de la nostra situació d’emissions. 

Assenyala que l’adhesió a aquest Pacte d’Illes ens pot servir com a forma 
d’implicació, juntament amb altres illes europees, per tal fer aquest camí. Aquesta 
adhesió compromet a fer l’anàlisi de la situació energètica i d’emissions però també 
comporta el compromís que abans de 2020 es prengui mesures per reduir el 20% del 
consum energètic, per reduir el 20% de les emissions de gasos d’efectes hivernacle i 
per incrementar la importància de les energies renovables perquè puguin arribar a ser 
el 20% del consum energètic de Mallorca. 
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Certament s’està molt lluny d’aquesta realitat perquè, en aquests moments, les 
energies renovables no representen ni un 1% del nostre consum energètic i, per tant, 
queda molt de camí per recórrer. Tal volta l’any 2020 no es podran arribar a assolir 
aquestes fites però, en qualsevol cas, considera que és prou important treballar en 
aquesta direcció i que es faci tot allò que sigui possible per avançar envers aquests 
objectius atès que el canvi climàtic és un problema global de la humanitat i Mallorca, 
com a illa, també hi pot fer la seva petita contribució. 

S’aprova per unanimitat. 

 

DEPARTAMENT D'ESPORTS, JOVENTUT I IGUALTAT 

PUNT 23.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE PLA ESTRATÈGIC DE 
SUBVENCIONS DEL CONSELL DE MALLORCA PER A L’ANY 2011 

Es dóna compte de la proposta de la consellera executiva del Departament d’Esports, 
Joventut i Igualtat que diu: 

El Departament d’Esports, Joventut i Igualtat vol donar suport a l’activitat que desenvoluparà l’any 
2011 la Fundació At. Balears. L’objecte d’aquesta subvenció és Donar suport a les actuacions 
encaminades a donar conèixer els valors que el futbol com a eina d’integració social pot suposar per a 
col·lectius menys afavorits. 

D’altra banda, el Departament d’Esports, Joventut i Igualtat vol donar suport a l’activitat que 
desenvoluparan l’any 2011 la Federació de Pares i mares d’alumnes de Mallorca (FAPA). L’objecte 
d’aquesta subvenció és donar suport a la conciliació de la vida laboral, personal i familiar a les famílies 
de la part forana de Mallorca. 

El fet de que s’hagin prorrogats els Pressuposts del Consell de Mallorca del 2010 a l’exercici 2011, ha 
provocat que no s’hagin pogut preveure aquestes subvencions al pressupost ni, en conseqüència al pla 
estratègic de subvencions. 

Atès que aquestes modificacions afecten al pla estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a 
l’any 2011 i es considera adequat reflectir aquestes noves subvencions nominatives. Per això, la 
consellera executiva del Departament d’Esports, Joventut i Igualtat eleva al Ple del Consell de Mallorca 
la següent: 

PROPOSTA D’ACORD 

PRIMER: Modificar el Pla Estratègic del Subvencions del Consell de Mallorca per a l’any 2011 de la 
Direcció Insular d’Esports, en el sentit següent: 

A l’apartat “Objectius específics per destinatari o convocatòria”, afegir: 

5. Subvenció nominativa Fundació Atlètic Balears 

- Donar suport a aquesta entitat per a la seva despesa corrent 

- Donar suport a les actuacions encaminades a donar conèixer els valors que el futbol com a 
eina d’integració social pot suposar per a col·lectius menys afavorits. 

A l’epígraf núm total d’entitats/associacions beneficiàries de la subvenció de l’apartat “Efectes 
prevists”, afegir: 

3. Subvenció nominativa Fundació Atlètic Balears 
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- La integració de col·lectius immigrants amb mitjançant el futbol 

- La integració de persones amb discapacitat mitjançant les activitats vinculades amb el 
futbol de la fundació. At. Balears 

Al subapartat aplicacions nominatives de l’apartat pressupost previst”, afegir: 

Aplicació pressupostària nominativa Fundació Atlètic Balears 60.34101.48910: 30.000,00€ 

SEGON: Modificar el Pla Estratègic del Subvencions del Consell de Mallorca per a l’any 2011 de la 
Direcció Insular d’Igualtat, en el sentit següent: 

 “A l’apartat “Objectius específics per destinatari o convocatòria”, afegir: 

5. Subvenció nominativa FAPA Mallorca 

- Donar suport a la conciliació de la vida laboral, personal i familiar a les famílies de la part 
forana de Mallorca. 

A l’epígraf núm total d’entitats/associacions beneficiàries de la subvenció de l’apartat “Efectes 
prevists”, afegir: 

- La conciliació de la vida personal familiar i laboral mitjançant les activitats extraescolars i el 
projecte d’obertura dels centres en dies laborables dels mesos de juny i setembre 2011. 

L’apartat “Pressupost previst”, afegir: 

Aplicació pressupostària nominativa FAPA Mallorca 30.23210.48911: 30.000,00€. 

 
 
La Sra. RAMIS (consellera executiva d’Esports, Joventut i Igualtat) comença la seva 
intervenció. 

Observa que aquesta legislatura ha estat un poc convulsa, però tot i això, mai s’acaba 
d’aprendre. 

Retreu als representants del PP al Ple el canvi de sentit del seu vot respecte a allò que 
varen manifestar a la darrera Comissió Informativa pel que fa a la subvenció 
nominativa per a la Fundació Atlético Baleares i per a l’Associació de pares i mares 
de Mallorca. 

Expressa la seva estranyesa per aquest fet, atès que ja se va explicar prou bé a la 
reunió de la Comissió Informativa quina era la feina social que se feia, que és una 
aposta per la fundació esmentada que han defensat –professionalment i també de 
forma individual– molts d’altres integrants del propi partit polític del PP. 

Recorda que el Consell de Mallorca és copropietari de l’Estadi Balear, raó per la qual 
aquesta institució té una responsabilitat i un deure molt específic amb les persones 
que treballen a la barriada de Son Gotleu, amb nins i nines, des de la vessant de la 
integració, de l’educació, etc.  

Retreu que el PP estigui d’acord a donar suport al Reial Mallorca Club de Futbol però 
no ho vulgui fer amb l’Atlético Baleares. 

Fa notar que a Mallorca hi ha pocs partits que reflecteixin sobre la infància aquest 
poder, i siguin un mirall sobre l’esport base i recorda que l’Atlético Baleares, per 
mitjà de la seva fundació, té una escola d’estiu, un gabinet pedagògic al servei dels 
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joves jugadors i una biblioteca, que no està destinada només a l’aspecte esportiu sinó 
també al foment de l’educació per tal que la població jove no deixi la formació 
reglada. A més, també tenen una associació de jubilats afeccionats i veterans del club, 
etc. 

Fa notar que l’esport base és competència d’aquesta institució i que en aquest cas 
concret es treballa amb població jove que està en risc d’exclusió social que pertany a 
col·lectius específicament afectats per la pobresa, per la conflictivitat o per la 
immigració, i se pretén que per mitjà de l’esport dirigeixin i interpretin el seu projecte 
de vida, amb l’ajut d’una fundació específica que treballa arreu de tot Mallorca. 
Destaca que aquesta fundació no treballa només a la barriada de Son Gotleu, sinó 
especialment dins aquesta barriada. 

Per aquestes raons, creu que està plenament justificada aquesta proposta de subvenció 
des de l’esport base. 

Recorda que cadascú és responsable del sentit del seu vot.  

Observa que resulta estrany que el PP voti en contra de la Federació d’Associacions 
de Pares i Mares que estan treballant a la part forana de Mallorca en qüestions de 
conciliació entre la vida laboral i la familiar. 

Assegura que aquesta proposta pretenia canviar el Pla estratègic del departament 
d’Esports, Joventut i Igualtat per tal d’incorporar precisament dues noves línies 
d’actuació a favor de la conciliació de la vida laboral i familiar d’una banda i el 
foment de l’esport base de l’altra banda.  

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

 
MOCIONS 
 

PUNT 24. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR 
SOBRE INCOMPLIMENT D’ACORDS PLENÀRIS EN MATÈRIA DE 
DOTACIÓ I SUBMINISTRAMENT DE LES BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES 
DE MALLORCA. 

Es dóna compte de la següent moció: 
 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atès que el grup de consellers del Partit Popular en el Ple del dia 3 de juny de 2010 va presentar una 
moció sobre la necessitat d’impulsar les biblioteques públiques de Mallorca, la qual va ser aprovada. 
 
Atès que en data 4 de novembre de 2010 varen presentar una moció sobre dotació i subministrament de 
les biblioteques públiques de Mallorca, la qual també va ser aprovada. 
 
Atès que els bibliotecaris i usuaris de les biblioteques estan reclamant, fa mes d’un any, una solució a 
la falta de subministrament de llibres, revistes i novetats bibliogràfiques per part del Consell de 
Mallorca. 
 
Atès que en aquests moments estam davant una greu situació que fa que els Ajuntaments de Mallorca 
no poden donar un bon servei bibliotecari als seus ciutadans, ja que el Consell de Mallorca ha 
interromput de manera irresponsable el subministrament de revistes i novetats bibliogràfiques, i això 
afecta a les 70 biblioteques de la Xarxa de Biblioteques de Mallorca. 
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Atès, que els Ajuntaments tampoc han pogut invertir en les infrastructures bibliotecàries per manca de 
la corresponent convocatòria de subvencions per part del Consell de Mallorca. 
 
Atès la Resolució de data 4 de març de 2011, signada pel Conseller executiu d’Hisenda, Obres 
Públiques i Innovació, Sr. Antoni Alemany, a petició del Secretari Tècnic del Departament de Cultura i 
Patrimoni, mitjançant la qual es deixa sense efecte la resolució de 5 d’octubre de 2010 relativa a l’ordre 
d’inici de l’expedient de contractació del subministrament de llibres, enregistraments sonors i 
audiovisuals i publicacions periòdiques a les biblioteques, el Grup de consellers del Partit Popular del 
Consell de Mallorca eleva al Ple l’acord següent:   
 

PROPOSTA D’ACORD 

 
1. El Ple del Consell de Mallorca acorda que amb caràcter d’urgència que l’equip de govern realitzi 

les accions oportunes per tal de que se restauri el subministrament de llibres, enregistraments 
sonors i audiovisuals i publicacions periòdiques a les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques 
Públiques de Mallorca. 

2. El Ple del Consell de Mallorca acorda que amb la màxima celeritat realitzin els tràmits 
corresponents per tal de treure la convocatòria de la línia de subvencions destinada a 
infrastructures de les biblioteques.  

 
La PRESIDENTA, abans de començar el torn d’intervencions, fa un aclariment sobre 
la sol·licitud d’intervenció en aquest punt que havia fet la Unió d’Associacions de 
Mallorca.  

Destaca que els responsables d’aquesta entitat són conscients que les mocions les 
presenten cadascun dels grups polítics, que són els directors de les seves pròpies 
mocions i recorda que ja hi va haver un acord de la Junta de Portaveus, amb 
l’assessorament oportú del secretari general del Consell de Mallorca basat en el 
Reglament Orgànic del Consell que està en vigor, que estableix que no pertoca fer les 
intervencions.  

Assegura que aquesta és la raó per la qual no els dóna la paraula. 

A continuació s’inicia el torn de mocions. 

La Sra. SUREDA (PP) pren la paraula. 

Expressa la disconformitat del PP pel fet que no se permeti que la Unió 
d’Associacions de Mallorca pugui intervenir per manifestar la seva opinió, a favor o 
en contra d’aquesta moció. 

Tot seguit, explica la moció. 

Diu que la seva finalitat és retreure l’incompliment sistemàtic per part de l’equip de 
govern dels acords que s’han adoptat al Ple d’aquesta institució, a instàncies del PP, 
en matèria de subministrament i de la dotació econòmica pertinent a les biblioteques 
públiques de Mallorca. 

Recorda que al Ple de 3/6/2010 el Grup de consellers del PP va presentar una moció, 
que va ser aprovada, per destinar el mateix pressupost que l’any 2009 en matèria de 
biblioteques. Fa notar que s’havia reduït el pressupost en més de 300.000 €. Destaca 
que aquest acord no s’ha complit.  

Al Ple de 4/11/2010 el PP hi va presentar una altra moció, que també va ser aprovada, 
en la qual s’instava a tramitar de forma urgent una modificació de crèdit per tal de 
dotar les biblioteques de la xarxa de Mallorca de novetats editorials, revistes i material 
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audiovisual, per poder dur a terme les activitats i treure la convocatòria d’equipaments 
de les biblioteques. 

Al mateix Ple, també varen presentar una interpel·lació relativa a l’incompliment dels 
acords de Ple.  

Assegura que la situació en què es troben les biblioteques és alarmant, atès que el 
contracte de subministrament va acabar l’any 2009 –fet que va reconèixer al Ple el Sr. 
Font (conseller executiu de Cultura i Patrimoni)– i han passat dos anys amb un servei 
que ja existia des dels anys noranta. Fa notar que ara, per primera vegada, aquest 
equip de govern l’ha interromput i el resultat és aquest: prestatgeries buides, la 
denúncia del col·lectiu de bibliotecaris i la queixa generalitzada dels usuaris, fets que 
han tingut el corresponent ressò als diferents mitjans de comunicació. 

Tot i que el Sr. Font ha explicat en tot moment que el problema en la tramitació de la 
contractació és de caire burocràtic, assegura que el PP dubta de l’interès del 
departament de Cultura i Patrimoni sobre aquesta qüestió i també de la gestió que 
n’ha fet. 

Assenyala que arran de la moció anterior del PP, el Sr. Font va dir que era obvi que 
s’havia de contractar el servei de forma immediata però tot i això han passat altres 
cinc mesos i aquest tema encara no s’ha resolt.  

Esmenta els problemes greus d’actualització del fons bibliogràfics i els de 
subministrament de revistes i material audiovisual, precisament en una època de crisi, 
que és quan es compren menys diaris i revistes.  

Després de més d’un any sense rebre la dotació oportuna per fer les adquisicions 
esmentades, la situació és dramàtica i sobretot als ajuntaments, que no tenen 
pressupost propi per comprar aquest material. Destaca que, a més, també s’han 
suprimit les assignacions que tenien els ajuntaments per a la seva infraestructura 
bibliotecària. 

Davant aquesta situació, que el PP atribueix a una mala gestió, observa amb sorpresa 
que una resolució del conseller executiu del Departament d’Hisenda, Obres Públiques 
i Innovació de dia 4/3/2011, de la qual se’n dóna compte al Ple d’avui a petició del 
secretari tècnic del Departament de Cultura, es deixa sense efecte la resolució de 
5/10/2010 relativa a l’ordre d’inici de l’expedient de contractació de subministrament 
de llibres, enregistraments sonors, audiovisuals i publicacions periòdiques a les 
biblioteques.  

Diu que, segons va manifestar el director insular de Cultura i Patrimoni, la qüestió de 
les biblioteques ha causat molta frustració i ha ocasionat que la imatge i la realitat del 
Consell de Mallorca sigui la d’una administració molt escleròtica. Puntualitza que la 
definició no és seva, sinó que pertany a l’esmentat director insular, el qual  també 
afirma que se sent víctima de la mateixa Intervenció del Consell i també que ha 
mancat lideratge polític.  

Demana al Sr. Font si, com a conseller executiu, comparteix també aquest sentiment 
del seu director insular. També li demana que informi sobre la situació real actual de 
l’expedient de contractació.  

Diu que el PP demana coherència i responsabilitat a l’equip de govern i, sobretot, 
interès envers els problemes que afecten la ciutadania. 
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Per totes aquestes raons, el Grup de consellers del PP proposa una vegada més que el 
Ple del Consell de Mallorca acordi que, amb caràcter d’urgència, l’equip de govern 
realitzi les gestions oportunes per tal que es restauri aquest subministrament a les 
biblioteques de la xarxa de biblioteques públiques de Mallorca. 

A més, demana que aquest Ple d’avui acordi que, amb la màxima celeritat, es realitzin 
els tràmits corresponents per tal de treure la convocatòria de les subvencions 
destinades a les infraestructures de les biblioteques.  

El Sr. FONT (conseller executiu de Cultura i Patrimoni) intervé per donar la resposta. 

Pel que fa als dubtes que té el  PP sobre l’interès per aquesta qüestió i sobre la gestió 
que n’ha fet el Departament de Cultura i Patrimoni, li diu que no ha de dubtar gens i 
assegura que des del primer moment en què va prendre possessió del càrrec s’ha fet 
tot el que calia i més per tal d’aconseguir el subministrament oportú a les 
biblioteques. 

Fa notar que no tendria cap sentit que el seu departament no volgués comprar els 
llibres necessaris per a les biblioteques durant tot el període que ha esmentat la Sra. 
Sureda –que no són dos anys, a data d’avui, sinó un any i tres mesos.  

Assegura que no pretén restar gravetat a la situació –que és greu i preocupant– però 
afirma que durant aquest període s’ha fet tot allò que es podia fer, a part de la 
contractació general i s’ha comprat allò que els han permès, per destinar-ho a les 
biblioteques. Per aquesta raó insisteix a dir a la Sra. Sureda que no és cert que hagin 
desatès les biblioteques.  

Tot i reconèixer que el subministrament no ha estat el que pertocava, diu que 
proposarà que el Ple voti en contra d’aquesta moció, per dues raons que explica tot 
seguit.  

En primer lloc perquè la Sra. Sureda no té la informació completa sinó únicament fins 
a un decret concret i per aquesta raó ell li explicarà el perquè d’aquest decret i també 
les gestions que ha generat i que encara estan en tràmit. Pel que fa a la segona raó, diu 
que l’explicarà més endavant. 

Diu que tot el procés de contractació del subministrament de les biblioteques ha estat 
molt enverinat des del primer moment. Afirma que han tengut continus entrebancs, 
suposa que a causa d’una manca d’entesa entre els funcionaris del seu departament i 
els funcionaris de la Intervenció General del Consell de Mallorca.  

Reconeix que hi ha hagut un problema darrera l’altre, de forma que quan semblava 
que ja estava tot solucionat, fins i tot s’ha arribat a qüestionar –i s’havia de justificar– 
que la Biblioteca de Cultura Artesana era propietat del Consell de Mallorca. 
Considera que aquest exemple demostra prou bé que s’ha arribat a situacions 
absolutament kafkianes. 

Diu que, tot i que podria donar dades detallades de tot el calendari de gestions que 
s’han fet, no ho farà. Afirma que cada vegada que s’ha iniciat l’expedient de 
contractació han tengut el problema que quan ja se podia iniciar era ja en dates molt 
tardanes respecte a l’exercici pressupostari i quan estava a punt de poder començar-se 
a executar la contractació, ja s’havia tancat l’exercici pressupostari.  

Reitera que el motiu per no haver-se pogut fer ha estat aquest.  

Explica que el motiu del decret de 4/3/2011 al qual s’ha referit la Sra. Sureda era 
tancar un expedient i poder-ne obrir un altre. Sobre el perquè no s’ha fet abans del 
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4/3/2011 respon que és perquè es troben amb  el pressupost prorrogat i per aquesta raó 
no s’havien fet les incorporacions oportunes. A partir d’aquesta data se fan les 
incorporacions, que permeten començar a tramitar un nou expedient de contractació. 

Sembla ser que aquesta vegada serà la definitiva, així ho desitja almenys, i espera que 
a partir d’aquest decret que anul·la un expedient n’obrin un altre, que és pluriennal, i 
agafarà la meitat d’enguany, tot l’any que ve i la meitat de 2013. 

Reitera que aquesta és la intenció dels gestors del seu departament, els quals han 
tengut en tot moment una intenció clara i llampant i un objectiu ben clar de poder 
comprar llibres per a les biblioteques. 

Diu que vol pensar que la causa ha estat la manca d’entesa entre els funcionaris que 
ha esmentat abans, perquè no s’ho explica de cap altra manera. El cas és que el 
procediment s’ha endarrerit molt més del que seria habitual. 

Admet que les biblioteques no han tengut el material que necessitaven, i reconeix la 
part de responsabilitat que li correspon però vol que quedi clar que l’esforç que calia 
fer, l’ha fet, però no ha pogut aconseguir res més. Afirma que no té cap problema per 
reconèixer allò que no ha funcionat, admet la seva part de culpa, però diu que no 
n’accepta més. 

Assegura que torna a estar en tràmits el nou expedient de contractació  i confia que 
aquest sigui ja el definitiu. 

A continuació explica quina és la segona raó per la qual demanarà el vot en contra a la 
moció, un aspecte que abans havia deixat pendent. Puntualitza que, tot i que se 
refereixen a la convocatòria d’infraestructures,  amb aquest nom no n’han treta mai 
cap, al Consell de Mallorca, per la qual cosa creu que se refereixen a la convocatòria 
d’equipaments.  

Informa que la darrera convocatòria d’equipaments que se va treure va ser la de 2009. 
El 2010, amb la reducció pressupostària, ja no se va treure perquè varen considerar, 
potser de manera equivocada, que una biblioteca podria funcionar igualment si tenia o 
no tenia una prestatgeria determinada. A més, diu que existien prioritats més urgents.  

Assegura que si enguany s’ha de treure, no hi tenen cap inconvenient, només cal que 
els indiquin de quina partida han d’agafar els doblers per dotar aquesta convocatòria i 
la duran endavant.  

En conseqüència, atès que ja s’està fent tot allò que indica la moció, demana al Ple 
que se voti en contra. 

La Sra. SUREDA intervé en torn de rèplica. 

Diu al Sr. Font que a hores d’ara ja no és qüestió d’intencions i d’altra banda, respecte 
a que ha estat un procediment enverinat i amb males relacions entre els funcionaris, 
no pot deixar de dir-li que allò que observa el PP és que s’està incomplint la Llei de 
biblioteques pel que fa a les obligacions del Consell de Mallorca de donar suport a les 
biblioteques locals i a la promoció de la lectura.  

A més, no se compleix el conveni subscrit amb les biblioteques de Mallorca i manca 
el suport als ajuntaments amb la dotació per als equipaments. Tampoc no se 
compleixen els objectius del Departament de Cultura i Patrimoni del programa de 
biblioteques, que té com objectiu seguir millorant el servei públic de lectura i dotar la 
xarxa de biblioteques dels fons bibliogràfics suficients. 



 176

Esmenta la impotència i el desànim que senten els responsables bibliotecaris davant 
aquesta situació, i retreu al Sr. Font que aquesta hagi estat la tònica del seu 
departament durant tota la legislatura: retards, problemes, incompliments; és això, el 
que preocupa al PP. 

Opina que a hores d’ara ja no és tan sols un problema de caire burocràtic, sinó que 
l’extrem a què s’ha arribat revela que és un problema d’incompetència.  

Reitera un cop més els arguments del PP i retreu que en comptes de fomentar la 
lectura se perdin usuaris a les biblioteques, a causa de l’incompliment de les funcions 
del Consell de Mallorca. Considera que la situació és greu. 

Finalment, apel·la a la responsabilitat de l’equip de govern, diu que no n’hi ha prou 
amb bona voluntat i li demana més atenció i més actuacions. 

Demana òbviament el suport a la seva moció, atès que si el Sr. Font afirma que ja 
estan fent el que indica la moció, no s’entén que demani el vot en contra. 

Fa notar que les conseqüències recauen sobre la població i que no es pot demorar més 
la solució definitiva. 

Finalment, expressa el desig del PP de veure les prestatgeries de les biblioteques 
plenes de llibres quan arribi la Diada de Sant Jordi. 

El Sr. FONT intervé per tancar el debat. 

Agraeix a la Sra. Sureda la seva preocupació, perquè si és compartida sempre té més 
força, més empenta. Afirma que la preocupació de l’equip de govern és exactament la 
mateixa. 

Reitera que el motiu de votar en contra de la moció és perquè ja compleixen el que se 
demana; no tendria cap sentit votar-la a favor. 

Diu que ja no repetirà cap dels arguments que ha donat anteriorment, sinó que només 
li farà una observació en el sentit que atès que és cert que és una obligació del Consell 
de Mallorca dotar de material les biblioteques, allò que ha de fer ella és convèncer els 
serveis corresponents de la institució perquè ho facin. D’aquesta forma, s’haurà 
avançat moltíssim. 

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

 

PUNT 25. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR 
SOBRE CONVOCATÒRIA URGENT DE LA MESA DE DIÀLEG PER A LA 
REVISIÓ DEL TRACTAMENT DELS FEMS, FANGS I ENDERROCS 

Es dóna compte de la següent moció: 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atès que aquesta Mesa només s’ha reunit una vegada, el que suposa una falta de voluntat política de 
resoldre unes de les problemàtiques mes importants d’aquesta institució, a més d’un greu incompliment 
de l’acord de Ple reunit en sessió de dia 27 de setembre de 2010, en el qual es va acordar per 
unanimitat, l’aprovació d’un calendari per tal d’arribar a un gran acord sobre aquest tema. 
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Atès que en el mes d’octubre de 2010 es va aprovar un increment de la tarifa de fems que suposava un 
augment del 0’2% respecte de l’exercici anterior. 
 
Atès que en aquests moments s’està posant en funcionament, en proves,  la tercera fase d’incineració 
que de qualque manera, ja afecta a la tarifa de 2011. 
  
Atès que com a conseqüència de la posada en marxa de la tercera fase d’incineració es preveu que la 
tarifa de fems pugui augmentar en més del 30%. 
 
Atès que la greu situació de crisi econòmica i social que està suportant la societat en general, i per tant 
també la mallorquina, fa del tot insostenible per les economies dels nostres ciutadans fer front a una 
pujada tan desmesurada de la tarifa. 
 
Atès que el Grup de Consellers del Partit Popular ja ha denunciat en multitud d’ocasions que dins dels 
diferents conceptes que engloben el càlcul per a l’aprovació de la taxa, el de la incineració només 
representa un 23%. 
 
Atès que en el període 2007/2010  la tarifa de fems s’ha incrementat un 40% i que en els 16 anys de 
vida de la referida tarifa s’ha anat incrementant el seu import una mitjana del 8% quan l’IPC, en aquest 
mateix període, ha suposat una pujada mitja anual del 4%. 
 
Atès que es constata que les tones incinerades cada any són iguals o inferiors a l’exercici anterior i, per 
contra, les infrastructures d’incineració van augmentant i creixent de forma desproporcionada a les 
tones de residus que se duen a l’incineradora.     
 
Atès que la cultura del reciclatge s’està consolidant en la nostra societat i, en conseqüència, les tones de 
residus a incinerar disminueixen any rere any, el que suposa una errònia política tarifària sobre 
incineració, el Grup de consellers del Partit Popular del Consell de Mallorca eleva al Ple l’acord 
següent:   
 
 

PROPOSTA D’ACORD 

 
1. El Ple del Consell de Mallorca acorda convocar de manera urgent la Mesa de Diàleg per a la 
Revisió del Tractament dels fangs i enderrocs, per tal d’avaluar-ne el previsible augment de la tarifa de 
fems per als pròxims exercicis.  
 
2. El Ple del Consell de Mallorca acorda prendre mesures a mig i llarg termini que impedeixin 
els increments de pressió fiscal mitjançant l’aprovació de l’ordenança sobre la taxa d’incineració de 
residus sòlids urbans. 
 
 
El Sr. ÁLVAREZ (PP) diu que aquesta és probablement l’única moció d’aquesta 
legislatura que s’ha complert abans de dur-la a Ple i tot seguit agraeix la predisposició 
i la informació facilitada per la Sra. Tugores per tal de convocar urgentment la mesa 
de diàleg, que recorda que es va reunir en setembre de 2010 i estava pendent de 
reunir-se per veure l’evolució de l’aprovació de la taxa i què imposava el servei 
respecte als ciutadans. 

En aquella reunió varen constatar una sèrie d’informacions que els confirmen una 
situació que està produint: que a través de l’aprovació de l’esmentada taxa hi ha 
algunes incongruències des dels punts de vista de gestió, de recaptació i de la seva 
tramitació. 

És cert que és una taxa que, malauradament, legislatura rera legislatura ha anat pujant 
i que el tractament de les tones de residus sòlids urbans –tant de rebuig com 
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d’aportacions dels ciutadans als contenidors– va davallant com a conseqüència de 
l’esforç de la ciutadania en matèria de reciclatge. 

És incongruent que s’estigui demanant aquest esforç mediambiental a la ciutadania i, 
per altra banda, conforme es fa aquest esforç, s’incinera manco i, en canvi, segons 
l’aprovació de l’adjudicació de la concessió que gestiona el servei, s’apugen les 
tarifes. 

En el decurs dels darrers anys, els increments han estat substancials. En aquesta 
legislatura ja duim un increment de la tarifa de gairebé el 40%. Una de les 
preocupacions –que es plantejaren per fer aquesta moció i per presentar davant la 
mesa de negociació– és que amb la posada en marxa de la tercera fase d’incineració hi 
ha una previsió d’increment de la tarifa molt important, quasi del 30%. 

La seva preocupació ve donada per la situació de crisi que vivim i, si bé els costos són 
els que són i les adjudicacions són les que són, caldria fer un esforç entre tots –la 
concessió i la concessionària– per avaluar si tots els costos que s’incorporen a la tarifa 
són realment els que s’hi han d’incorporar i si s’està fent un esforç d’estalvi 
substancial al compte d’explotació, en la gestió i en el tractament dels residus. 

Insisteix que la preocupació ja no només és l’increment de la tarifa dels darrers anys –
que sol coincidir amb períodes postelectorals per fer els increments molt importants– i 
que, d’alguna forma, la situació de crisi, de concurs de creditors –antigues 
suspensions de pagament–, d’increment de rebuts, d’increment de la pressió fiscal, 
etc., ha esdevingut una situació en la qual, de cada vegada, hi ha manco contribuents i 
s’incrementa més la tarifa. 

Globalment la preocupació del seu Grup és per l’evolució de la tarifa, per com l’estan 
gestionant i cobrant els ajuntaments i com l’estan pagant a la concessionària –cosa 
que també és un problema que cal tractar–. Això és una cessió de serveis que sembla 
que no satisfà ningú. 

Els acords o els contractes, a la cap i a la fi, són la voluntat de les parts i s’hauria de 
prendre aquesta qüestió més seriosament –com li consta que ho ha fet la Sra. 
consellera– tot aprofundit en el tema i les dades per mirar de cercar solucions malgrat 
les dificultats. 

Considera que amb el consens i a través de la mesa de negociació –amb la 
convocatòria que en el seu moment es va plantejar– es pot aprofundir en els 
conceptes, les quantitats, les auditories externes i internes que, d’alguna manera, 
aportin llum i esperança per tal que el medi ambient no sigui incompatible amb la 
baixada de les tarifes o amb una pressió fiscal raonable d’acord amb la que la 
ciutadania pot suportar en aquests moments atesa la situació socioeconòmica que 
vivim. 

Afegeix que, com a conseqüència de la convocatòria esmentada, el punt 1 de la 
moció, que insta la convocar la mesa, el retiren i mantenen el punt 2. 

La Sra. TUGORES (consellera executiva de Medi Ambient) agraeix la intervenció del 
Sr. Álvarez perquè li sembla positiva la seva línia argumental i creu que tots 
comparteixen la preocupació per la taxa de tractament de residus i aprofita per fer una 
esmena a la moció que parla de “taxa d’incineració” perquè, moltes vegades, aquests 
conceptes duen a confusió. 

Efectivament només es paguen les tones de rebuig que entren a la planta de tractament 
però el sistema es fa càrrec de la despesa del global de tots els tractaments. Ara per 
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ara s’hi està fent compostatge i metanització, hi ha planta de triatge i planta de 
tractament d’envasos, etc., és a dir, que és molt més que incinerar el tractament que fa 
el Consell de Mallorca a través de la concessionària Tirme. 

Llavors també és cert que la institució té signat un contracte amb uns termes i, per 
tant, la tarifa ja estava previst que s’incrementàs en posar en marxa la nova línia 
d’incineració i així estava previst a l’estudi econòmic i financer adjunt al contracte. 
En aquest sentit, no hi ha cap novetat i no s’ha d’amagar aquesta realitat. 

Des del principi d’haver-se fet càrrec del Departament, han fet anàlisis de la situació 
per intentar minorar la pujada tant com fos possible però cal tenir en compte un tema 
important: quan es va fer el nou Pla Director i s’optà per incrementar les línies 
d’incineració, es va fer amb una previsió d’increment de residus que, ara per ara, no 
s’ha complert. 

Aquesta previsió derivava d’una anàlisi del Pla Director d’Enderrocs i Voluminosos i 
es presumia que hi hauria, almanco, unes 200.000 tones d’aquest Pla que podrien ser 
assimilables a urbans i que, per tant, podrien incrementar el volum de residus sòlids 
urbans prevists alhora que pensaven que tendria un creixement estable. 

Aquestes 200.000 tones no han aflorat, cosa que no vol dir que no existeixin sinó que 
no han aflorat i, per tant, no s’han incorporat al sistema i, al mateix temps, també cal 
tenir en compte que s’ha produït una situació de crisi econòmica que ha provocat que 
els residus en general hagin disminuït en un 3% o 4%. Això fa que la previsió 
d’ingressos de tones a tractament per incineració sigui molt menor de la prevista en 
l’estudi econòmic financer i pot perjudicar a l’hora de fer el càlcul de la tarifa. 

És una realitat que s’ha de treballar per intentar resoldre el problema per dues vies. 
Una via d’intentar que la quantia prevista al Pla d’Enderrocs, si existeix, que aflori i 
s’incorpori al sistema i pagui. La segona via és mirar de millorar-ne la gestió 
econòmica. 

Pel que fa a la millora de gestió, assenyala que s’estan fent tractaments que van més 
enllà de la incineració i s’hi estan tractant, per exemple, tots els fangs de depuradora 
com es preveu al Pla Director.  

Els fangs de depuradora no paguen el seu tractament que és, per una banda, assecar el 
solar i, per l’altra, compostatge i metanització. Tot això és fa de manera gratuïta i és 
una línia que s’ha de treballar –com ja estan fent amb la Conselleria de Medi 
Ambient– per resoldre aquest tema. 

També amb l’Ajuntament de Palma tenen contractes per l’abocador de coa i per 
lloguer i s’estan cobrant unes quanties molt importants que també s’haurien de 
negociar. 

En definitiva, per tal de millorar la gestió d’aquest servei hi ha feines que s’han de fer, 
algunes ja les està fent el Departament i s’han de continuar fent per intentar reduir tant 
com sigui possible la quantia sense donar, emperò, un missatge equivocat, és a dir, el 
tractament del residus de forma global ha de ser un tractament eficient, sobretot 
ambientalment i també econòmicament. Avui en dia no és especialment greujós per 
les economies familiars si el distribueixen pel nombre d’habitants i els dotze mesos de 
l’any atès que en resulta una quantia que no poden dir que les economies familiars no 
les puguin assumir. 
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També han de tenir en compte un altre aspecte. Aquesta és una quantia desigual per 
ajuntaments perquè hi ha ajuntaments que cobren una quantia i d’altres que inclouen 
altres conceptes en la tarifa de tractament de residus. 

En aquest sentit, anuncia que poden estar d’acord amb el punt 2 i votar-hi a favor 
perquè, efectivament, s’ha de treballar en aquesta línia, cosa que ja estan fent, i espera 
que a curt termini es puguin millorar els aspectes econòmics i ambientals d’aquesta 
gestió. 

El Sr. ÁLVAREZ no està d’acord amb l’afirmació de la Sra. Tugores en el sentit que 
aquesta no és una tarifa molt greujosa per als ciutadans i recorda que es tracta d’una 
tarifa que ha passat dels 20 euros inicials, fa 18 o 19 anys, als 131 euros actuals per 
tona i, a més a més, incinerant menys, contradicció que està fent aquesta 
Administració pública i en la qual volen insistir. Si no hi fan res, d’aquí a un any o 
dos els ciutadans pagaran 150 euros per tona. 

En aquests moments, el fet de parlar de conceptes com són les rendes familiars, quan 
hi ha gent que cobra 400 o 500 euros mensuals o mileuristes –que ja en queden pocs–, 
els rebuts d’aquest import juntament amb altres tributs i imposts municipals, 
autonòmics i estatals potser no són molt important percentualment però el muntant 
global que suposa l’acumulació de tots aquests tributs, imposts i preus públics per part 
de l’Administració pública és prou important i recorda que en aquesta legislatura els 
han pujat un 40% quan hi ha més desocupació, més empreses concursades, més atur, 
menys economia, menys producció, etc., és a dir, tot això agreuja una situació que és 
contradictòria amb la situació socioeconòmica que vivim. 

La Sra. Tugores comentava que hi ha distintes problemàtiques des dels punts de vista 
de la gestió, de la concessió, etc., però, al cap i a la fi, l’Administració hi té una 
responsabilitat perquè ha creat un monstre –vist des de les infraestructures i la gestió– 
que ara no saben com aturar. S’han assabentat que sobretot en èpoques de crisi –en 
què vivim i sobrevivim–, tal i com està construït el sistema resulta impossible però és 
contradictori que, com més recicla la ciutadania i menys s’incinera, més els costa la 
tarifa. 

Des del punt de vista de la inspecció, l’Administració no actua per tal que vagin més 
tones a incinerar, perquè hi hagi menys infraccions mediambientals i tampoc no 
s’estan complint les previsions perquè l’Administració no ha fet els seus deures. 

Tot això perjudica i agreuja la tarifa que, com Administració, duen molts d’anys 
planificant-la i, per tant, caldria haver-se entemut que s’ha arribat a un moment de 
contradiccions perquè entre els ciutadans hi ha una major conscienciació i sensibilitat 
envers el medi ambient i hi han apostat però, per altra banda, els graven més a través 
de la taxa d’incineració que, pel fet d’incinerar menys, tal i com està constituïda la 
concessió els implica un perjudici econòmic. 

El seu Grup vol –i ha posat de manifest durant aquesta legislatura– que es posin sobre 
la taula una sèrie de dades per mirar com, entre tots, poden solucionar, passa a passa, 
no només els temes jurídics de la concessió sinó també els temes econòmics i de 
funcionament tant interns d’aquesta casa com del conjunt d’administracions per tal 
que això no sigui un greuge, econòmic primerament, als ciutadans i també des del 
punt de vista mediambiental. 

La Sra. TUGORES diu que a la intervenció del Sr. Álvarez hi ha coses que són certes 
i d’altres que són perquè quedin bé i fer un poc de demagògia. No es pot plantejar que 
la taxa ha pujat de 20 a 131 euros perquè això ha estat en el transcurs de molts d’anys.  
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En el moment que es va prendre l’acord d’ampliar les instal·lacions de la concessió, es 
va fer amb unes previsions que no s’han complert i això és una realitat però tampoc 
no es pot extreure d’aquí que el ciutadà pagarà més si recicla més perquè això és un 
missatge absolutament pervers i que no ajuda a millorar la gestió ambiental dels 
residus. 

L’equip de govern té la responsabilitat, com a gestors d’aquesta institució, que el 
tractament del residus sigui el menys greujós possible, sigui eficient i que la taxa sigui 
equilibrada però també la realitat ve d’un contracte signat en uns termes determinats 
al qual el Partit Popular va donar suport. 

Pot entendre que, en un moment donat, es poden donar compte que no s’han fet les 
coses com s’havien de fer però la realitat és que se signà un contracte amb unes 
condicions i previsions d’entrada de tones i el PP hi va donar el seu suport perquè va 
considerar que era adequat i era el que s’havia de fer. 

L’estudi econòmic i financer ja preveu una pujada de la taxa quan es posi en marxa la 
segona línia d’incineració i, en aquest sentit, considera que s’ha de treballar per 
intentar reduir aquesta pujada i s’ha de fer des de distintes línies: que paguin els que 
no paguen (fangs de depuradora), que es puguin tractar altres residus que ara no es 
tracten, demanar al Govern que la funció d’inspecció i de sanció l’executi i aconseguir 
que les tones previstes, si existeixen, entrin al sistema i paguin.  

Tot això implicaria la millora econòmica de la taxa però, en qualsevol cas, aquesta és 
una feina que fan, que s’ha de continuar fent però sense donar el missatge que reciclar 
no serveix per res ni el missatge que s’està aprovant una taxa molt desproporcionada 
perquè no és així. El servei que s’està prestant per la concessió és molt eficient. Hi ha 
línies de treball que s’han de millorar com el compostatge o la metanització; són 
instal·lacions que poden donar més rendiment i, per tant, reduir el seu cost i per aquí 
s’ha de continuar treballant. 

S’aprova per unanimitat. 

 

 

PUNT 26. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR 
SOBRE PROBLEMÀTICA OCASIONADA PER LA PLANTA DE COMPOST 
QUE S’UBICA EN EL MUNICIPI D’ARIANY I QUE AFECTA ALS VEÏNATS 
DE MARIA DE LA SALUT. 

Es dóna compte de la següent moció: 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atès la problemàtica ocasionada per la planta de compost ubicada al terme municipal d’Ariany, limítrof 
amb el municipi de Maria de la Salut. 
 
Atès les peticions de veïnats recollides en més de 1.000 firmes demanant que es millorin les 
instal·lacions de la planta de compost o, per altre part, que es tanqui. 
  
Atès la petició de l’Ajuntament de Maria de la Salut, dirigida al Consell de Mallorca, perquè s’actuï 
davant d’aquesta greu situació que provoca  importants molèsties forts olors, dany ecològic i inclòs la 
generació de gasos tòxics. 
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Atès que en aquests moments els veïnats i l’Ajuntament de Maria no han obtingut cap resposta per part 
de l’equip de govern del Consell de Mallorca, el Grup de consellers del Partit Popular del Consell de 
Mallorca eleva al Ple l’acord següent:   

PROPOSTA D’ACORD 

 
1. El Ple del Consell de Mallorca insta a l’equip de govern del Consell de Mallorca a donar una 
solució al problema que general la planta de compost ubicada en el terme municipal d’Ariany, que 
afecta als veïnats de Maria de la Salut, estudiant les alternatives existents, incloent l’eventual 
tancament de la planta, si n’és el cas. 

 
El Sr. RIPOLL (PP) explica que aquesta moció ve motivada per una sol·licitud de 
l’Ajuntament de Maria de la Salut i avalada per unes 1.000 signatures i tracta del 
problema que s’està creant a un bon nombre de veïns per les fortes olors, dany 
ecològic, generació de gasos tòxics i, fins i tot, els han dit que hi pot haver unes 
possibles filtracions. 

L’Ajuntament de Maria de la Salut, adjuntant aquestes signatures, ha demanat al 
Consell de Mallorca que actuï o bé que els donin una resposta però no ha estat així ni 
tampoc no tenen coneixement que s’hagi fet cap moviment al respecte. 

Així doncs, el seu Grup presenta aquesta moció per obtenir una explicació sobre 
aquest tema i, fins i tot, sol·licitar l’estudi d’alguna alternativa per a aquests veïns que 
es queixen tant. 

La Sra. TUGORES (consellera executiva de Medi Ambient) comenta que facilitarà 
tota la informació possible però diu que la moció va en el sentit de prendre-hi mesures 
i ja s’han preses totes les mesures que es podien prendre. A més a més, el fet de 
plantejar el tancament de la planta, tot tenint en compte que el compostatge de matèria 
orgànica és una línia de treball important, creu que no el poden acceptar mentre no hi 
hagi una altra alternativa. 

Aquesta moció està plantejada sobre una planta que afecta al municipi de Maria de la 
Salut, planta que està situada al terme municipal d’Ariany i es veu que, per qüestió de 
vents, els efectes de la planta de compostatge poden arribar a Maria de la Salut. 

Afegeix que la planta està situada a uns terrenys que no són propietat del Consell de 
Mallorca ni de la concessionària. Són uns terrenys d’Ibasan i que els va cedir, 
mitjançat un conveni de 2002, al Consell de Mallorca justament perquè el Pla Director 
preveia que aquest es faria càrrec de la gestió del tractament de compostatge. 

L’esmentat conveni tenia una durada fins al final del Pla Director, és a dir, fins a l’any 
2013, la instal·lació la va pagar el Ministeri, la va fer l’Ibasan que la va cedir al 
Consell de Mallorca precisament perquè era l’encarregat del tractament de fangs de 
depuradora que, en aquell moments, els va transferir l’Ibasan. 

Aquesta instal·lació té, per part del Consell de Mallorca, una persona encarregada del 
control de mesures ambientals i hi duu a terme tots els controls prevists al Pla de 
Mesures Mediambientals. S’hi fan controls d’olors i d’emissions.  

En aquests controls, des de 2001 fins a 2010, no hi hagut cap anàlisi positiva en el 
sentit que s’hi hagin detectat olors, cosa que no vol dir que al municipi o edificacions 
properes no puguin sentir, en moments puntuals, algunes olors. 
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Reitera que aquesta és una instal·lació cedida per Ibasan que té, just devora, una 
depuradora –per la qual s’ha de passar per accedir a la planta de compostatge– i una 
llacuna.  

La tècnica que en fa el seguiment ha indicat que és molt difícil, en cas que hi hagi 
percepcions d’olors, determinar si són de la depuradora o ho són de la planta de 
compostatge. Per tant, és molt difícil esbrinar si és una cosa o una altra perquè són 
instal·lacions veïnes. 

Tot i això, vol insistir en el fet que el Departament hi ha fet els controls tècnics 
necessaris i mai no s’hi ha detectat cap tipus de problema. També informa que la 
quantitat de llots de depuradora que s’abocaven en aquesta instal·lació ha disminuït 
d’una forma molt important a partir de 2008 per la posada en marxa de la planta 
d’assecat solar de Son Reus. 

Fins aquell moment i com que no hi havia la planta d’assecat de Son Reus, els llots 
s’havien de distribuir entre les distintes plantes de compostatge que hi havia a l’abast. 
En posar en marxa la planta d’assecat solar s’ha disminuït molt tot allò que es fa a les 
plantes de compostatge a cel obert com és aquesta d’Ariany i les de sa Pobla i 
Felanitx. 

Per tot això, anuncia que no li poden donar suport a la moció perquè tot allò que s’hi 
pot fer ja no ho estan fent i, avui per avui, plantejar el tancament d’aquesta planta de 
compostatge, tot seguint una línia d’una gestió ambiental adient dels residus, no els 
sembla adequat. 

El Sr. RIPOLL fa notar que al seu Grup li plantegen el problema des d’un punt de 
vista que fa palès que l’Ajuntament no compta amb la informació facilitada per la Sra. 
Tugores o bé no els ho han transmès. 

Reconeix que gairebé tots els municipis tenen una depuradora pròpia i tothom sap que 
els dies que fa un poc de vent passen aquestes coses i el fet que això hagi motivat la 
recollida de tantes firmes fa pensar que podria tractar d’un problema distint. 

Si la Sra. Tugores pogués fer arribar tota la informació que li ha facilitat a ell ara a 
l’Ajuntament o a l’associació d’afectats, segurament estarien més tranquils o veurien 
que hi pot haver una alternativa per la part que correspon al Consell de Mallorca. 

No obstant això, mantendrà la moció en els termes que l’han presentada però no 
voldria que només tenguessin en compte la part en la qual sol·liciten el tancament de 
la planta perquè considera que és més important la part en la qual demanen que se 
n’estudiï una alternativa per solucionar els problemes i, si la conseqüència de no 
trobar alternatives per solucionar els problemes fos el tancament, doncs que sigui la 
darrera opció. 

Reitera que no vol que prenguin el sentit de la moció només encaminada al tancament 
d’aquesta planta sinó encaminada a cercar una solució als tres problemes puntuals que 
s’hi plantegen. 

La Sra. TUGORES confirma que han mantengut reunions amb els veïns i amb 
l’Ajuntament per tal d’explicar-los el mateix que ha explicat avui aquí i planteja que, 
tal vegada, hi pugui haver algun interès darrere d’aquest tema. 

Reconeix que, majoritàriament, la gent no vol aquest tipus d’instal·lacions a prop de 
ca seva i reitera que, segons li consta, en aquesta instal·lació es fa una bona gestió i 
s’intenta minimitzar al màxim l’afectació als veïns o al municipi. 
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Pel que fa a la depuradora diu que, per exemple, la de Palma hi ha molt de dies que 
circulant per la Via de Cintura o per l’autopista se’n sent l’olor i això que està bastant 
lluny. Tot això depèn de la intensitat i direcció del vent, de la calor que fa i altres 
qüestions climatològiques. 

En definitiva, considera que la gestió d’aquesta planta és l’adequada, els controls que 
s’hi fan són els que pertoquen i no tenen cap alarma que els faci sospitar de 
l’existència de cap problema que en pogués comportar un possible tancament. 

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

 

INTERPEL·LACIONS 

PUNT 27. INTERPEL·LACIÓ QUE PRESENTA L’HBLE. SR. FERNANDO 
RUBIO A L’HBLE. SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA, SOBRE 
IRREGULARITATS EN ELS PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ I 
D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DEL CONSELL DE MALLORCA. 

Es dóna compte de la següent interpel·lació: 

 
FERNANDO RUBIO AGUILÓ, com a portaveu del Grup de Consellers del Partit Popular, d’acord 
amb el que preveu l’art. 75 del Reglament Orgànic, formula per al proper Ple ordinari a l’Hble. Sr. 
Cosme Bonet Bonet, conseller de Presidència del Consell de Mallorca la INTERPEL·LACIÓ següent: 
 

IRREGULARITATS EN ELS PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ I D’ATORGAMENT DE 
SUBVENCIONS DEL CONSELL DE MALLORCA 

 
El Sr. RUBIO (PP) comenta que presenten aquesta interpel·lació per demanar 
explicacions a l’equip de govern per una sèrie de temes que els preocupen i que 
voldrien que, des de l’equip de govern, els donin explicacions amb transparència i 
quins són els motius de tota una sèrie de pràctiques que podrien qualificar 
d’irregulars, pràctiques que s’allunyen dels procediments legals. 

No fa gaire, el grup del Partit Popular va presentar una interpel·lació mitjançant la 
qual demanaven quins criteris seguia el Consell de Mallorca a l’hora d’adjudicar les 
subvencions. Tot això venia perquè hi ha una sèrie de discrepàncies i observacions 
d’Intervenció General i, fins i tot, dels mateixos departaments, discrepàncies que 
havien de ser resoltes. 

En aquella interpel·lació varen posar de manifest que se seguien criteris que, des del 
seu punt de vista, no eren criteris objectius sinó subjectius i que havien de ser resolts 
des dels departaments polítics i no des dels departaments tècnics. 

Fa uns dies va sortir també, als mitjans de comunicació i arran del tema de la Via 
Connectora, un manifest dels enginyers de la Direcció Insular de Carreteres del 
Consell de Mallorca en el qual afirmaven que no havien participat ni havien estat 
consultats en la redacció del projecte de la Via Connectora, que se’n desmarcaven i 
que se n’havien assabentat pels mitjans de comunicació. 

El seu Grup considera prou significatiu que un grup de tècnics d’un departament surti 
i es desvinculi d’una obra tan important com la Via Connectora, extrem aquest que 
requereix de les explicacions del responsable del Departament. 
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També hi ha hagut crítiques o observacions a les adjudicacions de determinats 
contractes com, per exemple, el contracte de carreteres que, segons sortia publicat a 
un mitjà de comunicació, el mateix secretari general de la corporació havia qüestionat 
els criteris objectius de la contractació de les obres. 

Per tot això creuen que, davant aquests fets i aquestes publicacions, és imprescindible 
que l’equip de govern expliqui si efectivament s’han fet aquestes pràctiques, si 
consideren que les poden defensar, si no estan d’acord amb el criteri tècnic i 
consideren que són pràctiques que encaixen en el marc legal vigent o no. 

Diu que s’està referint a pràctiques que vulnerarien, en principi, preceptes de la Llei 
de contractacions del sector públic. Ja varen dir, quan parlaven de la Via Connectora, 
que això fa referència a fraccionaments. Potser genera molt de problemes fer un 
procés de contractació oberta però, de vegades, no queda més remei que fer-ho i que 
no es poden fraccionar uns contractes i aquí, en canvi, sembla ser que el 
fraccionament d’aquests contractes ha estat una pràctica habitual. 

Opina que els criteris d’objectivitat i de publicitat han quedat menyspreats i no s’han 
complert els requerits que demana i fixa la llei. 

Recorda que també és important que, quan varen començar la legislatura, l’equip de 
govern va criticar durament les subvencions nominatives i ara bravegen d’haver-les 
reduïdes però és cert que en determinades partides molt importants encara fan ús 
d’aquestes subvencions nominatives i també és cert que el seu Grup va demanar, 
mitjançant una moció que varen presentar, que revisassin els criteris d’atorgament de 
les subvencions i establissin mecanismes més solvents, de més garantia i més 
transparència, a l’hora de donar-les. 

Aquella moció que va presentar el Partit Popular va ser rebutjada per l’equip de 
govern, cosa que consideren que no fou encertada i han estat pràctiques que han 
continuat durant tota aquesta legislatura. 

Insisteix en el fet que no només són qüestions que hagi posat de manifest el Partit 
Popular sinó que ja és un tema que entraria dins la crítica que fan els tècnics, personal 
que fa feina a cada un dels departaments i, en definitiva, aquest és el motiu d’aquesta 
interpel·lació. 

El Sr. ALEMANY (vicepresident i conseller executiu d’Hisenda, Obres Públiques i 
Innovació) comenta, en primer lloc, que d’entrada no sabien qui hauria de contestar 
aquesta interpel·lació, si el conseller de Presidència o ell, i veu que varen encertar en 
decidir que fos ell perquè la interpel·lació versa majorment sobre temes relacionat 
amb el seu Departament i puntualitza que encara que les subvencions no són 
exclusives del seu Departament, com a delegat d’Hisenda sí que ho són. 

Tot seguit anuncia que farà una intervenció genèrica sobre el tema de les subvencions 
atès que considera que el Sr. Rubio no hi ha fet puntualitzacions però si n’ha fet una 
crítica general i, per tant, ell farà una defensa general de les subvencions. 

El Sr. Rubio assegura que l’equip de govern ha dit que, d’ençà que varen entrar, han 
disminuït moltíssim les subvencions nominatives i això és cert. Quan varen entrar hi 
havia en aquesta casa una quantitat impressionant de subvencions nominatives que 
han anat retallant, amb gran esforç, i passant moltes d’elles a convocatòries públiques 
i, a més a més, la casa no tenia una infraestructura preparada per tramitar-les i, per 
això, aprofita per agrair-ho als funcionaris que han hagut de fer esforços per posar-se 
al dia tot i que també els han criticat molt en el sentit que, d’ençà que han posat en 
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marxa les convocatòries públiques, el Consell de Mallorca s’ha alentit molt però 
remarca que els controls són lents. 

Moltes vegades ha dit que, en política, quan té una cosa clara la decideix tot d’una 
però, quan dubta, prioritza i mira a veure què convé més. Si ha d’escollir entre la 
legalitat i la rapidesa, sempre opta per la legalitat, encara que vagi en detriment de 
l’agilitat del procediment. 

En aquest sentit s’han pres moltes iniciatives, tantes com que ara totes les subvencions 
–a més d’haver-ne eliminat un bon nombre– que queden han de dur un informe del 
Departament que expliqui la seva utilitat pública i per què s’hi eludeix la pública 
concurrència, informe que no s’havia fet mai i ara es fa. 

És cert que en qualque ocasió, no sempre, aquest informe no coincideix amb la 
postura d’Intervenció General però aquestes qüestions són opinables i a algunes els 
fan cas, és a dir, que quan hi ha informe contrari d’Intervenció rectifiquen i, en altres 
casos, es resol la discrepància, que és una forma també de sortir-ne però això, de cada 
vegada més, esdevé anecdòtic. 

La generalitat és que les subvencions nominatives s’estan retallant de cada vegada 
més i aquesta és una dada concreta i recorda que quan varen fer la pròrroga del 
pressupost quedaren les nominatives, que no es podien prorrogar, i suposaven un 
muntant de 44 partides o més –quan arribaren n’eren quasi 300– per import de 
2.800.000 euros. 

D’aquestes subvencions han anat duent algunes d’elles tot incorporant-les al Ple. Per 
exemple, la del Gremi d’Editors –250.000€– ja l’han incorporada amb l’informe 
favorable d’Intervenció; la de Premsa forana, també amb informe favorable 
d’Intervenció i, per cert, amb l’abstenció del Partit Popular, és a dir, que no hi votà en 
contra. 

Amb això vol dir que no totes les subvencions nominatives tenen problemes 
d’Intervenció i, a més a més, el camí que duen és per tal d’anar junts amb Intervenció 
en aquesta qüestió i, fins i tot, s’han introduït a les bases d’execució maneres per tal 
que de, cada vegada més, els contractes menors i les nominatives tenguin més 
controls i que es vigili més que dels doblers públics se’n faci un ús adequat i no 
reconèixer-ho seria no reconèixer la veritat. 

Les interpel·lacions presenten un problema de cara a l’interpel·lat: que fixen el tema 
genèric però no entren exactament en els qüestions que demanaran i, per tant, hi pot 
haver algun tema concret que no sàpiga i, per això, si hi ha res en concret que el Sr. 
Rubio vulgui saber, resta a la seva disposició per facilitar-li tota la informació. 

Recapitula i diu que hi ha hagut una gran davallada en el nombre de subvencions 
nominatives tot passant a convocatòria pública aquelles que consideraven bones i 
d’interès general. Amb això donen compliment a la llei i és un fet que ha posat en 
marxa aquest govern i, a més a més, reitera que fan fer l’esmentat informe per tal de 
motivar les raons per eludir la pública concurrència. Aquí ha d’acceptar que en alguns 
casos, no tots, hi ha coincidència entre els tècnics del Departament i els d’Intervenció 
que l’examinen. En altres casos no és així però són, de cada vegada, menys. 

Pel que fa al tema del manifest dels enginyers, comenta que el Sr. Rubio l’ha mesclat 
amb el tema de contractes irregulars. Tot seguit explica que, quan va tenir el manifest 
dels enginyers, va quedar un poc esglaiat i va anar a veure el cap dels enginyers i li 
sol·licità un informe sobre aquesta situació. 
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Aquest informe –del qual s’ofereix a donar una còpia al Sr. Rubio, si la vol– diu que 
com s’han tramitat els projectes de la Via Connectora és com rutinàriament s’han 
tramitat sempre els projectes d’ençà que en té coneixement i, per cert, aquesta persona 
s’ha de jubilar aviat, és a dir, que duu molt de temps al Departament i diu que tota la 
vida els projectes s’han fet d’aquesta manera. 

En concret, els projectes s’externalitzen, és dir, es donen a oficines de fora, cosa que 
solen fer per contractes menors que ofereixen a tres oficines distintes –en alguns casos 
en són cinc– que facin les seves propostes i l’adjudiquen a aquella més favorable. Un 
cop fet el projecte, un tècnic de la casa el revisa i l’estudia. 

En el cas de la Via Connectora, el projecte ha estat revisat per dos tècnics de la casa –
així diu l’informe del cap d’enginyers– i, quan el projecte s’acaba, és a dir, que els 
tècnics externs i els de casa s’hi posen d’acord, doncs llavors el projecte passa a 
supervisió, que també la fan tècnics de la casa. Així doncs, en el projecte de la Via 
Connectora han participat tots aquests tècnics que, evidentment, no són els que el 
varen signar. 

Reitera que en aquest projecte han participat uns tècnics de la casa que han fet la seva 
feina de manera idèntica a com s’havia fet sempre de manera rutinària i no s’hi ha 
introduït cap element nou ni cap novetat en aquest assumpte. 

La novetat ha estat que hi hagués un escrit dels enginyers i creu que l’explicació 
l’haurien de cercar encara que, en privat, li’n pot donar la seva opinió però no en 
pública perquè no en té proves i insisteix en el fet que li pot enviar l’informe, que sí és 
públic, del cap de servei dels enginyers. 

En quant al tema del secretari general, apunta que és un tema polèmic perquè el tenen 
davant i també perquè va contestar llavors una notícia que havia sortit als diaris per 
deixar l’assumpte molt clar. 

Comenta que ell era present en aquella Mesa de contractació i que intentarà explicar 
exactament allò que hi va passar: el secretari general va dir que l’informe tècnic que 
s’havia fet –fa notar que parla dels mateixos tècnics que signaren el manifest– incloïa 
unes valoracions que entenia –i així ho va fer constar– que no estaven raonades i que, 
per tant, s’havien de raonar o, si no, no les podria acceptar. 

La Mesa, en veure la situació, va decidir anul·lar la reunió i fer raonar als tècnics la 
puntuació però, abans de passar això, se va enviar a demanar el tècnic perquè en 
donàs una explicació i el tècnic va dir que havia fet la puntuació com tota la vida 
s’havia fet i el secretari va dir que no es podia fer així i que s’havia de raonar. 

Així doncs, com a president, va suspendre la Mesa perquè va veure que el secretari 
tenia raó amb aquesta qüestió i la Mesa es va tornar a convocar al cap d’un parell dies 
quan l’informe ja havia estat substituït per un de raonat. 

Aquest fet no havia passat mai i, des de llavors ençà, a tots els informes es fa raonar el 
motiu pel qual s’atorguen les puntuacions a les empreses. Malgrat això, vol remarcar 
que l’argument ofert pel tècnic era que es feia així perquè sempre s’hi havia fet i que 
ara es fa tal i com el secretari ha dit que s’ha de fer. 

En relació al tema del fraccionament de la Via Connectora, diu que els fraccionaments 
en tema econòmic, es fan per evitar tramitacions administratives que corresponen a 
determinades quanties econòmiques però això no passa en el cas de la Via Connectora 
atès que en tots els trams cal fer la tramitació complexa perquè cada una de les 
quantitats és prou elevada. 
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El Partit Popular també ha assenyalat que no poden fer fraccionament per tal d’evitar 
el tema mediambiental i, en aquest sentit, comenta que aquesta qüestió la resoldran 
oportunament i fa notar que opinen que el PP no hi té raó sinó l’equip de govern, cosa 
que ja ha estat prou discutida, sobretot en el Debat de Política General. 

Afirma que hi ha informes a la casa –informes que també pot fer arribar al Sr. Rubio– 
que justifiquen el motiu pel qual és bo fer-ho així i que la tramitació mediambiental és 
la que pertoca. 

En definitiva, hi ha fraccionaments i potser que encara en quedi qualcun més però, no 
obstant això, s’han adoptat mesures dins les bases d’execució del pressupost, a les 
instruccions que es donen directament a Intervenció i, fins i tot, en aquells projectes 
que no necessiten fiscalització prèvia sinó posterior, per tal d’evitar els 
fraccionaments. 

I tant és així que quan hom fan la reserva de crèdit que no necessita fiscalització, 
demanen que la reserva de crèdit la revisin a Intervenció General per evitar els 
fraccionaments. Amb això vol deixar palès que s’hi posen totes les mesures que estan 
a l’abast del Departament que controla (Intervenció) per evitar aquestes qüestions 
encara que reconeix que qualcuna en passa i voldrien que no en passàs cap però, tot i 
això, en passen moltes menys que abans i, en aquest sentit, van millorant. 

L’esforç que hi ha fet és prou significatiu i espera que el Sr. Rubio els ho reconegui 
perquè, si no, pensaria que no té idea de política atès que el Sr. Rubio diu que no fan 
controls i, en canvi, algun company seu li diu que en fa molts i amb això alenteix els 
procediments.  

Per tant, uns l’acusen de pocs controls i els altres de massa controls i això, de 
vegades, és símptoma de no ser massa bon polític i no voldria quedar amb aquesta 
sensació. Mantén que els controls hi són de cada vegada més i això fa que les 
contractacions i les subvencions es donin de forma molt més transparent com mai no 
s’havia fet en aquesta casa. 

El Sr. RUBIO diu tenir la sensació que el Sr. Alemany dóna com a normal el fet que 
transcendeixi als mitjans de comunicació les crítiques que fan els tècnics del seu 
departament i tècnics del Consell de Mallorca que, com ell mateix ha dit, suposen una 
polèmica però opina que això no és normal. 

Creu que aquí qui no és bon polític no és qui està a l’oposició i denuncia aquests fets, 
que percep i que percep tota la ciutadania perquè ja ha transcendit a tots els mitjans de 
comunicació, sinó aquell que no és capaç d’evitar que aquest situació es produeixi al 
seu Departament. 

En qualsevol cas, aquí hi ha hagut crítiques per part dels tècnics. El Sr. 
Alemany li ha parlat dels enginyers, li diu que va parlar amb la persona 
responsable qui li va dir que tenia un informe, informe que els agradaria veure, 
però no deixa de ser sorprenent que tot un grup de tècnics del Departament es 
vulguin desvincular d’aquest projecte i diguin que no coneixen aquesta obra 
pública, que no en saben res i que no volen tenir absolutament res a veure amb 
aquest projecte.  

Això no és normal ni tampoc que aquest equip de tècnics, de motu proprio i sense 
pressions, surti amb signatures a un mitjà de comunicació per denunciar aquesta 
situació. 
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El Sr. Alemany li ha dit que en privat li n’explicarà els motiu perquè no en té proves 
però considera que no es tracta d’explicacions privades sinó que expliqui avui perquè 
es produeix aquest fet que no és recomanable ni desitjable al Departament que 
dirigeix. 

Demana que s’invoquin els principis d’igualtat que reclama –i ha reclamat– la 
Intervenció General d’aquesta casa. Quan tenen un informe amb unes prescripcions o 
observacions que diuen que no queden justificats aquests principis d’igualtat, 
concurrència o publicitat, doncs és una qüestió que li preocupa al Grup Popular 
perquè considera que aquests extrems s’han d’acreditar, sobretot quan hom braveja 
tant de ser tan transparents. 

També demanen que es tengui en compte el mecanisme de control que sol·licita que, 
almanco, es donin les raons que justifiquen el seu atorgament i això forma part de la 
responsabilitat del Sr. Alemany i el fet d’acabar amb l’ús abusiu, que s’ha produït 
durant aquesta legislatura, de contractes menors a través de fraccionaments perquè 
així afavoreixen l’atorgament, d’una forma arbitrària, de les subvencions i no de 
manera objectiva. 

Per altra banda, consideren que totes les empreses que així ho desitgin han de tenir la 
possibilitat de concórrer a un concurs públic. Això és un dret que tenen i és important 
que puguin optar als contractes o subvencions que, fins ara, s’han concedit de manera 
molt arbitrària. 

Igualment ha estat una pràctica habitual en aquesta legislatura –encara que s’ha aturat 
en els darrers mesos– l’abús dels reconeixements extrajudicials de crèdit. El PP hi ha 
comptabilitzat al voltant d’uns 15 milions d’euros –suma prou important– i, si les 
coses no es fan bé i seguint el procediment adequat, al final això duu que hi hagi 
factures i despeses que no es puguin liquidar d’una altra manera sinó via 
reconeixement extrajudicial de crèdit. 

És cert que aquesta és una figura legal, recollida a la legislació, però també és cert que 
hi està recollida com a última ràtio, com a situació excepcional, no com una manera 
habitual de fer els pagaments als proveïdors o fer els pagaments de diferents factures. 
Reitera que estan parlant de 15 milions d’euros que el PP ha detectat que s’han 
liquidat a través d’aquests reconeixements. 

Demana que siguin els tècnics que, a través dels informes, motivin les puntuacions 
pertinents i s’acabi amb l’encàrrec polític perquè entén que han de ser els tècnics que, 
mitjançant aquests criteris, utilitzin els procediments habituals, cosa que creu que no 
s’ha produït durant aquesta legislatura. 

Refusa que es vulguin donar lliçons, perquè no les accepten. No es pot dir que uns ho 
fan malament i llavors dur a terme unes pràctiques, que no passi res i que diguin que 
és “opinable”. Hi ha uns tècnics que diuen que això o allò no es pot fer i l’equip de 
govern diu que sí perquè és “opinable”. 

Volen que s’acabi també amb el fet que els tècnics del Consell de Mallorca s’hagin 
d’informar a través dels mitjans de comunicació dels projectes que es fan i sobretot un 
projecte tan important com la Via Connectora. No és normal que tècnics s’assabentin 
per un diari o per una televisió que faran la Via Connectora i que no en tenguin ni idea 
del projecte i, a més a més, se’n vulguin desvincular. Aquesta no és la millor manera 
de gestionar. 
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Per acabar, diu que els agradaria conèixer la valoració del Sr. Alemany d’aquesta 
segona intervenció, quins són els criteris que han seguit i si creuen que és la manera 
més transparent de gestionar una institució pública. 

El Sr. ALEMANY diu que és mal de dir si és la més transparent, perquè no se sap 
quin és el màxim, però molt més transparent que mai sí. Potser la gestió podria ser 
més transparent però, tot i això, està segur que és la més transparent que hi hagut mai. 

Tot seguit apunta que en la primera intervenció no li ha dit una cosa que li dirà ara: 
totes aquestes qüestions es publiquen a la pàgina web del Consell de Mallorca. Els 
temes de contractació són al perfil del contractista del web, hi consten les empreses 
que concursen, les propostes que fan, els informes dels tècnics sobre les propostes, les 
qualificacions de cada una d’elles, a qui s’adjudica, etc.  

Tot està publicat i només hi ha hagut un problema amb el tema de la publicació. Una 
vegada li varen insinuar si complien o no amb la Llei de protecció de dades perquè 
publicaven massa coses i varen haver de fer una consulta a l’Oficina de Protecció de 
Dades de Madrid per veure si les podien publicar i els varen dir que sí. És a dir, l’únic 
problema que hi ha hagut ha estat per publicar massa coses a la pàgina web. 

El tema de la justificació dels motius pels quals s’atorga una subvenció o perquè no 
se’n dóna publicitat i concurrència –s’eludeix– i es dóna a una organització 
determinada i no se’n fa un concurs, això, per primera vegada s’ha fet fer una 
justificació expressa dels tècnics dels departaments i, al final, moltes vegades 
coincideixen aquestes justificacions amb el criteri dels tècnics d’Intervenció i qualque 
vegada no. 

Així doncs, planteja què hi poden fer quan els criteris no coincideixen perquè tots són 
funcionaris iguals i en aquesta situació és quan han de donar sortida política a 
aquestes qüestions. 

El tema de l’escrit dels tècnics li ha dit en públic. En privat li podrà dir els motius pels 
quals creu l’han fet però aquest no és el tema. En públic li diu que han fet un escrit 
que deia que no havien participat en el projecte i, els que ho deien, no hi havien 
participat llevat d’un que desconeix perquè el signà perquè sí que hi havia participat. 

Matisa, però, que mai no participen tots els tècnics a tots els projectes sinó que es fan 
de la manera que ja ha explicat: els fan empreses de fora; un tècnic de la casa, que és 
el director del projecte, controla que es facin totes les coses així com el Consell vol 
que es facin i no s’acaba el projecte sense que aquest tècnic no li doni el vistiplau. Un 
cop fet, passa a un altre departament, que també són tècnics de la casa, que supervisa 
el projecte i aquests projectes de la Via Connectora s’han fet també així com s’han fet 
tots els projectes d’ençà que el Consell de Mallorca té la competència d’Obres 
Públiques. 

Abans, quan les Obres Públiques les gestionava una altra administració, no sap com 
es feia però d’ençà que les gestiona el Consell de Mallorca sempre s’han fet així i en 
aquest cas també, extrem que li ha confirmat el cap del servei i que ell li garanteix, 
cosa que li explica en públic i no en privat. En privat li podrà donar la seva opinió del 
motiu pel qual varen signar el manifest atès que el procediment s’havia fet com 
sempre. 

En quant al tema exposat sobre la manca de justificació que argumenta la Intervenció, 
assenyala que en són molt pocs els casos –en confrontació amb els que hi havia quan 
varen entrar a governar– i, per tant, li ho ha de reconèixer. 
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Reitera que són molt pocs els casos en què Intervenció diu que quelcom no està 
justificat però sempre hi ha un altre informe d’un altre funcionari que diu que sí està 
justificat. És a dir, Intervenció diu que no està justificada una cosa i el tècnic del 
departament diu que sí hi està. Són dues opinions però el fet de fer justificar les coses 
als departaments és una cosa nova d’aquesta legislatura perquè la llei diu que s’han de 
justificar. 

Pel que fa als reconeixements extrajudicials de crèdit, diu que li agradaria, si tengués 
temps suficient, fer un estudi de què passa als ajuntaments amb els reconeixements 
extrajudicials de crèdit i veure qui governa cada ajuntament. 

El reconeixement extrajudicial de crèdit és una pràctica que no és l’habitual però sí 
majoritària. En aquesta casa no es coneixien tant perquè en l’anterior legislatura no es 
duien a Ple sinó que es tramitaven per decret i el Ple no se n’assabentava. 

En línia d’aquesta transparència, que també vol que li reconegui, varen decidir dur-los 
a Ple i discutir-los-hi, cosa que no passava abans perquè no s’hi duien i això també és 
nou d’aquesta legislatura: els reconeixements extrajudicials de crèdit es duen, ara per 
primera vegada, a Ple. 

Per altra banda, recorda que el REC és una figura legal i, per tant, no sap què 
discuteixen si fan una cosa legal. A més a més, podria passar que les factures que 
figuren al REC, per evitar les crítiques de l’oposició, no les duguessin a Ple ni enlloc. 
Llavors la persona a qui deuen la factura se n’aniria al jutge i el jutge els obligaria a 
pagar.  

Per això, opina que no s’ha de fer fer aquesta comèdia a la gent. Els paguen 
voluntàriament només que s’ha de fer la tramitació de l’expedient de reconeixement 
extrajudicial de crèdit, tramitació que no han volgut fer mitjançant un decret de 
Presidència sinó que la duen a Ple i així l’oposició en pot tenir coneixement. 

Espera que, si algun dia governa el Partit Popular al Consell de Mallorca, faci 
el mateix en quant a temes de transparència i de participació de l’oposició com 
s’ha fet en aquesta legislatura. 

 
La PRESIDENTA explica a continuació quins són els dos punts que es presenten per 
despatx extraordinari. 

El primer punt és l’aprovació inicial del Pla d’obres i serveis (POS) i el segon se 
refereix al Teatre Principal. 

 

DESPATX EXTRAORDINARI 

 
PRIMER PUNT. APROVACIÓ INICIAL DEL PLA D'OBRES I SERVEIS I DE 
CARRETERES DE L'ANY 2011, DEL PLA PLURIENNAL 2011/2012/2013 I 
2014 I DE LES ACTUACIONS QUE ES FINANCEN MITJANÇANT 
CONVENI ADMINISTRATIU. 
 
S’aprova la urgència per unanimitat. 
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Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Cooperació Local i Interior: 
 
DICTAMEN 
 
 A l'art. 32 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós 
de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, expressament s'hi fa constar que per al 
desenvolupament de la cooperació les diputacions, amb la participació dels ajuntaments, han de 
redactar els plans provincials establerts a l'art. 36 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. 
 
 L'art. 41, apartat 3, de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, disposa que als consells insulars de les Illes 
Balears els hi són d'aplicació les normes d'aquesta llei que regulen l'organització i el funcionament de 
les diputacions provincials i assumeixen les competències d'acord amb les disposicions d'aquesta llei i 
les que corresponguin conformement amb l'Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. 
 
 El Consell de Mallorca va aprovar la convocatòria del Pla d'obres i serveis per a l'any 2011 a 
l'efecte que els ajuntaments i la resta d'entitats locals hi presentassin les seves peticions acompanyades 
de la documentació administrativa i tècnica.  
 
 S'ha aplicat el que disposa el R. Decret 835/2003, de 27 de juny, pel qual es regula la 
cooperació econòmica de l'Estat a les inversions de les entitats locals i l'Ordre APU/293/2006, de 31 de 
gener, de desenvolupament i aplicació d'aquest R. Decret, en tot el que afecta a l'objectiu de la 
cooperació estatal, financiació, aportació obligada de les entitats locals, projecte mínim objecte de 
subvenció, aportació estatal, etc. 
 
 L'Enquesta d’Infrastructures i Equipaments Locals ha constituït un instrument bàsic per a la 
valoració de totes les necessitats de cada municipi. 
 

Cal destacar que la majoria de les obres incloses en aquest Pla són obres pluriennals 
adjudicades en anys anteriors. S’han inclòs dotze obres noves dels següents ajuntaments: Banyalbufar, 
Calvià, Campanet, Fornalutx, Muro, Pollença, Selva, Sineu i Valldemossa. 

 
La relació d’obres que es finançaran mitjançant conveni administratiu també són obres 

pluriennals, ja adjudicades en anys anteriors, amb excepció de l’obra de l’Ajuntament de Muro: “Línia 
subterrània de mitja tensió per a alimentació polígon Marjals i la comuna de Can Fiol”. L’Ajuntament 
ha sol·licitat la signatura d’un conveni.  

 
Pel que fa a les passes subsegüents de la tramitació del Pla per arribar a la seva aprovació 

definitiva, s'ha de seguir el que preveu l'art. 32 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel 
qual s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, que disposa 
que el Pla s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears perquè s'hi puguin formular 
al·legacions i reclamacions durant un termini de deu dies. 
 

El Pla insular de cooperació també s'ha de remetre pel al seu informe, d'acord amb el que 
preveu el R. Decret 835/2003 abans esmentat, al Delegat del Govern i a la Comissió Provincial de 
Col·laboració de l'Estat amb les Entitats Locals. Els esmentats informes han de ser emesos en el termini 
de deu dies. Transcorregut aquest termini sense que s'hagin emès es podran continuar les actuacions.  

 
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 i Interior elevi al Ple del Consell de Mallorca la 
següent proposta d' 
 
                         A C O R D  
 

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.  
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 2.- Aprovar inicialment el Pla d'obres i serveis i de carreteres per a l'any 2011 corresponent a 
l'illa de Mallorca amb el contingut que figura a la documentació adjunta.  
 
 3.- Aprovar inicialment el Pla Pluriennal 2011/2012/2013 i 2014 que també s'adjunta. Aquesta 
aprovació del Pla Pluriennal resta condicionada per als exercicis futurs a les disponibilitats 
pressupostàries del Consell de Mallorca i a la inclusió d'aquestes aportacions futures a l'acord 
d'aprovació definitiva del Pla d'obres i serveis de cada any. 

 
 4.- Aprovar finançar mitjançant el Conveni administratiu tipus previst a l'art. 10 del vigent 
Reglament de cooperació municipal la relació d'actuacions que figuren en el document adjunt al 
present dictamen. 
         
 5.- D'acord amb els articles 8 i 15 del R. Decret 835/2003, de 27 de juny, el Pla complementari 
per poder aplicar els romanents que es puguin originar per les baixes de l'adjudicació de les obres del 
Pla i de les previstes als convenis correspondrà a les obres de l'anualitat de 2012. 
 
 6.- El Pla d'obres i serveis i de carreteres s'exposarà al públic durant un termini de deu dies 
hàbils mitjançant anunci al BOIB perquè s'hi puguin formular reclamacions i al·legacions. També es 
comunicarà a la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) i es trametrà a informe del 
Delegat del Govern a Balears i de la Comissió Provincial de Col·laboració de l'Estat amb les 
Corporacions Locals. Si aquests informes no són emesos en el termini de deu dies hàbils es podran 
continuar les actuacions. 
 

7.- Una vegada que el Ministeri de Política Territorial comuniqui amb caràcter definitiu 
l'assignació de l'Estat per a l'any 2011 al Pla d'obres i serveis i de carreteres del Consell de Mallorca, el 
Pla, juntament amb el Pluriennal i la relació d'obres que es financen per Conveni, s'aprovarà 
definitivament i es remetrà amb el corresponent expedient administratiu al Ministeri de Política 
Territorial. 

 
El Sr. ROSSELLÓ (vicepresident i conseller executiu de Cooperació Local i Interior) 
pren la paraula. 

Diu que necessitarà donar poques explicacions, atès que aquest és un dels POS més 
discutit, que sorgeix de l’acord al què se va arribar el passat mes d’octubre en el sentit 
de destinar fons econòmics per cobrir els pluriennals que ja s’executaven i per donar 
cobertura als municipis que no havien entrat a formar part del POS de l’any passat a 
causa del retall pressupostari.  

Fa notar que no vol dir que pugui ser el darrer, però si ara es volgués fer una 
ampliació, s’hauria de saber si hi ha romanents de tresoreria o si no n’hi ha, i 
s’allargaria aquesta qüestió. 

Diu que ho presenta al Ple d’avui per dues raons, i les explica. En primer lloc, per 
complir els terminis que dóna el ministeri per tal de poder rebre ajudes. En segon lloc, 
perquè considera que si finalment hi ha més doblers per destinar al POS, per raó de 
baixes o de romanents, el més correcte seria que prengués les decisions el nou equip 
de govern, a partir del mes de juny, i establís una segona fase durant el mes de juliol 
en cas de confirmar-se l’existència de partides disponibles. Fa notar que és el mateix 
que va succeir quan ell se’n va fer càrrec. 

Considera que d’aquesta forma ell compleix allò que li pertoca fer i presenta avui al 
Ple el resultat del compromís que tenia des del passat mes d’octubre.  

S’aprova per setze vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM), cap vot en 
contra i tretze abstencions (PP). 
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SEGON PUNT. PROPOSTA DE DEIXAR SENSE EFECTE UN PARÀGRAF 
DELS ACORDS PRESOS PEL PLE DEL CONSELL DE MALLORCA, EN 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE DIA 8 D’ABRIL DE 2010, RECOLLITS AL PUNT 
20. DE L’ACTA, SOBRE TRASPÀS DE LES AJUDES QUE CONVOCA EL 
TEATRE PRINCIPAL, A LA DIRECCIÓ INSULAR DE CULTURA DEL 
CONSELL DE MALLORCA, PER A L’ANY 2011. 

S’aprova la urgència per unanimitat. 

Es dóna compte de la proposta del conseller executiu del Departament de Cultura i 
Patrimoni que diu: 

El Ple del Consell de Mallorca, en sessió ordinària de dia 8 d’abril de 2010, per unanimitat, a proposta 
del Grup de Consellers del Partit Popular, mitjançant una moció presentada sota el títol “Moció del 
Grup de Consellers del Partit Popular sobre assumpció per part de la Direcció Insular de Cultura del 
Consell de Mallorca de les subvencions que ve tramitant i atorgant la Fundació Teatre Principal”, 
prengué els acords següents: 

Mantenir les subvencions del Teatre Principal per a l’any 2010 

Publicar la convocatòria en el BOIB 

La Comissió Avaluadora serà eminentment tècnica 

Compromís de total transparència per a la convocatòria d’ajudes per a 2010 

Dur a terme, l’any 2011, el corresponent traspàs de competència d’aquestes ajudes a la Direcció 

Insular de Cultura del Consell Insular de Mallorca. 

Atès que un dels objectius de la Fundació Teatre Principal de Palma, és, específicament, segons els 
seus Estatuts, el de fomentar prioritàriament la creativitat, la qualitat i la capacitat de renovació dels 

grups mallorquins, així com també la de cadascun dels intèrprets i grups professionals que intervenen en 

la producció i representació teatral......d’acord amb les directrius rebudes del Consell Insular, i dins el 

marc de la política teatral i cultural desplegada per aquesta Corporació, a través dels seus òrgans 

decisoris... i atesa també l’especialització en matèria teatral de l’ens fundacional, es considera que la 
Fundació és l’organisme idoni per convocar i tramitar les ajudes teatrals. 

Per aquests motius, és convenient deixar sense efecte l’últim paràgraf acordat, que preveia la convocatòria 
de les ajudes teatrals des de la Direcció Insular de Cultura per a l’any 2011. 

Per tot això, aquest 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, aprovat pel Ple de 2 de juliol de 
2001, i amb l’informe previ de la Comissió Informativa General i de Comptes, elevar al Ple del Consell 
de Mallorca aquesta proposta perquè prengui el següent 

ACORD 

Deixar sense efecte l’últim paràgraf dels acords presos pel Ple del Consell de Mallorca, en sessió 
ordinària de dia 8 d’abril de 2010, recollits al punt 20. de l’acta, sobre traspàs de les ajudes que 
convoca el Teatre Principal, a la Direcció Insular de Cultura del Consell de Mallorca, per a l’any 2011, 
del tenor literal següent: 

Dur a terme, l’any 2011, el corresponent traspàs de competència d’aquestes ajudes a la Direcció 

Insular de Cultura del Consell Insular de Mallorca. 

 
El Sr. FONT (conseller executiu de Cultura i Patrimoni) intervé per explicar la 
proposta. 

Diu que es tracta d’una proposta de revocació d’un acord de Ple sobre l’aprovació 
d’una moció presentada pel Partit Popular.  
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Recorda que se va aprovar per unanimitat i que se referia al trasllat cap al departament 
de Cultura i Patrimoni o cap a la Direcció Insular de Cultura de les ajudes a les 
companyies teatrals professionals que actualment se gestionen al Teatre Principal. 

Per afavorir que la proposta s’aprovi, i per agilitar aquestes ajudes, proposa la 
suspensió temporal per enguany d’aquest acord de Ple, degut a les circumstàncies 
pressupostàries actuals i la crisi econòmica. Esmenta també que a la Direcció Insular 
de Cultura no hi ha personal per poder gestionar aquestes ajudes, raó per la qual 
demana que la gestió se mantengui per enguany al Teatre Principal. 

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

 

PRECS I PREGUNTES 

PUNT 28. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SRA. AINA MARIA 
RODRÍGUEZ A L’HBLE. SR. MIQUEL ROSSELLÓ (SISTEMA 
COMUNICACIONS BOMBERS) 

Es dóna compte de la següent pregunta: 

 
Aina Maria Rodríguez Arbona, com a consellera del GRUP POPULAR al Consell de Mallorca formula 
la següent pregunta, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, segons contempla l’article 72 del 
R.O.C. vigent, adreçada a l’Hble. Sr. Miquel Rosselló del Rosal, Conseller del Departament de 
Cooperació Local i Interior del Consell de Mallorca.  
 
Pregunta 
 
Ens podria informar si el nou sistema de comunicacions que utilitzen els bombers del Consell de 
Mallorca (tetrapol) es compatible amb el sistema de comunicacions de l’Ibanat i amb el dels bombers 
de Palma? 

 
La Sra. RODRÍGUEZ (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. ROSSELLÓ (vicepresident i conseller executiu de Cooperació Local i Interior) 
respon que s’alegra que li formuli aquesta pregunta perquè li permet explicar quina és 
la situació actual. 

Puntualitza que aquest problema en les comunicacions no és d’ara, sinó que fa vint 
anys que existeix. Assegura que, en realitat, mai no ha existit aquesta comunicació. 
Diu que, tot i les passes que s’han donat per tal d’aconseguir-ho, el cert és que encara 
no s’ha trobat la fórmula definitiva. 

Afirma que s’han fet gestions en aquest sentit, i la Direcció General d’Emergències 
del Govern balear ha passat una sèrie d’emissores de Tetrapol tant a l’Ibanat com als 
ajuntaments de Mallorca –no per a tots, només unes quantes emissores– i d’aquesta 
forma existeix comunicació entre els diferents cossos de bombers. 

En segon lloc, comenta que el Govern balear va decidir, el mes d’octubre de 2010, 
posar en funcionament un sistema de comunicacions específic per aquesta comunitat 
autònoma que farà possible que el sistema de comunicacions sigui únic dins l’àmbit 
de les Illes Balears.  Assenyala que des del Departament de Cooperació Local se va 
decidir que no estaven en condicions de canviar la contractació que ja tenien feta amb 
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Tetrapol, perquè s’arriscaven a quedar sense cobertura, atès que aquest sistema 
canviava i deixava de ser analògic per passar a ser digital.  

En conseqüència, era un risc –que ell assumeix i n’accepta la crítica si és que li fan–, 
però considera que hauria estat pitjor assumir el risc de no tenir del tot instal·lat el nou 
sistema del Govern balear i perdre la comunicació amb el servei dels Bombers de 
Mallorca. 

Explica que actualment aquest sistema ja està instal·lat i existeix  també l’acord amb 
els Bombers de Palma i amb l’Ibanat per adquirir un sistema conversor per 
homogeneïtzar els tres cossos de bombers pel que fa al comandament i permet rebre 
les comunicacions a la central dels distints cossos, tot i que els sistemes siguin 
diferents. Destaca especialment aquesta connexió central; els bombers dels diferents 
cossos no poden comunicar-se, però sí que ho poden fer els seus comandaments 
respectius, per tal de passar la comunicació a qui correspongui tenir-la. 

Comenta que en un període de dos anys ja se podrà avançar gràcies a aquest sistema, 
que és el mateix que s’ha implantat a les Illes Canàries i a Navarra, entre d’altres 
llocs. 

Diu que la instal·lació per assegurar la cobertura del 100% de tot el seu territori ha 
durat entre 9 i 12 o 15 mesos. Mentrestant, la cobertura ha estat parcial, perquè 
costava més aconseguir-ho en zones com ara la de la serra de Tramuntana, però 
actualment la cobertura ja és total. 

 

PUNT 29. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SRA. AINA MARIA 
RODRÍGUEZ A L’HBLE. SR. MIQUEL ROSSELLÓ (DISPONIBILITAT 
EMISORES PER CADA BOMBER). 

Es dóna compte de la següent pregunta: 

 
Aina Maria Rodríguez Arbona, com a consellera del GRUP POPULAR al Consell de Mallorca formula 
la següent pregunta, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, segons contempla l’article 72 del 
R.O.C. vigent, adreçada a l’Hble. Sr. Miquel Rosselló del Rosal, Conseller del Departament de 
Cooperació Local i Interior del Consell de Mallorca.  
 
Pregunta 
 
Ens podria informar si es veritat que no es disposa d’emissores per cada un dels bombers del Consell?  

 
La Sra. RODRÍGUEZ (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. ROSSELLÓ (vicepresident i conseller executiu de Cooperació Local i Interior) 
respon que es tracta de rumors que s’han produït en un moment determinat, i que és 
una cosa normal atesa l’especial sensibilitat sorgida arran de les necessitats i de les 
deficiències que s’estan superant.  

Explica que la confusió prové del fet que, a mesura que han anat arribant aquests 
aparells, s’han de convertir per poder utilitzar-los. Per aquesta raó, inicialment no 
s’han donat tots, sinó a mesura que estaven preparats convenientment per al seu ús. 

Destaca que a hores d’ara ja estan tots adquirits i en poder del seu departament 
i assegura que hi ha un aparell per a cada bomber dels torns de cadascun dels 
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parcs de bombers. Assegura que n’hi haurà un per a cada unitat mòbil i un 
individual per a cada bomber. 

 

PUNT 30. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SRA. AINA MARIA 
RODRÍGUEZ A L’HBLE. SR. MIQUEL ROSSELLÓ (ADQUISICIÓ NOVES 
AUTOESCALES) 

Es dóna compte de la següent pregunta: 

 
Aina Maria Rodríguez Arbona, com a consellera del GRUP POPULAR al Consell de Mallorca formula 
la següent pregunta, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, segons contempla l’article 72 del 
R.O.C. vigent, adreçada a l’Hble. Sr. Miquel Rosselló del Rosal, Conseller del Departament de 
Cooperació Local i Interior del Consell de Mallorca.  
 
Pregunta 
 
A principis de legislatura des del seu departament va sorgir el compromís d’adquirir noves autoescales. 
Ens podria informar en quina situació es troba l’adquisició d’aquestes noves autoescales?  

 
La Sra. RODRÍGUEZ (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. ROSSELLÓ (vicepresident i conseller executiu de Cooperació Local i Interior) 
respon tot seguit. 

Recorda que tan aviat com ell va assumir la responsabilitat d’aquesta tasca, fa poc 
més d’un any, se va comprometre a resoldre aquesta qüestió. Assenyala que el 
conseller que l’havia precedit també tenia aquest compromís, i treballava en la 
mateixa direcció. 

Informa que des del 5/4/2011 ja està signada la contractació, amb tota la 
documentació oficial, i ja està feta també la comanda de les autoescales i de les quatre 
bombes urbanes lleugeres que formaven part del paquet que se va aprovar al Ple del 
mes d’octubre de 2010, amb el suport de totes les forces polítiques.  

Actualment només cal esperar fins que aquest material estigui fabricat.  

Destaca que l’avantatge és que a la proposta inicial se demanaven tres escales grosses 
i dues petites mentre que finalment seran grosses totes cinc perquè s’ha aconseguit 
una rebaixa en el preu. 

Recorda també que durant aquest període s’ha inaugurat un parc nou, el d’Alcúdia i 
s’han incorporat a la plantilla 39 bombers més, s’han adquirit tres bombes urbanes 
lleugeres, vuit vehicles Peugeot Partner per comandament, un furgó d’útils diversos, 
un furgó per a la unitat de recerca canina, 220 Epis (el vestit d’intervenció) per a tots 
els bombers i un nou sistema de comunicacions. 

Per acabar, fa notar que el pressupost que aquesta institució va destinar al Servei 
d’Emergències l’any 2007 era de 9.730.000 €, mentre que al darrer  pressupost ha 
estat de 18.772.000 €.  

 

PUNT 31. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. ANDREU PROHENS A 
L’HBLE. SR. COSME BONET (IMPLANTACIÓ SISTEMA APOSTES PMU A 
L’INSTITUT ESPORT HÍPIC). 
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Es dóna compte de la següent pregunta: 

 
Andreu Prohens Vicens, 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 
R.O.C. vigent, adreçada a l’Hble. Sr. Cosme Bonet Bonet, Conseller del Departament de Presidència. 
 
Pregunta 

En el Ple del mes de febrer passat, el grup de consellers del Partit Popular va fer unes preguntes sobre 
els tràmits per a la implantació del sistema d’apostes PMU a l’Institut de l’Esport Hípic. 

La resposta que ens varen donar va ser que s’estava treballant amb les parts competents del Consorci 
del Consorci del Joc Hípic creat en 2002 pel Govern de les Illes Balears, en una sèrie de reunions, 
tenint en compte que el sector del trot ho demana. 

A dia d’avui, quin ha estat el resultat dels treballs i reunions en aquest tema? 

 

El Sr. PROHENS (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. BONET (conseller executiu de Presidència) intervé per donar la resposta. 

Informa que la Conselleria d’Interior del Govern balear està elaborant els informes 
jurídics pertinents sobre aquesta qüestió. Diu que ahir tenien una reunió del Consorci 
del Joc Hípic, que se va haver d’anul·lar per problemes d’agenda i se celebrarà la 
propera setmana. 

A més, també estan pendents d’una resposta del Govern de l’Estat, que també té 
competències sobre aquesta qüestió. 

Aprofita per informar sobre la recaptació total aconseguida amb les 48 curses que 
s’han celebrat fins ara, que ha estat de 19.607.229,00 €.  

Assenyala que el 3% d’aquest benefici (677.000,00 €) ha repercutit en la Federació 
Balear del Trot i considera que aquesta és una molt bona notícia per a les persones 
relacionades amb aquesta activitat. 

 
La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta 
(consta de 198 pàgines rubricades). 
 
El secretari general                                                                                     Vist i plau, 
                                                                                                                  la presidenta              
 


