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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL  PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA 
 

Identificació de la sessió  

Núm.: 7/2011 
Caràcter: extraordinària 
Data: 17 de maig  de 2011 
Hora: de 16.45 h a 17.00 h 
Lloc: sala de plens 
 
HI ASSISTEIXEN: 
 
Pedro Alvarez Chillida (PP)  
Margarita Isabel Cabrer Gonzalez (PP) 
Miquel Caneves Vanrell (PP)  
Clara del Moral Torres (PP) 
Maria José Frau Marí (PP)  
Juan Flaquer Riutort (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)  
Joan Lladó Binimelis (BLOC)  
Joana Lluïsa Mascaró Melià (BLOC)  
Miquel Rosselló del Rosal (BLOC)  
 
També hi assisteixen els Hbles. Srs. consellers executius: Joan Font Massot, Jaume 
Garau Salas, Isabel Maria Oliver Sagreras  i Maria Magdalena Tugores Bautista. 
 
Hi han excusat l’assistència els Hbles. Srs. consellers: Rafael Àngel Bosch Sans, 
Carmen Garzón Pelegrín i Maria Vanrell Nicolau. 

 
Jeroni Miquel Mas Rigo, secretari general 
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Elena Montejo Fuentes, interventora general 
 
 
ORDRE DEL DIA: 
 

PRESIDÈNCIA 

1. DECRETS A RATIFICAR 

a) NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DEL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA AL CONSELL GENERAL I A LA 
COMISSIÓ TÈCNICA DEL COMITÉ DE DESARROLLO DE 
RUTAS AÉREAS DEL AEROPUERTO DE PALMA. 

 

b) NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DEL CONSELL INSULAR 
DE MALLORCA EN EL COMITÈ AUTONÒMIC DE CREU ROJA 
ESPANYOLA A LES ILLES BALEARS. 

c) NOMENAMENT DE REPRESENTANT AL JURAT DELS PREMIS 
D’INVESTIGACIÓ PER A ALUMNES DE BATXILLERAT I DE CICLES 
FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR, CONVOCATS PEL CONSELL 
SOCIAL DE LA UNIVERTITAT DE LES ILLES BALEARS. 

d) NOMENAMENT DE LA CONSELLERA EXECUTIVA DE MEDI 
AMBIENT I DE LA DIRECTORA INSULAR DE MEDI AMBIENT COM A 
REPRESENTANTS DEL CONSELL DE MALLORCA A LA COMISSIÓ 
MIXTA I PARITÀRIA PREVISTA AL CONVENI DE COL.LABORACIÓ 
ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I EL GOB PER A LA CESSIÓ 
D’ÚS DE LES CASES DE LA TRAPA I DE TERRENYS  ANNEXES PER 
A LA SEVA CONVERSIÓ EN REFUGI DE MUNTANYA DE LA RUTA 
DE PEDRA EN SEC, DE 3 DE MAIG DE 2007.                

2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES INSTRUCCIONS DE 
FUNCIONAMENT DEL REGISTRE D’INTERESSOS DEL CONSELL DE 
MALLORCA. 

 

DEPARTAMENT D’HISENDA, OBRES PÚBLIQUES I INNOVACIÓ 

3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 31 DE MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2010 PRORROGAT PER AL 2011 
(CEX-13/11 SUPL-06/11). 

4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 33 DE MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2011 (CEX 14/11). 

5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 36 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2011 
(SUPL 08/11). 
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6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 37 DE MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2010 PRORROGAT PER AL 2011 
(SUPL-09/11). 

7. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 42 DE MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2010 PRORROGAT PER AL 2011 
(TRA-06/11) 

 

DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL I INTERIOR 

8. CONVOCATÒRIA DEL PLA D'OBRES I SERVEIS PER A L'ANY 2012. 

9. APROVACIÓ D'UNA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL FÒRUM 
D'ENTITATS SOCIALS DE MALLORCA D'AGENDA LOCAL 21. 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA I PATRIMONI 

10. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT SOBRE EL 
PROCEDIMENT A SEGUIR PER A LA DECLARACIÓ DE FESTES D’INTERÈS 
CULTURAL A L’ILLA DE MALLORCA. 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

PRESIDÈNCIA 

 

PUNT 1. DECRETS A RATIFICAR 

 

a) NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA 
AL CONSELL GENERAL I A LA COMISSIÓ TÈCNICA DEL COMITÉ DE DESARROLLO DE 
RUTAS AÉREAS DEL AEROPUERTO DE PALMA. 
 

Identificació 

Nomenament dels representants del Consell Insular de Mallorca al Consell General i a la Comissió 
Tècnica del Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas del Aeropuerto de Palma 

Antecedents 

Està previst que se signi el Convenio de colaboración del Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas del 
Aeropuerto de Palma. 

El punt 4rt del Convenio de colaboración del Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas del Aeropuerto de 
Palma estableix que el màxim òrgan decisori del Comitè serà el Consell General, al qual hi ha d’haver 
un vocal en representació del Consell Insular de Mallorca. 

El punt 5è del Convenio de colaboración del Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas del Aeropuerto de 
Palma estableix que la Comissió Tècnica serà l’òrgan del Comitè encarregat d’executar les directrius i 
línies d’actuació que fixi el Consell General, a el qual hi ha d’haver un vocal en representació del 
Consell Insular de Mallorca. 

Fonaments de dret 

L’article 48 del Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca estableix que el nomenament de 
representats de la corporació serà competència del Ple. No obstant això, en casos d’urgència, la 



 4

Presidència podrà efectuar aquests nomenaments, que hauran de ser ratificats pel Ple en la primera 
sessió que es faci. 

Resolució 

Per tant, resolc: 

1. Designar a aquesta Presidència com a representant del Consell Insular de Mallorca al Consell 
General del Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas del Aeropuerto de Palma. 

2. Designar la Sra. Isabel Maria Oliver Sagreras, consellera executiva d’Economia i Turisme com a 
representant del Consell Insular de Mallorca a la Comissió Tècnica del Convenio de colaboración del 
Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas del Aeropuerto de Palma. 

3. Notificar-ho a les persones interessades i a la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat. 
4. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc per a la seva ratificació. 
 
 
Es ratifica el decret amb el vot de qualitat de la Sra. presidenta atès que en la primera i 
en la segona votació s’obté el resultat de catorze vots a favor (PSOE i Bloc per 
Mallorca), catorze vots en contra (PP) i una abstenció (UM). 

 
 

b) NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA 
EN EL COMITÈ AUTONÒMIC DE CREU ROJA ESPANYOLA A LES ILLES BALEARS. 

Identificació 

Nomenament dels representants del Consell Insular de Mallorca en el Comitè Autonòmic de Creu Roja 
Espanyola a les Illes Balears 

Antecedents 

L’ofici del president del Comitè Autonòmic de Creu Roja Espanyola a les Illes Balears de dia 20 
d’abril de 2011 (NRE 14208, de dia 28/04/2011) en què demana que en el termini de quinze dies es 
comuniqui el nom del representant del Consell Insular de Mallorca en el Comitè, segons preveu 
l’article 23 del seu Reglament general orgànic. 

La proposta del conseller executiu de Presidència de designació de representants del Consell Insular de 
Mallorca en el Comitè Autonòmic de Creu Roja Espanyola a les Illes Balears. 

Fonaments de dret 

L’article 48 del Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca estableix que el nomenament de 
representats de la corporació serà competència del Ple. No obstant això, en casos d’urgència, la 
Presidència podrà efectuar aquests nomenaments, que hauran de ser ratificats pel Ple en la primera 
sessió que es faci. 

Resolució 

Per tant, resolc 

1. Designar perquè representi el Consell de Mallorca en el Comitè Autonòmic de Creu Roja 
Espanyola a les Illes Balears la Sra. Cristina Moreno Mulet, consellera electa, com a titular, i 
el Sr. Virgili Moreno Sarrió, director insular de Joventut, com a suplent. 

2. Notificar-ho a les persones interessades i a Creu Roja Espanyola a les Illes Balears. 

3. Donar-ne compte en el primer Ple que tengui lloc, per a la seva ratificació. 
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Es ratifica el decret amb el vot de qualitat de la Sra. presidenta atès que en la primera i 
en la segona votació s’obté el resultat de catorze vots a favor (PSOE i Bloc per 
Mallorca), catorze vots en contra (PP) i una abstenció (UM). 

 

c) NOMENAMENT DE REPRESENTANT AL JURAT DELS PREMIS D’INVESTIGACIÓ 
PER A ALUMNES DE BATXILLERAT I DE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR, 
CONVOCATS PEL CONSELL SOCIAL DE LA UNIVERTITAT DE LES ILLES BALEARS. 

Identificació 

Nomenament de representant al jurat dels Premis d’Investigació per a alumnes de batxillerat i de cicles 
formatius de grau superior, convocats pel Consell Social de les Illes Balears 

Antecedents 

La base 12na de la bases de la sisena convocatòria dels Premis d’Investigació per a alumnes de 
batxillerat i de cicles formatius de grau superior, curs 2010-2011, convocats pel Consell Social de la 
Universitat de les Illes Balears, estableix que el jurat dels premis estarà format, entre d’altres, per un 
membre de cada consell insular. 

El dia 13 d’abril de 2011 el secretari del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears (NRE 
13643, de 19 d’abril de 2011) sol·licita que el Consell Insular de Mallorca designi la persona que l’ha 
de representar, per tal de poder reunir el jurat a principis del mes de maig. 

Fonaments de dret 

L’article 48 del Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca estableix que el nomenament de 
representats de la corporació serà competència del Ple. No obstant això, en casos d’urgència, la 
Presidència podrà efectuar aquests nomenaments, que hauran de ser ratificats pel Ple en la primera 
sessió que es faci. 

Resolució 

Per tant, resolc: 

1. Designar el Sr. Jaume Xavier Roselló Llabrés com a representant del Consell Insular de Mallorca en 
el jurat dels Premis d’Investigació per a alumnes de batxillerat i de cicles formatius de grau superior, 
convocats pel Consell Social de les Illes Balears. 

2. Comunicar-ho a la persona interessada i al Consell Social de la Universitat de les Illes Balears. 

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

 

Identificació 

Correcció d’errada material en el Decret de dia 6 de maig de 2011 de nomenament de representant al 
jurat dels Premis d’Investigació per a alumnes de batxillerat i de cicles formatius de grau superior, 
convocats pel Consell Social de la Universitat de les Illes Balears 

Antecedents 

S’han detectat errades materials en el Decret de dia 6 de maig de 2011 de nomenament de representant 
al jurat dels Premis d’Investigació per a alumnes de batxillerat i de cicles formatius de grau superior, 
convocats pel Consell Social de la Universitat de les Illes Balears, de manera que es menciona el 
Consell Social de les Illes Balears, quan s’ha de fer referència al Consell Social de la Universitat de les 
Illes Balears 

Resolució 

Per tant, resolc: 
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1. Que es corregeixi el Decret de dia 6 de maig de 2011 de nomenament de representant al jurat dels 
Premis d’Investigació per a alumnes de batxillerat i de cicles formatius de grau superior, convocats pel 
Consell Social de la Universitat de les Illes Balears, en el sentit que allà on diu: 

“Consell Social de les Illes Balears” 

Ha de dir: 

“Consell Social de la Universitat de les Illes Balears” 

2. Comunicar-ho a la persona interessada i al Consell Social de la Universitat de les Illes Balears. 

 

Es ratifica el decret amb el vot de qualitat de la Sra. presidenta atès que en la primera i 
en la segona votació s’obté el resultat de catorze vots a favor (PSOE i Bloc per 
Mallorca), catorze vots en contra (PP) i una abstenció (UM). 

 

d) NOMENAMENT DE LA CONSELLERA EXECUTIVA DE MEDI AMBIENT I DE LA 
DIRECTORA INSULAR DE MEDI AMBIENT COM A REPRESENTANTS DEL CONSELL DE 
MALLORCA A LA COMISSIÓ MIXTA I PARITÀRIA PREVISTA AL CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I EL GOB PER A LA CESSIÓ D’ÚS 
DE LES CASES DE LA TRAPA I DE TERRENYS  ANNEXES PER A LA SEVA CONVERSIÓ EN 
REFUGI DE MUNTANYA DE LA RUTA DE PEDRA EN SEC, DE 3 DE MAIG DE 2007.                

 
DECRET: 
 
Vist el Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i el GOB per a la cessió d’ús de les cases 
de La Trapa i de terrenys annexes per a la seva conversió en refugi de muntanya de la Ruta de Pedra en 
Sec, de 3 de maig de 2007. 
 
Vist l’article 48 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple en sessió celebrada el 
8 de març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16 de març de 2004) que estableix que “El nomenament dels 
representants de la corporació en tota classe d’òrgans col·legiats o d’entitats en els quals hagi d’estar 

representada serà competència del Ple, excepte quan la legislació corresponent assigni aquesta 

competència a un altre òrgan de la corporació. No obstant això, en casos d’urgència, la Presidència 

podrà efectuar aquests nomenaments, que hauran de ser ratificats pel Ple en la primera sessió que 

farà”. 

 
Atesa la urgència del present nomenament degut a que la comissió mixta i paritària prevista a la 
clàusula quinzena del Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i el GOB per a la cessió 
d’ús de les cases de La Trapa i de terrenys annexes per a la seva conversió en refugi de muntanya de la 
Ruta de Pedra en Sec, de 3 de maig de 2007, es l’encarregada de dur a terme el seguiment i aplicació 
d’aquest conveni, i d’elaborar, entre altres, els criteris tècnics que s’han de seguir per a la gestió de 
refugi. 
 
RESOLC 
 
NOMENAR, a la consellera executiva de Medi Ambient, Sra. Maria Magdalena Tugores Bautista i a la 
directora insular de Medi Ambient, Caterina Amengual Morro com a representants del Consell de 
Mallorca a la comissió mixta i paritària prevista a la clàusula quinzena del Conveni de col·laboració 
entre el Consell de Mallorca i el GOB per a la cessió d’ús de les cases de La Trapa i de terrenys 
annexes per a la seva conversió en refugi de muntanya de la Ruta de Pedra en Sec, de 3 de maig de 
2007. 
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Es ratifica el decret amb el vot de qualitat de la Sra. presidenta atès que en la primera i 
en la segona votació s’obté el resultat de catorze vots a favor (PSOE i Bloc per 
Mallorca), catorze vots en contra (PP) i una abstenció (UM). 

 
 

PUNT 2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES INSTRUCCIONS DE 
FUNCIONAMENT DEL REGISTRE D’INTERESSOS DEL CONSELL DE 
MALLORCA. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta: 
 
El Ple del Consell de Mallorca, en data 4 de juny de 2007, va adoptar, entre d’altres, l’Acord següent: 
 

1. Aprovar la modificació dels models d'acord amb els quals s'ha de fer la declaració de béns i 
d'activitats prevista a l'art. 75.7 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim 
local, segons la redacció feta per la Llei del sòl, així com els art. 15 i següents del Reglament 
orgànic del Consell de Mallorca. 

Aquesta modificació consisteix en la inclusió de dos nous apartats perquè hi constin les 
participacions a societats de tot tipus, amb informació de les societats en què aquestes tenen 
participació i de les liquidacions sobre la renda, el patrimoni i, si s’escau, les societats. 

Els models queden tal com figuren en els documents annexos. 

2. Són persones obligades a efectuar les presents declaracions els membres electes i no electes, el 
personal directiu i els funcionaris amb habilitació de caràcter estatal que, d'acord amb l'art. 5.2 
de la disposició addicional segona de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'estatut bàsic de 
l'empleat públic, desenvolupin llocs que hagin estat proveïts mitjançant lliure designació 
atenent el caràcter directiu de les seves funcions o l'especial responsabilitat que assoleixin, del 
Consell de Mallorca dels seus organismes autònoms i de les societats creades o dependents del 
Consell de Mallorca, que hagin de formar part de la nova corporació sorgida de les eleccions 
que tindran lloc el proper dia 26 de maig. 

3. Les declaracions s’han de fer abans de la presa de possessió, amb motiu del cessament, quan 
acabi el mandat o quan es modifiquin les circumstàncies de fet. 

4. Els efectes d'aquest acord queden condicionats a la publicació de la Llei del sòl al Boletín 
Oficial del Estado. 

 
La Secretaria General ha redactat unes Instruccions, ajustades als criteris jurídics i de funcionament, 
que serviran  per donar compliment a l’obligació legal de gestionar, d’una manera eficaç i eficient, el 
Registre d’Interessos. 
 
Per tant, aquesta Presidència proposa que el Ple adopti l’ACORD següent: 
 
Primer. Aprovar les Instruccions de funcionament del Registre d’Interessos del Consell de Mallorca, 
que s’adjunten com annex. 
 
Segon. Publicar aquest acord i les Instruccions en la Intranet i la web d’aquest Consell. 
 
 
INSTRUCCIONS DE FUNCIONAMENT  DEL REGISTRE D’INTERESSOS DEL CONSELL 
DE MALLORCA 
 
Taula de continguts 
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I. Introducció 
 
II. Registre d’interessos 
 
III. Persones obligades a fer la declaració 
 
IV. Formalització de les declaracions 
 

a) Aspectes generals 
b) Procediment 
c) Documentació que s’ha d’acompanyar amb les declaracions 
d) Moment de la formalització 
e) Termini per declarar i contingut de les declaracions 
f) Conseqüències de la no presentació 

 
V. Funcionament dels registres 
 

a) Aspectes generals 
b) Suport informàtic 
c) Conservació de les declaracions 

 
VI. Accés i publicitat dels registres 
 

a) Forma d’accés 
b) Publicitat 

 
VII.  Entrada en vigor 
 
Disposició addicional 
 
 
INSTRUCCIONS 
 
 
I. Introducció 
 
Aquestes instruccions són un desenvolupament de l’acord del Ple del Consell de Mallorca, adoptat dia 
4 de juny de 2007, pel qual es varen aprovar els nous models de declaracions de béns i activitats. 
 
La regulació del Registre d’Interessos es troba en: 
 
-  Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, art. 75.7, 75.8 i disposició 

addicional 15a, segons redacció de la  Llei 8/2007, de 28 de maig, de sòl 
-       Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes  
        Balears 
-       Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat per acord del Ple de dia 2 de juliol de 2002 
-  Acord del Ple del Consell, de dia 4 de juny de 2007, relatiu a la modificació dels models de 

declaració del Registre d’Interessos 
-    Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial 

decret 2568/1986, de 28 de novembre, articles 30 a 32 i disposició transitòria primera 
- Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal 
- Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament 

de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal 
 
Aquesta normativa remet algunes qüestions a la determinació i la regulació que s’efectuï en el futur, 
per tant, de la falta de concreció actual en molts casos, ha sorgit la necessitat de regular els aspectes que 
no són objecte d’especificació concreta en la normativa de referència, i d’elaborar un sistema de 
registre i funcionament del Registre d’interessos d’aquesta corporació. 
 



 9

De la mateixa manera, respecte de la publicació de les declaracions, en l’art. 75.7 de la LRBRL aquest 
aspecte es remet als termes que es fixin en el futur Estatut municipal i, per tant, es fa necessari, també, 
regular com s’ha de fer aquesta publicació i quin ha de ser el seu contingut fins que no s’aprovi la 
norma que finalment el reguli.   
 
Per tant, aquestes instruccions responen a la voluntat de disposar d’un instrument que reguli el 
funcionament i la gestió del Registre d’interessos que funciona en el Consell de Mallorca, de manera 
que quedin plasmats per escrit els criteris que s’han de seguir, tant per a fer les declaracions com per a 
inscriure-les en el Registre.   
 
 
II. Registre d’interessos 
 
 

El Registre d’interessos consta de dues seccions: 
 

- Secció 1ª. Registre d’activitats 
 

En aquesta secció s’inscriuen les declaracions sobre causes de possible incompatibilitat i 
activitats que proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics. 
 

- Secció 2ª. Registre de béns patrimonials 
 

En aquesta secció s’inscriuen les declaracions sobre béns i drets patrimonials. 
 
 
III. Persones obligades a fer la declaració 
 
 
D’acord amb la configuració de la corporació i l’estructura orgànica aprovada, les persones obligades a 
fer les declaracions són les següents: 
 

a) Membres electes de la corporació 
 
b) Consellers executius 
 
c) Personal directiu, els quals s’entén que són, als efectes del Registre d’interessos: 
 

- Secretaries tècniques 
- Direccions insulars i òrgans directius assimilats 
- Direccions i gerències d’organismes autònoms dependents del Consell de Mallorca i 

de les entitats públiques empresarials 
- El màxim òrgan de direcció de les empreses mercantils dependents del Consell de 

Mallorca. 
 

d) Funcionaris i funcionàries d’Administració local amb habilitació de caràcter estatal que 
ocupin llocs de treball proveïts mitjançant lliure designació 

 
 
IV. Formalització de les declaracions 
 
 
a) Aspectes generals 
 
Les declaracions, que s’han de fer en els models aprovats pel Ple del Consell de Mallorca, s’han de 
presentar personalment a la Secretaria General del Consell i han d’anar signades per la persona titular 
de les dades i per la Secretaria General, com a fedatària pública, o persona en qui delegui.  
 
Les declaracions es realitzen sota la responsabilitat única i exclusiva de la persona declarant, sens 
perjudici de qualsevol tipus de responsabilitats en què poguessin incórrer en cas de presumptes 
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falsedats en document públic. No correspon a la Secretaria General la comprovació d’allò declarat, ni 
cap responsabilitat sobre allò no declarat. L’única obligació de la Secretaria General com a fedatària 
pública és rebre les declaracions, custodiar-les i ordenar-ne la inscripció. 
 
Un cop presentades, les declaracions es conserven a la Secretaria General en suport paper a l’expedient 
de cada declarant. 
 
En els models de declaració s’ha de fer constar tant les dades personals com les relatives al càrrec que 
ocupa la persona declarant, i serveix per autoritzar-ne la inclusió en el fitxer.   
 
 
b) Procediment 
 
La persona declarant ha de: 
 
1. Omplir, per duplicat original, les declaracions en els models normalitzats aprovats, mitjançant els 

formularis corresponents. 
 
2.  Comunicar a la Secretaria General, quan s’hagi de formular declaració, per fixar dia i hora per 

presentar-la. 
 
3. Presentar la declaració davant la Secretària General, o la persona en qui delegui, signar-la en aquest 

moment en tots els fulls, i portar la data del dia que es presenta. 
 
Seguidament, la Secretaria General ha de: 
 
1. Registrar la declaració i incorporar-hi el segell del Registre amb indicació del número de registre i de 

la data de presentació. 
 
2. Tornar a la persona interessada una còpia de la declaració i dels documents que l’acompanyen, 

segellats. 
 
 
c) Documentació que ha d’acompanyar les declaracions 
 
 
És necessari que, a l’expedient personal, hi figuri sempre una fotocòpia actualitzada del DNI, per tant, 
s’ha d’exhibir en cada declaració que es presenti per guardar-ne, si cal, una fotocòpia.  
 
Amb la declaració, doncs, és necessari que s’aporti una fotocòpia del DNI, i en les declaracions sobre 
béns patrimonials que es presentin, sempre que es produeixin i/o es refereixin a exercicis diferents dels 
ja aportats, s’hi ha d’acompanyar la documentació següent: 
 

- Fotocòpia de la darrera declaració de l’impost de la renda de les persones físiques —IRPF 
(és suficient amb el document d’ingrés o devolució, avui model 100—, o amb el certificat 
de l’Agència Tributària o anàleg). 

- Si escau, fotocòpia del document que justifica la presentació de la declaració de l’impost 
de societats del darrer exercici  i/o de qualsevol altre que sigui exigible legalment. 

 
La documentació presentada s’incorpora a l’expedient de la persona declarant, juntament amb  la 
declaració, i es guarda en la forma prevista.  
 
Si en el moment de presentar la declaració s’observa que falta algun dels documents que l’han 
d’acompanyar, llevat del DNI, la persona declarant disposa de tres dies hàbils per a presentar-los. 
Excepcionalment, la identitat pot acreditar-se en el moment de fer la declaració mitjançant document 
diferent del DNI, com el carnet de conduir per exemple, sens perjudici de l’obligació de presentar amb 
posterioritat el DNI i d’aportar-ne una fotocòpia. 
 
 
d) Moment de la formalització 



 11

 
Les declaracions l’han de presentar a la Secretaria General: 
 

1) Els membres electes i els consellers executius 
 

- abans de la presa de possessió   
- amb ocasió del cessament o la renúncia al càrrec 
- a la fi del mandat  
- sempre que es modifiquin les circumstàncies de fet, o hi hagi variacions respecte de les 

declaracions presentades anteriorment  
 

S’entén que finalitza el mandat el dia anterior al del Ple constitutiu de la nova corporació. 
 
2) El personal directiu i el personal habilitat estatal 

 
- abans de la presa de possessió  o quan s’accedeix al càrrec 
- amb ocasió del cessament, la renúncia o a la fi del càrrec, produïda per qualsevol 

circumstància 
- sempre que es modifiquin les circumstàncies de fet, o hi hagi variacions respecte de les 

declaracions presentades anteriorment  
 
La presentació de les declaracions dels membres electes s’ha de garantir, en qualsevol cas, abans de 
constituir-se la corporació a l’inici de cada nou mandat,  ja que estan obligats a presentar-la abans de 
prendre possessió del càrrec, és a dir, abans del Ple constitutiu, ja que la presentació és condició 
inexcusable per a poder prendre possessió.  
 
Si la incorporació del membre electe es produeix en un moment posterior a la data del ple constitutiu, 
la declaració s’ha de presentar, igualment, abans de la data de la sessió plenària en la qual ha de 
prendre possessió. 
 
 
e) Termini per declarar i contingut de les declaracions 
 
La declaració ha de ser prèvia a la presa de possessió o l’accés al càrrec. 
 
Quant a les declaracions referides a les situacions de fi del mandat o del càrrec, produïdes per 
cessament o per qualsevol de les causes legalment previstes, la declaració s’ha de presentar en el 
termini màxim d’un mes, comptador a partir de la data en què s’ha produït la causa que motiva aquesta 
situació, o s’ha adoptat l’acord o resolució corresponent, en la qual s’ha d’haver incorporat una 
referència a l’obligació de formular la declaració. 
 
Respecte de les modificacions o variacions, les declaracions s’ha de presentar dins de l’any natural en 
què s’ha produït la modificació corresponent. Si la modificació es produeix dins del darrer trimestre de 
l’any, la declaració es pot presentar com a màxim fins al darrer dia del primer trimestre de l’any natural 
immediatament següent. 
  
A criteri de la Secretària General, i sempre que s’acrediti o justifiqui la impossibilitat de presentar les 
declaracions en els terminis prevists, es pot concedir una ampliació d’aquest termini.  
 
La Secretaria General pot, en qualsevol moment, enviar recordatoris respecte de la necessitat de fer les 
declaracions, o transmetre qualsevol altra informació relacionada amb el Registre d’interessos. 
 
Les declaracions s’han de formalitzar en els models normalitzats aprovats en cada moment i se n’han 
d’omplir tots els apartats. En els apartats que no s’ha d’incloure cap informació s’ha de marcar la 
casella corresponent o afegir-hi «sense contingut». 
 
Totes les declaracions que es presentin han de ser íntegres, és a dir, han de comprendre totes les causes 
de possible incompatibilitat i de totes les activitats que proporcionin o puguin proporcionar ingressos 
econòmics i tots els seus béns patrimonials, mobles i immobles.  
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Qualsevol altre ingrés que es percebi per alguna activitat, sigui quin sigui l’origen, fins i tot les que 
provenguin amb motiu del càrrec al Consell o d’algun òrgan instrumental, s’han de declarar 
expressament. 
 
Abans de prendre possessió, o en el moment d’accedir al càrrec si la persona que hi accedeix no 
pertany prèviament a l’organització del Consell de Mallorca, ha d’omplir una fitxa amb les dades 
personals de contacte, per rebre la informació i la documentació necessària per formular la declaració 
d’interessos, i per facilitar la relació corporativa corresponent. La fitxa s’ha de trametre a la Secretaria 
General.  
 
 
f) Conseqüències de la no-presentació 
 
Respecte del membres electes, la no-presentació de la declaració abans de l’acte de presa de possessió 
suposa que no poden prendre possessió del càrrec, ni, per tant, en el cas del Ple constitutiu, participar 
en l’elecció de la persona que n’ha d’ocupar la Presidència, en els termes establerts per la LOREG, 
sens perjudici que puguin prendre possessió en un moment posterior. 
  
Respecte de totes les persones obligades que no siguin membres electes, l’incompliment de l’obligació 
de declarar, en qualsevol dels supòsits prevists legalment per fer-ho, i després que la Secretaria General 
ho hagi posat de manifest reiteradament a la persona interessada, donarà lloc, en qualsevol cas, a una 
comunicació a la Presidència de la corporació en què s’adverteix de l’incompliment i, en tot cas, a la 
consellera o conseller executiu del departament d’adscripció, perquè es puguin adoptar les mesures que 
es preveuen en els articles 15.1.f) i16.2 de la Llei 2/1996, de 19 de novembre, d’incompatibilitats dels 
membres del Govern i dels alts càrrecs de la comunitat autònoma de les Illes Balears.  
 
En el cas dels membres electes, la comunicació a què es refereix el paràgraf anterior s’ha de fer a la 
Presidència de la corporació i a qui sigui portaveu del grup polític corresponent. 
 
En tots els casos, s’ha de posar en coneixement de la persona interessada que s’ha donat trasllat de 
l’incompliment en la forma prevista. 
 

 
V. Funcionament dels registres 
 
 
a) Aspectes generals 
 
La Secretaria General és l’encarregada de la direcció, la custòdia i la gestió del Registre d’interessos i 
de garantir que es prenguin les mesures adequades per assegurar la gestió correcta i la confidencialitat 
de la informació incorporada als registres. 
  
L’obligació de declarar implica un tractament de dades de caràcter personal, i per tant, la creació de 
fitxers que cal donar d’alta a l’Agència de Protecció de dades.  
 
Només la persona titular de la Secretaria i les que directament designi poden tenir accés als registres, a 
la documentació i la informació que contenen, i col·laborar en la seva gestió. 
 
 
b) Suport informàtic 
 
El suport informàtic als Registres d’interessos es fa mitjançant bases de dades creades amb aquesta 
finalitat. 
 
Aquestes bases de dades contenen tota la informació referent a dades personals de les persones 
obligades a declarar com: nom i cognoms, adreça, número de DNI, càrrec que ocupa, etc. 
 
Les declaracions presentades es registren a la base de dades i se’ls assigna un número de registre.  
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c) Conservació de les declaracions 
 
Tenint en compte les possibles responsabilitats civils, administratives i penals dels membres electes, 
dels consellers i les conselleres executives, del personal directiu i del personal funcionari 
d’Administració local amb habilitació estatal, derivades del càrrec, i el termini de prescripció de les 
accions judicials corresponents, totes les declaracions presentades es consideren de conservació 
permanent. 
 
La conservació es fa a la Secretaria General, o a l’Arxiu General, en la forma que es determini, i s’han 
d’adoptar, en qualsevol cas, les mesures necessàries per salvaguardar la informació i limitar-ne l’accés 
i la publicitat al que s’estableix estrictament en la llei, i també les que calguin per complir les 
previsions de la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal.  
 
 
VI. Accés i publicitat dels registres 
 
 
a) Forma d’accés 
 
A partir de la modificació feta per la Llei 8/2007, de 28 de maig, de sòl, que va entrar en vigor l’1 de 
juliol de 2007 (TR aprovat pel RDL 2/2008, de 20.6), tant les declaracions d’activitats que puguin 
produir ingressos, com les de béns patrimonials, passen a ser públiques. 
 
La forma d’accés als registres està continguda en la LRJAP, i es concreta, en general, en els punts 
següents: 
 

- Petició individualitzada dels documents que es desitgen consultar. 
- El dret d’accés comporta el d’obtenir còpies o certificats dels documents l’examen dels quals 

autoritzi l’Administració. 
 
El procediment que s’ha de seguir, doncs, per obtenir informació del Registre d’interessos és el 
següent: 
 

- S’ha de formalitzar una petició individualitzada, presentada al Registre general del Consell de 
Mallorca. 

 
- En el document de sol·licitud, cal concretar expressament la documentació que es vol 

consultar o de la qual es vol obtenir informació.   
 

- S’ha d’enviar còpia de la petició a la Presidència, i l’original es carrega a l’orgànic de la 
Secretaria General, que és l’encarregada d’analitzar-la i, si s’ajusta a Dret, citarà la persona 
per escrit, o per qualsevol altre mitjà de notificació vàlid, amb indicació del dia, l’hora i el lloc 
en què se li donarà vista de la documentació sol·licitada. 

 
- Quan els mateixos membres electes de la corporació sol·licitin l’accés, el règim d’accés 

segueix les regles generals d’accés i informació  previstes en la legislació vigent per a 
qualsevol tipus de dades i documents. 

 
- En el cas que és vulgui una còpia o l’expedició d’un certificat, s’ha de sol·licitar amb els 

mateixos requisits que els esmentats per als supòsits anteriors. 
 

- Correspon a la Secretària General facilitar còpies i expedir certificats. Aquestes còpies i 
certificats, pel que fa a la declaració de béns patrimonials, i mentre no es reguli els termes 
d’aquesta declaració en l’Estatut a què es refereix l’article 75.7 LBRL, han de contenir els 
punts següents:  

 
• recompte dels béns immobles i els vehicles de què disposa amb l’especificació del 

percentatge de participació (sense concretar cap tipus de dada de localització del 
bé, llevat de la ubicació geogràfica dels béns immobles), any d’adquisició, valor 



 14

declarat del bé, càrregues, si en té i, en general qualsevol altra dada que s’hagi 
facilitat i que faci que els béns siguin identificats però no identificables. 

 
• recompte de valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis, amb 

indicació del percentatge de participació en societats o valor d’aquesta, i de la 
participació en fons propis de qualsevol tipus d’entitat, saldo mitjà dels comptes 
financers, amb només indicació de l’entitat, etc. 

 
La certificació sobre els punts interessats s’ha de fer en el termini de 10 dies hàbils.   

 
- Respecte de l’accés i la certificació de dades que poden sol·licitar el defensor del poble, el 

ministeri fiscal, els jutges, els Tribunals i el Tribunal de Comptes i les seves figures 
autonòmiques anàlogues, la Secretària General ha de lliurar certificat literal del contingut de 
les declaracions presentades, amb el vistiplau de la persona que ocupa la Presidència de la 
corporació, i/o amb tramesa de fotocòpia compulsada de les declaracions en qüestió . 

 
- La resolució de la petició, en què es denega l’accés, ha de ser motivada i s’ha de fer mitjançant 

decret de la Presidència, previ informe, si cal, de la Secretaria General, en el termini legalment 
previst, comptadorr des que la sol·licitud va tenir entrada al Registre General. 

 
Si en el termini de 15 dies hàbils no es produeix la resolució de la petició, ja sigui mitjançant 
l’expedició d’un certificat, la comunicació de l’oferiment de la vista, o la denegació expressa, 
s’entén que la petició d’accés s’ha atorgat per silenci administratiu positiu.  

 
 
b) Publicitat 
 
Fins que no es regulin expressament en el futur Estatut municipal o en qualsevol altre norma les 
condicions en què s’han de publicar les declaracions presentades al Registre d’interessos, com s’indica 
en l’art. 75.7 de la LRBRL, la publicitat s’ha de fer en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 
 
Els terminis prevists per a publicar-les en el BOIB són els següents: 
 

1) Tres mesos des de la data en què es presenten les declaracions de presa de possessió, accés al 
càrrec, cessament o renúncia per qualsevol de les causes previstes. Fora dels terminis coincidents 
amb l’inici i la fi del mandat corporatiu, aquesta publicació es pot substituir per una publicació anual, 
feta el mes de gener i que contengui totes les declaracions presentades durant l’any immediatament 
anterior. 
 
2) Anualment, dins dels 4 mesos següents a la finaltizació de l’any natural, les modificacions 
presentades durant aquest període 

 
L’anunci de publicació de les dades contingudes tant en les declaracions d’activitats i incompatibilitats, 
com de patrimoni, s’ha de fer de la forma següent: 
 
1. Diligència de la Secretària General en la qual s’ha de fer constar nom, cognoms i DNI de les 

persones que han formulat declaració, i també que les declaracions estan a disposició de les 
persones interessades a la Secretaria General del Consell de Mallorca. 

 
2. Sens perjudici del previst en l’apartat 1, mitjançant la formulació d’una declaració responsable 

signada davant la Secretària General, qualsevol de les persones obligades a fer declaració pot 
sol·licitar que les seves declaracions siguin publicades a la web o seu corporativa. Seguidament, 
s’ha de publicar en els termes, els límits i les condicions que la mateixa persona que declara 
determini per escrit. 

 
 
VII.  Entrada en vigor 
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Aquestes Instruccions entren en vigor dia 22 de maig de 2011, i produeixen efectes jurídics plens abans 
de constituir-se la nova corporació local, després de fer-se les properes eleccions insulars, d’acord amb 
la legislació vigent. 
 
 
Disposició addicional 
 
La publicació de qualsevol norma posterior a aquestes instruccions, de rang igual o superior que 
contengui indicacions referides al Registre d’interessos, en suposa la modificació i la incorporació 
automàtiques, això sens perjudici que es pugui fer de forma expressa i amb l’aprovació d’un text refós. 
 
 
Es ratifica la inclusió del punt a l’ordre del dia per catorze vots a favor (PSOE i Bloc 
per Mallorca), cap vot en contra i quinze abstencions (PP i UM). 

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

 
 

DEPARTAMENT D’HISENDA, OBRES PÚBLIQUES I INNOVACIÓ 

 

PUNT 3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 31 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2010 
PRORROGAT PER AL 2011 (CEX-13/11 SUPL-06/11) 

Es dóna compte de la proposta de la presidenta que diu:  

Aquesta Presidència, per provisió de 14 d’abril 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 2010 prorrogat per al 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. 

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 per a 2010 
prorrogades per al 2011, he resolt proposar al Ple de la Corporació el següent 

A C O R D 

PRIMER.- Aprovar l’expedient núm. 31 de modificació de crèdits en el pressupost propi de 2010 
prorrogat per al 2011, d’acord amb el següent detall: 

 
EXPEDIENT NÚM. 31 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2011 
   
* CRÈDITS EXTRAORDINARIS (CEX-13/11)  
   

Aplicació Descripció Import 
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80·34150·22502 
TRIBUTS D'ENTITATS LOCALS INSTITUT DE L'ESPORT HÍPIC 
DE MALLORCA 

195.070,98 €

80·34150·22699 
ALTRES DESPESES INSTITUT DE L'ESPORT HÍPIC DE 
MALLORCA 

31.137,19 €

80·34150·35200 
INTERESOS DE DEMORA INSTITUT DE L'ESPORT HÍPIC DE 
MALLORCA 

17.937,68 €

80·92020·22502 TRIBUTS D'ENTITATS LOCALS SERVEIS GENERALS 16.152,94 €
80·92020·35200 INTERESSOS DE DEMORA SERVEIS GENERALS 1.485,80 €

90·45300·35200 
INTERESSOS DE DEMORA CARRETERES DE MALLORCA DEL 
CONSELL DE MALLORCA 

578,68 €

  

TOTAL AUGMENTS PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS 262.363,27 €

   
FONTS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS  
   

1) Majors Ingressos 
   

Aplicació Descripció Import 
      

80·21000 P/IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT 21.869,88 €
80·42000 PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS DE L ESTAT 240.493,39 €

   
  TOTAL MAJORS INGRESSOS 262.363,27 €
   

TOTAL FONTS DE FINANÇAMENT PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS 262.363,27 €

   
* SUPLEMENTS DE CRÈDITS (SUPL-05/11) 
   

Aplicació Descripció Import 
      

80·92020·22699 ALTRES DESPESES SVEIS. GRALS. OFICINES CENTRALS 436,52 €

90·45300·22502 
TRIBUTS D'ENTITATS LOCALS CARRETERES DEL CONSELL 
DE MALLORCA 

2.187,89 €

90·45300·22699 
ALTRES DESPESES DIVERSES CARRETERES CONSELL DE 
MALLORCA 

3.177,49 €

  

TOTAL AUGMENTS PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS 5.801,90 €

   
FONTS DE FINANÇAMENT DELS SUPLEMENTS DE CRÈDITS  
   

1) Majors Ingressos 
   

Aplicació Descripció Import 
      

80·42000 PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS DE L ESTAT 5.801,90 €
   
  TOTAL MAJORS INGRESSOS 5.801,90 €
   

TOTAL FONTS DE FINANÇAMENT PER SUPLEMENTS DE CRÈDITS 5.801,90 €

Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost. 
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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. 

 
El Sr. RUBIO (PP) demana en nom del seu Grup que, si és possible, s’agrupin tots els 
punts del Departament d’Hisenda, Obres Públiques i Innovació en una sola votació i 
alhora anuncia que hi votaran en contra.  

Tot seguit explica que ho fan perquè consideren que, si tenen present que d’aquí a poc 
hi haurà unes eleccions i tendrà lloc la constitució d’una nova corporació, s’ha fet 
massa via amb la celebració d’aquest Ple extraordinari i, per tant, opinen que no és el 
moment adequat per dur endavant tota una sèrie de modificacions de crèdit que, des 
del seu punt de vista, condicionen el futur govern. 

Per acabar, reitera que el seu Grup no donarà suport a aquestes propostes de 
modificació de crèdit. 

El Sr. ALEMANY (vicepresident i conseller executiu d’Hisenda, Obres Públiques i 
Innovació) diu que no entrarà a valorar cada una de les propostes atès que li sembla bé 
agrupar-les però, no obstant això, s’ofereix per donar les explicacions oportunes sobre 
les propostes que li demanin. 

Per altra banda, diu que és cert que dia 22 de maig hi ha eleccions –en són conscients 
i ho saben– però la nova corporació no es constituirà dia 22 sinó més endavant i, a la 
gent a qui han de pagar doblers, el fet retardar-li un mes o dos els pagaments és prou 
important així com estan les coses. 

Indica que fins que no s’acabi la legislatura podran decidir, és a dir, que fins dia 22 es 
poden decidir tots els temes i llavors sí continuaran governant però en funcions i això 
farà que hi hagi coses que no puguin decidir. 

Observa que si comencen a retallar temps de la legislatura arribarà el moment en què 
durarà menys de quatre anys. Reitera que l’equip de govern pensa que fins dia 22 
poden dur temes que facilitin que la gent pugui cobrar els doblers que li deu el 
Consell de Mallorca. 

El Sr. PASCUAL (UM) sol·licita la votació separada de tots els punts. 

Es rebutja la proposta d’acord per catorze vots a favor (PSOE i Bloc per Mallorca), 
cap abstenció i quinze vots en contra (PP i UM). 

 

PUNT 4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 33 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2011 (CEX 
14/11) 

Es dóna compte de la proposta de la presidenta que diu: 

Aquesta Presidència, per provisió de 15 d’Abril  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 
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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 per a 2011, he 
resolt proposar al Ple de la Corporació el següent 

A C O R D 

PRIMER.- Aprovar l’expedient núm. 33 de modificació de crèdits en el pressupost propi  de 2011, 
d’acord amb el següent detall: 

EXPEDIENT NÚM. 33 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI 
DE 2011  
   
*  CRÈDIT EXTRAORDINARI (CEX-14/11)  
   

Aplicació Descripció Import 
      

60·34101·48906 CONVENI COMITÉ COMARCAL DE PONENT 14.128,04 € 

60·34101·48901 CONVENI COMITÉ COMARCAL DE MANACOR 9.575,08 € 

60·34101·48908 CONVENI COMITÉ COMARCAL DE SOLLER 8.004,26 € 
   

TOTAL AUGMENTS CRÈDITS EXTRAORDINARIS 31.707,38 € 

   
FONTS DE FINANÇAMENT DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS  
   

1) Baixes per anul.lació 
   

Aplicació Descripció Import 
      

60·34101·22707 SERVEIS ESPORTIUS ESPORT ESCOLAR 31.707,38 € 
   

  TOTAL BAIXES PER ANUL.LACIÓ 31.707,38 € 
   

TOTAL FONTS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS 31.707,38 € 

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 quinze vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM), cap abstenció i 
catorze vots en contra (PP). 

 

PUNT 5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 36 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2011 (SUPL 
08/11) 

Es dóna compte de la proposta de la presidenta que diu: 

Aquesta Presidència, per provisió de 15 d’abril  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 
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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 per a 2011, he 
resolt proposar al Ple de la Corporació el següent 

A C O R D 

PRIMER.- Aprovar l’expedient núm. 36 de modificació de crèdits en el pressupost propi  de 2011, 
d’acord amb el següent detall: 

 
EXPEDIENT NÚM. 36 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2011 
   
* SUPLEMENT DE CRÈDIT (SUPL-08/11)  
   

Aplicació Descripció Import 
      

20·33400·48908 MÚSICS MALLORCA PER LA LLENGUA 15.373,44 € 

   

TOTAL AUGMENTS PER SUPLEMENTS DE CRÈDITS 15.373,44 € 

   
FONTS DE FINANÇAMENT DELS SUPLEMENTS DE CRÈDITS  
   

1) Baixes per anul.lació 
   

Aplicació Descripció Import 
      

20·33400·22707 
SERVEIS CULTURALS REPRESENTACIONS NORMALITZACIÓ 
LINGÜÍSTICA 

15.373,44 € 

   

  TOTAL BAIXES PER ANUL·LACIÓ 15.373,44 € 
   

TOTAL FONTS DE FINANÇAMENT DELS SUPLEMENTS DE CRÈDITS 15.373,44 € 

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. 

 
El Sr. FONT (conseller executiu de Cultura i Patrimoni) vol aclarir que aquesta 
modificació de crèdit és per fer front a un pagament de 2009, és a dir, per dotar una 
partida per fer un pagament de 2009 d’una activitat que ja està feta i, per tant, com 
més aviat es faci aquesta modificació, més aviat podran cobrar els interessats. 

S’aprova per quinze vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM), cap abstenció i 
catorze vots en contra (PP). 
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PUNT 6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 37 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2010 
PRORROGAT PER AL 2011 (SUPL-09/11) 

Es dóna compte de la proposta de la presidenta que diu: 

Aquesta Presidència, per provisió de 15 d’abril 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 propi de 2011, a l’objecte de poder 
atendre algunes despeses, les partides a les quals s’havien d’imputar no s’havien incloses en el 
pressupost de 2011 o no tenien crèdit suficient. 
Vist el Decret de Presidència, de 25 de març de 2011, que aprova l’expedient núm. 13 de modificació 
de crèdits en el pressupost propi de 2010 prorrogat per al 2011 (ROM-02/11). 
Vist el Decret de Presidència, de 15 d’abril 2011, que aprova l’expedient núm.3 de canvi de destinació 
de projectes d’inversions d’exercicis anteriors (CD-03/11), i modifica l’expedient núm. 13 de 
modificació de crèdits en el pressupost propi de 2010 prorrogat per al 2011 (ROM-02/11), en el sentit 
de disminuir en 99.801,54 € l’import de la següent incorporació de crèdits: 
APLICACIÓ DENOMINACIÓ 70·45003 CODI 

PROJECTE 
70·43200·78992 Incorporació p/ transferència Fundació Mallorca turisme 99.801,54 € 2009/2/751/1 
  99.801,54 €  
    
    
 TOTAL 99.801,54  
 CI (Compromís d'ingrés) 99.801,54  
 RLTG (Romanent líquid de tresoreria general)    
 RLTA (Romanent líquid de tresoreria afectat) 0,00  
Atès el Decret de Presidència, de 5 d’agost de 2009, que aprova l’expedient núm. 27 de modificació de 
crèdits al pressupost PROPI de la corporació de l’exercici de 2009 per generació de crèdits (GEN-
05/09). 
Vist que la Intervenció d’aquest Consell Insular ha emès el dictamen preceptiu, amb data 15d’abril de 
2011, 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 les bases núm. 10 i 12 de les d’execució del 
pressupost per a 2010 prorrogades per al 2011, he resolt proposar al Ple de la Corporació el següent 

ACORD 

PRIMER.- Aprovar l’expedient núm. 37 de modificació de crèdits en el pressupost propi de 2010 
prorrogat per al 2011, d’acord amb el següent detall: 

 
EXPEDIENT NÚM.37 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2011 
    
* SUPLEMENTS DE CRÈDITS (SUPL-09/11)  
    

Aplicació Descripció Import Projecte 
       

70·43200·64000 INVERSIONS IMMATERIALS PROMOCIÓ TURÍSTICA 99.801,54 €2010·2·43200·2 
   

TOTAL AUGMENTS PER SUPLEMENTS DE CRÈDITS 99.801,54 € 

    
FONTS DE FINANÇAMENT DELS SUPLEMENTS DE CRÈDITS   
    

1) Nous o Majors Ingressos  
    

Aplicació Descripció Import Projecte 
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70·45301 
CONVENI IBATUR MILLORA COMPETÈNCIA 
TURÍSTICA 

99.801,54 €2010·2·43200·2 

    
  TOTAL NOUS O MAJORS INGRESSOS 99.801,54 € 
    
    

TOTAL FONTS DE FINANÇAMENT PER SUPLEMENTS DE CRÈDITS 99.801,54 € 

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), cap abstenció i quinze 
vots en contra (PP i UM). 

 
PUNT 7. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 42 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2010 
PRORROGAT PER AL 2011 (TRA-06/11) 

Es dóna compte de la proposta de la presidenta que diu: 

Aquesta Presidència, per provisió de 10 de maig 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 propi de 2011, a l’objecte de poder 
atendre algunes despeses, les aplicacions a les quals s’havien d’imputar no tenien crèdit suficient. 

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 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 41 i 42 del RD 500/1990, 
de 20 d’abril i amb la base núm. 12 de les d’execució del pressupost per a 2010, he resolt proposar al 
Ple de la Corporació el següent 

A C O R D 

PRIMER.- Aprovar l’expedient núm. 42 de modificació de crèdits en el pressupost propi de 2011, 
d’acord amb el següent detall: 

EXPEDIENT NÚM. 42 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2011 
   
* TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS (TRA-06/11) 
   

A) Augment de crèdits per transferències 
   

Aplicació Descripció Import 
   

10·13000·22699 
ALTRES DESPESES CENTRAL COMAND. BOMBERS DE 
MALLORCA 

80.000,00 € 

   

  TOTAL AUGMENTS 80.000,00 € 
   

B) Disminucions de crèdits per transferències 
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Aplicació Descripció Import 
   

65·42220·46200 TRANSF. A AJUNTAMENTS P/SUPORT AGENDA LOCAL 21 60.000,00 € 
65·94300·22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PLA D'OBRES I SERVEIS 20.000,00 € 

   

  TOTAL DISMINUCIONS 80.000,00 € 

Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost. 

SEGON.- Rectificar l’error material observat en l’Acord de Ple, de 7 d’abril de 2011, que aprovà 
l’expedient núm. 18 de modificació de crèdits en el pressupost propi de 2010 prorrogat per al 2011 per 
suplements de crèdits (SUPL-04/11) en el sentit següent: 

Allà on diu: 

* 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 SUPLEMENTS DE CRÈDITS 2.335.841,28 € 

Ha de dir: 

* SUPLEMENTS DE CRÈDITS (SUPL-04/11) 
   

Aplicació Descripció Import 
      

40·23140·41000 APORTACIÓ INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS 2.335.841,28 € 
   

TOTAL AUGMENTS PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS 2.335.841,28 € 

TERCER.- 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.” 

 
El Sr. ROSSELLÓ (conseller executiu de Cooperació Local i Interior) explica que és 
una modificació de crèdit que té per objectiu incloure una part del pressupost del 
Departament –80.000 euros– al capítol II per tal de pagar el combustible els camions 
de bombers. 

Es ratifica la inclusió del punt a l’ordre del dia per catorze vots a favor (PSOE i Bloc 
per Mallorca), cap vot en contra i quinze abstencions (PP i UM). 

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

 

DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL I INTERIOR 
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PUNT 8. CONVOCATÒRIA DEL PLA D'OBRES I SERVEIS PER A L'ANY 
2012. 

Es dóna compte de la proposta del vicepresident conseller executiu del Departament 
de Cooperació Local i Interior que diu: 

Una de les formes més importants en què s'instrumenta la cooperació que el Consell de Mallorca ha de 
prestar a les Entitats locals de l'illa és en l'elaboració, aprovació i execució d'un Pla insular d'obres i 
serveis municipals. Aquest Pla, d'acord amb el que disposa l'art. 36 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, s'ha d'aprovar anualment, havent de participar en la seva 
elaboració els municipis de l'illa, i es podrà finançar amb mitjans propis del Consell de Mallorca, 
aportacions municipals o privades i les subvencions que acordin la Comunitat Autònoma i l'Estat amb 
càrrec als seus respectius pressuposts.   

Per això, propòs que, previ l'informe preceptiu de la Comissió Informativa General i de Comptes, el 
Conseller Executiu de Cooperació Local i Interior elevi al Ple del Consell de Mallorca la següent 
proposta d' 

ACORD 

1.- Autoritzar una despesa per import de 11.249.165,87 (aplicació pressupostària: 65.94300.76200), la 
qual resta condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost del Consell de 
Mallorca per a l’any 2012. 

2.- Convocar tots els Ajuntaments de Mallorca així com les Mancomunitats, els Consorcis Locals de 
l'article 43 de la Llei autonòmica 20/2006, de 15 de desembre, i la resta d'Entitats Locals compreses a 
l'art. 3.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, sempre que ostentin competències d'execució d'obres i prestació 
de serveis de caràcter municipal, perquè, fins a dia 14 d'octubre de 2011 inclòs, presentin al Consell 
de Mallorca les peticions de les obres i els serveis que vulguin incloure en el Pla insular d'obres i 
serveis de l'any 2012. 

3.- Les normes reguladores del Pla per a l'any 2012, (les quals s'adjunten a aquest acord), seran les del 
títol primer del Reglament de Cooperació Municipal aprovat per acord del Ple del Consell de Mallorca 
de dia 5 d'octubre de 1998 (modificat per acords del Ple de dies 6 de març de 2000 i 28 de juliol de 
2008) amb les següents particularitats: 

-Els projectes que se sol·licitin incloure en el POS de 2012 han de tenir un pressupost igual o inferior 
als 601.012,10 euros, excepte que siguin actuacions d'Arquitectura i, a la vegada, que no admetin 
fraccionament. La resta de projectes que superin aquest import s'han de presentar fraccionats en fases 
de pressupost igual o inferior a l'esmentada quantitat, i cada una d'aquestes fases ha de permetre ser 
lliurada a l'ús públic de forma independent i objecte de recepció parcial, de conformitat amb el que 
disposa l'article 218.5 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del sector públic. 

-Els projectes d'Arquitectura referits a obra nova o reforma d'equipaments esportius, socials, culturals, 
educatius i similars que tenguin un pressupost total igual o superior als 601.012,10 euros i que 
tècnicament no puguin ser objecte de fraccionament en els termes abans esmentats, amb caràcter 
excepcional, d'acord amb l'art. 10.2 del vigent Reglament de Cooperació Municipal, seran finançats 
mitjançant la fórmula del Conveni Administratiu, el qual permet l'execució continuada de tota l'obra 
sense la necessitat d'haver de fer recepcions parcials per adaptar la seva execució al finançament 
aprovat en cada exercici. 

-Per a la sol·licitud municipal de finançament d'obres a través de Conveni, totes les peticions també 
s'han de presentar en el termini d'aquesta convocatòria. 

 
Es ratifica la inclusió del punt a l’ordre del dia per quinze vots a favor (PSOE, Bloc 
per Mallorca i UM), cap vot en contra i catorze abstencions (PP). 

S’aprova la proposta per quinze vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM), cap 
vot en contra i catorze abstencions (PP). 
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PUNT 9. APROVACIÓ D'UNA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL 
FÒRUM D'ENTITATS SOCIALS DE MALLORCA D'AGENDA LOCAL 21. 

Es dóna compte de la proposta del vicepresident conseller executiu del Departament 
de Cooperació Local i Interior que diu: 

Es va considerar pertinent la creació d’un òrgan consultiu i de participació vinculat al Departament de 
Cooperació Local i Interior que aglutinàs aquelles associacions i entitats de major implantació a l’illa 
de Mallorca i que tenguessin entre els seus fins el progrés envers la sostenibilitat ambiental o 
socioeconòmica. 

Per regular-ne l’organització i el funcionament d’aquest òrgan de consulta i participació, es va creure 
que el més adient era aprovar una norma reglamentària. 

El Ple del Consell de Mallorca, en sessió de dia 6 de maig de 2010, va aprovar definitivament el 
Reglament del Fòrum d’Entitats Socials de Mallorca d’Agenda 21 Local, el qual fou publicat al BOIB 
núm. 80, de dia 29 de maig de 2010.  

Arran d’un Informe de fiscalització de la Intervenció General de data 23 de febrer de 2011, s’ha de 
modificar l’article 22 del Reglament per tal que just percebin compensacions les persones membres 
amb dret a vot del Ple del Fòrum i de la Comissió Permanent i pel concepte d’assistència a cada sessió 
dels esmentats òrgans, i no per assistència i desplaçament.  

Aquest article diu: “Les persones membres del Ple del Fòrum d’Entitats Socials de Mallorca d’Agenda 
21 Local i de la seva Comissió Permanent han de percebre compensacions per assistència i 
desplaçament a cada sessió dels esmentats òrgans en la quantia que fixi el Ple del Consell de 
Mallorca,” i amb la modificació dirà: “Les persones membres amb dret a vot del Ple del Fòrum 
d’Entitats Socials de Mallorca d’Agenda 21 Local i de la seva Comissió Permanent han de percebre 
compensacions per assistència a cada sessió dels esmentats òrgans en la quantia que fixi el Ple del 
Consell de Mallorca.” 

Per tot això, propòs que el Conseller Executiu de Cooperació Local i Interior elevi al Ple del Consell de 
Mallorca la següent proposta d' 

ACORD 

1.- Aprovar inicialment la següent modificació del Reglament del Fòrum d’Entitats Socials de Mallorca 
d’Agenda 21 Local, aprovat definitivament per acord del Ple del Consell de Mallorca de dia 6 de maig 
de 2010 (BOIB núm. 80, de dia 29 de maig de 2010): 

L’article 22 tendrà la següent redacció: “Les persones membres amb dret a vot del Ple del Fòrum 
d’Entitats Socials de Mallorca d’Agenda 21 Local i de la seva Comissió Permanent han de percebre 
compensacions per assistència a cada sessió dels esmentats òrgans en la quantia que fixi el Ple del 
Consell de Mallorca.” 

2.- Sotmetre aquest acord d’aprovació inicial de modificació del Reglament esmentat a informació 
pública mitjançant un anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d'anuncis del Consell 
de Mallorca per un termini de trenta dies perquè es pugui examinar l'expedient i formular reclamacions, 
objeccions o observacions. 

3.- En el supòsit que no es presentin reclamacions ni suggeriments, aquest acord s'entendrà aprovat 
definitivament, sense necessitat d'adoptar-ne un de nou. 

 

Es ratifica la inclusió del punt a l’ordre del dia per catorze vots a favor (PSOE i Bloc 
per Mallorca), cap vot en contra i quinze abstencions (PP i UM). 
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S’aprova la proposta per catorze vots a favor (PSOE i Bloc per Mallorca), cap vot en 
contra i quinze abstencions (PP i UM). 

 

 
DEPARTAMENT DE CULTURA I PATRIMONI 
 

PUNT 10. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT SOBRE 
EL PROCEDIMENT A SEGUIR PER A LA DECLARACIÓ DE FESTES 
D’INTERÈS CULTURAL A L’ILLA DE MALLORCA 

Es dóna compte de la proposta del conseller executiu del Departament de Cultura i 
Patrimoni que diu: 

Vista la memòria del Director Insular de Patrimoni Històric de 19 d’abril de 2011, on es justifica la 
necessitat i oportunitat de desenvolupar reglamentàriament la llei 1/2002, de 19 de març, de cultura 
popular i tradicional de les Illes Balears pel que fa al procediment que s’ha de seguir per a les 
declaracions de festes d’interès cultural a l’illa de Mallorca. 

Vist així mateix l’informe jurídic del cap de servei de Patrimoni Històric, de 19 d’abril de 2011, en el 
que, a més d’informar favorablement el text del reglament i formular la corresponent proposta, 
assenyala que d’acord amb l’article 72 de l’Estatut d’Autonomia, els Consells Insulars tenen potestat 
reglamentària en les competències atribuïdes com a pròpies 

En ús de les atribucions que em confereix l’article 31. 2, d) del Reglament Orgànic del Consell de 
Mallorca aprovat per acord de Ple de 2 de juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 25/08/2001), i modificat 
per acords de Ple de 8 de març de 2004 i 28 de juliol de 2008 (BOIB. núm. 38, de 16/03/2004 i BOIB 
núm. 113, de 14/08/2008, respectivament), i el Decret d’Organització del Consell de Mallorca de 19 de 
febrer de 2010  (BOIB núm. 35, de 04/03/2010), aquest conseller executiu de Cultura i Patrimoni eleva 
al Ple la següent  

PROPOSTA D’ACORD 

I.- Aprovar inicialment reglament sobre el procediment a seguir per a la declaració de festes 
d’interès cultural a l’illa de Mallorca, que figura com annex al present acord. 

II.- Sotmetre aquest acord a informació pública mitjançant anunci al Butlletí Oficial de les Illes 
Balears i al tauler d’edictes d’aquesta institució, per a un termini de trenta dies, per tal que les persones 
interessades puguin examinar l’expedient i puguin formular reclamacions, objeccions o observacions. 

III.- Atorgar audiència prèvia a tots els municipis de Mallorca, al Consell Assessor de Cultura 
Popular i Tradicional de les Illes Balears i al Consell Assessor de Cultura Popular i Tradicional de 
Mallorca, així com a les associacions inscrites en el Registre d’entitats de participació ciutadana del 
Consell Insular de Mallorca, les finalitats de les quals guardin relació directa amb l’objecte d’aquest 
Reglament. 

IV.- Comunicar aquest acord al Govern de les Illes Balears i a la Delegació del Govern de l’Estat. 

Tot això, en compliment del que estableix l’article 102 de la llei 20/2006, de 15 de desembre, 
municipal i de règim local de les Illes Balears.  

ANNEX: 

REGLAMENT --- / ---, SOBRE EL PROCEDIMENT A SEGUIR PER A LA DECLARACIÓ DE 
FESTES D’INTERÈS CULTURAL A L’ILLA DE MALLORCA 

Exposició de motius: 
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D’acord amb el que preveu el Títol IV de la llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de 
les Illes Balears, formen part del patrimoni etnològic els llocs i els béns, mobles i immobles, com 
també els coneixement i les activitats que són o que han estat expressió rellevant de la cultura 
tradicional del poble de les Illes Balears en els aspectes materials, econòmics, socials o espirituals. 

Per la seva banda, tal i com s’assenyala a l’Exposició de Motius de la llei 1/2002, de 19 de març, de 
cultura popular i tradicional de les Illes Balears, la cultura popular i tradicional, a través de les 
múltiples i molt diverses manifestacions que té, és considerada arreu del món com uns dels elements 
que configuren i que defineixen la personalitat col·lectiva dels pobles. I una d’aquestes manifestacions 
són, precisament, les celebracions de festes tradicionals pròpies de la cultura dels pobles que formen 
part de l’Illa de Mallorca.  

Aquesta llei preveu al seu article 5 que les celebracions de les festes tradicionals pròpies de la cultura 
popular de les Illes Balears d’especial arrelament i rellevància podran ser declarades festes d’interès 
cultural mitjançant acord plenari del Consell Insular competent, declaració que ha de comptar amb 
l’informe previ del Consell Assessor de Cultura Popular i Tradicional de les Illes Balears. 

El mateix article 5 preveu que cada Consell Insular, en l’àmbit de les seves competències, podrà 
aprovar el reglament on s’especifiqui el procediment per a la declaració de les festes d’interès cultural. 
I el present reglament aprofita en gran mesura el procediment establert a la llei 12/1998, de 21 de 
desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears per a les declaracions de béns d’interès cultural, ja 
que es considera que el rang de protecció, promoció i foment de les festes més rellevants ha de ser 
semblant als que gaudeixen els béns d’interès cultural. 

La llei 1/2002, de 19 de març també preveu l’existència d’òrgans insulars de consulta semblants al 
Consell Assessor de Cultura Popular i Tradicional de les Illes Balears. En aquest sentit, l’article 10 
assenyala que en cada Consell Insular poden constituir-se òrgans similars al Consell Assessor de 
Cultura Popular i Tradicional per exercir millor les seves competències en les matèries regulades en 
aquesta llei. Mitjançant acord de Ple de 3 d’octubre de 2005, es va aprovar el reglament del Consell 
Assessor de Cultura Popular i Tradicional de Mallorca. 

El reglament també preveu la creació d’un Registre Insular de Festes d’Interès Cultural, que a més de 
les característiques que la componen i els elements que li són propis, haurà d’incloure tota modificació 
i adaptació històrica que es produeixi desprès de la seva declaració. 

En definitiva, amb aquest reglament es pretén donar resposta a l’obligació que tenen els poders públics 
a l’hora de promoure la salvaguarda, estudi, investigació i transmissió a les generacions futures de les 
festes tradicionals pròpies de la cultura mallorquina. 

CAPÍTOL I 

Procediment de declaració de festes d’interès cultural 

Article 1.- 1. D’acord amb allò que estableix l’article 5 de la llei 1/2002, de 19 de març, de cultura 
popular i tradicional de les Illes Balears, les celebracions de les festes tradicionals pròpies de la cultura 
popular de l’illa de Mallorca d’especial arrelament i rellevància podran ser declarades festes d’interès 
cultural. 

2. Tots els poders públics radicats a l’illa de Mallorca tenen l’obligació de vetllar per la protecció i 
promoció de les festes declarades d’interès cultural, com també per conservar-ne els seus trets i 
elements més característics i essencials, sense perjudici de l’evolució natural i de l’adaptació històrica 
de cada festa. 

3. Així mateix, i dins l’àmbit de les seves respectives competències, els poders públics radicats a l’illa 
de Mallorca promouran el coneixement i difusió de les festes declarades d’interès cultural. 

Article 2.- 1. El procediment de declaració d’una festa d’interès cultural s’iniciarà d’ofici per acord de 
la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric del Consell de Mallorca, 
o a instància de part. 
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2. Qualsevol administració pública o persona física i/o jurídica podrà instar l’adopció de l’acord 
d’iniciació del procediment. La decisió de no iniciar el procediment haurà de ser motivada. 

3. Les declaracions de festes d’interès cultural requeriran d’un procediment individualitzat per a cada 
una d’elles. Excepcionalment, es podran declarar d’interès cultural de forma genèrica determinades 
festes en els casos en què per les seves característiques i similituds, la seva relació entre elles, o per 
motius històrics, ho facin aconsellable. 

Article 3.- Abans d’iniciar-se el procediment, la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Patrimoni Històric podrà sol·licitar dels particulars o de qualsevol organisme públic o 
privat la informació necessària sobre la festa que es pretén declarar d’interès cultural. De no obtenir-se 
l’esmentada informació en el termini màxim de dos mesos, la Comissió Insular d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric acordarà l’inici del procediment previ els informes tècnics 
que corresponguin. 

Article 4.- 1. L’acord d’incoació del procediment de declaració ha d’incloure una descripció de la festa 
o festes de què es tracta, suficient per a la seva identificació. En aquesta descripció hi ha de figurar, 
almenys, una memòria històrica, documentació fotogràfica i bibliogràfica de la festa objecte de la 
declaració. 

2. A més a més, i amb caràcter previ a l’acord d’incoació, serà necessari comptar amb l’informe 
descriptiu i tècnic del Consell Assessor de Cultura Popular i Tradicional de Mallorca, on es defineixin 
les característiques de la festa, la memòria històrica, el lloc o indret de celebració i els elements que li 
són propis. 

Article 5.- 1. L’acord d’inici del procediment de declaració s’haurà de notificar als interessats, si n’hi 
ha, a l’Ajuntament o Ajuntaments dels municipis on les festes es celebrin, i al Govern de les Illes 
Balears, per tal que hi formulin les al·legacions o suggeriments que hi estimin necessaris, donant-los a 
tal efecte un termini de quinze dies hàbils.  

2. Així mateix, l’acord d’inici s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina 
web del Consell de Mallorca, tot obrint un període d’informació pública d’un mes per tal que qualsevol 
persona i/o institució pugui formular les al·legacions o suggeriments que estimin convenients. 

Article 6.- 1. A més de l’informe previ i preceptiu del Consell Assessor de Cultura Popular i 
Tradicional de Mallorca i de la documentació assenyalada a l’article 4 d’aquest reglament, a 
l’expedient de declaració hi haurà de constar informe favorable de l’Ajuntament o del municipi on la 
festa o festes es celebrin, o dels Ajuntaments del municipis on es celebrin, si són varis. 

2. Opcionalment, es podran demanar informes d’altres entitats científicoculturals o a les Institucions 
consultives previstes a l’article 96 de la llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les 
Illes Balears, radicades a l’illa de Mallorca. 

Article 7.- La declaració d’una festa o festes com a d’interès cultural s’acordarà pel Ple del 
Consell Insular de Mallorca, a proposta de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i 
Patrimoni Històric. 

Article 8.- La declaració s’haurà de notificar als interessats, si n’hi ha, a l’Ajuntament o 
Ajuntaments dels municipis on les festes es celebrin, i al Govern de les Illes Balears, i publicar en el 
Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web del Consell de Mallorca. 

Article 9.- L’acord de declaració s’haurà d’adoptar en el termini màxim d’un any, comptat a 
partir del dia següent al de la data d’incoació de l’expedient. Transcorregut aquest termini sense que 
s’hagi produït la declaració, es produirà la caducitat automàtica de l’expedient i s’arxivaran les 
actuacions sense més tràmits, sense perjudici que, si ho estima oportú, la Comissió Insular d’Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric iniciï nou procediment de declaració seguint les 
determinacions contingudes al present reglament. 

Article 10.- Per deixar sense efecte la declaració d’una festa o festes com d’interès cultural 
s’haurà de seguir el mateix procediment previst en aquest reglament per a les declaracions. 
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CAPÍTOL II 

El Registre Insular de Festes d’Interès Cultural 

Article 11.- 1. Es crea el Registre Insular de Festes d’Interès Cultural a l’illa de Mallorca en el 
qual s’inscriuran els acords de declaració d’una festa o festes com a d’interès cultural adoptats pel Ple 
del Consell Insular de Mallorca. 

2. El Registre depèn orgànicament del Departament competent en matèria de cultura i patrimoni del 
Consell Insular de Mallorca, i a més de la informació continguda a l’expedient, s’hi hauran d’anotar els 
principals esdeveniments que es produeixin una vegada que s’hagi dut a terme la declaració, per a un 
millor i major record històric, així com per a la conservació dels elements essencials de la festa o festes 
de què es tracti, sense perjudici de l’evolució natural i de l’adaptació històrica de cada festa o festes. 

Article 12.- L’òrgan del qual depèn el Registre Insular de Festes d’Interès Cultural expedirà als 
Ajuntaments i/o interessats que així ho sol·licitin el corresponent títol acreditatiu de la inscripció, que 
contindrà la informació essencial sobre la festa o festes que gaudeixen de la condició de festa d’interès 
cultural. 

Disposició final.-Aquest reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial 
de les Illes Balears i una vegada transcorregut el termini previst a l’article 65.2 de la llei 7/1985, de dia 
2 d’abril, de bases de règim local. 

 
Es ratifica la inclusió del punt a l’ordre del dia per catorze vots a favor (PSOE i Bloc 
per Mallorca), cap vot en contra i quinze abstencions (PP i UM). 

La Sra. SUREDA (PP) anuncia que vol fer una sèrie de puntualitzacions sobre aquest 
punt i indica que s’ha votat la inclusió d’aquest punt a l’ordre del dia tot i que el seu 
Grup pensa que no és el moment adequat per dur a Ple una aprovació inicial. 

Tot seguit explica que el seu Grup no creu que sigui el moment de tractar aquest punt 
perquè, a dos dies de les eleccions, no consideren que sigui urgent aprovar un 
reglament i més inicialment. 

Si bé és cert que es tracta d’una aprovació inicial i, per tant, hi haurà un termini 
d’exposició pública de 30 dies per formular-hi al·legacions alhora que s’atorga un 
temps d’audiència a tots els municipis de Mallorca, al Consell Assessor de Cultura 
Popular i Tradicional de les Illes Balears, al Consell Assessor de Cultura Popular de 
Mallorca i també s’hi dóna participació a les associacions inscrites al Registre 
d’Entitats de Participació Ciutadana. 

D’altra banda i tal i com assenyala l’informe jurídic, és preceptiva la consulta al 
Consell Consultiu i també s’ha de demanar l’informe corresponent a l’Institut Balear 
de la Dona. 

Si tenen en compte els 30 dies d’exposició pública després de la publicació del 
Reglament, evidentment coincidiran amb uns moments de canvis als ajuntaments i de 
constitucions de les noves corporacions i això els fa pensar que no sigui el moment 
adequat per fer-ho. 

Així doncs, el seu Grup planteja que els distints grups polítics contemplin aquesta 
situació i que seria més adequat deixar el tema per al proper govern del Consell de 
Mallorca i que fos aquest qui decidís aquesta qüestió, és a dir, deixar la proposta 
damunt la taula pendent de ser tractada pel proper govern.   

El Sr. FONT (conseller executiu de Cultura i Patrimoni) assenyala que, precisament 
perquè creu que hi ha molt de temps d’exposició pública i molts d’organismes que hi 
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han de dir la seva i que és una feina que s’ha fet durant aquesta legislatura, almanco, 
se n’hauria de fer l’aprovació inicial per tal que llavors les forces polítiques que 
governin arran de les properes eleccions ja tenguin una passa feta. 

Òbviament l’aprovació definitiva d’aquest Reglament es farà en la nova legislatura i, 
per això, aquesta és només una primera passa per anar caminant. Fa notar que el 
Reglament podrà rebre totes les modificacions que el nou govern hi pugui aportar de 
cara a la seva aprovació definitiva. 

Considera que això no obstaculitza res sinó que, al contrari, agilita més aquesta 
tramitació. 

La Sra. SUREDA li diu al Sr. Font que esperava haver-lo convençut però veu que no 
ha estat així. 

Observa que el Sr. Font diu que aquesta aprovació és un avanç però el seu Grup pensa 
que implica fomentar que no hi hagi participació perquè, precisament durant aquests 
30 dies, els ajuntaments estaran en període de constitució. 

Reitera que així no hi fomenten la participació cosa que, potser, li interessa al Sr. Font 
perquè, sense cap dubte, els 30 dies d’exposició pública coincidiran amb la 
constitució de les noves corporacions. 

En qualsevol cas i pel que fa a la proposa en si del Reglament sobre la declaració de 
festes d’interès cultural, el Partit Popular està totalment d’acord amb la necessitat de 
desenvolupar la Llei de cultura popular i tradicional de les Illes Balears per tal de 
protegir, de qualque manera, el nostre patrimoni etnològic i també posar en relleu les 
festes tradicionals pròpies de Mallorca. 

També és evident que el Consell de Mallorca, dins l’àmbit de les seves competències, 
pot aprovar aquest procediment per a la declaració de festes d’interès cultural i 
remarca que consideraven que l’equip de govern seria conscient de la importància de 
donar participació en aquest tema però ha vist que no és així. 

Per acabar, fa constar que és una proposta que, en un altre moment, el seu Grup li 
hagués donat suport però pensen que, en aquests moments i pels motius abans 
exposats, no li donaran suport però sí que hi faran una abstenció en positiu. 

El Sr. FONT explica que el període d’exposició pública és de 30 dies a partir de la 
publicació al BOIB i assenyala que la publicació es fa quan es considera oportuna, és 
a dir, que aquesta aprovació inicial es podrà publicar –i així començar a comptar els 
terminis d’exposició pública– fins i tot quan ja hagin pres possessió els nous membres 
d’aquesta casa. 

Amb això refusa el retret relatiu a no voler-hi donar participació als ajuntaments 
perquè és al contrari i volem comptar amb màxima participació possible dels 
ajuntaments perquè consideren que hi tenen molt a dir i, per acabar, assegura que el 
Consell de Mallorca està disposat a estudiar, amb tranquil·litat, les aportacions que hi 
puguin fer els ajuntaments així com les de totes les entitats que hi participin. 

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

La Sra. PRESIDENTA comenta que hi havia tota una sèrie de punts per despatx 
extraordinari que no es poden sotmetre a votació perquè hi ha consellers que no han 
assistit a aquest Ple. 
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La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta 
(consta de 30 pàgines rubricades). 
 
El secretari general                                                                                     Vist i plau, 
                                                                                                                  la presidenta              
 
 


