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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

Identificació de la sessió  

Núm.: 15/2011 
Caràcter: ordinària 
Data: 13 d’octubre de 2011 
Hora: de 10.12 h a 15.37 h 
Lloc: sala de plens 

HI ASSISTEIXEN: 

Maria Salom Coll, presidenta 

Joan Rotger Seguí (PP) 
Catalina Cirer Adrover (PP) 
Catalina Soler Torres (PP) 
Miquel Vidal Vidal (PP) 
Margalida Isabel Roig Catany (PP) 
Jaime Crespí Deyá (PP) 
Bernadí Coll Martorell (PP) 
Antonio Llamas Marquez (PP) 
Maria Magdalena García Gual (PP) 
Joseph Oliver Rebassa (PP) 
Isabel Carmen Llinás Warthman (PP) 
Bernat Roig Cabrer (PP) 
Margalida Ginard Mesquida (PP) 
Antoni Mulet Campins (PP) 
Coloma Terrasa Ventayol (PP) 
Antonia Roca Bellinfante (PP) 
Jeroni Salom Munar (PP) 
Antoni Alemany Caldera (PSOE) 
Maria Luisa Dubón Petrus (PSOE) 
Jaime Juan Garau Salas (PSOE) 
Silvia Cano Juan (PSOE) 
Rosario Sanchez Grau (PSOE) 
Francesc Joseph Dalmau Fortuna (PSOE) 
Juan Ferrá Martorell (PSOE) 
Mercedes Garrido Rodríguez (PSOE) 
Jaime Colom Adrover (PSOE) 
Joan Font Massot (PSM-IV-EXM) 
Maria Magdalena Palou Canaves (PSM-IV-EXM) 
Miquel Ensenyat Riutort (PSM-IV-EXM) 
Joana Aina Campomar Orell (PSM-IV-EXM) 
 
Hi han excusat l’assistència els Hbles. Srs. consellers: Antonio Mesquida Ferrando i 
Melchora Gómez Andrés. 
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També hi assisteixen els Hbles. Srs. consellers executius: Sr. Jaime Joan García i Sr. 
Mauricio Rovira de Alós. 

Secretari general: Sr. Jeroni Miquel Mas Rigo. 
Interventora general: Sra. Elena Montejo Fuentes. 

 

El Sr. Ferrà (PSIB-PSOE) surt en el punt 12è i torna en el punt 13è. La Sra. Terrassa 
(PP) surt en el punt 14è i torna en el punt 15è. La Sra. Roig (PP), el Sr. Garau (PSIB-
PSOE) i la Sra. Sánchez (PSIB-PSOE) surten en el punt 16è i tornen en el punt 17è. 
El Sr. Alemany (PSIB-PSOE) surt en el punt 17è i torna en el punt 18è. El Sr. Crespí 
(PP) surt en el punt 19è i ja no torna. El Sr. Salom (PP) surt en el punt 20è i ja no 
torna. En el punt 21è surt la presidenta i ja no torna. En el punts 26, 27, 28, 29 i 30 
s'absenten de la sessió el Sr. Font, la Sra. Palou, el Sr. Ensenyat i la Sra. Campomar, 
representants del PSM-IniciativaVerds-Entesa. 

 

 
ORDRE DEL DIA: 
 
 

PRESIDÈNCIA 

1. LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 
(8-9-2011 I 28-9-2011). 

2. DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

3. DECRETS I RESOLUCIONS PER DONAR-NE COMPTE 

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

b) DETERMINACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ DE LA 
CONSELLERA SRA. ANTÒNIA ROCA BELLINFANTE. 

4. DECRETS PER RATIFICAR 

a) NOMENAMENT REPRESENTANTS DEL CONSELL DE MALLORCA A 
“GESTIÓN URBANÍSTICA DE BALEARES, SA” (GESTUR) 

b) NOMENAMENT  DEL SEGON REPRESENTANT SUPLENT DEL 
CONSELL A LA COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT DE LES ILLES 
BALEARS I DE DIVERSOS SUBCOMITÈS. 

5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DEL 
REGLAMENT ORGÀNIC DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA. 
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6. PROPOSTA DE LA PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE MALLORCA PER 
QUE S'ADOPTI L'ACORD SUBSCRIPCIÓ DE PRÉSTEC EN EL MARC DEL 
REIAL DECRET LLEI 8/2011. 

7. PROPOSTA D’ACORD DE DESIGNACIÓ DE MEMBRES DEL CONSELL DE 
DIRECCIÓ DE L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT 
URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA  

 

DEPARTAMENT D'URBANISME I TERRITORI 

 
8. PROCEDIMENT DE REVISIÓ D’OFICI DE L’ACORD DE LA SECCIÓ 
INSULAR DE LA COMISSIÓ PROVINCIAL D’URBANISME DE DIA 27-
07-1990, PEL QUAL ES VA APROVAR DEFINITIVAMENT AMB 
PRESCRIPCIONS EL PLA PARCIAL DEL POLÍGON 1-22 DE LES 
NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DEL TERME MUNICIPAL 
DE MANACOR. 

9. PROPOSTA D'ACORD DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE L'AGÈNCIA 
DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE 
MALLORCA. 

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

11. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE L’ADDENDA II PER LA QUAL ES 
MODIFICA LA REDACCIÓ DE CLÀUSULES I L'ANNEX I DEL CONVENI 
SIGNAT EL 28 DE SETEMBRE DE 2007 ENTRE EL MINISTERI DE FOMENT I 
EL CONSELL DE MALLORCA EN MATÈRIA DE CARRETERES, 
PRÈVIAMENT MODIFICAT PER L’ADDENDA I, SIGNADA EL 14 DE MAIG 
DE 2009. 

12. APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE TARIFES DE PEATGE VIGENTS 
SOL·LICITADA PER LA “COMPAÑÍA CONCESIONARIA DEL TÚNEL DE 
SÓLLER, S.A.” PER A L’ANY 2011. 

MOCIONS 

13. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA AL 
CONSELL DE MALLORCA SOBRE LES CONVOCATÒRIES DE 
SUBVENCIONS 2011 PER ALS PROJECTES CULTURALS DE LES 
ENTITATS D'ADMINISTRACIÓ LOCAL (O DELS ORGANISMES 
PÚBLICS QUE DEPENEN D'ELLES) I PER A LES ENTITATS 
ASSOCIATIVES O ORGANITZATIVES SENSE ÀNIM DE LUCRE 
AMBDUES REFERENTS A ACTIVITATS MUSICALS, ACTIVITATS DE 
CULTURA POPULAR, ALTRES ACTIVITATS CULTURALS I 
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REALITZACIÓ I EDICIÓ DE LLIBRES, FONOGRAMES I 
AUDIOVISUALS. 
 
14. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES SOBRE LA 
POLÍTICA DE SERVEIS SOCIALS DEL CONSELL DE MALLORCA. 
 
15. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES SOBRE UN PLA DE 
COBRAMENT DEL DEUTE I DE PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS DEL 
CONSELL DE MALLORCA. 
 
16. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR REFERIDA 
A INCINERACIÓ RESIDUS A SON REUS. 
 
17. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR REFERIDA 
AL REGLAMENT D’ÚS LLENGÜES. 
 
18. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR REFERIDA 
A LA TARIFA DE TRACTAMENT DE RESIDUS. 
 
INTERPEL·LACIONS 
 
19. INTERPEL·LACIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS PSM-INICIATIVAVERDS-
ENTESA RESPECTE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL PLA 
D’OBRES I SERVEIS PER ALA PROPERA CONVOCATÒRIA. 
 
20. INTERPEL·LACIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTAS SOBRE 
POLÍTIQUES DE CREACIÓ DE LLOCS DE FEINA. 
 

DESPATX EXTRAORDINARI 

 

PRECS I PREGUNTES 

 
21. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. SILVIA CANO JUAN A LA SRA. 
CATALINA CIRER ADROVER (PROMOCIÓ IGUALTAT GÈNERE ENTRE ELS 
MUNICIPIS). 
 
22. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. SILVIA CANO JUAN A LA SRA. 
CATALINA CIRER ADROVER (AJUTS ECONÒMIC DONES VÍCTIMES DE 
VIOLÈNCIA DE GÈNERE). 
 
23. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. SILVIA CANO JUAN A LA SRA. 
CATALINA CIRER ADROVER (COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE 
PROMOCIÓ DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT DE GÈNERE). 
 
24. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT MASSOT  
(COL·LOCACIÓ ESTATUA DEL REI JAUME II A SINEU). 
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25. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT MASSOT  (REUNIÓ 
JUNTA DE PATRONS I COMITÈ EMPRESA DEL TEATRE PRINCIPAL). 
 
26. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. ANTONI MESQUIDA FERRANDO AL 
SR. JOAN ROTGER SEGUI (EXPEDIENTS ADMINISTRATIUS RELATIUS A 
SUBVENCIONS PÚBLIQUES DEPARTAMENT CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS). 
 
27. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. ANTONI LLAMAS MÁRQUEZ A LA 
SRA. CATALINA SOLER TORRES (FACTURES INSTITUT ESPORT HÍPIC DE 
MALLORCA). 
 
28. PREGUNTA DE FORMULA LA SRA. MARGALIDA GINARD MESQUIDA 
AL SR. MAURICIO ROVIRA DE ALÓS (DEUTE EMPRESES CONTRACTISTES 
OBRES CARRETERES) 
 
29. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. ANTÒNIA ROCA BELLINFANTE 
AL SR. JAIME JUAN GARCÍA (ACTUACIONS EN RELACIÓ A LA SERRA DE 
TRAMUNTANA, PATRIMONI DE L’HUMANITAT). 
 
30. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. ANTONI MULET CAMPINS A LA 
SRA. CATALINA SOLER TORRES (RECOLLIDA FRACCIONS PAPER-
CARTRÓ). 

 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS 

PRESIDÈNCIA 

Abans de tractar el punt 1, la Presidenta dóna la benvinguda al Sr. Jeroni Salom, que 
s’ha recuperat i reincorporat a les sessions del Ple.   

 

PUNT 1. LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS 
ANTERIORS (8-9-2011 I 28-9-2011). 

Sotmeses les actes a votació, s’aproven per unanimitat. 

 

PUNT 2. DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

No n’hi ha. 
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PUNT 3. DECRETS I RESOLUCIONS PER DONAR-NE COMPTE 

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

 

DECRETS DE 
PRESIDÈNCIA 

     

DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

28/06/11 COMPAREIXENÇA  DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.1 DE 
PALMA 

ACTUACIONS PA 102/11  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

28/06/11 COMPAREIXENÇA  DAVANT LA SALA 
CONT.ADMINISTRAVA DEL TSJ ILLES 
BALEARS 

ACTUACIONS PO 
395/2011 

 

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

28/06/11 COMPAREIXENÇA  DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ 
NÚM.5 DE PALMA 

DILIGÈNCIES PRÈVIES 
1362/2011 

 

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

18/07/11 PREPARACIÓ I 
INTERPOSICIÓ 

RECURS CASSACIÓ CONTRA 
SENTÈNCIA NÚM. 481/2011 

  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

18/07/11 COMPAREIXENÇA DAVANT LA SALA 
CONT.ADMINISTRATIVA DEL TSJ 
ILLES BALEARS 

ACTUACIONS PO 
279/2010 

 

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

19/07/11 COMPAREIXENÇA DAVANT LA SALA TERCERA DEL 
TRIBUNAL SUPREM EL RECURS 
CASSACIÓ 

ACTUACIONS 82/2009  

BENESTAR 
SOCIAL 

11/08/11 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

PEL LLOGUER LOCALS SOCIALS  ASSOCIACIONS GENT 
GRAN 

431562,75 

COOPERACIÓ 
LOCAL 

02/08/11 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

DERIVADA EXPEDIENT EXPROPIACIÓ 
FORÇOSA OCUPACIÓ URGENT OBRA 
SEPARATA DEL PROJECTE DE 
DOTACIÓ RESIDÈNCIA GENT GRAN 
SANT JOAN 

TRESORER 507,76 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

31/08/11 RECTIFICACIÓ 
ERRADA DECRET 

DATA 5 DE JULIOL DE 2011 
BESTRETA DEL 50% IMPORT 
SUBVENCIÓ 

FEDERACIÓ BALEAR 
DE TIR OLÍMPIC 

3000 

HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/06/11 DESESTIMAR RECURS ALÇADA INTERPOSAT 
CONTRA RESOLUCIÓ DE 6 ABRIL DE 
2011 

B.A.V  

HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/06/11 CESSAMENT 
LLOC TREBALL 

SECRETARI/A PARTÍTS POLÍTICS MAGI MORANTA 
MOREY 

 

HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/06/11 NOMENAMENT/P
RESSA DE 
POSSESSIÓ 

SECRETARI/A PARTÍTS POLÍTICS MAGI MORANTA 
MOREY 

 

HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/06/11 NOMENAMENT/P
RESSA DE 
POSSESSIÓ 

SECRETARI/A PARTÍTS POLÍTICS PERE MOREY 
BENNASAR 

 

HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/06/11 NOMENAMENT/P
RESSA DE 
POSSESSIÓ 

SECRETARI/A GRUPS POLÍTICS MIQUE A.COLL 
CANYELLES 

 

HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/06/11 NOMENAMENT/P
RESSA DE 
POSSESSIÓ 

SECRETARI/A GRUPS POLÍTICS BARTOMEU AGUILAR 
JOFRE 

 

HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/06/11 NOMENAMENT/P
RESSA DE 
POSSESSIÓ 

SECRETARI/A GRUPS POLÍTICS AGUEDA QUIÑONERO 
BANEGAS 

 

HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/06/11 NOMENAMENT/P
RESSA DE 
POSSESSIÓ 

SECRETARI/A GRUPS POLÍTICS MIQUEL RAMÓN 
MATAS 
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HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/06/11 NOMENAMENT/P
RESSA DE 
POSSESSIÓ 

SECRETARI/A GRUPS POLÍTICS ANTONI GOMILA 
BORRAS 

 

HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/07/11 NOMENAMENT/P
RESSA DE 
POSSESSIÓ 

SECRETARI/A GRUPS POLÍTICS MARIA JOSÉ MORALES 
MATEO 

 

HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/07/11 NOMENAMENT/P
RESSA DE 
POSSESSIÓ 

SECRETARI/A GRUPS POLÍTICS MAGDALENA NICOLAU 
FEMENIAS 

 

HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/07/11 NOMENAMENT/P
RESSA DE 
POSSESSIÓ 

SECRETARI/A GRUPS POLÍTICS FRANCISCA MARIA 
VILCHES BALAGUER 

 

HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/07/11 NOMENAMENT/P
RESSA DE 
POSSESSIÓ 

SECRETARI/A GRUPS POLÍTICS ANTONIA ROCA 
BELLINGANTE 

 

HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/07/11 NOMENAMENT/P
RESSA DE 
POSSESSIÓ 

SECRETARI/A GRUPS POLÍTICS RAQUEL SANCHEZ 
COLLADOS 

 

HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/06/11 NOMENAMENT/P
RESSA DE 
POSSESSIÓ 

SECRETARI/A GRUPS POLÍTICS JOSÉ PONS BATLE  

HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/06/11 NOMENAMENT/P
RESSA DE 
POSSESSIÓ 

SECRETARI/A GRUPS POLÍTICS FRANCISCO RUIZ 
RODRIGUEZ 

 

HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/06/11 NOMENAMENT/P
RESSA DE 
POSSESSIÓ 

SECRETARI/A GRUPS POLÍTICS RICARDO MACHO JUAN  

HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/07/11 NOMENAMENT/P
RESSA DE 
POSSESSIÓ 

SECRETARI/A GRUPS POLÍTICS JUAN PIZARRO 
SANCHEZ 

 

HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/07/11 INCREMENTAR AMB EFECTES DE DIA 29 DE JUNY 
2011 LA RETRIBUCIÓ ANUAL COM A 
SECRETÀRI TÈCNIC DE LA 
VICEPRESIDÈCIA DE CULTURA, 
PATRIMONI I ESPORTS 

MIQUEL BARCELÓ 
LLOMPART 

50898,6 

HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/07/11 ABONAMENT TRIENNIS ALTS CÀRRECS MIQUEL BARCELÓ 
LLOMPART 

 

HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/07/11 ABONAMENT TRIENNIS ALTS CÀRRECS ANTONI SERRA COMAS  

HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/07/11 ABONAMENT TRIENNIS ALTS CÀRRECS FRANCESC AMENGUAL 
TORMO 

 

HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/07/11 ABONAMENT TRIENNIS ALTS CÀRRECS JOAQUINA MARIA 
IBAÑEZ RIPOLL 

 

HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/07/11 ABONAMENT TRIENNIS ALTS CÀRRECS CATALINA ROSA 
TERRASSA CRESPÍ 

 

HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/07/11 INCLOURE  NÓMINA MES DE JULIOL DE 2011, 
PER DIETES I DESPLAÇAMENTS ALS 
MEMBRES DE LA CORPORACIÓ 

VEURE RELACIÓ 17035,46 

HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/08/11 ABONAR EFECTES DE DIA 29 JUNY DE 2011 
TRIENNIS RECONEGUTS COM A 
FUNCIONARI DE CARRERA 
EQUIVALENT A 7 TRIENNIS DEL 
GRUP C 

MI.C.D  

HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/08/11 INCREMENTAR AMB EFECTEWS DE DIA 29 DE JUNY 
DE 2011 LA RETRIBUCIÓ ANUAL 

CR.T.C 59438,42 
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HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/08/11 ABONAMENT 
TRIENNIS 

EN SITUACIÓ DE SERVEIS 
ESPECIALS 

B.C.M  

HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/09/11 INCLOURE 
NÓMINA 

MES DE SETEMBRE PER DIETES I 
DESPLAÇAMENT AL PLE 

VEURE RELACIÓ 17035,46 

HISENDA, OBRES 
PÚBLIQUES I INN 

12/05/11 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA TRETZENA 
CERT. PROJECTE DE CONSERVACIÓ 
DE LA XARXA DE CARRETERES DEL 
CIM ZONA 7 

ELSAMEX S.A 86347,76 

HISENDA, OBRES 
PÚBLIQUES I INN 

12/05/11 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA DOTZENA 
CERT. PROJECTE DE CONSERVACIÓ 
DE LA XARXA DE CARRETERES DEL 
CIM ZONA 7 

ELSAMEX S.A 90992,81 

HISENDA, OBRES 
PÚBLIQUES I INN 

20/05/11 APROVACIÓ EXPEDIENT NÚM.52 DE MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST 
PROPI DE 2011  

 8400 

HISENDA, OBRES 
PÚBLIQUES I INN 

20/05/11 APROVACIÓ EXPEDIENT NÚM.51 DE MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST 
PROPI DE 2011  

 121086,32 

HISENDA, OBRES 
PÚBLIQUES I INN 

20/05/11 APROVACIÓ EXPEDIENT ALÇA DE LA PRÒRROGA 
DEL PRESSUPOST GENERAL ANY 
2010 AL 2011 DEL CIM 

 259932,67 

HISENDA, OBRES 
PÚBLIQUES I INN 

20/05/11 APROVACIÓ EXPEDIENT NÚM.40 DE MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST 
PROPI DE 2010 

 28200 

INTERVENCIÓ 08/08/11 COMPENSACIÓ 
DEUTES 

EN CONCEPTE APORTACIÓ AL 
SERPREISAL EXERCICI 2010 

AJUNTAMENT 
ESPORLES 

11339,4 

PRESIDÈNCIA 13/07/11 DECRETRELATIU ASSISTÈNICA A LES SESSIONS DEL 
CONSELL EXECUTIU DE LES 
PERSONES QUE OCUPEN ELS LLOCS 
DE TREBALL DE SECRETARIA 
GENERAL I INTERVENCIÓ GENERAL 

  

PRESIDÈNCIA 19/07/11 DELEGACIÓ REPRESENTACIÓ DE LA 
PRESIDÈNCIA DEL CONSELL EN EL 
CONSORCI INFORMÀTICA LOCAL DE 
MALLORCA 

JAUEM JUAN GARCIA  

PRESIDÈNCIA 09/08/11 PROPOSTA DE 
REPRESENTANT 

CONSELL EMPADRONAMENT NURIA RIERA MARTOS  

PRESIDÈNCIA 11/08/11 CORRECCIÓ 
DECRET 

DATA 28 DE JULIOL DE 2011 DE 
DELEGACIÓ DE PRESENTACIÓ AL 
CONSELL SOCIAL DE LA LLENGUA 
CATALANA 

JOAN ROTGER SEGUÍ  

PRESIDÈNCIA 19/08/11 NOMENAMENT 
INSTRUCTOR 

INICI EXP. PER ATORGAR LA 
MEDALLA HONOR I GRATITUD ILLA 
DE MALLORCA EN LA CATEGORIA OR 
AL SR.BARTOMEU BESTARD BONED 

MIQUEL VIDAL VIDAL  

PRESIDÈNCIA 19/08/11 NOMENAMENT 
INSTRUCTOR 

INICI EXP. PER ATORGAR LA 
MEDALLA HONOR I GRATITUD ILLA 
DE MALLORCA EN LA CATEGORIA OR 
A GERMANDAT DE DONANTS DE 
SANG DE MCA. 

MIQUEL VIDAL VIDAL  

PRESIDÈNCIA 19/08/11 NOMENAMENT 
INSTRUCTOR 

INICI EXP. PER ATORGAR LA 
MEDALLA HONOR I GRATITUD ILLA 
DE MALLORCA EN LA CATEGORIA OR 
A SR. AGUSTÍ VILLALONGA RIUTORD 

JOAN FONT MASSOT  

PRESIDÈNCIA 19/08/11 RENOVACIÓ 
FUNCIONS 

DE SECRETARAI DE PONÈNCIA 
TÈCNICA DE PATRIMONI HISTÒRIC 

M.B.LL  

PRESIDÈNCIA 02/08/11 RENOVACIÓ 
FUNCIONS 

DE SECRETARAI DE PONÈNCIA 
TÈCNICA DE PATRIMONI HISTÒRIC 

M.B.LL  
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PRESIDÈNCIA 02/08/11 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM. 3 DE 
PALMA 

ACTUACIONS PA.139/11  

PRESIDÈNCIA 02/08/11 COMPAREIXENÇA DAVANT LA SALA 
CONT.ADMINISTRATIVA DLE TSJ 
ILLES BALEARS 

ACTUACIONS 487/11  

PRESIDÈNCIA 14/09/11 APROVACIÓ CONTRACTACIÓ PRÉSTEC 
INVERSIONS ANY 2011 

BBVA 4800000 

PRESIDÈNCIA 14/09/11 APROVACIÓ CONTRACTACIÓ PRÉSTEC 
REPOSICIÓ INFRAESTRUCTURES 
CARRETERES CIM 

BANCO DE 
SANTANDER 

5827451,67 

SECRETARIA 
GENERAL 

19/08/11 REVOCACIÓ 
FUNCIONS 

SECRETARIA DE LA PONÈNICA 
TÈCNICA DE PATRIMONI HISTÒRIC 

MIQUEL BARCELO 
LLOMPART 

 

 

 

RESOLUCIONS 
CONSELLERS 

     

DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

18/08/11 APROVACIÓ 
NÒMINA 

APROBACIO NOMINA MES AGOST 
2011 

PERSONAL ADSCRIT 
AL CIM 

2890699,8 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

17/08/11 REINCORPORACI
Ó LLOC DE 
TREBALL 

NOMENAMENT I/O PRESA 
POSSESSIO LLOC TREBALL 

MRDS 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

16/08/11 FINALITZACIÓ 
INTERINITAT 

CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL MMA 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

16/08/11 FINALITZACIÓ 
INTERINITAT 

CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL PPV 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

18/08/11 FINALITZACIÓ 
INTERINITAT 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL RMFM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

18/08/11 FINALITZACIÓ 
INTERINITAT 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL MMCB 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

18/08/11 FINALITZACIÓ 
INTERINITAT 

CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL MGS 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

18/08/11 FINALITZACIÓ 
INTERINITAT 

CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL CAP 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

18/08/11 FINALITZACIÓ 
INTERINITAT 

CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL ASR 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

18/08/11 FINALITZACIÓ 
INTERINITAT 

CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL MBC 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

18/08/11 FINALITZACIÓ 
INTERINITAT 

CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL MLPM 0 
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DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

18/08/11 FINALITZACIÓ 
INTERINITAT 

CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL VRV 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

18/08/11 FINALITZACIÓ 
INTERINITAT 

CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL MOC 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

17/08/11 FINALITZACIÓ 
INTERINITAT 

CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL IPC 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

17/08/11 EXCEDÈNCIA CANVI DE SITUACIO 
ADMINISTRATIVA O FI DE LA RELCIO 
DE SERVEIS 

MRDS 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

17/08/11 EXCEDÈNCIA CANVI DE SITUACIO 
ADMINISTRATIVA O FI DE LA 
RELACIO DE SERVEIS 

IPC 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

17/08/11 PERMÍS 
PATERNITAT 

CONCESSIO PERMIS NAIXEMENT 
FILL/A 

JMAN 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

17/08/11 PERMÍS 
PATERNITAT 

CONCESSIO PERMIS NAIXEMENT 
FILL/A 

OJB 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

16/08/11 PERMÍS 
PATERNITAT 

CONCESSIO PERMIS NAIXEMENT 
FILL/A 

MVR 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

12/08/11 PRÓRROGA 
CONTRACTE 
LABORAL 

PRORROGA  CONTRACTE EN REGIM 
LABORAL 

JCG 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

16/08/11 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA  MGP 1449,24 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

12/08/11 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO EN PART RESOLUCIO 
CONCESSIO BESTRETA 

JFFR 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

16/08/11 ALTRES ABONAMENT TRIENNIS CVR 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

17/08/11 ALTRES ABONAMENT TRIENNIS  JMF 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

16/08/11 ALTRES PERLLONGAR PERMANENCIA EN 
SERVEI ACTIU 

AJJ 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

17/08/11 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

CONCESSIO LLICENCIA ASSUMPTES 
PROPIS 

FMG 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

17/08/11 ALTRES ABONAMENT COMPLEMENT ALT 
CARREC 

MCG 0 
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DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

19/08/11 BORSA INTERINS CORRECCIO ERRADES LLISTA 
DEFINITIVA ASPIRANTS PER DUES 
BORSES ENGINYER TECNIC OOPP  
MITJANÇANT CONCIRS DE MERITS 
AMB CARACTER INTERINITAT 

ALTRES 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

01/08/11 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

RETENCIONS JUDICIALS I 
ADMINISTRATIVES APLICADES 
PERSONAL CIM DINS NOMINAL 
JULIOL 2011 
 

PERSONAL ADSCRIT 
AL CIM 

0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

02/08/11 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIO, DISPOSICIO I 
RECONEIXEMENT DESPESA 
RELATIVA INGRES QUOTES 
SEGURETAT  
SOCIAL JULIOL 2011 

TRESORERIA 
GENERAL SEGURETAT 
SOCIAL 

1140053 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

19/08/11 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA OJB 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

25/08/11 INICIAR 
EXPEDIENT 

EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT AGG 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

25/08/11 INICIAR 
EXPEDIENT 

EXPEDIENT AJUDA PER 
ESCOLARITAT 

JPV 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

25/08/11 INICIAR 
EXPEDIENT 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT A 
LA CORPORACIO 

0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

25/08/11 PRÓRROGA 
CONTRACTE 
LABORAL 

PRORROGA CONTRACTE REG 
LABORAL TREBALLADOR ADSCRIT 
DPT URBANISME I TERRITORI DI  
CARRETERES 

MMF 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

23/08/11 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA 
POSSESSIO LLOC TREBALL (ART 10.1 
B LLEY 7/2007 I AR 15.2.B LLEI 3/2007) 

GCC 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

23/08/11 FINALITZACIÓ 
INTERINITAT 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL JN 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

23/08/11 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA  CVV 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

24/08/11 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

RESOLUCIO JUBILACIO FGAM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

24/08/11 ALTRES BAIXA (JUBILACIO ANTICIPADA) FGAM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

24/08/11 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL 
LABORAL 

CONTRACTACIO REGIM LABORAL 
AUXILIAR GESTIO TECNICA PER 
SERVEI ITV 

APSR 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

22/08/11 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

CONCESSIO LLICENCIA PER 
PATERNITAT  

ASR 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

22/08/11 ALTRES PERLLONGAR PERMANENCIA 
SERVEI ACTIU  

AFLL 0 
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DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

22/08/11 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA TSR 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

22/08/11 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

CONCESSIO LLICENCIA PER 
LACTANCIA FILL MENOR 12 MESOS 
EDAD 

TSR 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

22/08/11 FINALITZACIÓ 
INTERINITAT 

CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL ASP 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

23/08/11 FINALITZACIÓ 
INTERINITAT 

CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL EMR 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

23/08/11 FINALITZACIÓ 
INTERINITAT 

CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL RMF 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

23/08/11 FINALITZACIÓ 
INTERINITAT 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL JCS 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

23/08/11 FINALITZACIÓ 
INTERINITAT 

CESSAMENT EN LLOC MPC 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

18/08/11 ACCEPTAR 
RENÚNCIA / 
NOMENAMENT 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL MCVF 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

19/08/11 REINCORPORACI
Ó LLOC DE 
TREBALL 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO AL 
LLOC DE TREBALL EFECTUATS PER 
LA MATEIXA AUTORITAT 

FAJS 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

19/08/11 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA MVR 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

19/08/11 ALTRES ABONAMENT LIQUIDACIO VACANCES  GCC 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

18/08/11 REINCORPORACI
Ó LLOC DE 
TREBALL 

CESSAMEN I PRESA POSSESSIO AL 
LLOC TREBALL EFECTUATS PER 
MATEIXA AUTORITAT 

MCS 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

19/08/11 ALTRES ABONAMENT VACANCES SCG 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

19/08/11 ALTRES ABONAMENT LIQUIDACIO VACANCES IMG 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

19/08/11 INICIAR 
EXPEDIENT 

EXPEDIENT AJUDA PER 
ESCOLARITAT 

OJB 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

19/08/11 INICIAR 
EXPEDIENT 

EXPEDIENT AJUDA PER 
ESCOLARITAT 

JMAN 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

19/08/11 INICIAR 
EXPEDIENT 

EXPEDIENT AJUDA PER 
ESCOLARITAT 

MVR 0 
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DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

20/07/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

NOMENAMENT I/O PRESA 
POSSESSIO AL LLOC DE TREBALL 
(ART 88 LLEI 3/2007 DE 27 MARÇ) 

JMMF 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

02/08/11 REINCORPORACI
Ó LLOC DE 
TREBALL 

NOMENAMENT I/O PRESA 
POSSESSIO AL LLOC DE TREBALL 

DFS 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

22/07/11 ALTRES CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL 
(FINALITZACIO COMISSIO SERVEIS / 
ENCOMANA FUNCIONS) 
 

OAAM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

21/07/11 ADSCRIPCIÓ 
LLOC DE FEINA 

NOMENAMENT I/O PRESA 
POSSESSIO LLOC TREBALL 

MESM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

20/07/11 ALTRES CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL 
(FINALITZACIO COMISSIO 
SERVEIS/ENCOMANA FUNCIONS) 

JASV 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

22/07/11 REINCORPORACI
Ó LLOC DE 
TREBALL 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL EFECTUATS PER LA 
MATEIXA AUTORITAT 

JDM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

26/07/11 REINCORPORACI
Ó LLOC DE 
TREBALL 

CESSAMENT I PRESA POSSESIO AL 
LLOC DE TREBALL EFECTUATS PER 
LA MATEIXA AUTORITAT 

AGV 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

02/08/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO AL 
LLOC DE TREBALL EFECTUATS PER 
LA MATEIXA AUTORITAT (ART  
82 LLEI 3/2007 DE 27 MARÇ) 

MGLL 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

02/08/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA DE POSSESSIO 
AL LLOC DE TREBALL EFECTUATS 
PER LA MATEIXA AUTORITAT 
(ART 82 LLEI 3/2007) 

FRO 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

01/08/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO AL 
LLOC DE TREBALL EFECTUATS PER 
MATEIXA AUTORITAT (ART 82  
LLEI 3/2007) 

SFB 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

02/08/11 EXCEDÈNCIA CANVI DE SITUACIO 
ADMINISTRATIVA O FI DE LA 
RELACIO DE SERVEIS 

DFS 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

13/07/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS CML 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

02/05/11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI LLLNP 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

02/08/11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JGM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

02/08/11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNIFAR FAR 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

02/08/11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI CMB 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

02/08/11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MAFV 0 
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DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

02/08/11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI FJGV 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

02/08/11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JSM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

02/08/11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI FRT 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

02/08/11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI SMG 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

02/08/11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI AMP 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

02/08/11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI CMQV 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

02/08/11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI CML 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

02/08/11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI FFF 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

02/08/11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MMB 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

02/08/11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JLBF 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

02/08/11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MNBP 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

02/08/11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI BAA 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

02/08/11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MASL 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

02/08/11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI PRL 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

02/08/11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JAOA 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

02/08/11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JMM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

02/08/11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MMF 0 
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DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

02/08/11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MCML 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

02/08/11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI FHV 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

02/08/11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI BAM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 ALTRES NOMENAMENT I/O PRESA 
POSSESSIO LLOC TREBALL 
(ADJUDICACIO PROVISIONAL - ART 
137 D)  
REIAL DECRET LEGISLATIU 781/1986) 

LVT 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 ALTRES NOMENAMENT I/O PRESA 
POSSESSIO LLOC TREBALL 
(ADJUDICACIO PROVISIONAL - ART 
137 D)  
REIAL DECRET LEGISLATIU 781/1986) 

JMSV 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 ALTRES NOMENAMENT I/O PRESA 
POSSESSIO LLOC TREBALL 
(ADJUDICACIO PROVISIONAL - ART 
137 D)  
REIAL DECRET LEGISLATIU 781/1986) 

MAMB 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 ALTRES NOMENAMENT I/O PRESA 
POSSESSIO LLOC TREBALL 
(ADJUDICACIO PROVISIONAL - ART 
137 D)  
REIAL DECRET LEGISLATIU 781/1986) 

BLLLL 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 ALTRES NOMENAMENT I/O PRESA 
POSSESSIO LLOC TREBALL 
(ADJUDICACIO PROVISIONAL - ART 
137 D)  
REIAL DECRET LEGISLATIU 781/1986) 

JGHS 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 ALTRES NOMENAMENT I/O PRESA 
POSSESSIO LLOC TREBALL 
(ADJUDICACIO PROVISIONAL - ART 
137 D)  
REIAL DECRET LEGISLATIU 781/1986) 

FMGL 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 ALTRES NOMENAMENT I/O PRESA 
POSSESSIO LLOC TREBALL 
(ADJUDICACIO PROVISIONAL - ART 
137 D)  
REIAL DECRET LEGISLATIU 781/1986) 

AGL 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 ALTRES NOMENAMENT I/O PRESA 
POSSESSIO LLOC TREBALL 
(ADJUDICACIO PROVISIONAL - ART 
137 D)  
REIAL DECRET LEGISLATIU 781/1986) 

AGG 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 ALTRES NOMENAMENT I/O PRESA 
POSSESSIO LLOC TREBALL 
(ADJUDICACIO PROVISIONAL - ART 
137 D)  
REIAL DECRET LEGISLATIU 781/1986) 

JABR 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 ALTRES NOMENAMENT I/O PRESA 
POSSESSIO LLOC TREBALL 
(ADJUDICACIO PROVISIONAL - ART 
137 D)  
REIAL DECRET LEGISLATIU 781/1986) 

DBS 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 ALTRES NOMENAMENT I/O PRESA 
POSSESSIO LLOC TREBALL 
(ADJUDICACIO PROVISIONAL - ART 
137 D)  
REIAL DECRET LEGISLATIU 781/1986) 

JAF 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 ALTRES NOMENAMENT I/O PRESA 
POSSESSIO LLOC TREBALL 
(ADJUDICACIO PROVISIONAL - ART 
137 D)  

GAM 0 
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REIAL DECRET LEGISLATIU 781/1986) 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 ALTRES NOMENAMENT I/O PRESA 
POSSESSIO LLOC TREBALL 
(ADJUDICACIO PROVISIONAL - ART 
137 D)  
REIAL DECRET LEGISLATIU 781/1986) 

ECS 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 ALTRES NOMENAMENT I/O PRESA 
POSSESSIO LLOC TREBALL 
(ADJUDICACIO PROVISIONAL - ART 
137 D)  
REIAL DECRET LEGISLATIU 781/1986) 

JLMV 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 ALTRES NOMENAMENT I/O PRESA 
POSSESSIO LLOC TREBALL 
(ADJUDICACIO PROVISIONAL - ART 
137 D)  
REIAL DECRET LEGISLATIU 781/1986) 

MBB 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 ALTRES NOMENAMENT I/O PRESA 
POSSESSIO LLOC TREBALL 
(ADJUDICACIO PROVISIONAL - ART 
137 D)  
REIAL DECRET LEGISLATIU 781/1986) 

JGP 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 ALTRES NOMENAMENT I/O PRESA 
POSSESSIO LLOC TREBALL 
(ADJUDICACIO PROVISIONAL - ART 
137 D)  
REIAL DECRET LEGISLATIU 781/1986) 

ARL 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 ALTRES NOMENAMENT I/O PRESA 
POSSESSIO LLOC TREBALL 
(ADJUDICACIO PROVISIONAL - ART 
137 D)  
REIAL DECRET LEGISLATIU 781/1986) 

RRV 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 ALTRES NOMENAMENT I/O PRESA 
POSSESSIO LLOC TREBALL 
(ADJUDICACIO PROVISIONAL - ART 
137 D)  
REIAL DECRET LEGISLATIU 781/1986) 

PBA 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 ALTRES NOMENAMENT I/O PRESA 
POSSESSIO LLOC TREBALL 
(ADJUDICACIO PROVISIONAL - ART 
137 D)  
REIAL DECRET LEGISLATIU 781/1986) 

LSM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 ALTRES NOMENAMENT I/O PRESA 
POSSESSIO LLOC TREBALL 
(ADJUDICACIO PROVISIONAL - ART 
137 D)  
REIAL DECRET LEGISLATIU 781/1986) 

CNF 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 ALTRES NOMENAMENT I/O PRESA 
POSSESSIO LLOC TREBALL 
(ADJUDICACIO PROVISIONAL - ART 
137 D)  
REIAL DECRET LEGISLATIU 781/1986) 

JLLC 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 ALTRES NOMENAMENT I/O PRESA 
POSSESSIO LLOC TREBALL 
(ADJUDICACIO PROVISIONAL - ART 
137 D)  
REIAL DECRET LEGISLATIU 781/1986) 

ECS 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 ALTRES NOMENAMENT I/O PRESA 
POSSESSIO LLOC TREBALL 
(ADJUDICACIO PROVISIONAL - ART 
137 D)  
REIAL DECRET LEGISLATIU 781/1986) 

MCA 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 ALTRES NOMENAMENT I/O PRESA 
POSSESSIO LLOC TREBALL 
(ADJUDICACIO PROVISIONAL - ART 
137 D)  
REIAL DECRET LEGISLATIU 781/1986) 

JPV 0 
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DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 ALTRES NOMENAMENT I/O PRESA 
POSSESSIO LLOC TREBALL 
(ADJUDICACIO PROVISIONAL - ART 
137 D)  
REIAL DECRET LEGISLATIU 781/1986) 

CJRP 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

05/08/11 CESSAMENT EN 
LLOC DE 
TREBALL 

CESSAMENT LLOC TREBALL 
(SUPERACIO PRACTIQUES) 

JMSV 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

05/08/11 CESSAMENT EN 
LLOC DE 
TREBALL 

CESSAMENT LLOC TREBALL 
(SUPERACIO PRACTIQUES) 

GAM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

05/08/11 CESSAMENT EN 
LLOC DE 
TREBALL 

CESSAMENT LLOC TREBALL 
(SUPERACIO PRACTIQUES) 

CJRP 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

05/08/11 CESSAMENT EN 
LLOC DE 
TREBALL 

CESSAMENT LLOC TREBALL 
(SUPERACIO PRACTIQUES) 

JPV 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

05/08/11 CESSAMENT EN 
LLOC DE 
TREBALL 

CESSAMENT LLOC TREBALL 
(SUPERACIO PRACTIQUES) 

MCA 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

05/08/11 CESSAMENT EN 
LLOC DE 
TREBALL 

CESSAMENT LLOC TREBALL 
(SUPERACIO PRACTIQUES) 

ECS 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

05/08/11 CESSAMENT EN 
LLOC DE 
TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL 
(SUPERACIO PRACTIQUES) 

JLLC 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

05/08/11 ALTRES CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL 
(SUPERACIO PRACTIQUES) 

CNF 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

05/08/11 CESSAMENT EN 
LLOC DE 
TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL 
(SUPERACIO PRACTIQUES) 

LSM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

05/08/11 CESSAMENT EN 
LLOC DE 
TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL 
(SUPERACIO PRACTIQUES) 

MBB 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

05/08/11 CESSAMENT EN 
LLOC DE 
TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL 
(SUPERACIO PRACTIQUES) 

JLMV 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

05/08/11 CESSAMENT EN 
LLOC DE 
TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL 
(SUPERACIO PRACTIQUES) 

ECS 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

05/08/11 CESSAMENT EN 
LLOC DE 
TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL 
(SUPERACIO PRACTIQUES) 

JGHS 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

05/08/11 CESSAMENT EN 
LLOC DE 
TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL 
(SUPERACIO PRACTIQUES) 

LVT 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

05/08/11 CESSAMENT EN 
LLOC DE 
TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL 
(SUPERACIO PRACTIQUES) 

AGL 0 
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DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

05/08/11 CESSAMENT EN 
LLOC DE 
TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL 
(SUPERACIO PRACTIQUES) 

BLLLL 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

05/08/11 CESSAMENT 
ACOLLIMENT 
FAMILIAR 

CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL 
(SUPERACIO PRACTIQUES) 

MAMB 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

05/08/11 CESSAMENT EN 
LLOC DE 
TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL 
(SUPERACIO PRACTIQUES) 

FMGL 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

05/08/11 CESSAMENT EN 
LLOC DE 
TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL 
(SUPERACIO PRACTIQUES) 

JABR 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

05/08/11 CESSAMENT EN 
LLOC DE 
TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL 
(SUPERACIO PRACTIQUES) 

DBS 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

05/08/11 CESSAMENT EN 
LLOC DE 
TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL 
(SUPERACIO PRACTIQUES) 

AGG 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

05/08/11 CESSAMENT EN 
LLOC DE 
TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL 
(SUPERACIO PRACTIQUES) 

JAF 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

05/08/11 CESSAMENT EN 
LLOC DE 
TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL 
(SUPERACIO PRACTIQUES) 

JGP 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

05/08/11 CESSAMENT EN 
LLOC DE 
TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL 
(SUPERACIO PRACTIQUES) 

ARL 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

05/08/11 CESSAMENT EN 
LLOC DE 
TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL 
(SUPERACIO PRACTIQUES) 

RRV 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

05/08/11 CESSAMENT EN 
LLOC DE 
TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL 
(SUPERACIO PRACTIQUES) 

PBA 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL EFECTUATS PER LA 
MATEIXA AUTORITAT (ART. 88  
LLEI 3/2007) 

LVT 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL EFECTUATS PER LA 
MATEIXA AUTORITAT (ART. 88  
LLEI 3/2007) 

JMSV 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL EFECTUATS PER LA 
MATEIXA AUTORITAT (ART. 88  
LLEI 3/2007) 

MBB 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL EFECTUATS PER LA 
MATEIXA AUTORITAT (ART. 88  
LLEI 3/2007) 

ARL 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL EFECTUATS PER LA 
MATEIXA AUTORITAT (ART. 88  
LLEI 3/2007) 

JGP 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL EFECTUATS PER LA 
MATEIXA AUTORITAT (ART. 88  
LLEI 3/2007) 

RRV 0 
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DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL EFECTUATS PER LA 
MATEIXA AUTORITAT (ART. 88  
LLEI 3/2007) 

PBA 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL EFECTUATS PER LA 
MATEIXA AUTORITAT (ART. 88  
LLEI 3/2007) 

LSM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL EFECTUATS PER LA 
MATEIXA AUTORITAT (ART. 88  
LLEI 3/2007) 

CNF 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL EFECTUATS PER LA 
MATEIXA AUTORITAT (ART 88  
LLEI 3/2007) 

ECS 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL EFECTUATS PER LA 
MATEIXA AUTORITAT (ART 88  
LLEI 3/2007) 

JLLC 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL EFECTUATS PER LA 
MATEIXA AUTORITAT (ART 88  
LLEI 3/2007) 

ECS 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL EFECTUATS PER LA 
MATEIXA AUTORITAT (ART 88  
LLEI 3/2007) 

CJRP 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL EFECTUATS PER LA 
MATEIXA AUTORITAT (ART 88  
LLEI 3/2007) 

MCA 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL EFECTUATS PER LA 
MATEIXA AUTORITAT (ART 88  
LLEI 3/2007) 

 JPV 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL EFECTUATS PER LA 
MATEIXA AUTORITAT (ART 88  
LLEI 3/2007) 

JLMV 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL EFECTUATS PER LA 
MATEIXA AUTORITAT (ART 88  
LLEI 3/2007) 

MAMB 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL EFECTUATS PER LA 
MATEIXA AUTORITAT (ART 88  
LLEI 3/2007) 

BLLLL 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL EFECTUATS PER LA 
MATEIXA AUTORITAT (ART 88  
LLEI 3/2007) 

JGHS 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL EFECTUATS PER LA 
MATEIXA AUTORITAT (ART 88  
LLEI 3/2007) 

AGL 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL EFECTUATS PER LA 
MATEIXA AUTORITAT (ART 88  
LLEI 3/2007) 

MGL 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL EFECTUATS PER LA 
MATEIXA AUTORITAT (ART 88  
LLEI 3/2007) 

JABR 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL EFECTUATS PER LA 
MATEIXA AUTORITAT (ART 88  
LLEI 3/2007) 

DBS 0 
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DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL EFECTUATS PER LA 
MATEIXA AUTORITAT (ART 88  
LLEI 3/2007) 

JAF 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL EFECTUATS PER LA 
MATEIXA AUTORITAT (ART 88  
LLEI 3/2007) 

GAM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL EFECTUATS PER LA 
MATEIXA AUTORITAT (ART 88  
LLEI 3/2007) 

AGG 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS LVT 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS JMSV 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS MAMB 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS BLLLL 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS JGHS 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS AGL 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS AGG 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS JABR 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS DBS 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS JAF 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS GAM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS FMGL 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS ECS 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS JLMV 0 
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DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS JGP 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS ARL 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS RRV 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS PBA 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS LSM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS CNF 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS JLLC 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS ECS 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS CJRP 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS JPV 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS MCA 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS MBB 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

02/08/11 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
CARRERA 

NOMENAMENT FUNCIONARI DE 
CARRERA 

GAM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

02/08/11 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
CARRERA 

NOMENAMENT FUNCIONARI DE 
CARRERA 

JAF 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

02/08/11 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
CARRERA 

NOMENAMENT FUNCIONARI DE 
CARRERA 

PBA 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

02/08/11 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
CARRERA 

NOMENAMENT FUNCIONARI DE 
CARRERA 

DBS 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

02/08/11 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
CARRERA 

NOMENAMENT FUNCIONARI DE 
CARRERA 

JABR 0 
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DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

02/08/11 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
CARRERA 

NOMENAMENT FUNCIONARI DE 
CARRERA 

MBB 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

02/08/11 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
CARRERA 

NOMENAMENT FUNCIONARI DE 
CARRERA 

MCA 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

02/08/11 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
CARRERA 

NOMENAMENT FUNCIONARI DE 
CARRERA 

ECS 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

02/08/11 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
CARRERA 

NOMENAMENT FUNCIONARI DE 
CARRERA 

ECS 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

02/08/11 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
CARRERA 

NOMENAMENT FUNCIONARI DE 
CARRERA 

AGG 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

02/08/11 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
CARRERA 

NOMENAMENT FUNCIONARI 
CARRERA 

AGL 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

02/08/11 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
CARRERA 

NOMENAMENT FUNCIONARI DE 
CARRERA 

FMGL 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

02/08/11 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
CARRERA 

NOMENAMENT FUNCIONARI DE 
CARRERA 

JGP 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

02/08/11 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
CARRERA 

NOMENAMENT FUNCIONARI DE 
CARRERA 

JGHS 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

02/08/11 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
CARRERA 

NOMENAMENT FUNCIONARI DE 
CARRERA 

JLLC 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

02/08/11 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
CARRERA 

NOMENAMENT FUNCIONARI DE 
CARRERA 

BLLLL 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

02/08/11 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
CARRERA 

NOMENAMENT FUNCIONARI DE 
CARRERA 

JLMV 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

02/08/11 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
CARRERA 

NOMENAMENT FUNCIONARI DE 
CARRERA 

MAMB 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

02/08/11 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
CARRERA 

NOMENAMENT FUNCIONARI DE 
CARRERA 

CNF 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

02/08/11 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
CARRERA 

NOMENAMENT FUNCIONARI DE 
CARRERA 

JPV 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

02/08/11 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
CARRERA 

NOMENAMENT FUNCIONARI DE 
CARRERA 

RRV 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

02/08/11 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
CARRERA 

NOMENAMENT FUNCIONARI DE 
CARRERA 

ARL 0 



 23

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

02/08/11 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
CARRERA 

NOMENAMENT FUNCIONARI DE 
CARRERA 

CJRP 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

02/08/11 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
CARRERA 

NOMENAMENT FUNCIONARI 
CARRERA 

JMSV 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

02/08/11 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
CARRERA 

NOMENAMENT FUNCIONARI DE 
CARRERA 

LSM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

02/08/11 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
CARRERA 

NOMENAMENT FUNCIONARI DE 
CARRERA 

LVT 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

03/08/11 DOTACIÓ 
PRESSUPOSTÀRI
A PLACES 

DOTACIONS PRESSUPOSTARIES 
PLACES 

DEPARTAMENT DE 
MEDIA AMBIENT 

0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

27/07/11 ALTRES INFORME SOBRE CREDITS 
NECESSARIS PER DOTACIONS 
PLACES SERVEI DE BOMBERS   
(REF 108/2011) 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO LOCAL 

0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

03/08/11 DOTACIÓ 
PRESSUPOSTÀRI
A PLACES 

DOTACIONS PRESSUPOSTARIES DE 
PLACES DEL SERVEI DE BOMBERS  

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO LOCAL 

0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

01/08/11 DOTACIÓ 
PRESSUPOSTÀRI
A PLACES 

DOTACIONS PRESSUPOSTARIES 
PLACES 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

04/08/11 ALTRES INCLUSIO EN NOMINA DESPESES 
DERIVADES TRAMITACIO PRORROGA 
DE CONDUIR VEHICLES  

BMS 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

04/08/11 ALTRES INCLUSIO NOMINA DESPESES 
DERIVADES TRAMITACIO PRORROGA 
CONDUIR VEHICLES  

MMF 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

04/08/11 ALTRES INCLUSIO NOMINA DESPESES 
DERIVADES TRAMITACIO PRORROGA 
CONDUIR VEHICLES  

FSC 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

25/07/11 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO Q/2011/3021 
CORRESPONENT A DESPESES 
PERSONAL SEGONS DOCUMENT 
PAGAMENT  
AGENCIA TRIBUTARIA 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIO 
PUBLICA 

634,03 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

28/07/11 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO Q/2011/3083 
CORRESPONENT A DESPESES DE 
PERSONAL SEGONS DOCUMENT DE  
PAGAMENT AGENCIA TRIBUTARIA 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIO 
PUBLICA 

863,5 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

26/07/11 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO Q/2011/3023 
CORRESPONENT A DESPESES  
PESONAL SEGONS DOCUMENT DE 
PAGAMENT  
DE AGENCIA TRIBUTARIA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIO 
PUBLICA 

1639,82 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

25/07/11 ALTRES AUTORITZACIO  DE LES 
RETENCIONS SINDICALS 
PRACTICADES CORRESPONENTS A 
JUNY 2011 

PERSONAL ADSCRIT A 
LA CORPORACIO 

0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

25/07/11 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA GTA 1812,96 
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DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

25/07/11 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA AMA 1751,76 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

26/07/11 ALTRES RENUNCIA REDUCCIO JORNADA PER 
CURA DE FILLS 

PLLSB 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

27/07/11 APROVACIÓ 
NÒMINA 

APROVACIO NOMINA MES JULIOL 
2011 

PERSONAL ADSCRIT A 
LA CORPORACIO  

2880821,81 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

27/07/11 INICIAR 
EXPEDIENT 

EXPEDIENT AJUDA PER 
ESCOLARITAT 

PMR 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

26/07/11 INICIAR 
EXPEDIENT 

EXPEDIENT AJUDA PER 
ESCOLARITAT 

JMF 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

26/07/11 INICIAR 
EXPEDIENT 

EXPEDIENT AJUDA PER 
ESCOLARITAT 

ASR 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

22/07/11 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO DE JORNADA MMNR 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

22/07/11 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRI
ES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT A 
LA COORPORACIO 

0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

22/07/11 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

CORRECCIO ERRADES DE 
L'APRVACIO DE LA LLISTA 
DEFINITIVA DE DUES BORSES 
D'ENGINYER/-A  
INDUSTRIAL PER PROCEDIMENT 
ESPECÍFICA DE SELECCIO 
MITJANÇANT ISITEMA DE CONCURS 
DE  
MERITS AMB CARACTER 
D'INTERINITAT 

ALTRES 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

07/07/11 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO RESOLUCIO 
AUTORITZACIO I DISPOSICIO I 
RECONNEIXEMENT OBLIGACIONS  
DERIVADES FACTURES AMB 
REFERENCIA 45/13000/20110610 

ALTRES 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

11/08/11 ALTRES RESOLUCIO RELATIVA A LES 
EXTINGUIDES DIRECCIONS INSULAR 
D'INNOVACIO I IGUALTAT EN  
RELACIO AMB EL DECRET 
D'ORGANITZACIO CIM 15 JULIOL 2011 
CORREGIT PEL DECRET 19 JULIOL 

ALTRES 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

11/08/11 ALTRES RESOLUCIO RELATIVA A LES 
EXTINGUIDES DIRECCIONS 
INSULARS DINNOVACIO I IGUALTAT 
EN  
RELACIO AMB EL DECRET 
D'ORGANITZACIO DEL CIM DE 15 
JULIOL 2011, CORREGIT PEL DECRET 
19  
JULIOL 

ALTRES 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

02/08/11 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

AJUDA ECONOMICA PER JUBILACIO 
ESPECIAL 

JBR 4114,3 
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DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 INICIAR 
EXPEDIENT 

EXPEDIENT AJUDA PER 
ESCOLARITAT 

MACC 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/08/11 INICIAR 
EXPEDIENT 

EXPEDIENT AJUDA PER 
ESCOLARITAT 

MROC 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

09/08/11 ALTRES RESOLUCIO NOMENAMENT I/O 
PRESA POSSESSIO AL LLOC 
TREBALL (ART 88 LLEI 3/2007 DE 27 
DE  
MARÇ) 

JBDA 0 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

04/07/11 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
PATRIMONI 
HISTÒRIC 

AUTORITZACIÓ D'URGÈNCIA DEL 
PROJECTE D'INTERVENCIÓ 
ARQUEOLÒGIC PER A LA CAMPANYA 
DE  
2011 EN EL JACIMENT DE SES 
PAÏSSES A ARTÀ 

RFMG 0 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

04/07/11 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
PATRIMONI 
HISTÒRIC 

AUTORITZACIÓ D'URGÈNCIA DEL 
PROJECTE D'INTERVENCIÓ 
ARQUEOLÒGIC PER A LA CAMPANYA 
DE  
2011 EN EL JACIMENT DE CAN SEC A 
ALARÓ 

JAZH I ALTRES 0 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

04/07/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LES FACTURES 
RELATIVES A DESPESES DE LA  
COMISSIÓ 
D'ESPORTS/VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
PER UN IMPORT DE  
14.235 ¿ AMB CÀRREC AL 
PRESSUPOST 2011 

FEDERACIÓ BALEAR 
DE VELA 

14235 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

04/07/11 ABONAR 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

RESOLUCIÓ D'ABONAMENT DE 
DESPESES DE QUILOMETRATGE 
(MESOS: GENER, FEBRER, MARÇ, 
ABRIL,  
MAIG I JUNY, ANY: 2011) 

GMM 443,3 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

04/07/11 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
PATRIMONI 
HISTÒRIC 

AUTORITZACIÓ D'URGÈNCIA DEL 
PROJECTE D'INTERVENCIÓ 
ARQUEOLÒGIC PER A LA CAMPANYA 
DE  
2011 EN EL JACIMENT DE 
S'HOSPITALET VELL A MANACOR 

MS I ALTRES 0 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

04/07/11 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
PATRIMONI 
HISTÒRIC 

AUTORITZACIÓ D'URGÈNCIA DEL 
PROJECTE D'INTERVENCIÓ 
ARQUEOLÒGIC I DE CONSOLIDACIÓ 
DE  
LA NECRÓPOLIS PER A LA 
CAMPANYA DE 2011 EN EL JACIMENT 
DE SON REAL EN SANTA MARGALIDA 

JH I ALTRES 0 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

05/07/11 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
PATRIMONI 
HISTÒRIC 

AUTORITZACIÓ D'URGÈNCIA DEL 
PROJECTE D'INTERVENCIÓ 
ARQUEOLÒGIC PER A LA CAMPANYA 
DE  
2011 EN EL JACIMENT DELS 
CLOSSOS DE CAN GAIÀ A FELANITX 

DJM I ALTRES 0 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

05/07/11 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
PATRIMONI 
HISTÒRIC 

AUTORITZACIÓ D'URGÈNCIA DEL 
PROJECTE DE CANVI PARCIAL DE 
COBERTA DE L'IMMOBLE SITUAT  
EN EL CARRER DE LA RECTORIA, 
NÚM. 9 DE SÓLLER 

CONGREGACIÓ 
GERMANES DE LA 
CARITAT DE SANT 
VICENÇ DE PAUL I 
AJUNTAMENT DE 
SÓLLER 

0 
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DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

05/07/11 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
PATRIMONI 
HISTÒRIC 

AUTORITZACIÓ D'URGÈNCIA DEL 
PROJECTE D'INTERVENCIÓ 
ARQUEOLÒGIC PER A LA CAMPANYA 
DE  
2011 EN EL JACIMENT DEL 
CAMPAMENT DELS SOLDATS A ARTÀ 

APP 0 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

05/07/11 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
PATRIMONI 
HISTÒRIC 

AUTORITZACIÓ D'URGÈNCIA DEL 
PROJECTE D'INTERVENCIÓ 
ARQUEOLÒGIC PER A LA CAMPANYA 
DE  
2011 EN EL JACIMENT "LA BALMA 
JAFUDA DEL RAFAL D'ARIANT" A 
POLLENÇA 

AVO 0 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

06/07/11 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

CORRECCIÓ D'ERRADA MATERIAL 
DE LA RESOLUCIÓ ADOPTADA PEL 
VICEPRESIDENT DE CULTURA,  
PATRIMOI I ESPORTS EN DATA 29 DE 
JUNY DE 2011 

MACO I ALTRES 0 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

06/07/11 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

CORRECCIÓ D'ERRADA MATERIAL 
DE LA RESOLUCIÓ ADOPTADA PEL 
CONSELLER EXECUTIU, EN  
FUNCIONS, DEL DEPARTAMENT DE 
CULTURA I PATRIMONI EN DATA 10 
DE JUNY DE 2011 

ENDESA - INGENIEROS 
EMETRES, SLP 

0 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

06/07/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RESOLUCIÓ DE RECONEIXEMENT I 
LIQUIDACIÓ D'UNA OBLIGACIÓ DE 
6.875,00 ¿ A FAVOR DE  
L'EMPRESA EL TALL EDITORIAL SL 
BENEFICIÀRIA DE LA 
CONVOCATÒRIA DE SUPORT 
GENÈRIC A LA  
PRODUCCIÓ EDITORIAL I 
FONOGRÀFICA EN LLENGUA 
CATALANA PER L'ANY 2010 - FASE 1 

EL TALL EDITORIAL SL 6875 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

06/07/11 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
PATRIMONI 
HISTÒRIC 

INFORMAR FAVORABLEMENT, AMB 
CARÀCTER D'URGÈNCIA, EL 
PROJECTE D'INTERVENCIÓ EN ELS  
RELLOTGES DE SOL DE LA 
RECTORIA D'ALARÓ, DE LA 
ESGLÉSIA DE GALILEA 
(PUIGPUNYENT) I DE LA  
POSSESSIÓ DE GALATZÓ (CALVIÀ) 

DIRECCIÓ INSULAR DE 
CULTURA I PATRIMONI 

0 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

06/07/11 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
PATRIMONI 
HISTÒRIC 

AUTORITZACIÓ D'URGÈNCIA DEL 
PROJECTE D'INTERVENCIÓ EN EL 
RELLOTGE DE SOL UBICAT A LA  
FAÇANA PRINCIPAL DE LES CASES 
DE RAIXA DEL TERME MUNICIPAL DE 
BUNYOLA (MALLORCA) 

DIRECCIÓ INSULAR DE 
CULTURA I PATRIMONI 

0 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

06/07/11 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
PATRIMONI 
HISTÒRIC 

PROJECTE DE SENYALITZACIÓ DE LA 
SERRA DE TRAMUNTANA COM A 
PARTGE CULTURAL, PATRIMONI  
DE LA HUMANITAT 

DIRECCIÓ INSULAR DE 
CULTURA I PATRIMONI 

0 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

06/07/11 INCLUSIÓ 
NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA DE 
DESPESES PER DESPLAÇAMENTS 
JUNY 2011 

FBS 805,87 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

07/07/11 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE LA BESTRETA DE 
CAIXA FIXA 

DIRECCIÓ INSULAR DE 
CULTURA I PATRIMONI 

5327,49 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

07/07/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'UNA OBLIGACIÓ DE 2.278,12 ¿ A 
FAVOR DE L'ASSOCIACIÓ PA I  
MEL 

ASSOCIACIÓ PA I MEL 2278,12 



 27

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

07/07/11 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES 
CORREGEIX L'ERRADA OBSERVADA 
A LA RESOLUCIÓ DE LA  
CONSELLERA EXECUTIVA EN 
FUNCIONS D'ESPORTS, JOVENTUT I 
IGUALTAT DE DATA 09/06/2011, PER  
LA QUAL S'AUTORITZA, DISPOSA I ES 
RECONEIX LES OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LA RELACIÓ DE  
FACTURES RELATIVES A DESPESES 
DEL MUESU D L'ESPORT/ESPORTS, 
JOVENTUT I IGUALTAT PER UN  
IMPORT TOTAL DE 790,60 ¿ 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2011 

JT 790,6 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

08/07/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LES FACTURES 
RELATIVES A DESPESES DEL  
POLIESPORTIU S. 
FERRAN/VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
PER UN IMPORT  
DE 1.489,75 ¿ AMB CÀRREC AL 
PRESSUPOST 2011 

BCF 1489,75 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

08/07/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RESOLUCIÓ DE RECONEIXEMENT I 
LIQUIDACIÓ D'UNA OBLIGACIÓ DE 
1.129,25 ¿ A FAVOR DE  
L'EMPRESA EL TALL EDITORIAL SL 
BENEFICIÀRIA DE LA 
CONVOCATÒRIA DE SUPORT 
GENÈRIC A LA  
PRODUCCIÓ EDITORIAL I 
FONOGRÀFICA EN LLENGUA 
CATALANA PER L'ANY 2010 - FASE 2 

EL TALL EDITORIAL SL 1129,25 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

08/07/11 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ DE DOS ERRORS 
MATERIALS DETECTATS EN LA 
RESOLUCIÓ DE RECONEIXEMENT I  
LIQUIDACIÓ DE L'OBLIGACIÓ 
CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ A 
FAVOR DE L'ASSOCIACIÓ TRENTA- 
1 PER DUR A TERME DIVERSES 
ACTIVITATS DE PROMOCIÓ I ÚS DE 
LA LLENGUA CATALANA 

ASSOCIACIÓ TRENTA-1 10000 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

08/07/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LES FACTURES 
RELATIVES A DESPESES DEL  
POLIESPORTIU S. 
FERRAN/VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
PER UN IMPORT  
DE 2.188,10 ¿ AMB CÀRREC AL 
PRESSUPOST 2011 

ENDESA ENERGIA SA 
UNIPERSONAL 

2188,1 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

08/07/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DERIVADES  DE LES FACTURES 
RELATIVES A DESPESES DEL  
POLIESPORTIU 
S.FERRAN/VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS, 
PER UN IMPORT  
DE 1.869,12 ¿ AMB CÀRREC AL 
PRESSUPOST 2011 

DETERGENTES 
BURGUERA SL 

1869,12 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

08/07/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LA FACTURA 
RELATIVA A DESPESES DE 
COMISSIÓ  
D'ESPORTS/VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
PER UN IMPORT TOTAL DE  
1.062,00 ¿ AMB CÀRREC AL 
PRESSUPOST 2011 

ETP 1062 
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DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

08/07/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LES FACTURES 
RELATIVES A DESPESES DE  
L'ESPORT 
ESCOLAR/VICEPRESIÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
PER UN IMPORT DE  
2.208,22 ¿ AMB CÀRREC AL 
PRESSUPOST 2011 

VIATGES CASTELL DE 
BELLVER SA 

2208,22 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

11/07/11 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

DEIXAR SENSE EFECTE LA 
RESOLUCIÓ DE 14 DE JUNY DE 2011, 
DE DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT  
D'OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES RELATIVES 
A DESPESES DEL SERVEI DE  
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS/CULTURA I PATRIMONI PER 
UN IMPORT TOTAL DE 6.288,27 ¿  
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2011 

DIRECCIÓ INSULAR DE 
CULTURA I PATRIMONI 

6288,27 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

11/07/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'UNA OBLIGACIÓ DE 4.527,13 ¿ A 
FAVOR D'AIRES MALLORQUINS  
DE PALMA DEL MESTRE JC 

AIRES MALLORQUINS 
DE PALMA DEL 
MESTRE JC 

4527,13 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

11/07/11 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
PATRIMONI 
HISTÒRIC 

AUTORITZACIÓ D'URGÈNCIA DEL 
PROJECTE D'ESTIU I EXCAVACIÓ DE 
LA MICROFAUNA VERTEBRADA  
FÓSSIL QUATERNÀRIA DE LA COVA 
DE LLENAIRE A POLLENÇA 

JAA 0 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

11/07/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'UNA OBLIGACIÓ DE 775,00 ¿ A 
FAVOR DE L'AGRUPACIÓ JOVES DE  
CONSELL 

AGRUPACIÓ JOVES DE 
CONSELL 

775 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

11/07/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'UNA OBLIGACIÓ DE 2.342,56 ¿ A 
FAVOR D'AIRES DES PLA DE  
MARRATXÍ 

AIRES DES PLA DE 
MARRATXÍ 

2342,56 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

11/07/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'UNA OBLIGACIÓ DE 7.595,18 ¿ A 
FAVOR DE LA FEDERACIÓ DE  
CORALS DE LES ILLES BALEARS 

FEDERACIÓ DE 
CORALS DE LES ILLES 
BALEARS 

7595,18 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

12/07/11 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LA RELACIÓ DE  
FACTURES RELATIVES A DESPESES 
DE L'ESPORT 
ESCOLAR/VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA,  
PATRIMONI I ESPORTS PER UN 
IMPORT TOTAL DE 409,60 ¿ 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2011 

QUELY SA 409,6 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

12/07/11 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LA RELACIÓ DE  
FACTURES RELATIVES A DESPESES 
DEL POLIESPORTIU SANT 
FERRAN/VICEPRESIDÈNCIA DE  
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
PER UN IMPORT TOTAL DE 814,78 ¿ 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI  
2011 

VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS 

814,78 
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DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

13/07/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ I 
PROPOSTA D'ORDRE DE PAGAMENT 
A JR, CORRESPONENT A LA  
SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER 
ACORD DEL CONSELL EXECUTIU DE 
13 D'OCTUBRE DE 2010, PER A  
ESPORTISTES MALLORQUINS EN 
EDAT ESCOLAR, PER RESULTATS 
ESPORTIUS, DEL DEPARTAMENT  
D'ESPORTS, JOVENTUT I IGUALTAT 
DEL CONSELL DE MALLORCA 

JR 397,94 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

13/07/11 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
PATRIMONI 
HISTÒRIC 

AUTORITZACIÓ D'URGÈNCIA PER A 
DUR A TERME LA RESTAURACIÓ DE 
LA MARE DE DÉU DE  
L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT 
BARTOMEU DE MONTUÏRI 

CTM 0 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

13/07/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ I 
PROPOSTA D'ORDRE DE PAGAMENT 
A SNW, CORRESPONENT A LA  
SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER 
ACORD DEL CONSELL EXECUTIU DE 
13 D'OCTUBRE DE 2010, PER A  
ESPORTISTES MALLORQUINS EN 
EDAT ESCOLAR, PER RESULTATS 
ESPORTIUS, DEL DEPARTAMENT  
D'ESPORTS, JOVENTUT I IGUALTAT 
DEL CONSELL DE MALLORCA, PER A 
L'ANY 2010 

SNW 663,23 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

13/07/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ I 
PROPOSTA D'ORDRE DE PAGAMENT 
A CCB, CORRESPONENT A LA  
SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER 
ACORD DEL CONSELL EXECUTIU DE 
13 D'OCTUBRE DE 2010, PER A  
ESPORTISTES MALLORQUINS EN 
EDAT ESCOLAR, PER RESULTATS 
ESPORTIUS, DEL DEPARTAMENT  
D'ESPORTS, JOVENTUT I IGUALTAT 
DEL CONSELL DE MALLORCA, PER A 
L'ANY 2010 

CCB 331,61 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

13/07/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ I 
PROPOSTA D'ORDRE DE PAGAMENT 
A RCT, CORRESPONENT A LA  
SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER 
ACORD DEL CONSELL EXECUTIU DE 
13 D'OCTUBRE DE 2010, PER A  
ESPORTISTES MALLORQUINS EN 
EDAT ESCOLAR, PER RESULTATS 
ESPORTIUS, DEL DEPARTAMENT  
D'ESPORTS, JOVENTUT I IGUALTAT 
DEL CONSELL DE MALLORCA, PER A 
L'ANY 2010 

RCT 397,94 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

13/07/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LES FACTURES 
RELATIVES A DESPESES DEL  
POLIESPORTIU S. 
FERRAN/VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
PER UN IMPORT  
DE 2.789,52 ¿ AMB CÀRREC AL 
PRESSUPOST 2011 

TRABAJO PERSONAL 
SL 

2789,52 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

13/07/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LES FACTURES 
RELATIVES A DESPESES DE  
L'ESPORT 
ESCOLAR/VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
PER UN IMPORT DE  
589,52 ¿ AMB CÀRREC AL 
PRESSUPOST 2011 

SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS 
GENERALES SL 

589,52 



 30

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

13/07/11 TANCAMENT 
EXPEDIENT 

RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT 1/2011 
QUE SE SEGUEIX CONTRA EL SR. 
ACG PER LES OBRES  
EXECUTADES EN EL CARRER CANTÓ 
DESCARRITX, NÚM. 31 DE 
CAMPANET 

ACG 0 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

13/07/11 TANCAMENT 
EXPEDIENT 

RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT 1/2011 
QUE SE SEGUEIX CONTRA EL SR. 
JVM PER LES OBRES  
EXECUTADES EN EL CARRER CANTÓ 
DESCARRITX, NÚM. 31 DE 
CAMPANET 

JVM 0 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

14/07/11 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

RESOLUCIÓ PER DEIXAR SENSE 
EFECTE PARCIALMENT LA 
SUBVENCIÓ CONCEDIDA, 
MITJANÇANT  
CONVENI, A L'AJUNTAMENT DE 
POLLENÇA PER DUR A TERME EL 
PROJECTE D'INTERVENCIÓ  
ARQUEOLÒGICA AL PEDREGARET 
DE BÓQUER, AL PORT DE POLLENÇA 

AJUNTAMENT DE 
POLLENÇA 

0 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

14/07/11 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

CORRECCIÓ D'UNA ERRADA A LA 
RESOLUCIÓ DE LA CONSELLERA 
EXECUTIVA EN FUNCIONS  
D'ESPORTS, JOVENTUT I IGUALTAT 
DE DATA 1 DE JUNY DE 2011 PER LA 
QUAL ES RECONEIX  
L'OBLIGACIÓ A DGK, 
CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA PER ACORD DEL 
CONSELL  
EXECUTIU DE 13 D'OCTUBRE DE 2010 
PER A L'ANY 2010 

DGK 464,26 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

14/07/11 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

CORRECCIÓ D'UNA ERRADA A LA 
RESOLUCIÓ DE LA CONSELLERA 
EXECUTIVA EN FUNCIONS  
D'ESPORTS, JOVENTUT I IGUALTAT 
DE DATA 1 DE JUNY DE 2011 PER LA 
QUAL ES RECONEIX  
L'OBLIGACIÓ A ACR, 
CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA PER ACORD DEL 
CONSELL  
EXECUTIU DE 13 D'OCTUBRE DE 
2010, PER A L'ANY 2010 

ACR 397,94 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

14/07/11 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

CORRECCIÓ D'UNA ERRADA A LA 
RESOLUCIÓ DE LA CONSELLERA 
EXECUTIVA EN FUNCIONS  
D'ESPORTS, JOVENTUT I IGUALTAT 
DE DATA 1 DE JUNY DE 2011 PER LA 
QUAL ES RECONEIX  
L'OBLIGACIÓ A FMG, 
CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA PER ACORD DEL 
CONSELL  
EXECUTIU DE 13 D'OCTUBRE DE 
2010, PER A L'ANY 2010 

FMG 397,94 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

14/07/11 TANCAMENT 
EXPEDIENT 

RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT 1/2011 
QUE SEGUEIX CONTRA EL SR. GVB I 
ALTRES PER LES OBRES  
EXECUTADES EN EL CARRER CANTÓ 
D'ES CARRITX, NÚM. 31 DE 
CAMPANET 

GVB I ALTRES 12398,2 
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DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

14/07/11 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

CORRECCIÓ D'UNA ERRADA A LA 
RESOLUCIÓ DE LA CONSELLERA 
EXECUTIVA EN FUNCIONS  
D'ESPORTS, JOVENTUT I IGUALTAT 
DE DATA 1 DE JUNY DE 2011 PER LA 
QUAL ES RECONEIX  
L'OBLIGACIÓ A GDC, 
CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA PER ACORD DEL 
CONSELL  
EXECUTIU DE 13 D'OCTUBRE DE 
2010, PER A L'ANY 2010 

GDC 397,94 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

14/07/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'UNA OBLIGACIÓ DE 2.712,82 ¿ A 
FAVOR DE L'AGRUPACIÓ  
ARTÍSTICO-CULTURAL MANDRAVA 

AGRUPACIÓ 
ARTÍSTICO-CULTURAL 
MANDRAVA 

2712,82 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

14/07/11 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICAICÓ DE RESOLUCIÓ DE 
DATA 16 DE JUNY DE 2011 PER LA 
QUAL S'ORDENA EL PAGAMENT  
A A FEDERACIÓ BALEAR D'ESPORTS 
PER A PERSONES AMB 
DISCAPACITAT CORRESPONENT A 
LA  
SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER 
ACORD DE CONSELL EXECUTIU DEL 
CONSELL DE MALLORCA DE 30 DE  
JUNY DE 2010, PEL PERIODE 
COMPRÉS ENTRE EL 31 D'OCTUBRE I 
EL 30 D'OCTUBRE DE 2010. 

FEDERACIÓ BALEAR 
D'ESPORTS PER A 
PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 

27988,79 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

15/07/11 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

DEIXAR SENSE EFECTE LA 
RESOLUCIÓ DE 22 DE JUNY DE 2011, 
DE DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT  
D'OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES RELATIVES 
A DESPESES DEL SERVEI DE  
CULTURA/CULTURA I PATRIMONI 
PER UN IMPORT TOTAL  DE 124,96 ¿ 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI  
2011 

DIRECCIÓ INSULAR DE 
CULTURA I PATRIMONI 

124,96 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

25/07/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ ENDESA ENERGIA S.A. 
UNIPERSONAL 

1134,81 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

25/07/11 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2011/154 

2750 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

24/08/11 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA 
CAÇA PRÀCTICA 

POINTER CLUB 
ESPAÑOL 

0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

12/08/11 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA 
DE TIR A GUÀTLERES I COLOMS 

SOCIETAT CAÇADORS 
SANT JOAN 

0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

12/08/11 ALTRES AUTORITZACIÓ ÚS INSTAL·LACIONS I 
EDIFICACIONS DE LA FINCA 
CAPOCORB PER PROVA DE  
RECORREGUT DE CAÇA 

SOCIETAT CAÇADORS 
DE BUNYOLA 

0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

27/07/11 ALTRES AUTORITZACIÓ ÚS INSTAL·LACIONS I 
EDIFICACIONS DE LA FINCA 
CAPOCORB PER PROVA DE TIRADA 
AL  
COLOMI 

FEDERACIÓ BALEAR 
DE CAÇA 

0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

12/08/11 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTURA COLOMS ISABEL SEGUI 
GELABERT 

0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

12/08/11 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTURA COLOMS JOAN RAMIS PERELLO 0 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

12/08/11 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTURA COLOMS I 
GALLINES 

JUAN VILLALONGA 
ROSSELLÓ 

0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

12/08/11 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTURA COLOMS ANTONIO CAÑELLAS 
SIMONET 

0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

12/08/11 ALTRES AUTORITZACIÓ CANVI DIES HÀBILS 
DE CAÇA SENSE MODIFICACIÓ DE LA 
PRESSIÓ 

LUCIA BONET 
BURGUERA 

0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

01/08/11 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2011/2868 RELATIVES AL  
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS ACT. PROT. MILLORA MEDI 
AMBIENT 

RELACIÓ Q/2011/2868 2397,79 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

28/07/11 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2011/3073 RELATIVES AL  
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS ESCOLER TALLES 

RELACIÓ Q/2011/3087 3982,31 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

30/08/11 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2011/3327 RELATIVES AL  
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS TALLER OCUPACIÓ 

ALMACENES RULLAN, 
S.A. 

421,07 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

30/08/11 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2011/3328 RELATIVES AL  
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS TALLER OCUPACIÓ 

RELACIÓ Q/2011/3328 169,9 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

30/08/11 ALTRES AUTORITZACIÓ CANVI DIES HÀBILS 
DE CAÇA SENSE MODIFICACIÓ 
PRESSIÓ 

GAC FORMENTOR 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

27/07/11 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2011/3056 120,48 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

25/07/11 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES COMPAÑÍA 
CONCESIORANIA DEL 
TÚNEL DE SÓLLER, 
S.A. 

438,75 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

01/08/11 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELAICÓ Q/2011/3104 17886,24 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

28/07/11 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2011/3086 2540,21 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

27/07/11 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2011/3051 3236,3 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

27/07/11 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2011/3050 3439,9 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

02/08/11 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ AUTORITZACIÓ I 
DISPOSICIÓ  

AMADIP - ESMENT 8495,76 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

02/08/11 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ AUTORITZACIÓ I 
DISPOSICIÓ  

BAP-LIN TEXTIL, S.L. 6112,23 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

25/08/11 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE  
J/2011/170 

1000 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

27/07/11 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2011/161 

2750 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

06/09/11 FINALITZACIÓ 
CONTRACTE 
LABORAL 

FINALITZACIÓ CONTRACTE PER 
INCOMPAREIXENÇA A LA FEINA 

A.F.A.P. 0 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

18/07/11 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE 
DESPESES 

J.S.M 10992 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

12/07/11 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE 
DESPESES 

Q/2011/2978 5936,46 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

18/07/11 ALTRES AUTORITZAR ELS DESPLAÇAMENT 
AMB TRANSPORT PUBLIC I 
ABONAMENT DE LES DESPESES QUE  
S'OCASIONIN DITS DESPLAÇAMENTS 
MITJANÇANT MANAMENT A 
JUSTIFICAR O CAIXA FIXA 

M.LL.V 0 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

20/07/11 ABONAR 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSSIO EN LA NOMINA DE 
DESPESES DE QUILOMETRATGE 

M.C.S.E 29,3 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

14/07/11 ABONAR 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSSIO EN LA NOMINA DE 
DESPESES DE QUILOMETRATGE 

M.B.B 33,62 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

14/07/11 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE 
DESPESES 

ASSOCIACIO 
CULTURAL 
ALTERNATILLA  

11800 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

15/07/11 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE 
DESPESES 

M.R.S 2120,3 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

15/07/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO PER PERCENTATGE DE 
DESCOMPTE DE TPV 

LA CAIXA 226,54 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

15/07/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO PER PERCENTATGE DE 
DESCOMPTE DE TPV 

SA NOSTRA 42,12 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

28/07/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIO AMB 
ELS GRUPS POLITICS AMB 
REPRESENTACIO EN EL CONSELL  
JULIOL 2011 

GRUPS POLITICS 16933,56 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

12/07/11 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE 
DESPESES 

Q/2011/2979 4655,1 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

12/07/11 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE 
DESPESES 

Q/2011/2976 178,81 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

28/07/11 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE 
DESPESES 

Q/2011/2977 327,65 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

08/07/11 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO D'UNA RESOLUCIO 
D'APROVACIO COMPTES DE 
DESPESES 

Q/2011/2824 212,12 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

14/07/11 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE 
DESPESES 

IRU GESTIO I 
PRODUCCIO 

8021,05 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

13/07/11 ALTRES ENDOS DE LA CERTIFICACIO NUM. 17 
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 

132122,35 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

14/07/11 ALTRES ENDOS DE LA CERTIFICACIO NUM. 5 
DE L'OBRA PROJECTE DE REFORÇ 
DEL FERM DE SAN LLORENÇ A  
SON SERVERA EXP. 6/10 

MATIAS ARROM 
BIBILONI S.L 

470216,19 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

14/07/11 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ORDRE DE PAGAMENT DE LA 
FACTURA CORRESPONENT A LA 
SETZENA CERTIFICACIO DEL 
PROJECTE  
DE CONSERVACIO DE LA XARXA DE 
CARRETERES DEL CONSELL DE 
MALLORCA ZONA 6 EXP. 18/09 

AGLOMERADOS 
MALLORCA S.A 

89390,2 
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DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

14/07/11 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ORDRE DE PAGAMENT DE LA 
FACTURA CORRESPONENT AL 
SETZENA CERTIFICACIO DEL 
PROJECTE  
DE CONSERVACIÓ DE LA XARXA DE 
CARRETERES DEL CONSELL DE 
MALLORCA ZONA NUM. 3 EXP.  
15/09 

CONSTRUCCIONES 
LLABRES FELIU S.L.U 

120370,92 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

14/07/11 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ORDRE DE PAGAMENT DE LA 
FACTURA CORRESPONENT A LA 
SISENA CERTIFICACIO DEL 
PROJECTE  
DE VARIANT DE PORTO CRISTO EXP. 
18/10 

VIAS Y 
CONSTRUCCIONES S.A 
I EXCAVACIONES 
S'HORTA 

121829,77 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

14/07/11 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ORDRE DE PAGAMENT DE LA 
FACTURA CORRESPONENT A LA 
CINQUENA CERTIFICACIO DEL  
PROJECTE DE VARIANT DE PORTO 
CRISTO EXP. 18/10 

VIAS Y 
CONSTRUCCIONES S.A 
I EXCAVACIONES 
S'HORTA 

92324,95 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

14/07/11 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ORDRE DE PAGAMENT DE LA 
FACTURA CORRESPONENT A LA 
SISENACERTIFICACIO DEL 
PROJECTE  
DE VARIANT DE LLUBÍ EXP. 17/10 

VIAS Y 
CONSTRUCCIONES S.A 
EXCAVACIONES 
S'HORTA 

99944,74 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

14/07/11 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ORDRE DE PAGAMENT DE LA 
FACTURA PROJECTE DE 
CONDICIONAMENT MA 2040 EXP. 
07/10-M MF2 

VOPSA 88395,44 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

14/07/11 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ORDRE DE PAGAMENT DE LA 
FACTURA CORRESPONENT AL 
PROJECTE DE CONDICIONAMENT 
EXP.  
07/10-M MF2 

VOPSA 257473,5 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

14/07/11 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ORDRE DE PAGAMENT DE LA 
FACTURA DEL PROJECTE DE 
CONSERVACIO ZONA N.3 EXP. 15/09 

CONSTRUCCIONES 
LLABRES FELIU S.L.U 

169534,69 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

14/07/11 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ORDRE DE PAGAMENT DE LA 
FACTURA TRAM S'ESGLEIETA-
VALLDEMOSSA EXP. 12-10 

VOPSA 392199,2 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

12/07/11 ALTRES APROVACIO DE LA PROVISIO DE 
FONS AL PROCURADOR 

A.G.S 300 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

12/07/11 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE 
DESPESES 

J.B.C 120 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

26/07/11 ALTRES APROVACIO DE LA PROVISIO DE 
FONS AL PROCURADOR  

A.G.S 300 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

26/07/11 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE 
DESPESES 

M.L.V.F 2402,08 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

13/07/11 ALTRES ENDOS DE LA CERTIFICACIO NUM. 16 
EXP. 13/09 

CONTRATISTAS 
MALLORQUINES 
ASOCIADOS S.A 

109794,29 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

13/07/11 ALTRES ENDOS DE LA CERTIFICACIO NUM. 14 
PROJECTE D'AMPLIACIO DEL 
TERCER CARRIL DE LA VIA DE  
CINTURA MA-20 ENTRE LA 
CARRETERA DE VALLDEMOSSA I EL 
TUNEL DE GENOVA EXP. 23/09 

BANKINTER S.A 1332372,03 



 35

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

14/07/11 ALTRES ENDOS DE LA FACTURA 140/11 DE 
DATA 13 DE JUNY DE 2011 
CONTRACTACIO MENOR D'OBRA 
PODA  
ARBRE I SEGA EXP. 11M01990 

BANCO DE 
SANTANDER SA 

58670,08 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

25/07/11 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE 
DESPESES 

Q/2011/3010 1419,67 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

25/07/11 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE 
DESPESES 

Q/2011/3014 6320,22 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

25/07/11 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE 
DESPESES 

Q/2011/3012 1081,33 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

25/07/11 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE 
DESPESES 

Q/2011/3011 1116,86 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

26/07/11 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

TRASLLAT DE JUSTIFICACIO DE LA 
BESTRETA DE CAIXA FIXA 

J/2011/159 705,32 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

26/07/11 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

TRASLLAT DE JUSTIFICACIO DE LA 
BESTRETA DE CAIXA FIXA 

J/2011/160 1694,63 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

28/07/11 RESOLUCIÓ 
CONTRACTE 

RESOLUCIO DE NOMENAMENT DE LA 
SECRETÀRIA TÈCNICA D'URBANISME 
I TERRITORI COM A  
RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
RELATIU AL SERVEI D'EDICIO I 
IMPRESSIO DEL LLIBRE HITORIES DE  
LA SERRA 2011 

LACOMBA 
PRODUCCIONS S.L.U 

0 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

18/07/11 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE 
DESPESES 

FOTO LEVANTE S.L 746,75 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

18/07/11 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE 
DESPESES 

M.L.V.F 349,57 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

14/07/11 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ORDRE DE PAGAMENT DE LA 
FACTURA DE LA NOVENA 
CERTIFICACIO DEL MODIFICAT NUM. 
1 DEL  
PROJECTE DE CONDICIONAMENT DE 
LA CARRETERA MA-2130 TRAM INCA-
CAIMARI EXP. 07/09-M 

COMSA S.A 395701,98 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

14/07/11 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ORDRE DE PAGAMENT DE LA 
FACTURA CORRESPONENT A LA 
DESENA CERTIFICACIO DEL 
MODIFICAT  
NUM. 1 DEL PROJECTE DE 
CONDICIONAMENT DE LA 
CARRETERA MA-2130 TRAM INCA-
CAIMARI EXP.  
07/09-M 

COMSA S.A 163366,98 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

14/07/11 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ORDRE DE PAGAMENT DE LA 
FACTURA CORRESPONENT A LA 
QUINZENA CERTIFICACIO DEL  
PROJECTE DE CONSERVACIO DE LA 
XARXA DE CARRETERES DEL 
CONSELL DE MALLORCA ZONA 6  
EXP. 18/09 

AGLOMERADOS 
MALLORCA S.A 

112321,19 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

14/07/11 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ORDRE DE PAGAMENT DE LA 
FACTURA CORRESPONENT A LA 
ONZENA CERTIFICACIO DEL 
MODIFICAT  
NUM. 1 DEL PROJECTE DE 
CONDICIONAMENT DE LA 
CARRETERA MA-2130 DEL TRAM 
INCA-CAIMARI  
EXP. 07/09-M 

COMSA S.A 105714,73 
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DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

14/07/11 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ORDRE DE PAGAMENT DE LA 
FACTURA CORRESPONENT A LA 
DOTZENA CERTIFICACIO DEL 
PROJECTE  
DE CONSERVACIO DE LA XARXA DE 
CARRETERES DEL CONSELL DE 
MALLORCA ZONA 7 EXP. 19/09 

ELSAMEX S.A 90992,81 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

14/07/11 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ORDRE DE PAGAMENT DE LA 
FACTURA CORRESPONENT A LA 
QUINZENA CERTIFICACIO DEL  
PROJECTE DE CONSERVACIO DE LA 
XARXA DE CARRETERES DEL 
CONSELL DE MALLORCA ZONA NUM.  
2 EXP. 14/09 

CONSTRUCCIONES 
LLULL SASTRE S.A 

158393,11 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

14/07/11 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ORDRE DE PAGAMENT DE LA 
FACTURA CORRESPONENT A LA 
TRETZENA CERTIFICACIO DEL  
PROJECTE DE CONSERVACO DE LA 
XARXA DE CARRETERES DEL 
CONSELL DE MALLORCA ZONA 7.  
EXP. 19/09 

ELSAMEX S.A 86347,76 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

20/07/11 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

INCLUSSIO EN LA NOMINA 
D'INDEMNITZACIONS PER RAO DEL 
SERVEI 

D.M.D 446,58 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

26/07/11 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO PARCIAL DE LA 
RESOLUCIO DE DATA 1 D'ABRIL DE 
2011 DE RECONEIXEMENT  
D'OBLIGACIO AMB ELS GRUPS 
POLITICS AMB REPRESENTACIO EN 
EL CONSELL DE MALLORCA 

GRUP POLITIC DE UM 3304,65 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

25/07/11 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO PARCIAL DE LA 
RESOLUCIO DE DATA 3 DE MARÇ DE 
2011, DE RECONEIXEMENT  
D'OBLIGACIO AMB ELS GRUPS 
POLITICS AMB REPRESENTACIO EN 
EL CONSELL DE MALLORCA 

GRUP POLITIC UM 3304,65 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

29/07/11 ALTRES DESIGNACIO DE LA SUPLENT EN LES 
FUNCIONS DE LA SECRETÀRIA 
TÈCNICA DEL DEPARTAMENT  
D'URBANISME I TERRITORI DINS 
L'ÀMBIT DEL DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

DEP. PRESIDÈNCIA 0 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

01/08/11 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ D'UNA RESOLUCIÓ 
D'APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES 

Q/2011/2977 329,63 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

02/08/11 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ  COMPTES DE 
DESPESES 

Q/2011/3108 1367,86 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

01/08/11 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES 

Q/2011/3103 3429,47 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

29/07/11 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES 

FOTO LEVANTE S.L 1967,49 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

29/07/11 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE 
DESPESES 

P.A.G 832 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

29/07/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ AMB 
ELS GRUPS POLÍTICS AMB 
REPRESENTACIÓ EN EL CONSELL DE  
MALLORCA MES D'AGOST DE L'ANY 
2011 

GRUPS POLÍTICS  16933,56 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

01/09/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ AMB 
ELS GRUPS POLÍTICS AMB 
REPRESENTACIÓ EN EL CONSELL DE  
MALLORCA SETEMBRE DE 2011 

GRUPS POLÍTICS 16933,56 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

01/09/11 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMTES DE DESPESES M.R.S 2120,3 
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DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

08/09/11 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

APROVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 
DEL SUBMINISTRAMENT DE 5000 
CLIPS REFLECTANTS PELS  
PARTICIPANTS A LA PUJADA A LLUC 
A PEU DE LA PART FORANA 

CÒPIES PUBLICITAT 
S.L 

4250 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

13/05/11 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

CONCESSIÓ D'UN COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT  

DEP. PRESIDÈNCIA 20693,72 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

13/05/11 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

CONCESSIÓ D'UN COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT 

DEP. PRESIDÈNCIA 2653,5 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

17/08/11 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

NÚM. EXPT. AL-2006/013 VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

17/08/11 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2010/0134 VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

17/08/11 DENEGACIÓ 
AUTORITZACIÓ 
OBRES 

NÚM. EXPT. AL-2011/095 VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

17/08/11 EMETRE 
INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM. EXPT. 000017/2011-HLRS J.P.R. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

17/08/11 EMETRE 
INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM. EXPT. 000005/2011-HLSR J.J.V. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

17/08/11 EMETRE 
INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM. EXPT. 000052/2011-HLSR POLIS AGORA 2006 SL 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

17/08/11 EMETRE 
INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM. EXPT. 13.728/2002-HLSR B.R.P. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

17/08/11 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL 
NÚM. EXPT. 000039/2010-XIG 

M.D.M. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

17/08/11 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL 
000025/2009-XIG 

B.S.A. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

17/08/11 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL 
NÚM. EXPT. 000034/2010-XIG 

J.G.R. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

17/08/11 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL 
NÚM. EXPT. 000008/2011-XIG 

A.R.S. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

17/08/11 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL 
NÚM. EXPT. 000091/2009-XIG 

G.C.A. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

17/08/11 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL 
NÚM. EXPT. 0000020/2010-XIG 

CENTRO DE 
HOSTELERIA Y 
SANIDAD S. 

0 
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DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

17/08/11 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL 
NÚM. EXPT. 000021/2010-XIG 

CENTRO DE 
HOSTELERIA Y 
SANIDAD S. 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

17/08/11 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL 
NÚM. EXPT. 000151/2010-XIG 

I.L. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

18/08/11 ARXIU 
EXPEDIENT 

NÚM. EXPT. 001094/2011-EXPCED VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

11/08/11 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

CÈDULES HABITABILITAT NÚM. EXPT. 
003641/2011 A 003656/2011 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

12/08/11 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

CÈDULES HABITATILITAT NÚM. EXPT. 
003657/2011 A 003672/2011 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

17/08/11 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

CÈDULES HABITABILITAT NÚM. EXPT. 
003688/2011 A 003699/2011 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

19/08/11 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002152/2011-EXPCED VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

19/08/11 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001383/2011-EXPCED VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

22/08/11 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002289/2011 VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

16/08/11 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

CÈDULES HABITABILITAT NÚM. EXPT. 
003673/2011 A 003687/2011 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

18/08/11 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

CÈDULES HABITABILITAT NÚM. EXPT. 
003700/2011 A 003715/2011 
 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

19/08/11 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

CÈDULES HABITABILITAT NÚM. EXPT. 
003716/2011 A 003719/2011 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

22/08/11 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

CÈDULES HABITABILITAT NÚM. EXPT. 
003720/2011 A 003736/2011 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

25/07/11 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME 
ACTIVITAT NO PERMANENT 

CLUB CICLISTA 
LLUCMAJOR 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

29/07/11 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME 
ACTIVITAT NO PERMANENT. 

BATLE DE 
L'AJUNTAMENT DE SES 
SALINES 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

29/07/11 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME 
ACTIVITAT NO PERMANENT. 

GRUP GÜELL 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

09/08/11 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME 
ACTIVITAT NO PERMANENT. 

AJUNTAMENT DE 
SÓLLER 

0 
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DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

09/08/11 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME 
ACTIVITAT NO PERMANENT. 

FEDERACIÓ 
D'AUTOMOBILISME DE 
LES ILLES BALEARS 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

09/08/11 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME 
ACTIVITAT NO PERMANENT. 

BATLE DE 
L'AJUNTAMENT DE SES 
SALINES 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

12/08/11 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME 
ACTIVITAT NO PERMANENT. 

AJUNTAMENT DE 
PETRA 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

17/08/11 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME 
ACTIVITAT NO PERMANENT. 

CLUB CICLISTA MARIA 
DE LA SALUT 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

12/08/11 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME 
ACTIVITAT NO PERMANENT. 

CLUB CICLISTA INCA 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

29/07/11 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME 
ACTIVITAT NO PERMANENT. 

MANOLO MARTIN 
TOROS SL 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

11/08/11 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME 
ACTIVITAT NO PERMANENT. 

J.G.S. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

09/08/11 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME 
ACTIVITAT NO PERMANENT. 

FUNCIONES TAURINAS 
S.A. 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

23/08/11 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME 
ACTIVITAT NO PERMANENT. 

BATLE DE 
L'AJUNTAMENT MARIA 
DE LA SALUT 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

25/08/11 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 
Q/2011/3174 DE TERRITORI 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

25/08/11 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 
Q/2011/3163 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

25/08/11 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 
Q/2011/3177 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

25/08/11 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 
Q/2011/3178 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

25/08/11 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 
Q/2011/3154 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

24/08/11 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002352/2011 VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

25/08/11 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA 
DE TERRITORI J/2011/168-(9/2011) 

INTERVENCIÓ 
GENERAL 

0 
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DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

18/08/11 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DE L'ACTIVITAT CLASSIFICADA NO 
PERMANENT THOMAS COOK 
IRONMAN 70.3 MALLORCA 

VARIS/TRESORERIA 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

26/08/11 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME 
ACTIVITAT NO PERMANENT 

ESCUDERIA SERRA 
TRAMUNTANA 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

24/08/11 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

CÈDULES HABITABILITAT NÚM. EXPT. 
003745/2011 A 003747/2011 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

23/08/11 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

CÈDULES HABITABILITAT NÚM. EXPT. 
003737/2011 A 003744/2011 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

07/09/11 ALTRES PERMÍS PER A DUR A TERME 
ACTIVITAT NO PERMAMENT 

ASSOCIACIÓ D'ANTICS 
BLAVETS DE LLUC 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

08/09/11 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME 
ACTIVITAT NO PERMANENT 

MEDIA MILLA SPORT 
CLUB 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

05/09/11 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM DE CÈDULA 003813/2011 A 
003831/2011 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

01/09/11 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. CÈDULA 003788/2011 A  
003801/2011 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

02/09/11 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. CÈDULA 003802/2011 A 
003812/2011 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

06/09/11 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. CÈDULA 003832/2011 A 
003844/2011 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

07/09/11 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2011/113 R.M.H. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

02/09/11 ARXIU 
EXPEDIENT 

NÚM. EXPT. 002298/2011-EXPCED VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

02/09/11 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002264/2011-EXPCED VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

02/09/11 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001609/2011-EXPCED VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

02/09/11 EXPEDICIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM. EXPT. 002380/2011-EXPCED M.S.S. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

31/08/11 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. CÈDULA 003770/2011 A 
003787/2011 

VARIS 0 
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DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

31/08/11 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2011/108 VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

31/08/11 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2011/078 VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

31/08/11 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2011/050 VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

31/08/11 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2011/109 VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

29/08/11 EMETRE 
INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM. EXPT. 000070/2011-HLSR SASSENBACH 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

29/08/11 EMETRE 
INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM. EXPT. 000068/2011-HLSR A.A.C. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

29/08/11 EMETRE 
INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM. EXPT. 000083/2011-HLSR A.C.M. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

29/08/11 EMETRE 
INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM. EXPT. 000132/2010-HLSR CAN PUBILA SL 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

29/08/11 EMETRE 
INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM. EXPT. 000024/2011-HLSR M.A.G. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

29/08/11 EMETRE 
INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM. EXPT. 000214/2010-HLRS M.G.A. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

29/08/11 EMETRE 
INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM. EXPT. 000067/2011-HLSR J.G.R. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

29/08/11 EMETRE 
INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM. EXPT. 000044/2011-HLSR F.G.A. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

29/08/11 EMETRE 
INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM. EXP. 000254/2009-HLSR M.R.C. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

31/08/11 ALTRES NÚM. EXPT. 000026/2011-XIG C.J.P. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

31/08/11 ALTRES NÚM. EXPT. 000078/2010-XIG A.V.P.B. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

31/08/11 DENEGACIÓ 
AUTORITZACIÓ 
OBRES 

NÚM. EXPT. 000101/2010-XIG J.T.V. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

31/08/11 ALTRES NÚM. EXPT. 000056/2011/XIG J.A.R.S. 0 
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DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

31/08/11 ALTRES NÚM. EXPT. 000044/2011-XIG S.A.V. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

31/08/11 ALTRES NÚM. EXPT. 000040/2011-XIG J.E.B. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

29/08/11 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2011/104 VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

29/08/11 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2011/107 VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

30/08/11 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME 
ACTIVITAT NO PERMANENT 

BATLE DE FORNALUTX 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

07/09/11 EXPEDICIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM. EXPT. 002236/2011 VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

09/09/11 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002469/2011.EXPCD VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

13/09/11 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. CÈDULA 003845/2011 A 
003874/2011 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

08/09/11 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003875/2011 A 
003886/2011 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

29/08/11 EXPEDICIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM. EXPT. 002397/2011 VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

29/08/11 ALTRES DICTAMEN INTEGRAT DE L'ACTIVITAT 
EXPT. 28/11 

AJUNTAMENT DE 
SÓLLER 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

30/08/11 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002410/2011 VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

29/08/11 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003756/2011 A 
003761/2011 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

30/08/11 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT.  003762/2011 A 
003769/2011 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

25/08/11 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003748/2011 A 
003753/2011 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

26/08/11 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003754/2011 A 
003755/2011 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

29/08/11 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2011/114 VARIS 0 
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VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/07/11 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

DEIXAR SENSE EFECTE LA 
RESOLUCIÓ DE 22 DE JUNY DE 2011, 
DE DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT  
D'OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES RELATIVES 
A DESPESES DEL SERVEI DE  
CULTURA/CULTURA I PATRIMONI 
PER UN IMPORT TOTAL DE 977,35 ¿ 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI  
2011 

DIRECCIÓ INSULAR DE 
CULTURA I PATRIMONI 

977,35 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/07/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'UNA OBLIGACIÓ DE 2.000, 00 ¿ A 
FAVOR DE VILLAFRANCA BALLA I  
BOTA 

VILLAFRANCA BALLA I 
BOTA 

2000 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/07/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'UNA OBLIGACIÓ DE 4.559,07 ¿ A 
FAVOR DE LA FUNDACIÓ ROBERT  
GRAVES 

FUNDACIÓ ROBERT 
GRAVES 

4559,07 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/07/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'UNA OBLIGACIÓ DE 4.098,05 ¿ A 
FAVOR DE L'EMPRESA  
PRODUCCIONS BLAU SL 
BENEFICIARIA DE LA 
CONVOCATÒRIA DE SUPORT 
GENÈRIC A LA  
PRODUCCIÓ EDITORIAL I 
FONOGRÀFICA EN LLENGUA 
CATALANA PER L'ANY 2010 - FASE 2 

PRODUCCIONS BLAU 
SL 

4098,05 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/07/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'UNA OBLIGACIÓ DE 1.254,72 ¿ A 
FAVOR DE L'EMPRESA LLEONARD  
MUNTANER EDITOR SL, 
BENEFICIÀRIA DE LA 
CONVOCATÒRIA DE SUPORT 
GENÈRIC A LA PRODUCCIÓ  
EDITORIAL I FONOGRÀFICA EN 
LLENGUA CATALANA PER L'ANY 2010 
- FASE 2 

LLEONARD MUNTANER 
EDITOR SL 

1254,72 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/07/11 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

DEIXAR SENSE EFECTE LA 
RESOLUCIÓ DE 14 DE JUNY DE 2011, 
DE DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT  
D'OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES RELATIVES 
A DESPESES DE  
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS/CULTURA I PATRIMONI PER 
UN IMPORT TOTAL DE 19.109,06 ¿  
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2011 

VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS 

19109,06 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/07/11 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

DEIXAR SENSE EFECTE LA 
RESOLUCIÓ DE 22 DE JUNY DE 2011, 
DE DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT  
D'OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES RELATIVES 
A DESPESES DEL SERVEI DE  
CULTURA/CULTURA I PATRIMONI 
PER UN IMPORT TOTAL DE 800 ¿ 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI  
2011 

VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS 

800 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/07/11 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

DEIXAR SENSE EFECTE LA 
RESOLUCIÓ DE 14 DE JUNY DE 2011, 
DE DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT  
D'OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES RELATIVES 
A DESPESES DE  
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS/CULTURA I PATRIMONI PER 
UN IMPORT TOTAL DE 3.186,00 ¿  
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2011 

VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS 

3186 
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VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/07/11 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIÓ DE L'APORTACIÓ 
ECONÒMICA DE 42.000 ¿, 
CORRESPONENT A L'ANY 2011, A LA  
FUNDACIÓ TEATRE DEL MAR 

FUNDACIÓ TEATRE 
DEL MAR 

42000 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/07/11 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
PATRIMONI 
HISTÒRIC 

AUTORITZACIÓ D'URGÈNCIA PER A 
LA INSTAL·LACIÓ D'UNA GRUA-
TORRE EN EL SOLAR DE LA CASA  
DE CULTURA EN EL CARER RAMON 
LLULL, NÚM. 3 DE PALMA 

MINISTERIO DE 
CULTURA I ALTRES 

0 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/07/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LA RELACIÓ DE  
FACTURES RELATIVES A DESPESES 
DEL POLIESPORTIU SANT 
FERRAN/VICEPRESIDÈNCIA DE  
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
PER UN IMPORT TOTAL DE 1.983,48 ¿ 
CORRESPONENTS A  
L'EXERCICI 2011 

VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS 

1983,48 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/07/11 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LA RELACIÓ DE  
FACTURES RELATIVES A DESPESES 
DE LA COMISSIÓ 
D'ESPORTS/VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA,  
PATRIMONI I ESPORTS PER UN 
IMPORT TOTAL DE 27,00 ¿ 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2011 

GP DESTRUCCIO 
DOCUMENTS SL 

27 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/07/11 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LA RELACIÓ DE  
FACTURES RELATIVES A DESPESES 
DEL MUSEU DE 
L'ESPORT/VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA,  
PATRIMONI I ESPORTS PER UN 
IMPORT TOTAL DE 401,20 ¿ 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2011 

PLANOGRAFICA 
BALEAR SL 

401,2 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/07/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'UNA OBLIGACIÓ DE 2.735,00 ¿ A 
FAVOR DE L'ASSOCIACIÓ  
DAVALLAMENT DE SANT JOAN 

ASSOCIACIÓ 
DAVALLAMENT DE 
SANT JOAN 

2735 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/07/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'UNA OBLIGACIÓ DE 3.500,00 ¿ A 
FAVOR DE LA FEDERACIÓ  
D'AGRUPACIONS FOTOGRÀFIQUES 
DE LES ILLES BALEARS (FAFIBA) 

FEDERACIÓ 
D'AGRUPACIONS 
FOTOGRÀFIQUES DE 
LES ILLES BALEARS 
(FAFIBA) 

3500 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/07/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'UNA OBLIGACIÓ DE 6.935,50 ¿ A 
FAVOR DE NEOTOKYO 

NEOTOKYO 6935,5 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/07/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'OBLIGACIONS AMB L'AJUNTAMENT 
D'ALARÓ, PER UN IMPORT  
TOTAL DE 5.051,17 ¿ PER AL 
PROJECTE "EXPOSICIÓ CABRIT I 
BASSA" 

AJUNTAMENT D'ALARÓ 5051,17 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/07/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'OBLIGACIONS AMB L'AJUNTAMENT 
D'INCA, PER UN IMPORT TOTAL  
DE 614,81 ¿, PER AL PROJECTE "III 
CONCURS DE GLOSES DE SANT 

AJUNTAMENT D'INCA 614,81 
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ABDON I SANT SENÉN" 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/07/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'OBLIGACIONS AMB LA INSTITUCIÓ 
PÚBLICA ANTONI MARIA  
ALCOVER, PER UN IMPORT TOTAL 
DE 6.000 ¿, PER AL PROJECTE "VI 
MARATÓ DE RONDALLES" 

INSTITUCIÓ PÚBLICA 
ANTONI MARIA 
ALCOVER 

6000 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/07/11 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
PATRIMONI 
HISTÒRIC 

AUTORITZACIÓ D'URGÈNCIA DEL 
PROJECTE DE REHABILITACIÓ I 
ADEQUACIÓ DE LES  
INSTAL·LACIONS QUE FORMEN EL 
POLIESPORTIU MUNICIPAL SA 
RUTLANA, A FORNALUTX 

AJUNTAMENT DE 
FORNALUTX 

0 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

21/07/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'UNA OBLIGACIÓ DE 2.000 ¿ A 
FAVOR DEL COL·LECTIU CULTURAL  
MAHUYA 

COL·LECTIU CULTURAL 
MAHUYA 

2000 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

21/07/11 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

CORRECCIÓ D'ERRADA A LA 
RESOLUCIÓ DE LA CONSELLERA 
EXECUTIVA EN FUNCIONS 
D'ESPORTS,  
JOVENTUT I IGUALTAT DE DATA 
30/05/2011, PER LA QUAL 
S'AUTORITZA, DISPOSA I ES 
RECONEIX  
LES OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES RELATIVES 
A DESPESES DEL MUSEU DE  
L'ESPORT/ESPORTS, JOVENTUT I 
IGUALTAT PER UN IMPORT TOTAL DE 
3.280,40 ¿ CORRESPONENTS A  
L'EXERCICI 2011 

JT 3280,4 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

25/07/11 INCLUSIÓ 
NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA DE 
DESPESES PER DESPLAÇAMENTS 
DEL MES DE JULIOL 2011 

PP-VO 704,39 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/07/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'OBLIGACIONS EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE  
SUBVENCIONS PER A LA 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA A LES 
EMPRESES 2009 (SEGONA 
COMISSIÓ),  
PER UN IMPORT TOTAL DE 185,55 ¿ 
(ACORD DE CONSELL EXECUTIU DE 
2 DE DESEMBRE DE 2009) 

TALLER MECÀNIC 
FALCÓ, CB 

185,55 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/07/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'OBLIGACIONS EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE  
SUBVENCIONS PER A LA 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA A LES 
EMPRESES 2009 (SEGONA 
COMISSIÓ),  
PER UN IMPORT TOTAL DE 250,00 ¿ 
(ACORT DE CONSELL EXECUTIU DE 2 
DE DESEMBRE DE 2009) 

MISC 250 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/07/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'OBLIGACIONS EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE  
SUBVENCIONS PER A LA 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA A LES 
EMPRESES 2009 (SEGONA 
COMISSIÓ),  
PER UN IMPORT TOTAL DE 491,66 ¿ 

SON VELL VINYES I VI, 
SL 

491,66 
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(ACORD DE CONSELL EXECUTIU DE 
2 DE DESEMBRE DE 2009) 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/07/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'OBLIGACIONS EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE  
SUBVENCIONS PER A LA 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA A LES 
EMPRESES 2009 (SEGONA 
COMISSIÓ),  
PER UN IMPORT TOTAL DE 74,42 ¿ 
(ACORD DE CONSELL EXECUTIU DE 
2 DE DESEMBRE DE 2009) 

LLABRÉS SAN PEDRO 
E HIJOS, SL 

74,42 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/07/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'OBLIGACIONS EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE  
SUBVENCIONS PER A LA 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA A LES 
EMPREES 2009 (PRIMERA 
COMISSIÓ),  
PER UN IMPORT TOTAL DE 345,82 ¿ 
(ACORD DE CONSELL EXECUTIU DE 
14 D'OCTUBRE DE 2009) 

G Y G, CB 345,82 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/07/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'OBLIGACIONS EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE  
SUBVENCIONS PER A LA 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA A LES 
EMPRESES 2009 (PRIMERA  
COMISSIÓ), PER UN IMPORT TOTAL 
DE 499,03 ¿ (ACORD DE CONSELL 
EXECUTIU DE 14 D'OCTUBRE  
DE 2009) 

CASA & CO CB 499,03 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/07/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'OBLIGACIONS EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE  
SUBVENCIONS PER A LA 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA A LES 
EMPRESES 2009 (PRIMERA 
COMISSIÓ)  
PER UN IMPORT TOTAL DE 302,41 ¿ 
(ACORD DE CONSELL EXECUTIU DE 
14 D'OCTUBRE DE 2009) 

AEC 302,41 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/07/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'OBLIGACIONS EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE  
SUBVENCIONS PER A LA 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA A LES 
EMPRESES 2009 (SEGONA 
COMISSIÓ),  
PER UN IMPORT TOTAL DE 250,00 ¿ 
(ACORD DE CONSELL EXECUTIU DE 
2 DE DESEMBRE DE 2009) 

JSV 250 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/07/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'OBLIGACIONS EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE  
SUBVENCIONS PER A LA 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA A LES 
EMPRESES 2009 (SEGONA 
COMISSIÓ),  
PER UN IMPORT TOTAL DE 125,93 ¿ 
(ACORD DE CONSELL EXECUTIU DE 
2 DE DESEMBRE DE 2009) 

SUPORT 
CONSULTORES 
MALLORCA, SL 

125,93 
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VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/07/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'OBLIGACIONS EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE  
SUBVENCIONS PER A LA 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA A LES 
EMPRESES 2009 (SEGONA 
COMISSIÓ),  
PER UN IMPORT TOTAL DE 375,32 ¿ 
(ACORD DE CONSELL EXECUTIU DE 
2 DE DESEMNRE DE 2009) 

ASISTEC LA VILETA, SL 375,32 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/07/11 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

ESMENA DE LA RESOLUCIÓ DE DATA 
6 DE JULIOL DE 2011 D'INCLUSIÓ EN 
LA NÒMINA DE DESPESES  
PER DESPLAÇAMENT AL SR. FBS 
MES JUNY 2011 

FBS 805,87 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/07/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ DE 
SUBVENCIONS EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE  
SUBVENCIONS PER A LA 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA A LES 
EMPRESES 2009 (SEGONA 
COMISSIÓ),  
PER UN IMPORT TOTAL DE 900,00 ¿ 
(ACORD DE CONSELL EXECUTIU DE 
2 DE DESEMBRE DE 2009) 

PROPICARN SL 900 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/07/11 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE LA BESTRETA DE 
CAIXA FIXA 

VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS 

3021,05 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/07/11 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
PATRIMONI 
HISTÒRIC 

AUTORITZACIÓ D'URGÈNCIA PER 
RESTAURAR TRES RETAULES DEL 
CONVENT DE SANTA CLARA DE  
PALMA 

MDS I ALTRES 0 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/07/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ I 
ORDRE DE PAGAMENT A L'ENTITAT 
CENTRE D'ESTUDIS DE JUDO  
RENSHINKAN, CORRESPONENT A LA 
SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER 
ACORD DEL CONSELL EXECUTIU  
DE 13 D'OCTUBRE DE 2010, PER A 
L'ANY 2010. 

CENTRE D'ESTUDIS DE 
JUDO RENSHINKAN 

2802,49 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/07/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ I 
ORDRE DE PAGAMENT A L'ENTITAT 
CENTRE D'ESTUDIS DE JUDO  
RENSHINKAN, CORRESPONENT A LA 
SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER 
ACORD DEL CONSELL EXECUTIU  
DE 13 D'OCTUBRE DE 2010, PER A 
L'ANY 2010. 

CENTRE D'ESTUDIS DE 
JUDO RENSHINKAN 

3000 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/07/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'OBLIGACIONS EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE  
SUBVENCIONS PER A LA 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA A LES 
EMPRESES 2009 (SEGONA 
COMISSIÓ),  
PER UN IMPORT TOTAL DE 970,19 ¿ 
(ACOR DE CONSELL EXECTIU DE 2 
DE DESEMBRE DE 2009) 

CAN MATARINO, SL 970,19 
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VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/07/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ I 
ORDRE DE PAGAMENT A 
L'AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA 
VALL,  
CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA PER ACORD DEL  
CONSELL EXECUTIU DE 10 DE  
NOVEMBRE DE 2010 EN MATÈRIA 
D'ACTIVITATS I MANTENIMENT 
D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES PER  
A AJUNTAMENTS DE MALLORCA PER 
A L'ANY 2010 DEL DEPARTAMENT 
D'ESPORTS, JOVENTUT I  
IGUALTAT DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

AJUNTAMENT DE 
MANCOR DE LA VALL 

6063,1 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/07/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ I 
ORDRE DE PAGAMENT A 
L'AJUNTAMENT D'ARIANY,  
CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA PER ACORD DEL 
CONSELL EXECUTIU DE 10 DE  
NOVEMBRE DE 2010 EN MATÈRIA 
D'ACTIVITATS I MANTENIMENT 
D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES PER  
A AJUNTAMENTS DE MALLORCA PER 
A L'ANY 2010 DEL DEPARTAMENT 
D'ESPORTS, JOVENTUT I  
IGUALTAT DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

AJUNTAMENT 
D'ARIANY 

3828,31 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/07/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ I 
ORDRE DE PAGAMENT A L'ENTITAT 
CENTRE CLUB GIMNÀSTIC SA  
MARINA DE LLUCMAJOR, 
CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA PER ACORD DEL 
CONSELL  
EXECUTIU DE 13 D'OCTUBRE DE 
2010, PER A L'ANY 2010. 

CLUB GIMNÀSTIC SA 
MARINA DE 
LLUCMAJOR 

934,16 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/07/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ I 
ORDRE DE PAGAMENT A L'ENTITAT 
SPORT SORD MALLORCA  
CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ 
APROVADA PEL CONSELL EXECUTIU 
DEL CONSELL DE MALLORCA  
D'1 D'OCTUBRE DE 2008 

SPORT SORD 
MALLORCA 

523,25 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/07/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ I 
ORDRE DE PAGAMENT A L'ENTITAT 
CLUB VÓLEI ARTÀ,  
CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA PER ACORD DEL 
CONSELL EXECUTIU DE 13  
D'OCTUBRE DE 2010, PER A L'ANY 
2010 

CLUB VÓLEI ARTÀ 1494,66 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/07/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ I 
ORDRE DE PAGAMENT A L'ENTITAT 
REAL CLUB NÀUTIC  
PORTOPETRO, CORRESPONENT A 
LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER 
ACORD DEL CONSELL EXECUTIU  
DE 13 D'OCTUBRE DE 2010, PER A 
L'ANY 2010 

REAL CLUB NÀUTIC 
PORTOPETRO 

1868,33 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/07/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ I 
ORDRE DE PAGAMENT A L'ENTITAT 
FEDERACIÓ DE CICLISME DE  
LES ILLES BALEARS, 
CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA PER ACORD DEL 
CONSELL  
EXECUTIU DE 13 D'OCTUBRE DE 
2010, PER A L'ANY 2010 

FEDERACIÓ DE 
CICLISME DE LES 
ILLES BALEARS 

934,16 
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VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/07/11 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

CORRECCIÓ D'ERRADA A LA 
RESOLUCIÓ DE LA CONSELLERA 
EXECUTIVA EN FUNCIONS 
D'ESPORTS,  
JOVENTUT I IGUALTAT DE DATA 
08/06/2011, PER LA QUAL ES 
RECONEIX L'OBLIGACIÓ A FAVOR DE  
L'AJUNTAMENT DE SINEU D'UNA 
SUBVENCIÓ EN MATÈRIA 
D'ACTIVITATS I MANTENIMENT  
D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES PER 
A AJUNTAMENTS DE MALLORCA PER 
A L'ANY 2010 

AJUNTAMENT DE 
SINEU 

3178,16 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/07/11 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

CORRECCIÓ D'ERRADA A LA 
RESOLUCIÓ DE LA CONSELLERA 
EXECUTIVA EN FUNCIONS 
D'ESPORTS,  
JOVENTUT I IGUALTAT DE DATA 
21/06/2011, PER LA QUAL ES 
CONCEDEIX UNA SUBVENCIÓ A LA  
FEDERACIÓ DE BOXA DE LES ILLES 
BALEARS ALS EFECTES DEL 
DESENVOLUPAMENT DEL  
PROGRAMA "L'ESPORT PER A L'EDAT 
ESCOLAR" I D'APROVACIÓ DEL TEXT 
DEL CONVENI 

FEDERACIÓ DE BOXA 
DE LES ILLES BALEARS 

5000 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/07/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ I 
ORDRE DE PAGAMENT A 
L'AJUNTAMENT D'ALGAIDA, 
CORRESPONENT  
A LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER 
ACORD DEL CONSELL EXECUTIU DE 
10 DE NOVEMBRE DE 2010 EN  
MATÈRIA D'ACTIVITATS I 
MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES PER A AJUNTAMENTS 
DE  
MALLORCA PER A L'ANY 2010 DEL 
DEPARTAMENT D'ESPORTS, 
JOVENTUT I IGUALTAT DEL CONSELL 
DE  
MALLORCA 

AJUNTAMENT 
D'ALGAIDA 

6459,32 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/07/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'OBLIGACIONS EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE  
SUBVENCIONS PER A LA 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA A LES 
EMPRESES 2009 (SEGONA 
COMISSIÓ),  
PER UN IMPORT TOTAL DE 772,00 ¿ 
(ACORD DE CONSELL EXECUTIU DE 
2 DE DESEMBRE DE 2009) 

COOPERATIVA 
AGRÍCOLA SANT 
BARTOMEU DE 
SÓLLER 

772 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/07/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ I 
ORDRE DE PAGAMENT A L'ENTITAT 
C. D. S'HORTA,  
CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA PER ACORD DEL 
CONSELL EXECUTIU DE 13  
D'OCTUBRE DE 2010, PER A L'ANY 
2010 

C.D. S'HORTA 880,19 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/07/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ I 
ORDRE DE PAGAMENT A L'ENTITAT 
FEDERACIÓ DE TIR DE FONA  
DE LES ILLES BALEARS, 
CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA PER ACORD DEL 
CONSELL  
EXECUTIU DE 13 D'OCTUBRE DE 
2010, PER A L'ANY 2010 

FEDERACIÓ DE TIR DE 
FONA 

523,18 



 50

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/07/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ I 
ORDRE DE PAGAMENT A L'ENTITAT 
EU MOLL TENNIS CLUB,  
CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA PER ACORD DEL 
CONSELL EXECUTIU DE 13  
D'OCTUBRE DE 2010, PER A L'ANY 
2010 

EU MOLL TENNIS CLUB 500 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

27/07/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'OBLIGACIONS EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE  
SUBVENCIONS PER A LA 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA A LES 
EMPRESES 2009 (SEGONA 
COMISSIÓ),  
PER UN IMPORT TOTAL DE 382,80 ¿ 
(ACORD DE CONSELL EXECUTIU DE 
2 DE DESEMBRE DE 2009) 

JUANEDA DENTAL SL 382,8 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

27/07/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'OBLIGACIONS EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE  
SUBVENCIONS PER A LA 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA A LES 
EMPRESES 2009 (SEGONA 
COMISSIÓ),  
PER UN IMPORT TOTAL DE 226,20 ¿ 
(ACORD DE CONSELL EXECUTIU DE 
2 DE DESEMBRE DE 2009) 

JUANEDA DOMICILI SL 226,2 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/07/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'OBLIGACIONS EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE  
SUBVENCIONS PER A LA 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA A LES 
EMPRESES 2009 (SEGONA 
COMISSIÓ),  
PER UN IMPORT TOTAL DE 700,00 ¿ 
(ACORD DE CONSELL EXECUTIU DE 
2 DE DESEMBRE DE 2009) 

MS I PV, CB 700 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/07/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'OBLIGACIONS EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE  
SUBVENCIONS PER A LA 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA A LES 
EMPRESES 2009 (SEGONA 
COMISSIÓ),  
PER UN IMPORT TOTAL DE 237,13 ¿ 
(ACORD DE CONSELL EXECUTIU DE 
2 DE DESEMBRE DE 2009) 

SMG 237,13 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/07/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'OBLIGACIONS EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE  
SUBVENCIONS PER A LA 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA A LES 
EMPRESES 2009 (SEGONA 
COMISSIÓ),  
PER UN IMPORT TOTAL DE 750,00 ¿ 
(ACORD DE CONSELL EXECUTIU DE 
2 DE DESEMBRE DE 2009) 

SES COVES SL 750 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/07/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'OBLIGACIONS EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE  
SUBVENCIONS PER A LA 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA A LES 
EMPRESES 2009 (SEGONA 
COMISSIÓ),  
PER UN IMPORT TOTAL DE 374,48 ¿ 
(ACORD DE CONSELL EXECUTIU DE 
2 DE DESEMBRE DE 2009) 

SOCIETAT D'AGÈNCIA 
D'ASSEGURANCES I 
INVERSIONS SIQUIER-
CELIÀ SL 

374,48 
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VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/07/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'OBLIGACIONS EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE  
SUBVENCIONS PER A LA 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA A LES 
EMPRESES 2009 (PRIMERA  
COMISSIÓ), PER UN IMPORT TOTAL 
DE 258,93 ¿ (ACORD DE CONSELL 
EXECUTIU DE 14 D'OCTUBRE  
DE 2009) 

AFV 258,93 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/07/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'OBLIGACIONS EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE  
SUBVENCIONS PER A LA 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA A LES 
EMPRESES 2009 (PRIMERA  
COMISSIÓ), PER UN IMPORT TOTAL 
DE 1.483,72 ¿ (ACORD DE CONSELL 
EXECUTIU DE 14 D'OCTUBRE  
DE 2009) 

RAMADERS 
AGRUPATS, SAT 

1483,72 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/07/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'OBLIGACIONS EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE  
SUBVENCIONS PER A LA 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA A LES 
EMPRESES 2009 (PRIMERA  
COMISSIÓ), PER UN IMPORT TOTAL 
DE 900,00 ¿ (ACORD DE CONSELL 
EXECUTIU DE 14 D'OCTUBRE  
DE 2009) 

FORN DES PLA DE NA 
TESA SL 

900 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/07/11 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

DEIXAR SENSE EFECTE LA 
RESOLUCIÓ DE 13 DE JUNY DE 2011, 
DE DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT  
D'OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES RELATIVES 
A DESPESES DEL SERVEI DE  
CULTURA/CULTURA I PATRIMONI 
PER UN IMPORT TOTAL DE 21.360,95 
¿ CORRESPONENTS A  
L'EXERCICI 2011 

DIRECCIÓ INSULAR DE 
CULTURA I PATRIMONI 

21360,95 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LES FACTURES 
RELATIVES A DESPESES DEL  
POLIESPORTIU 
S.FERRAN/VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
PER UN IMPORT DE  
4.431,58 ¿ AMB CÀRREC AL 
PRESSUPOST 2011. 

ENDESA ENERGIA SA 
UNIPERSONAL 

4431,58 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LA FACTURA 
RELATIVA A DESPESES DE 
COMISSIÓ  
D'ESPORTS/VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
PER UN IMPORT TOTAL DE  
3.000,00 ¿ AMB CÀRREC AL 
PRESSUPOST 2011 

BIG AL'S MALLORCA 
SPORT 

3000 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT D'OBLIHACIONS 
DERIVADES DE LA RELACIÓ DE  
FACTURES RELATIVES A DESPESES 
DEL POLIESPORTIU SANT 
FERRAN/VICEPRESIDÈNCIA DE  
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
PER UN IMPORT TOTAL DE 940,06 ¿ 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI  
2011 

RENT MODUL SL I 
ALTRES 

940,06 
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VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LA RELACIÓ DE  
FACTURES RELATIVES A DESPESES 
DE LA COMISSIÓ 
D'ESPORTS/VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA,  
PATRIMONI I ESPORTS PER UN 
IMPORT TOTAL DE 959,59 ¿ 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2011 

S.E. CORREOSY 
TELEGRAFOS S.A. I 
ALTRES 

959,59 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LA RELACIÓ DE  
FACTURES RELATIVES A DESPESES 
DE MEDICINA 
ESPORTIVA/VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA,  
PATRIMONI I ESPORTS PER UN 
IMPORT TOTAL DE 2.748,09 ¿ 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2011 

INVERSIONES Y 
SERVICIOS CIUTAT S.L. 
I ALTRES 

2748,09 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LES FACTURES 
RELATIVES A DESPESES DEL  
POLIESPORTIU S. 
FERRAN/VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
PER UN IMPORT  
DE 997,04 ¿ AMB CÀRREC AL 
PRESSUPOST 2011 

DETERGENTES 
BURGUERA SL 

997,04 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LA RELACIÓ DE  
FACTURES RELATIVES A DESPESES 
DELS SERVEIS ADMINISTRATIUS DE 
CULTURA I  
PATRIMONI/CULTURA I PATRIMONI 
PER UN IMPORT TOTAL DE 189,39 ¿ 
CORRESPONENTS A  
L'EXERCICI 2011 

INTERNACIONAL 
BALEAR COURIER, S.L. 

189,39 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT 
D'OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES  
RELATIVES A DESPESES DEL SERVEI 
DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS/CULTURA,PATRIMONI I  
ESPORTS EPR UN IMPORT TOTAL DE 
280,80 ¿ CORRESPONENTS A 
L'EXERCICI 2011 

TIL TEATRE ELÀSTIC 
NOU, SL 

280,8 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT 
D'OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES  
RELATIVES A DESPESES DEL SERVEI 
DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS/CULTURA, PATRIMONI I  
ESPORTS PER UN IMPORT TOTAL DE 
300 ¿ CORRESPONENTS A 
L'EXERCICI 2011 

CMM 300 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT 
D'OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES  
RELATIVES A DESPESES DEL SERVEI 
DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS/CULTURA, PATRIMONI I  
ESPORTS PER UN IMPORT TOTAL DE 
300,00 ¿ CORRESPONENTS A 
L'EXERCICI 2011 

MALLORCA SO, SA 300 
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VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LA RELACIÓ DE  
FACTURES RELATIVES A DESPESES 
D'ÒRGANS DE FOBERN 
CULTURA/CULTURA, PATRIMONI I  
ESPORTS PER UN IMPORT TOTAL DE 
392,90 ¿ CORESPONENTS A 
L'EXERCICI 2011 

CABALLERO SANCHEZ 
DE ALCAZAR, SL I 
ALTRES 

392,9 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LA RELACIÓ DE 
FACTURES RELATIVES A DESPESES  
DEL SERVEI DE CULTURA/CULTURA, 
PATRIMONI I ESPORTS PER UN 
IMPORT TOTAL DE 1.699,20 ¿  
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2011 

MAPM 1699,2 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LA RELACIÓ DE 
FACTURES RELATIVES A DESPESES  
DEL SERVEI DE CULTURA/CULTURA, 
PATRIMOI I ESPORTS PER UN 
IMPORT TOTAL DE 1.770,00 ¿  
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2011 

ARB/ART RÀPID 1770 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LA RELACIÓ DE  
FACTURES RELATIVES A DESPESES 
DEL SERVEI DE CULTURA/CULTURA, 
PATRIMONI I ESPORTS PER  
UN IMPORT TOTAL DE 3.000,00 ¿ 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2011 

MCL 3000 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT 
D'OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES  
RELATIVES A DESPESES DEL SERVEI 
DE CULTURA/CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS PER UN IMPORT  
TOTAL DE 483,80 ¿ 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2011 

DCB 483,8 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LA RELACIÓ DE  
FACTURES RELATIVES A DESPESES 
DELS SERVEIS ADMINISTRATIUS DE 
CULTURA I  
PATRIMONI/CULTURA I PATRIMONI 
PER UN IMPORT TOTAL DE 698,22 ¿ 
CORRESPONENTS A  
L'EXERCICI 2011 

SISTEMA DE OFICINA 
DE BALEARES, SA I 
ALTRES 

698,22 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT 
D'OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES  
RELATIVES A DESPESES DEL SERVEI 
DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS/CULTURA, PATRIMONI I  
ESPORTS PER UN IMPORT TOTAL DE 
1.649,99 ¿ CORRESPONENTS A 
L'EXERCICI 2011 

CATORZE ASESORIA 
INTERNET SL 

1649,99 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'OBLIGACIONS EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE  
SUBVENCIONS EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 
PER A LA NORMALITZACIÓ  
LINGÜÍSTICA A LES EMPRESES 2009 
(SEGONA COMISSIÓ), PER UN 
IMPORT TOTAL DE 785,49 ¿  
(ACORD DE CONSELL EXECUTIU DE 
2 DE DESEMBRE DE 2009) 

AFM 785,49 
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VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'OBLIGACIONS EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE  
SUBVENCIONS PER A LA 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA A LES 
EMPRESES 2009 (SEGONA 
COMISSIÓ),  
PER UN IMPORT TOTAL DE 511,11 ¿ 
(ACORD DE CONSELL EXECUTIU DE 
2 DE DESEMBRE DE 2009) 

FUTURQUIMIA SL 511,11 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/08/11 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

CORRECCIÓ D'ERRADA A LA 
RESOLUCIÓ DE LA CONSELLERA 
EXECUTIVA EN FUNCIONS 
D'ESPORTS,  
JOVENTUT I IGUALTAT DE DATA 1 DE 
JUNY DE 2011 PER LA QUAL ES 
RECONEIX L'OBLIGACIÓ A  
FMG, CORRESPONENT A LA 
SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER 
ACORD DEL  
CONSELL EXECUTIU DE 13 
D'OCTUBRE DE 2010, PER A L'ANY 
2010 

FMG 397,94 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/08/11 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

CORRECCIÓ D'ERRADA A LA 
RESOLUCIÓ DE LA CONSELLERA 
EXECUTIVA EN FUNCIONS 
D'ESPORTS,  
JOVENTUT I IGUALTAT DE DATA 1 DE 
JUNY DE 2011 PER LA QUAL ES 
RECONEIX L'OBLIGACIÓ A AMG,  
CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA PER ACORD DEL 
CONSELL EXECUTIU DE 13  
D'OCTUBRE DE 2010, PER A L'ANY 
2010 

AMG 397,94 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LA FACTURA 
RELATIVA A DESPESES DEL MES DE  
MAIG DEL CONTRACTE DEL SERVEI 
D'ORGANITZACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS  
ESCOLARS DINS EL PROGRAMA 
"L'AULA A LA MAR" 2011 (39 
BAPTISMES A LA MAR I 4 CURSOS  
D'INICIACIÓ A LA VELA BÀSICA) AMB 
CÀRREC AL PRESSUPOST 2011 

FEDERACIÓ BALEAR 
DE VELA 

25732,5 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ I 
ORDRE DE PAGAMENT A L'ENTITAT 
CLUB TENNIS LLORET,  
CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA PER ACORD DEL 
CONSELL EXECUTIU DE 13  
D'OCTUBRE DE 2010, PER A L'ANY 
2010 

CLUB TENNIS LLORET 1358,46 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ I 
ORDRE DE PAGAMENT A L'ENTITAT 
LA BALANGUERA,  
CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA PER ACORD DEL 
CONSELL EXECUTIU DE 13  
D'OCTUBRE DE 2010, PER A L'ANY 
2010 

LA BALANGUERA 1868,33 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ I 
RDRE DE PAGAMENT A L'ENTITAT 
CLUB GIMNASIA PONT D'INCA,  
CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA PER ACORD DEL 
CONSELL EXECUTIU DE 13  
D'OCTUBRE DE 2010, PER A L'ANY 
2010 

CLUB GIMNASIA PONT 
D'INCA 

1121 
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VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ I 
ORDRE DE PAGAMENT A L0ENTITAT 
U.D. BARRACAR,  
CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA PER ACORD DEL 
CONSELL EXECUTIU DE 13  
D'OCTUBRE DE 2010, PER A L'ANY 
2010 

U.D. BARRACAR 747,33 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ I 
PROPOSTA D'ORDRE DE PAGAMENT 
A CCB, CORRESPONENT A LA  
SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER 
ACORD DEL CONSELL EXECUTIU DE 
13 D'OCTUBRE DE 2010, PER A  
L'ANY 2010 

CCB 331,61 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ I 
PROPOSTA D'ORDRE DE PAGAMENT 
A SNW, CORRESPONENT A LA  
SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER 
ACORD DEL CONSELL EXECUTIU DE 
13 D'OCTUBRE DE 2010, PER A  
L'ANY 2010 

SNW 663,23 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ I 
PROPOSTA D'ORDRE DE PAGAMENT 
A JR, CORRESPONENT A LA  
SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER ACOR 
DEL CONSELL EXECUTIU DE 13 
D'OCTUBRE DE 2010, PER A  
L'ANY 2010 

JR 397,94 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ I 
ORDRE DE PAGAMENT AQ RCT, 
CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ  
CONCEDIDA PER ACORD DEL 
CONSELL EECUTIU DE 13 
D'OCTUBRE DE 2010, PER A L'ANY 
2010 

RCT 397,94 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/08/11 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

CORRECCIÓ D'ERRADA A LA 
RESOLUCIÓ DE LA CONSELLERA 
EXECUTIVA EN FUNCIONS 
D'ESPORTS,  
JOVENTUT I IGUALTAT DE DATA 1 DE 
JUNY DE 2011 PER LA QUAL ES 
RECONEIX L'OBLIGACIÓ A GDC,  
CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA PER ACORD DEL 
CONSELL EXECUTIU DE 13  
D'OCTUBRE DE 2010, PER A L'ANY 
2010 

GDC 397,94 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/08/11 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

CORRECCIÓ D'ERRADA A LA 
RESOLUCIÓ DE LA CONSELLERA 
EXECUTIVA EN FUNCIONS 
D'ESPORTS,  
JOVENTUT I IGUALTAT DE DATA 1 DE 
JUNY DE 2011 PER LA QUAL ES 
RECONEIX L'OBLIGACIÓ A DGK,  
CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA PER ACORD DEL 
CONSELL EXECUTIU DE 13  
D'OCTUBRE DE 2010, PER A L'ANY 
2010 

DGK 464,26 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT 
D'OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES  
RELATIVES A DESPESES DEL SERVEI 
DE CULTURA/CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS PER UN IMPORT  
TOTAL DE 1.906,88 ¿ 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2011 

PORTAL FORÀ 
DINAMITZACIÓ 
CULTURAL SL 

1906,88 
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VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LA RELACIÓ DE  
FACTURES RELATIVES A DESPESES 
DEL SERVEI DE CULTURA/CULTURA, 
PATRIMONI I ESPORTS PER  
UN IMPORT TOTAL DE 2.175,04 ¿ 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2011 

PORTAL FORÀ 
DINAMITZACIÓ 
CULTURAL SL 

2175,04 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAICÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LA RELACIÓ DE  
FACTURES RELATIVES A DESPESES 
DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS/CULTURA, PATRIMONI I  
ESPORTS PER UN IMPORT TOTAL DE 
2.652,64 ¿ CORRESPONENTS A 
L'EXERCICI 2011 

MPTA I ALTRES 2652,64 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT 
D'OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES  
RELATIVES A DESPESES DEL SERVEI 
DE CULTURA/CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS PER UN IMPORT  
TOTAL DE 10.500 ¿ 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2011 

FUNDACIÓ GENERAL 
DE LA UNIVERSITAT DE 
LES I.BALEAR I ALTRES 

10500 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT 
D'OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES  
RELATIVES A DESPESES 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS/CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS PER UN  
IMPORT TOTAL DE 10.624,72 ¿ 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2011 

JCS I ALTRES 10624,72 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LA RELACIÓ DE  
FACTURES RELATIVES A DESPESES 
DEL SERVEI DE CULTURA/CULTURA I 
PATRIMONI PER UN IMPORT  
TOTAL DE 710 ¿ CORRESPONENTS A 
L'EXERCICI 2011 

TRVR I ALTRES 710 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT 
D'OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES  
RELATIVES A DESPESES DEL SERVEI 
DE CULTURA/CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS PER UN IMPORT  
TOTAL DE 2.398,10 ¿ 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2011 

TRES, SERVEIS 
CULTURALS SL, I 
ALTRES 

2398,1 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LA RELACIÓ DE  
FACTURES RELATIVES A DESPESES 
DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS/CULTURA, PATRIMONI I  
ESPORTS PER UN IMPORT TOTAL DE 
1602,99 ¿ CORRESPONENT A 
L'EXERCICI 2011 

NOVA AREA SL I 
ALTRES 

1602,99 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT 
D'OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES  
RELATIVES A DESPESES 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS/CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS PER UN  
IMPORT TOTAL DE 1675 ¿ 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2011 

FUNDACIO KAIROS 
ACCIO SOLIDARIA 

1675 
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VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LA RELACIÓ DE  
FACTURES RELATIVES A DESPESES 
DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS/CULTURA, PATRIMONI I  
ESPORTS PER UN IMPORT TOTAL DE 
1.883,99 ¿ CORRESPONENTS A 
L'EXERCICI 2011 

ECM I ALTRES 1883,99 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/07/11 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

DEIXAR SENSE EFECTE LA 
SUBVENCIÓ CONCEDIDA, 
MITJANÇANT CONVENI, A 
L'AJUNTAMENT DE  
POLLENÇA PER DUR A TERME EL 
PROJECTE D'INTERVENCIÓ 
ARQUEOLÒGICA AL PEDREFARET DE  
BÓQUER, AL PORT DE POLLENÇA 

AJUNTAMENT DE 
POLLENÇA 

40000 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT 
D'OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES  
RELATIVES A DESPESES DEL SERVEI 
DE CULTURA/CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS PER UN IMPORT  
TOTAL DE 284,08 ¿ 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2011 

FCL 284,08 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT 
D'OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES  
RELATIVES A DESPESES DE 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS/CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS PER  
UN IMPORT TOTAL DE 1.185,70¿ 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2011 

MALLORCA SO S.A. I 
ALTRES 

1185,7 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LA RELACIÓ DE  
FACTURES RELATIVES A DESPESES 
DEL SERVEI DE PATRIMONI 
HISTORIC/CULTURA, PATRIMONI I  
ESPORTS PER UN IMPORT TOTAL DE 
1.347,47 ¿ CORRESPONENTS A 
L'EXERCICI 2011 

ARTES GRÁFICAS 
MALLORCA 

1347,47 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/08/11 ALTRES CONCESSIÓ DE L'APORTACIÓ 
ECONÒMICA DE 42.000 ¿ 
CORRESPONENT A L'ANY 2011, A LA  
FUNDACIÓ TEATRE DEL MAR 

TEATRE DEL MAR 42000 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT 
D'OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES  
RELATIVES A DESPESES DEL SERVEI 
DE CULTURA/CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS PER UN IMPORT  
TOTAL DE 354 ¿ CORRESPONENTS A 
L'EXERCICI 2011 

OVL 354 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT 
D'OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES  
RELATIVES A DESPESES DEL SERVEI 
DE CULTURA/CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS PER UN IMPORT  
TOTAL DE 325,68 ¿ 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2011 

FOTOMECÁNICA 
DIGITAL CMYK SL 

325,68 
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VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT 
D'OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES  
RELATIVES A DESPESES DEL MUSEU 
KREKOVIC/CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS PER UN IMPORT  
TOTAL DE 2.201,93 ¿ 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2011 

EMAYA I ALTRES 2201,93 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT 
D'OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES  
RELATIVES A DESPESES 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS/CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS PER UN  
IMPORT TOTAL DE 1.777,58 ¿ 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2011 

NGM I ALTRES 1777,58 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT 
D'OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES  
RELATIVES A DESPESES DEL SERVEI 
DE CULTURA/CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS PER UN IMPORT  
TOTAL DE 9.375,81 ¿ 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2011 

GRUP TRUI MALLORCA 
SL 

9375,81 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'OBLIGACIONS EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE  
SUBVENCIONS PER A LA 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA A LES 
EMPRESES 2009 (SEGONA 
COMISSIÓ),  
PER UN IMPORT TOTAL DE 700,00 ¿ 
(ACORD DE CONSELL EXECUTIU DE 
2 DE DESEMBRE DE 2009) 

DUES RODES 
MALLORCA SA 

700 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'OBLIGACIONS EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE  
SUBVENCIONS PER A LA 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA A LES 
EMPRESES 2009 (SEGONA 
COMISSIÓ),  
PER UN IMPORT TOTAL DE 65,32 ¿ 
(ACORD DE CONSELL EXECUTIU DE 
2 DE DESEMBRE DE 2009) 

OTS 65,32 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'UNA OBLIGACIÓ DE 7.000,00 ¿ A 
FAVOR DE PECAN PIE, MÚSICA I  
CULTURA 

PECAN PIE, MÚSICA I 
CULTURA 

7000 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'UNA OBLIGACIÓ 
DE 329.831,36 ¿ A FAVOR DE LA 
FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL  
DE PALMA 

FUNDACIÓ TEATRE 
PRINCIPAL DE PALMA 

329831,36 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'OBLIGACIONS EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE  
SUBVENCIONS PER A LA 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA A LES 
EMPRESES 2009 (SEGONA 
COMISSIÓ),  
PER UN IMPORT TOTAL DE 19,69 ¿ 
(ACORD DE CONSELL EXECUTIU DE 
2 DE DESEMBRE DE 2009) 

APG 19,69 
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VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'OBLIGACIONS EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE  
SUBVENCIONS PER A LA 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA A LES 
EMPRESES 2009 (SEGONA 
COMISSIÓ),  
PER UN IMPORT TOTAL DE 187,05 ¿ 
(ACORD DE CONSELL EXECUTIU DE 
2 DE DESEMBRE DE 2009) 

CENTRO DE 
ESPECIALIDADES 
MÉDICAS INCA SL 

187,05 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/08/11 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

ESMENA D'UNA ERRADA MATERIAL 
DE LA RESOLUCIÓ DE 18 DE JULIOL 
DE 2011 DE RECONEIXEMENT  
D'UNA OBLIGACIÓ DE 3.500,00 ¿ A 
FAVOR DE LA FEDERACIÓ 
D'AGRUPACIONS FOTOGRÀFIQUES 
DE  
LES ILLES BALEARS (FAFIBA) 

FEDERACIÓ 
D'AGRUPACIONS 
FOTOGRÀFIQUES DE 
LES ILLES BALEARS 
(FAFIBA) 

3500 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'UNA OBLIGACIÓ DE 162.936,07 ¿ A 
FAVOR DEL CONSORCI MUSEU  
D'ART MODERN I CONTEMPORANI 
PER FER FRONT A LES DESPESES 
D'INTERESSOS I  
D'AMORTITZACIÓ DEL CAPITAL - 
MERITATS DEL 30 DE GENER AL 30 
D'ABRIL DE 2011 -  
CORRESPONENTS AL PRÉSTEC QUE 
VA SUBSCRIURE PEL FINANÇAMENT 
DE LES OBRES DEL MUSEU 

CONSORCI MUSEU 
D'ART MODERN I 
CONTEMPORANI DE 
PALMA 

162936,07 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'OBLIGACIONS EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE  
SUBVENCIONS PER A LA 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA A LES 
EMPRESES 2009 (SEGONA 
COMISSIÓ),  
PER UN IMPORT TOTAL DE 950,00 ¿ 
(ACORD DE CONSELL EXECUTIU DE 
2 DE DESEMBRE DE 2009) 

CEN S'AIGUA BLAVA SA 950 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'OBLIGACIONS EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE  
SUBVENCIONS PER A LA 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA A LES 
EMPRESES 2009 (SEGONA 
COMISSIÓ),  
PER UN IMPORT TOTAL DE 250,39 ¿ 
(ACORD DE CONSELL EXECUTIU DE 
2 DE DESEMBRE DE 2009) 

INFO SA POBLA CB 250,39 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ I 
PROPOSTA D'ORDRE DE PAGAMENT 
A L'ENTITAT JUDO  
TAIKUKAN, CORRESPONENT A LA 
SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER 
ACORD DEL CONSELL EXECUTIU DE  
13 D'OCTUBRE DE 2010, PER A L'ANY 
2010 

JUDO TAIKUKAN 2055,16 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ I 
PROPOSTA D'ORDRE DE PAGAMENT 
A L'ENTITAT C.E. SANTANYI,  
CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA PER ACORD DEL 
CONSELL EXECUTIU DE 13  
D'OCTUBRE DE 2010, PER A L'ANY 
2010 

C.E. SANTANYI 1121 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/08/11 ALTRES APROVACIÓ D'UNA APORTACIÓ A 
FAVOR DE LA INSTITUCIÓ PÚBLICA 
ANTONI M. ALCOVER PER A  
L'ANY 2011 

ANTONI M. ALCOVER 7500 
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VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'UNA OBLIGACIÓ ECONÒMICA DE 
39.271,54 ¿ A FAVOR DEL GREMI  
D'EDITORS DE BALEARS - ESPAI 
MALLORCA 

GREMI D'EDITORS 39271,54 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/08/11 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
PATRIMONI 
HISTÒRIC 

AUTORITZACIÓ D'URGÈNCIA PER A 
LA NETEJA DE VEGETACIÓ O 
EIXARMAT I MANTENIMENT DE  
DIVERSOS JACIMENTS 
ARQUEOLÒGICS DE L'ILLA DE 
MALLORCA I EL SEU ENTORN, PER 
PART DE LA  
BRIGADA DE LA DIRECCIÓ INSULAR 
DE PATRIMONI HISTÒRIC 

AJUNTAMENTS 
INTERESSATS I 
ALTRES 

0 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'OBLIGACIONS EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE  
SUBVENCIONS PER A LA 
NORMALITACIÓ LINGÜÍSTICA A LES 
EMPRESES 2009 (PRIMERA 
COMISSIÓ),  
PER UN IMPORT TOTAL DE 1.596,00 ¿ 
(ACORD DE CONSELL EXECUTIU DE 
14 D'OCTUBRE DE 2009) 

ITACA VALLDARGENT, 
SL 

1596 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'OBLIGACIONS EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE  
SUBVENCIONS PER A LA 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA A LES 
EMPRESES 2009 (SEGONA 
COMISSIÓ),  
PER UN IMPORT TOTAL DE 3.000,00 ¿ 
(ACORD DE CONSELL EXECUTIU DE 
2 DE DESEMBRE DE 2009) 

HOTEL TONGA 
RESORT SL 

3000 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'OBLIGACIONS EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE  
SUBVENCIONS PER A LA 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA A LES 
EMPRESES 2009 (SEGONA 
COMISSIÓ),  
PER UN IMPORT TOTAL DE 1431,83 ¿ 
(ACORD DE CONSELL EXECUTIU DE 
2 DE DESEMBRE DE 2009) 

ALCARI ESCOLA DE 
CUINA, SL 

1431,83 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/08/11 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
PATRIMONI 
HISTÒRIC 

AUTORITZACIÓ D'URGÈNCIA DEL 
PROJECTE D'INTERVENCIÓ 
ARQUEOLÒGICA SUBSIDIARI DEL  
PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DE 
REFORMA D'ESCALA COMUNITÀRIA 
AL CARRER SANT MIQUEL,  
NÚM. 79 A PALMA 

MMEO I ALTRES 0 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'OBLIGACIONS EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE  
SUBVENCIONS PER A LA 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA A LES 
EMPRESES 2009 (PRIMERA  
COMISSIÓ), PER UN IMPORT TOTAL 
DE 275,92 ¿ (ACORD DE CONSELL 
EXECUTIU DE 14 D'OCTUBRE  
DE 2009) 

ESPORT ESPLAI 275,92 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LA RELACIÓ DE 
FACTURES RELATIVES A DESPESES  
DEL MUSEU KREKOVIC/CULTURA I 
PATRIMONI PER UN IMPORT TOTAL 
DE 810,07 ¿ CORRESPONENTS  
A L'EXERCICI 2011 

ENDESA ENERGIA SA 
UNIPERSONAL 

810,07 
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VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'UNA OBLIGACIÓ DE 2.250,00 ¿ A 
FAVOR DE L'EMPRESA IMPREMTA  
MURO SL BENEFICIÀRIA DE LA 
CONVOCATÒRIA DE SUPORT 
GENÈRIC A LA PRODUCCIÓ 
EDITORIAL I  
FONOGRÀFICA EN LLENGUA 
CATALANA PER A L'ANY 2010 - FASE 
1 

IMPREMTA MURO SL 2250 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ O 
PROPOSTA D'ORDRE DE PAGAMENT 
A L'ENTITAT U.D.  
BARRACAR, CORRESPONENT A LA 
SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER 
ACORD DEL CONSELL EXECUTIU DE  
13 D'OCTUBRE DE 2010, PER A L'ANY 
2010 

U.D. BARRACAR 1010 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/08/11 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
PATRIMONI 
HISTÒRIC 

AUTORITZACIÓ D'URGÈNCIA PER A 
LA INSTAL·LACIÓ PROVISIONAL 
D'UNA LÀPIDA FUNERÀRIA EN LA  
RECTORIA DE L'ESGLÉSIA DE SANT 
BARTOMEU A ALARÓ 

AJUNTAMENT D'ALARÓ 0 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIEDACIÓ 
D'OBLIGACIONS EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE  
SUBVENCIONS PER A LA 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA A LES 
EMPRESES 2009 (SEGONA 
COMISSIÓ),  
PER UN IMPORT TOTAL DE 212,44 ¿ 
(ACORD DE CONSELL EXECUTIU DE 
2 DE DESEMBRE DE 2009) 

AMOC 212,44 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA 
DE SUBVENCIONS PER A LA  
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA A LES 
EMPRESES 2009 (SEGONA 
COMISSIÓ), PER UN IMPORT TOTAL  
DE 247,73 ¿ (ACORD DE CONSELL 
EXECUTIU DE 2 DE DESEMBRE DE 
2009) 

MVGA 247,73 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'OBLIGACIONS EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE  
SUBVENCIONS PER A LA 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA A LES 
EMPRESES 2009 (SEGONA 
COMISSIÓ),  
PER UN IMPORT TOTAL DE 3.000,00 ¿ 
(ACORD DE CONSELL EXECUTIU DE 
2 DE DESEMBRE DE 2009) 

HOTEL JAVA RESORT 
SL 

3000 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'OBLIGACIONS EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE  
SUBVENCIONS PER A LA 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA A LES 
EMPRESES 2009 (SEGONA 
COMISSIÓ),  
PER UN IMPORT TOTAL DE 3.000,00 ¿ 
(ACORD DE CONSELL EXECUTIU DE 
2 DE DESEMBRE DE 2009) 

HOTEL CABALLERO 
RESORT SL 

3000 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'OBLIGACIONS EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE  
SUBVENCIONS PER A LA 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA A LES 
EMPRESES 2009 (SEGONA 
COMISSIÓ),  
PER UN IMPORT TOTAL DE 3.000,00 ¿ 
(ACORD DE CONSELL EXECUTIU DE 

HOTEL NÁUTICA 
EBESO RESORT SL 

3000 
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2 DE DESEMBRE DE 2009) 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'OBLIGACIONS EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE  
SUBVENCIONS PER A LA 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA A LES 
EMPRESES 2009 (SEGONA 
COMISSIÓ),  
PER UN IMPORT TOTAL DE 785,34 ¿ 
(ACORD DE CONSELL EXECUTIU DE 
2 DE DESEMBRE DE 2009) 

FUSTERIA RIBOT 
NICOLAU SL 

785,34 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'OBLIGACIONS EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE  
SUBVENCIONS PER A LA 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA A LES 
EMPRESES 2009 (SEGONA 
COMISSIÓ),  
PER UN IMPORT TOTAL DE 443,12 ¿ 
(ACORD DE CONSELL EXECUTIU DE 
2 DE DESEMBRE DE 2009) 

GERMANS BAL·LE 
SASTRE SL 

443,12 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

08/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT 
D'OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES  
RELATIVES A DESPESES DEL SERVEI 
DE CULTURA/CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS PER UN IMPORT  
TOTAL DE 43,97 ¿ CORRESPONENTS 
A L'EXERCICI 2011 

BENDIX, S.A. 43,97 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

08/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT 
D'OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES  
RELATIVES A DESPESES DEL SERVEI 
DE CULTURA/CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS PER UN IMPORT  
TOTAL DE 1.058,34 ¿ 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2011 

GUIRADO Y 
COMUNICACION SL I 
ALTRES 

1058,34 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

08/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT 
D'OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES  
RELATIVES A DESPESES DEL SERVEI 
DE CULTURA/CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS PER UN IMPORT  
TOTAL DE 800,00 ¿ 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2011 

ESCOLA DE BALL DE 
BUNYOLA 

800 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

08/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT 
D'OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES  
RELATIVES A DESPESES DE 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS/CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS PER  
UN IMPORT TOTAL DE 3.186,00 ¿ 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2011 

ARB/ART RÀPID 3186 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

08/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT 
D'OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES  
RELATIVES A DESPESES DE 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS/CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS PER  
UN IMPORT TOTAL DE 12.145,35 ¿ 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2011 

IMPRENTA BAHÍA SL I 
ALTRES 

12145,35 
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VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

08/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT 
D'OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES  
RELATIVES A DESPESES DE 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS/CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS PER  
UN IMPORT TOTAL DE 375,00 ¿ 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2011 

MPF 375 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

08/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT 
D'OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES  
RELATIVES A DESPESES DE 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS/CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS PER  
UN IMPORT TOTAL DE 6.113,10 ¿ 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2011 

AC100 SL I ALTRES 6113,1 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

08/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'OBLIGACIONS EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE  
SUBVENCIONS PER A LA 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA A LES 
EMPRESES 2009 (SEGONA 
COMISSIÓ),  
PER UN IMPORT TOTAL DE 115,36 ¿ 
(ACORD DE CONSELL EXECUTIU DE 
2 DE DESEMBRE DE 2009) 

MRR 115,36 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'UNA OBLIGACIÓ DE 2.619,72 ¿ A 
FAVOR DE L'EMPRESA IMPEMTA  
MURO SL BENEFICIÀRIA DE LA 
CONVOCATÒRIA DE SUPORT 
GENÈRIC A LA PRODUCCIÓ 
EDITORIAL I  
FONOGRÀFICA EN LLENGUA 
CATALANA PER A L'ANY 2010 - FASE 
2 

IMPREMTA MURO SL 2619,72 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'OBLIGACIONS EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE  
SUBVENCIONS PER A LA 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA A LES 
EMPRESES 2009 (PRIMERA  
COMISSIÓ), PER UN IMPORT TOTAL 
DE 2.300,00 ¿ (ACORD DE CONSELL 
EXECUTIU DE 14 D'OCTUBRE  
DE 2009) 

PERE SEDA SL 2300 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LA RELACIÓ DE 
FACTURES RELATIVES A DESPESES  
DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS/CULTURA I PATRIMONI PER 
UN IMPORT TOTAL DE 8.838,56 ¿  
CORRESPONENTS AL SERVEI DE 
CUSTODIA DE L'ARXIU GENERAL DEL 
CONSELL PELS MESOS DE  
MAIG I JUNY DE L'EXERCICI 2011 

SERVICIOS DE 
ADMINISTRACIÓN E 
INFORMÁTICA 
BALEARS, S.A. 
(SAIBSA) 

8838,56 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'OBLIGACIONS EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE  
SUBVENCIONS PER A LA 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA A LES 
EMPRESES 2009 (PRIMERA  
COMISSIÓ), PER UN IMPORT TOTAL 
DE 329,99 ¿ (ACORD DE CONSELL 
EXECUTIU DE 14 D'OCTUBRE  
DE 2009) 

FLORISTERIA SA 
MORERA, SL 

329,99 
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VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ I 
PROPOSTA D'ORDRE DE PAGAMENT 
A L'ENTITAT C.D. SON  
CLADERA, CORRESPONENT A LA 
SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER 
ACORD DEL CONSELL EXECUTIU DE 
13  
D'OCTUBRE DE 2010, PER A L'ANY 
2010 

C.D. SON CLADERA 1101,05 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ I 
PROPOSTA D'ORDRE DE PAGAMENT 
A L'ENTITAT ESCUELA DE  
TAEKWONDO HWARANG, 
CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA PER ACORD DEL 
CONSELL  
EXECUTIU DE 13 D'OCTUBRE DE 
2010, PER A L'ANY 2010 

ESCUELA DE 
TAEKWONDO 
HWARANG 

2586,89 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ I 
PROPOSTA D'ORDRE DE PAGAMENT 
A L'ENTITAT CLUB DE  
BÀSQUET CONSELL, 
CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA PER ACORD DEL 
CONSELL  
EXECUTIU DE 13 D'OCTUBRE DE 
2010, PER A L'ANY 2010 

CLUB DE BÀSQUET 
CONSELL 

60,77 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ I 
PROPOSTA D'ORDRE DE PAGAMENT 
A L'ENTITAT FEDERACIÓ  
BALEAR DE TIR AMB ARC, 
CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA PER ACORD DEL 
CONSELL  
EXECUTIU DE 13 D'OCTUBRE DE 
2010, PER A L'ANY 2010 

FEDERACIÓ BALEAR 
DE TIR AMB ARC 

1307,83 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/08/11 ALTRES ORDRE DE PARALITZACIÓ DE LES 
OBRES QUE S'ESTAN DUENT A 
TERME EN LA CANTONADA DEL CAMÍ  
REAL S/NÚM. I REIS (FINCA 
AGRÍCOLA CAN OLEO) 

AJUNTAMENT DE 
PALMA I ALTRES 

0 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ I 
PROPOSTA D'ORDRE DE PAGAMENT 
A L'ENTITAT CLUB YAWARA- 
JITSU MANACOR, CORRESPONENT A 
LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER 
ACORD DEL CONSELL  
EXECUTIU DE 13 D'OCTUBRE DE 
2010, PER A L'ANY 2010 

CLUB YAWARA-JITSU 
MANACOR 

1307,83 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'OBLIGACIONS EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE  
SUBVENCIONS PER A LA 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA A LES 
EMPRESES 2009 (SEGONA 
COMISSIÓ),  
PER UN IMPORT TOTAL DE 1.044,00 ¿ 
(ACORD DE CONSELL EXECUTIU DE 
2 DE DESEMBRE DE 2009) 

HIPERBÒLIC EDICIONS, 
SL 

1044 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/08/11 INICIAR 
EXPEDIENT 

INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 5/11 
CONTRA EL SR. MSN PER L'ÚS 
INDEGUT D'UN DETECTOR DE  
METALLS DINS L'ÀMBIT DEL 
SANTUARI DE SON CORRÓ A 
COSTITX 

MSN 0 
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VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LA FACTURA 
RELATIVA A DESPESES DEL 14 AL 30  
D'ABRIL 2011, DEL CONTRACTE DEL 
SERVEI D'ORGANITZACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT JOCS  
ESPORTIUS ESCOLARS 2011 PER UN 
IMPORT DE 13.000,54 ¿ AMB CARREC 
AL PRESSUPOST 2011 

INICIATIVES DE CIUTAT 
SL 

13000,54 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ I 
PROPOSTA D'ORDRE DE PAGAMENT 
A L'ENTITAT CLUB  
DEPORTIVO ASOCIACIÓN DE 
VECINOS SON RAPINYA, 
CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ  
CONCEDIDA PER ACORD DEL 
CONSELL EXECUTIU DE 13 
D'OCTUBRE DE 2010, PER A L'ANY 
2010 

CLUB DEPORTIVO 
ASOCIACIÓN DE 
VECINOS SON 
RAPINYA 

1307,83 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ I 
PROPOSTA D'ORDRE DE PAGAMENT 
A L'ENTITAT BICICLETA TOT  
TERRENY SINEU, CORRESPONENT A 
LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER 
ACORD DEL CONSELL EXECUTIU  
DE 13 D'OCTUBRE DE 2010, PER A 
L'ANY 2010 

BICICLETA TOT 
TERRENY SINEU 

1117,52 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ I 
PROPOSTA D'ORDRE DE PAGAMENT 
A LA FEDERACIÓ DE TENNIS  
TAULA DE LES ILLES BALEARS, 
CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA PER RESOLUCIÓ DE LA  
CONSELLERA EXECUTIVA 
D'ESPORTS, JOVENTUT I IGUALTAT 
DE 21 DE MARÇ DE 2011 

FEDERACIÓ DE TENNIS 
TAULA DE LES ILLES 
BALEARS 

6500 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ I 
PROPOSTA D'ORDRE DE PAGAMENT 
A LA FEDERACIÓ BALEAR  
D'ESCACS CORRESPONENT A LA 
SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER 
RESOLUCIÓ DE LA CONSELLERA  
EXECUTIVA D'ESPORTS, JOVENTUT I 
IGUALTAT DE 21 DE MARÇ DE 2011 

FEDERACIÓ BALEAR 
D'ESCACS 

4000 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ I 
PROPOSTA D'ORDRE DE PAGAMENT 
A LA FEDERACIÓ DE VOLEIBOL  
DE LES ILLES BALEARS 
CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA PER RESOLUCIÓ DE LA  
CONSELLERA EXECUTIVA 
D'ESPORTS, JOVENTUT I IGUALTAT 
DE 31 DE MARÇ DE 2011 

VOLEIBOL DE LES 
ILLES BALEARS 

7500 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ I 
PROPOSTA D'ORDRE DE PAGAMENT 
A LA FEDERACIÓ DE BALEAR DE  
BÀDMINTON CORRESPONENT A LA 
SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER 
RESOLUCIÓ DE LA CONSELLERA  
EXECUTIVA D'ESPORTS, JOVENTUT I 
IGUALTAT DE 16 DE MARÇ DE 2011 

FEDERACIÓ BALEAR 
DE BÀDMINTON 

1600 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/08/11 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
PATRIMONI 
HISTÒRIC 

AUTORITZACIÓ D'URGÈNCIA PER LA 
CIMENTACIÓ DE L'EDIFICI DE 
DIPÒSITS DE L'ARXIU EN EL  
SOLAR DE LA CASA DE CULTURA EN 
EL CARRER RAMON LLULL, NÚM. 3 
DE PALMA 

MINISTERIO DE 
CULTURA I ALTRES 

0 
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VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ I 
PROPOSTA D'ORDRE DE PAGAMENT 
A LA FEDERACIÓ BALEAR DE  
JUDO I EE.AA CORRESPONENT A LA 
SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER 
RESOLUCIÓ DE LA CONSELLERA  
EXECUTIVA D'ESPORTS, JOVENTUT I 
IGUALTAT DE 20 DE MAIG DE 2011 

FEDERACIÓ BALEAR 
DE JUDO I EE.AA 

13500 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ I 
PROPOSTA D'ORDRE DE PAGAMENT 
A L'AJUNTAMENT DE MARIA DE  
LA SALUT, CORRESPONENT A LA 
SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER 
ACORD DEL CONSELL EXECUTIU DE 
10  
DE NOVEMBRE DE 2010 EN MATÈRIA 
D'ACTIVITATS I MANTENIMENT 
D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES  
PER A AJUNTAMENTS DE MALLORCA 
PER A L'ANY 2010 

AJUNTAMENT DE 
MARIA DE LA SALUT 

5885,69 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ I 
ORDRE DE PAGAMENT A L'ENTITAT 
CLUB ATLETISME BELLVER,   
CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA PER ACORD DEL 
CONSELL EXECUTIU DE 13  
D'OCTUBRE DE 2010, PER A L'ANY 
2010 

CLUB ATLETISME 
BELLVER-SIURELL 

2241,99 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ I 
ORDRE DE PAGAMENT A L'ENTITAT 
CLUB MARÍTIMO SAN ANTONIO  
DE LA PLAYA, CORRESPONENT A LA 
SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER 
ACORD DEL CONSELL EXECUTIU  
DE 13 D'OCTUBRE DE 2010, PER A 
L'ANY 2010 

CLUB MARÍTIMO SAN 
ANTONIO DE LA PLAYA 

3000 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ I 
ORDRE DE PAGAMENT A L'ENTITAT 
CLUB VOLEIBOL PORTOL,  
CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA PER ACORD DEL 
CONSELL EXECUTIU DE 13  
D'OCTUBRE DE 2010, PER A L'ANY 
2010 

CLUB VOLEIBOL 
PORTOL 

1307,83 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ I 
ORDRE DE PAGAMENT A L'ENTITAT 
S'HORTA ATLETICO,  
CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA PER ACORD DEL 
CONSELL EXECUTIU DE 13  
D'OCTUBRE DE 2010, PER A L'ANY 
2010 

S'HORTA ATLETICO 622,23 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LES FACTURES 
RELATIVES A DESPESES DEL MES  
DE JUNY DEL CONTRACTE DEL 
SERVEI D'ORGANITZACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS  
ESCOLARS DINS EL PROGRAMA 
"L'AULA A LA MAR" 2011, AMB 
CÀRREC AL PRESSUPOST 2011 

FEDERACIÓ BALEAR 
DE VELA 

14782,5 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'OBLIGACIONS AMB L'AJUNTAMENT 
DE MURO, PER UN IMPORT  
TOTAL DE 693,25 ¿, PER AL 
PROJECTE "SANT ANTONI 2010" 

AJUNTAMENT DE 
MURO 

693,25 
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VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/08/11 ALTRES ATORGAMENT DE COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT AL SR. GCC 

GCC 34,33 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

25/08/11 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

CORRECCIÓ D'ERRADA A LA 
RESOLUCIÓ DE LA CONSELLERA 
EXECUTIVA DEL DEPARTAMENT  
D'ESPORTS, JOVENTUT I IGUALTAT 
DE 20 DE JUNY DE 2011, PER LA 
QUAL ES RECONEIX UNA  
OBLIGACIÓ A FAVOR DEL CLUB 
CICLISTA SA INDIOTERIA DERIVADA 
DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA  
PER ACORD DEL CONSELL 
EXECUTIU DE 13/10/2010 

CLUB CICLISTA SA 
INDIOTERIA 

1661,31 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT 
D'OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ  DE FACTURES  
RELATIVES A DESPESES 
BIBLIOTEQUES, ARCIUS I 
MUSEUS/CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS PER UN  
IMPORT TOTAL DE 475,61 ¿ 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2011 

LA FORNAL 
D'ESPECTACLES DE 
FERRO S.L.U. 

475,61 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LES FACTURES 
RELATIVES A DESPESES DEL  
POIESPORTIU SANT 
FERRAN/VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
PER UN IMPORT  
DE 1.062,00 ¿ AMB CÀRREC AL 
PRESSUPOST 2011 

ETP 1062 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LES FACTURES 
RELATIVES A DESPESES DEL  
POLIESPORTIU SANT 
FERRAN/VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
PER UN  
IMPORT DE 1.083,24 ¿ AMB CÀRREC 
AL PRESSUPOST 2011 

DETERGENTES 
BURGUERA, S.L. 

1083,24 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

14/09/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LA RELACIÓ DE  
FACTURES Q/2011/3325 RELATIVES A 
DESPESES DEL POLIESPORTIU SANT  
FERRAN/VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
PER UN IMPORT DE 1.150,55 ¿ AMB  
CÀRREC AL PRESSUPOST 2011 

ROSENDO RAMON SL I 
ALTRES 

1150,55 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/08/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LA RELACIÓ DE  
FACTURES Q/2011/3326 RELATIVES A 
DESPESES DEL POLIESPORTIU SANT  
FERRAN/VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
PER UN IMPORT DE 534,21 ¿ AMB  
CÀRREC AL PRESSUPOST 2011 

ELECTRICA SOCIAS I 
ROSSELLO SA I 
ALTRES 

534,21 

 

b) DETERMINACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ DE LA CONSELLERA SRA. ANTÒNIA 
ROCA BELLINFANTE. 

Identificació 
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Determinació del règim de dedicació de la consellera Sra. Antònia Roca Bellinfante 

Fets 
El Ple de la corporació en sessió de dia 11 de juliol de 2011 va establir el règim de dedicació, les 
retribucions i les indemnitzacions dels membres de la corporació. 

De conformitat amb l’anterior, es va delegar en la Presidència del Consell Insular l'execució d'aquest 
acord per determinar els membres de la corporació que fan funcions en règim de dedicació exclusiva o 
parcial, amb la finalitat de donar compliment al que es disposa en els apartats 3 i 5 de l'article 75 de la 
Llei reguladora de les bases de règim local. 

La senyora Antònia Roca Bellinfante va prendre possessió del càrrec de consellera electa en la sessió 
del Ple de dia 8 de setembre de 2011. 

El dia 13 de setembre de 2011 el portaveu del Grup de consellers Partit Popular ha comunicat que la 
Sra. Roca s’acollirà al règim de dietes. 

Per tant, resolc: 

1. Determinar que la consellera Antònia Roca Bellinfante s’acull al règim de dietes per assistència a 
sessions del Ple, amb efectes de dia 8 de setembre 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. DECRETS PER RATIFICAR. 

a) NOMENAMENT REPRESENTANTS DEL CONSELL DE MALLORCA A “GESTIÓN 
URBANÍSTICA DE BALEARES, SA” (GESTUR) 

Identificació 

Nomenament representants del Consell de Mallorca a "Gestión Urbanística de Baleares, SA" 
(GESTUR) 

Fets 

El Ple del Consell de Mallorca, el dia 28 de juliol de 2011 nomenar el Sr. Mauricio Rovira de Alós, 
conseller executiu d’Urbanisme i Territori, com a titular, i la Sra. Catalina Terrassa Crespí, secretària 
tècnica d’Urbanisme i Territori, com a suplent, representants del Consell de Mallorca a "Gestión 
Urbanística de Baleares, SA". 

Fonaments 

Al Consell de Mallorca li corresponen dos representants en aquest organisme. 

Està prevista una reunió per al proper dia 28 de setembre de 2011, per raons d'urgència i en base a les 
atribucions conferides per l'art. 48 del vigent Reglament Orgànic 

Resolc: 

1. Disposar el cessament de la Sra. Catalina Terrassa Crespí, secretària tècnica d’Urbanisme i 
Territori, com a representant suplent del Consell de Mallorca a "Gestión Urbanística de Baleares, 
SA". 
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2. Nomenar la Sra. Catalina Terrassa Crespí, secretària tècnica d’Urbanisme i Territori, com a 
representant titular del Consell de Mallorca a "Gestión Urbanística de Baleares, SA". 

3. Nomenar la Sra. Catalina Soler Torres, consellera executiva de Medi Ambient i el Sr. Miquel 
Barceló Llompart, secretari tècnic de Vicepresidència, Cultura i Esports, com a representants 
suplents, dels Sr. Rovira i de la Sra. Terrassa respectivament. 

4. Comunicar-ho a les persones interessades i a "Gestión Urbanística de Baleares, SA". 

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

 

Sotmès el decret a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot en contra i 
tretze abstencions (PSIB-PSOE i PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 

 

b) NOMENAMENT  DEL SEGON REPRESENTANT SUPLENT DEL CONSELL A LA 
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT DE LES ILLES BALEARS I DE DIVERSOS SUBCOMITÈS. 

Identificació 

Nomenament del segon representant suplent del Consell a la Comissió de Medi Ambient de les Illes 
Balears i de diversos subcomitès 

Fets 

El Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió de dia 28 de juliol de 2011 va designar llurs 
representants, titulars i suplents, al Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, al 
Subcomitè d’Avaluacions d’Impacte Ambiental, al Subcomitè d’Autoritzacions Ambientals Integrades 
i al Subcomitè d’Avaluacions Ambientals Estratègiques. 

El dia 13 de setembre han les sol·licituds del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes 
Balears amb NRE 26141, 26142, 26143 i 26145 en què demana que, al més aviat possible es 
comuniqui el nom del segon representant suplent al Ple de la Comissió de Medi Ambient i a cada un 
dels subcomitès. 

Fonaments 
L’art. 5.4 del Decret 29/2009, de 8 de maig, d’organització, funcions i règim jurídic de la Comissió de 
Medi Ambient de les Illes Balears, modificat per Decret 91/2011, de 2 de setembre de 2011. 

Resolucions del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, de dia 6 de setembre de 2011, en 
que determina la composició del Subcomitè d’Avaluacions d’Impacte Ambiental, del Subcomitè 
d’Autoritzacions Ambientals Integrades i del Subcomitè d’Avaluacions Ambientals Estratègiques. 

L’article 48 del Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca estableix que en cas d’urgència els 
nomenaments es podran fer mitjançant decret de Presidència, que s’haurà de ratificar pel Ple del 
Consell Insular de Mallorca en la primera sessió que tengui lloc. 

Per tant, resolc: 

1. Nomenar les persones següents segon representant suplent de les persones i òrgans que es diran: 

Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes 
Balears 

Sr. Antoni Serra Comas, director insular de 
Residus, com a segon suplent de la Sra. Catalina 
Soler Torres 

Sr. Rafael Gelabert Tortella, director insular de 
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Carreteres, com a segon suplent del Sr. Mauricio 
Rovira de Alós 

Sr. Bernat Roig Cabrer, conseller electe, com a 
segon suplent del Sr. Miquel Vidal Vidal 

Subcomitè d’Avaluacions d’Impacte Ambiental Sr. Jaime Jaume Ponseti, com a segon suplent del 
Sr. Mariano Gual de Torrella Le-Sènne 

Subcomitè d’Autoritzacions Ambientals 
Integrades 

Sr. Miquel Sánchez Madrid, tècnic del Servei 
d’Activitats Classificades, com a segon suplent del 
Sr. Antoni Ferragut Llinàs 

Subcomitè d’Avaluacions Ambientals 
Estratègiques 

Sr. Jaime Jaume Ponseti, com a segon suplent del 
Sr. Mariano Gual de Torrella Le-Sènne 

 

2. Comunicar-ho a les persones interessades i a la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears. 

3. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc, per a la seva ratificació. 
 
 
Sotmès el decret a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot en contra i 
tretze abstencions (PSIB-PSOE i PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 

 

PUNT 5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ 
DEL REGLAMENT ORGÀNIC DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA. 

Es dóna compte de la següent proposta de presidencia: 

Vist que el Ple del Consell Insular de Mallorca, en la sessió de dia 28 de juliol de 2011, va acordar, 
entre d’altres, l’aprovació inicial de la modificació del vigent Reglament Orgànic i sotmetre l’expedient 
a informació pública amb la finalitat que totes les persones que estiguessin interessades poguessin 
presentar les reclamacions i els suggeriments que consideressin pertinents dins el termini de trenta dies, 
així com d’altres actuacions subsegüents. 

Vist que dins de l’esmentat període s’han presentat dos escrits d’al·legacions, el primer el dia 12 
d’agost de 2011 (NRE 24294), pel grup de consellers del Partit Popular i el segon el dia 25 d’agost de 
2011 (NRE 24811), pel Sr. Llorenç Oliver Servera, com a secretari de la Secció d’Arqueologia del 
Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes Balears. 

Atès l’informe jurídic de dia 21 de setembre de 2011 i la proposta de la mateixa data del vicepresident 
de Cultura, Patrimoni i Esports, aquesta Presidència eleva al Ple la següent proposta  

ACORD 

Primer.- Estimar parcialment les al·legacions presentades pel grup de consellers del Partit Popular en 
el sentit següent: 

- Estimar l’al·legació relativa a la supressió de la última línia de l’apartat f) de l’article 42, 
relatiu a la titulació exigida ja que ha de ser el propi Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats 
en Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes Balears qui ha de decidir el seu representant. 
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- Desestimar l’al·legació relativa a la supressió de la participació del Col·legi Oficial 
d’Arquitectes Tècnics, ja que també és convenient mantenir la seva presència per la 
importància que té en la Ponència Tècnica les aportacions d’aquest col·lectiu.  

- Estimar l’al·legació referida a la recuperació de la figura del representant del Bisbat de 
Mallorca ja que com a titular de gran part del patrimoni històric de la nostra illa la seva 
representació s’esdevé important en aquest òrgan. 

Segon.- Desestimar l’al·legació presentada pel Sr. Llorenç Oliver Servera, com a secretari de la Secció 
d’Arqueologia del Col·legi oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de les 
Illes Balears, ja que com s’ha fonamentat en el punt anterior ha de ser el propi Col·legi Oficial de 
Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes Balears, qui ha de decidir qui vol 
que el representi. 

Tercer.- Com a conseqüència de l’exposat en els punts precedents: 

1. Els apartats e) i f) de l’article 42 del Reglament d’Organització han de quedar redactats de la següent 
manera: 

“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 en Ciències de les Illes Balears.” 

2.- S’ha d’introduir un nou apartat en l’article 42, amb la següent redacció: 

 “l) Una persona en representació del Bisbat de Mallorca”. 

Quart. Aprovar definitivament la modificació del Reglament orgànic del Consell de Mallorca que 
s'incorpora com annex a la present proposta. 

Cinquè. Ordenar la publicació del present acord i el text del Reglament al BOIB. 

Sisè. 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 de la modificació del Reglament al BOIB. 

ANNEX  

(OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ) 

TRÀMIT D’APROVACIÓ DEFINITIVA 

Modificacions del capítol VIII del Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca: 

Capítol VIII 

Les comissions insulars d’ordenació del territori i urbanisme i patrimoni històric 

Secció 1a. De la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme 

Article 34. La Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme 

1. La Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme exerceix amb caràcter general les 
competències assumides pel Consell de Mallorca en virtut de les lleis de la Comunitat Autònoma 
9/1990, de 20 de juny i 2/2001, de 7 de març, en matèria d’urbanisme, i ordenació del territori, 
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respectivament, sempre que les esmentades competències no estiguin atribuïdes a un altre òrgan del 
Consell de Mallorca. 

2. Aquest òrgan tindrà capacitat de despesa dins dels límits i les condicions que estableixin les Bases 
d’execució del pressupost. 

3. Les sessions de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme seran públiques. 

4. La Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme podrà delegar les seves atribucions en la 
seva Presidència, en els termes establerts a l’article 13 de la Llei de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. S’exceptuen d’aquesta possibilitat 
les atribucions referides a les resolucions sobre planejament urbanístic contingudes a l’article 132.3 del 
Reglament de Planejament Urbanístic. 

Article 35. Representació dels grups polítics 

A l’acord de constitució de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme se’n determinarà 
la composició, tenint en compte les següents regles: 

a) El president o la presidenta de la corporació n’és el president nat; no obstant això, la Presidència 
efectiva la podrà exercir la persona titular del departament corresponent, en cas que aquest gaudeixi de 
la condició de vocal d’aquesta comissió, designat conforme a les regles contingudes a l’article següent. 

b) Tots els grups polítics representats en la corporació estaran igualment representats en la Comissió 
Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme, de manera que cada grup gaudirà de la facultat de 
designar un dels seus membres per tal de formar part de la dita Comissió. 

c) L’adscripció concreta a la comissió dels membres de la corporació que n’hagin de formar part en 
representació de cada grup polític es realitzarà mitjançant escrit del corresponent conseller o consellera 
portaveu, dirigit a la Presidència, i del qual es donarà compte al Ple. Podrà designar-se, igualment, un 
suplent per a cada titular. 

Article 36. Composició 

1. La Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme està integrada pels següents vocals: 

a) Una persona representant, titular i suplent, de cada grup polític del Consell de Mallorca. L’adscripció 
es farà en la forma expressada a l’article anterior. 

b) Dos membres de la corporació, titulars i suplents, nomenats pel Ple, a proposta de la Presidència del 
Consell. 

c) Dos representants del Consell de Mallorca designats per la Presidència, entre persones d’acreditada 
competència i experiència professional en matèria d’urbanisme. 

2. Formen part de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme, amb veu i sense vot: 

a) Una persona assessora jurídica en matèria d’ordenació del territori i urbanisme nomenada per la 
Presidència del Consell de Mallorca d’entre el funcionariat del grup A, a proposta de la 

Presidència de la Comissió. 

b) El director o directora de la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme, persona 
nomenada per la Presidència del Consell de Mallorca, que serà designada d’entre professionals 
d’acreditada competència i experiència en la matèria. 
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c) El o la ponent d’Ordenació del Territori i Urbanisme, que és un tècnic o una tècnica del Consell de 
Mallorca. 

d) El director o directora de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric. 

e) El secretari, que és el del Consell de Mallorca o el funcionari o la funcionària en qui delegui, que 
haurà de pertànyer al grup A i tenir la llicenciatura de Dret. 

3. El president, per si mateix o a proposta de qualsevol dels vocals, pot sol·licitar l’assistència a la 
Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme de les autoritats i també dels representants 
d’entitats i associacions, per tal d’obtenir-ne un assessorament millor; els quals hi tindran veu, però no 
vot. 

Article 37. 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 38. 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 Insular de 
Mallorca, que podrà ser tant el director o directora insular, el secretari o la secretària tècnica amb 
competències en la matèria, o un funcionari o funcionària del Consell Insular del grup A1. 

b) El vicedirector o la vicedirectora, que ha de designar la Presidència de la comissió entre les persones 
indicades a l’apartat anterior 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 Insular 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 Insular 
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: 

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. 
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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 39. La Comissió Insular de Patrimoni Històric 

1. La Comissió Insular de Patrimoni Històric exerceix les competències pròpies del Consell Insular 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 Insular 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 40. Composició 

1. Integren la Comissió Insular de Patrimoni Històric 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 consellers o conselleres, que poden ser tant electes com executius. 

b) La comissió està integrada per un mínim de 5 i un màxim de 15 consellers o conselleres electes. La 
determinació del nombre de membres d’aquest apartat es realitzarà per acord del Ple del Consell 
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Insular. 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) La designació a la Comissió dels membres a que es refereix l’apartat b) 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 de Patrimoni Històric, com a vocals amb veu i sense 
vot: 

a) Una persona assessora jurídica, nomenada per la Presidència del Consell Insular 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 Insular 
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 41. 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 42. 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 ha de nomenar la Presidència del Consell Insular de 
Mallorca, que podrà ser tant el director o directora insular insular, el secretari o la secretària tècnica 
amb competències en la matèria, o un funcionari o funcionària del Consell Insular del grup A1. 

b) El vicedirector o la vicedirectora, que ha de designar la Presidència de la comissió entre les persones 
indicades a l’apartat anterior 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 Insular de Mallorca, que Presidència de la comissió ha de 
nomenar. 

d) Una persona en representació del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Balears a Mallorca. 
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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 en 
Ciències de les Illes Balears. 

g) Dos 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 secretari o 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. 

l) Una persona en representació del Bisbat de Mallorca. 

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. 

Secció 3a Funcionament i règim jurídic de les comissions insulars 

Article 43. Periodicitat, quòrum de les sessions i tractament d’assumptes urgents 

1. L’acord de constitució de les comissions insulars 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. 

2. 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. 

3. 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 

4. El tractament d’assumptes no inclosos en l’ordre del dia de les comissions insulars i de les ponències 
tècniques 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. 

Article 44. Recursos admissibles 

Contra els acords que s’adoptin a les comissions insulars es pot presentar el recurs administratiu 
d’alçada davant la Comissió de Govern; tret que per raó de la matèria només sigui admissible recurs en 
via contenciosa administrativa. 
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El Sr. MAS (secretari general del Consell de Mallorca) informa que el Sr. Francisco 
Fernández Ochoa ha sol·licitat fer una intervenció en aquest punt, com a representant 
de la Unió d’Associacions de Mallorca. 

La PRESIDENTA  dóna la paraula al Sr. Fernández. 

El Sr. FERNÁNDEZ (portaveu de la Unió d’Associacions de Mallorca) fa la següent 
intervenció: 

“Honorable Sra. Presidenta, senyores conselleres i senyors consellers: 

Durant la darrera legislatura no se va aprovar definitivament un nou Reglament 
Orgànic del Consell Insular de Mallorca. En comptes d’una reforma íntegra i 
substancial d’aquest reglament, se varen introduir modificacions puntuals de les quals 
avui se’n proposa l’aprovació definitiva. 

Aquestes modificacions responen a un interès polític determinat per a la configuració 
de les diferents representacions polítiques al Ple del Consell Insular de Mallorca. A 
dia d’avui aquesta configuració ha canviat, les urnes han deixat una configuració ben 
diferent de la que teníem abans, avui el Partit Popular governa amb majoria absoluta. 

Aquestes modificacions tenien un caire ideològic en funció d’un partit polític que les 
introduïa i se varen proposar diferents modificacions, de tal manera que aquest 
Reglament Orgànic pugui, per exemple, contribuir a la normalització lingüística; en 
definitiva, a una adaptació d’aquest Reglament a allò que volien els partits polítics 
que composaven el Consell de Mallorca. De fet, avui també hi haurà intervencions 
sobre l’ús de la llengua catalana, al Reglament Orgànic del Consell de Mallorca. 

Però allò que no ha canviat ha estat la necessitat d’exposar que aquest Reglament 
encara vigent dóna la possibilitat d’una interpretació extensa en la manera en que les 
entitats de participació ciutadana hem participat habitualment en el Ple del Consell 
Insular de Mallorca; de fet, aquesta interpretació i el costum que s’ha mantingut 
durant molt de temps ha estat sempre favorable a la intervenció de les entitats, excepte 
pel que fa a les mocions i preguntes que se fan al Ple. 

Nosaltres, membres d’una entitat de participació ciutadana, la Unió d’Associacions de 
Mallorca, creim que allà on hi ha debat polític, és a dir, tant a les mocions com a les 
preguntes, també hi hauríem de poder intervenir.  

Volem, en conseqüència, aprofitar la proposta d’aprovació definitiva de la 
modificació del Reglament que se fa avui per recordar als membres del Ple que encara 
fa falta introduir les modificacions relatives a establir amb seguretat jurídica la 
participació de les entitats públiques i ciutadanes, que fins ara s’han deixat al criteri i 
al consens dels diferents partits polítics i sempre s’ha fet en el sentit de reduir aquesta 
participació però mai no s’ha fet una regulació definitiva en el sentit constitucional 
d’afavorir-les.  

Moltes gràcies.” 

El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) comença la seva 
intervenció. 

Anuncia l’abstenció del seu Grup polític. 
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Manifesta estar d’acord amb les al·legacions que s’han presentat i amb la corresponent 
resolució de l’equip de govern. Considera correcte que cada col·legi triï el seu 
representant i també que hi prengui part el Bisbat, perquè és desitjable la màxima 
pluralitat a l’hora de formar una comissió. 

Respecte a la separació entre la Comissió de Patrimoni i la Comissió d’Urbanisme, 
recorda que ja varen manifestar el seu parer en un Ple anterior.  

Observa que no és gaire correcte que el propi Partit Popular faci al·legacions a un 
acord de Ple que ha promogut el propi PP. Retreu la mancança d’elaborar inicialment 
la proposta de modificació, per tal que després no calgui haver de fer els tràmits 
esmentats. 

El Sr. FERRÀ (PSIB-PSOE) inicia la seva intervenció. 

En primer lloc, demana si les modificacions que se presenten s’han consultat a la 
Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) i al seu president, el Sr. batle 
de l’Ajuntament de Fornalutx, un poble tan afectat especialment per les qüestions de 
la Comissió de Patrimoni.  

Fa notar que és convenient saber-ho, abans de seguir endavant. 

La Sra. PRESIDENTA diu que no en té constància. 

El Sr. FERRÀ li agraeix la resposta. 

Tot seguit reitera que, consegüentment, el seu Grup polític votarà en contra, per 
aquest motiu i per d’altres que tot seguit exposa. 

Reitera que és lamentable que no s’hagi consultat la composició d’aquestes dues 
comissions als ajuntaments i que no s’hagi debatut a la FELIB,  atès que són qüestions 
que els afecten de forma molt important. 

Recorda tot el que han lluitat conjuntament, l’esmentat batle i també ell mateix, com a 
exbatle de Puigpunyent, per aconseguir representació dels ajuntaments en el sí de les 
dues comissions esmentades, molt especialment dins la Comissió de Patrimoni. 

Expressa la seva decepció en aquest sentit, que s’agreuja quan veu tanta representació 
de batles i regidors d’ajuntaments a la bancada dels consellers i conselleres del Partit 
Popular. Lamenta que no es prenguin en consideració unes demandes que s’han fet a 
la FELIB, des de la unitat i des del consens, durant els darrers quatre anys.  

A més, recorda que moltes d’aquestes peticions –que ell va trametre aleshores com a 
president de la FELIB– provenien precisament de batles del PP. En conseqüència, fa 
notar que és prou clar el motiu de la doble decepció que ha manifestat. 

Diu que voldria que s’hagués consultat perquè a finals de la passada legislatura, 
curiosament, la FELIB va fer una intervenció davant el conseller de Presidència del 
Consell de Mallorca i va aturar l’aprovació –inicial, aleshores– del Reglament del 
Consell de Mallorca. Recorda que el motiu eren, precisament, aquests dos temes.  

D’altra banda, recorda que al Ple del passat mes de juliol varen comentar que estaven 
d’acord en la separació de les dues comissions, però varen advertir que semblava 
estrany que la composició d’ambdues comissions no fos la mateixa i per aquesta raó 
demanaven que fos proporcional, igual que la que se preveu per a la Comissió de 
Patrimoni.  
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Opina que està bé que hi hagi representació dels diferents col·legis professionals, de 
les entitats culturals, però no admeten que no hi hagi cap representant de cap 
ajuntament, atès que molts d’aquests projectes els afecten molt directament.  

Per les raons expressades, anuncia que votaran en contra. 

Tot seguit, diu que el seu Grup polític insta la Presidència del Consell Insular de 
Mallorca a fer cas de l’informe d’impacte de gènere de l’Institut Balear de la Dona 
que proposa que la composició d’aquestes comissions sigui paritària. 

EL Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) intervé tot seguit i 
explica el motiu de la proposta. Destaca que la modificació se refereix al capítol 8è 
del Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca.  

Recorda que l’esmentat reglament va ser aprovat a la sessió del Ple del 29 de juliol de 
2011. 

Diu que la finalitat d’aquesta modificació és la separació de la Comissió d’Urbanisme 
i la Comissió de Patrimoni per tal de fer front a una demanda dels municipis i de tots 
els organismes públics i particulars sobre l’eficàcia i la celeritat d’aquestes comissions 
a l’hora de donar més eficiència i més regularitat a les seves reunions.  

Comenta, en aquest sentit, que la Comissió de Patrimoni ja ha adoptat un acord pel 
qual farà les reunions cada tres setmanes. Es mostra convençut que d’aquesta forma 
serà possible aconseguir l’agilitat necessària, en tots els procediments.  

El Sr. FONT intervé tot seguit. 

Es mostra d’acord amb tot el que ha explicat el Sr. Ferrà. 

Diu que, a més de consultar la FELIB, també seria adient consultar l’Assemblea de 
Batles perquè manifestàs també la seva opinió sobre les decisions que afectin els 
ajuntaments, atès que és una entitat de suport i de consens que ha creat el propi 
Consell Insular de Mallorca. 

En conseqüència, vol fer una proposta improvisada en el sentit de deixar sobre la taula 
l’aprovació definitiva fins que s’hagi aconseguit el consens de l’Assemblea de Batles i 
Batlesses. 

El Sr. FERRÀ intervé a continuació. 

Puntualitza que el seu Grup polític està d’acord a separar les dues comissions, no s’hi 
oposa. El que demana és que hi tenguin representació els ajuntaments, perquè és el 
més lògic. 

Mostra el seu total acord amb la proposta que ha fet el Sr. Font, per intentar arribar a 
un consens al més aviat millor. 

El Sr. ROTGER intervé per tancar el debat. 

Assenyala que s’ha entès que es convida l’equip de govern a presentar l’aprovació 
d’aquest reglament i d’aprovar-lo al Ple, en el benentès de la urgència que mereix i de 
l’objectiu que té –acceptat per tots els grups polítics– que no és altre que el 
d’accelerar la tramitació de tots els expedients que estan pendents. 

Recorda que l’article 42 apartat J estableix que la Federació d’Entitats Locals de les 
Illes Balears (FELIB) nomenarà una persona, en representació dels municipis que 
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disposin de la declaració d’un conjunt, un jardí o un lloc històric, un lloc d’interès 
etnològic, etc.  

Tot i això, assenyala que tot reglament pot ser modificat i millorat i proposa, per raons 
d’eficiència o urgència, mantenir la proposta d’aprovació que s’ha presentat atès que 
és superior l’interès d’aprovar-lo avui que la mesura de deixar-lo damunt la taula. 

Evidentment, es pot adoptar el compromís d’establir un diàleg amb la FELIB i amb 
l’Assemblea de Batles i Batlesses, per tal de tractar totes les qüestions pertinents. 

Reitera que, al seu parer, el fet de demorar-ne l’aprovació suposaria un perjudici sobre 
la finalitat d’aquesta aprovació, que és separar el procediment de les dues comissions 
esmentades i accelerar la resolució i la notificació dels distints expedients que encara 
resten pendents. 

Reitera la decisió de mantenir la redacció de la proposta tal i com se presenta i, alhora, 
manifesta que assumeix el compromís en els termes que acaba d’explicar. Assegura 
que no hi haurà cap problema si s’han de fer canvis pactats, però mentrestant se podrà 
començar a funcionar amb l’organigrama que se proposa. 

En primer lloc se sotmet a votació la proposta dels grups PSIB-PSOE i PSM-
IniciativaVerds-Entesa perquè l’assumpte quedi damunt la taula, la qual és rebutjada, 
atès que obté tretze vots a favor (PSIB-PSOE i PSM-IniciativaVerds-Entesa), cap 
abstenció i devuit vots en contra (PP).  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PP), nou vots en 
contra (PSIB-PSOE) i quatre abstencions (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 

 

PUNT 6. PROPOSTA DE LA PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE 
MALLORCA PER QUE S'ADOPTI L'ACORD SUBSCRIPCIÓ DE PRÉSTEC 
EN EL MARC DEL REIAL DECRET LLEI 8/2011. 

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

Vista la possibilitat de finançament extraordinari que ofereix el Reial Decret Llei 8/2011 per fer front a 
les obligacions reconegudes, vençudes, líquides i exigibles, corresponents a despeses pendents de 
pagament i que corresponguin a serveis, subministres i obres rebudes abans del 30 d’abril de 2011 per 
part del Consell de Mallorca, els seus organismes autònoms i els seus ens dependents que pertanyen 
íntegrament al mateix, així com: 

- L’informe de la Tresoreria de la Corporació de 15 de setembre de 2011 a on s’assenyala la 
conveniència i necessitat de la subscripció del préstec. 

- L’informe de la Tresoreria relatiu al compliment del ordre de prelació establert a l’article 5.2 
del RDL 8/2011. 

- L’informe favorable dels serveis d’Intervenció relatiu al compliment del requisits establerts al 
RDL 8/2011. 

- La relació de les identificativa i detallada de les certificacions i documents acreditatius de les 
obligacions pendents de pagament i que el seu compliment es pretén amb aquesta línia 
financera i que per la seva selecció s’ha tingut en compte el següents criteris: 
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a) Preferentment autònoms i petits i mitjans empresaris. 

b) Donat que l’import dels documents acreditatius d’obligacions pendents de pagament 
de subministres, serveis i obres rebudes abans del 30 d’abril del Consell de Mallorca, 
els seus organismes autònoms i els seus ens dependents que pertanyen íntegrament al 
mateix, que estan dipositats a la Tresoreria que poden ser satisfets, i que s’han ajustat 
en la seva tramitació a la Llei 30/2007, ascendeix a un total de 17.752.197,17 € , 
cosa que implica un import per DAVALL de l’import màxim que es podria 
subscriure (18.194.775,13 €), no ha estat necessari l’aplicació d’altre criteri de 
preferència, degut a que es procedeix al pagament de la totalitat dels serveis, 
subministres i obres rebuts abans del 30 d’abril de 2011. 

- El desglossament per entitats i imports es el següent: 

Entitat CIF Import 
Consell de Mallorca S0711002F 15.439.228,83 € 
Institut Mallorquí d’Afers Socials Q0700448D 1.209.033,71 € 

 
Institut de l’Esport Hípic de Mallorca Q0700374B 27.265,87 € 

 
Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística S0700079G 174.123,25 € 
Ràdio i Televisió de Mallorca S.A.U. A57383705 902.545,51 € 

 

- La liquidació del Pressupost General de l’exercici 2010 es va aprovar en data 17 de març de 
2011. 

Esta Presidència proposa al Ple del Consell de Mallorca, l’adopció dels següents acords: 

1- Sol·licitar al Institut de Crèdit Oficial que permeti, mitjançant la corresponent acceptació, al 
Consell de Mallorca la concertació d’una operació de crèdit amb les següents característiques: 

a) Finalitat: Fer front a les pendents de pagament i que corresponguin a serveis, 
subministres i obres rebudes abans del 30 d’abril de 2011 per part del Consell de 
Mallorca, els seus organismes autònoms i els seus ens dependents que pertanyen 
íntegrament al mateix, en els terminis assenyalats al RDL 8/2011, i donant 
preferència als autònoms i a les petites i mitjanes empreses. S’adjunta la relació de 
les identificativa i detallada de les certificacions i documents acreditatius de les 
obligacions pendents de pagament i que el seu compliment es pretén amb aquesta 
línia financera, assenyalats com LICO 1- B.SANTANDER. 

b) Entitat financera: BANCO DE SANTANDER S.A. 
c) Import: 8.161.913,36 €. 

2- Sol·licitar al Institut de Crèdit Oficial que permeti, mitjançant la corresponent acceptació, al 
Consell de Mallorca la concertació d’una operació de crèdit amb les següents característiques: 

a) Finalitat: Fer front a les pendents de pagament i que corresponguin a serveis, 
subministres i obres rebudes abans del 30 d’abril de 2011 per part del Consell de 
Mallorca, els seus organismes autònoms i els seus ens dependents que pertanyen 
íntegrament al mateix, en els terminis assenyalats al RDL 8/2011, i donant 
preferència als autònoms i a les petites i mitjanes empreses. S’adjunta la relació de 
les identificativa i detallada de les certificacions i documents acreditatius de les 
obligacions pendents de pagament i que el seu compliment es pretén amb aquesta 
línia financera, assenyalats com LICO 2- BBVA. 

b) Entitat financera: BBVA 
c) Import: 6.958.488,58 €. 

3- Sol·licitar al Institut de Crèdit Oficial que permeti, mitjançant la corresponent acceptació, al 
Consell de Mallorca la concertació d’una operació de crèdit amb les següents característiques: 

a) Finalitat: Fer front a les pendents de pagament i que corresponguin a serveis, 
subministres i obres rebudes abans del 30 d’abril de 2011 per part del Consell de 
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Mallorca, els seus organismes autònoms i els seus ens dependents que pertanyen 
íntegrament al mateix, en els terminis assenyalats al RDL 8/2011, i donant 
preferència als autònoms i a les petites i mitjanes empreses. S’adjunta la relació de 
les identificativa i detallada de les certificacions i documents acreditatius de les 
obligacions pendents de pagament i que el seu compliment es pretén amb aquesta 
línia financera, assenyalats com LICO 3- LA CAIXA 

b) Entitat financera: LA CAIXA. 
c) Import: 2.631.795,23 € 

 
 
La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) explica que el Reial 
Decret Llei 8/2011, d’1 de juliol, preveu, entre altres mesures, la possibilitat que les 
administracions locals subscriguin un préstec extraordinari a través de l’Institut de 
Crèdit Oficial. 

La quantia d’aquest préstec depèn de la participació que tengui cada administració 
dels tributs de l’Estat i, pel que fa al Consell de Mallorca, aquesta rondava els 18 
milions d’euros. 

Amb aquest préstec es permet el pagament de factures anteriors a dia 30 d’abril de 
2011 no només del Consell de Mallorca sinó també de tots els organismes que en 
depenen i, per això, la proposta que duen a Ple és sol·licitar un préstec a l’Institut de 
Crèdit Oficial per al Consell de Mallorca per la quantia de 15.400.000 euros 
aproximadament, per a l’IMAS seria d’1.200.000 euros, per a l’Institut de l’Esport 
Hípic de Mallorca seria de 27.000 euros, per a l’Agència de Protecció de la Legalitat 
Urbanística i Territorial de Mallorca seria de 174.000 euros i per a Ràdio i Televisió 
de Mallorca seria d’uns 900.000 euros. 

Consideren que la situació que es viu avui a nivell general –que fa complicat el fet 
d’acudir a línies de finançament– fa necessari haver de fer ús d’aquesta línia de 
finançament a través del préstec ICO. 

Tot seguit explica que és cert que se n’hauran de pagar unes amortitzacions i uns 
interessos elevats però reitera que és la millor solució atesa la situació actual i fa notar 
que la majoria d’ajuntaments de Mallorca hi han acudit atès que és una de les poques 
vies que li queden a les administracions i és necessària perquè la seva prioritat, avui 
en dia, és pagar els proveïdors. 

La Sra. CAMPOMAR (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) mostra, en primer 
lloc, la seva satisfacció pel fet de donar preferència al pagament a autònoms i petites i 
mitjanes empreses. 

En segon lloc també estan contents, i per això hi votaran a favor, de veure que surten 
de la paràlisi atès que, a la fi, s’han decidit a fer alguna cosa per tal de solucionar els 
problemes que van sorgint i fa notar que ja era hora que mostrassin algun resultat de 
feina en positiu i no només queixes del passat i actuacions de desfeta, destrucció i 
desmantellament. 

Ara bé, també els decep que no impulsin altres actuacions com són anar a l’arrel del 
problema i plantar cara al govern del Sr. Bauzà per tal que compleixi amb els 
compromisos de pagar el deute que té amb el Consell de Mallorca i, per tant, amb els 
ciutadans de Mallorca i que apuja a més de 240 milions d’euros. 
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Per ara el Sr. Bauzà, com l’equip de govern del Consell de Mallorca, només ha 
complert els compromisos amb grans empreses privades com seria pagar a Acciona el 
Palau de Congressos. Està clar que les prioritats del Sr. Bauzà no són les mateixes que 
les dels mallorquins i el més trist és que l’equip de govern del Consell de Mallorca no 
li exigeix el pagament del deute bé per por o bé per qüestions polítiques. 

Els mallorquins necessiten gent que defensi els seus drets i no disciplina de partit a 
qualsevol preu encara que sigui contra els interessos dels mallorquins tal i com fan els 
diputats del PP i del PSOE a Madrid, com sap molt bé la Sra. presidenta. 

El Sr. ALEMANY (PSIB-PSOE) anuncia que el seu Grup no s’hi oposarà però 
tampoc no li donarà suport, és a dir, que s’hi abstendrà perquè hi ha una part que 
consideren que és positiva i una altra part que creuen que es podria haver fet millor i, 
per tant, no s’atreveixen a donar-li el seu suport. 

La positiva és que es comencen a prendre iniciatives per sortir d’una situació que no 
és bona –i que imagina que no la desitja ni Govern balear ni el Consell de Mallorca ni 
la ciutadania– i en aquest sentit els encoratja perquè no sigui la darrera iniciativa que 
preguin sinó que a partir d’ara comencin a prendre decisions que facin possible 
acomplir els compromisos que té el Consell de Mallorca. 

Afegeix que, dels informes que ha llegit darrerament sobre els temes d’endeutament i 
d’ICO, n’hi ha alguns que són contradictoris i destaca que hi ha un informe que 
justifica que es pugui accedir a aquest crèdit, informe que diu que no s’hauran de 
seleccionar les factures a pagar atès que amb aquest crèdit es pot pagar el 100% de les 
factures, la qual cosa vol dir que el 100% de les factures pendents apuja a un total de 
17 milions d’euros. 

Matisa que diu això perquè, quan tenen l’oportunitat de demanar uns doblers a Madrid 
per saldar tot el deute, s’ha de mirar tot el poden pagar i poden pagar 17 milions 
d’euros davant els comentaris que hi havia que el deute era de 360 milions d’euros 
pendents de pagament. 

Un tercer aspecte seria el fet que, atès que s’ha arribat a una situació que les 
institucions públiques estan anunciant que no se’n sortiran perquè no hi ha recursos, 
sempre que hom fa un crèdit a llarg termini, la entitat que el concedeix el fa pagar més 
car i, si abans es pagava un interès equivalent a l’euribor més 2 punts, ara serà 
l’euribor més 4,5 punts i això són molts de doblers. 

Opina que la situació real d’aquesta institució no és dolenta i la seva relació amb els 
bancs tampoc no és tan dolenta com la d’altres institucions a les quals els bancs de 
cap manera no els volen deixar doblers perquè sí que estan arruïnades totalment. El 
Consell de Mallorca ha dit que està pràcticament arruïnat i els bancs li deixen doblers 
però els hi cobraran bé i no hauria de ser així. 

Recorda que pel mes de maig feia gestions, com ara les fa l’equip de govern, per tal 
de treure recursos i va aconseguir que el Govern balear els fes una confirmació de 18 
milions d’euros, que és pràcticament la mateixa quantitat del crèdit. 

Amb aquella confirmació varen aconseguir 18 milions d’euros i el Partit Popular –no 
els membres de la passada legislatura sinó els membres de la legislatura actual– critica 
que aquells 18 milions d’euros li havien costat una barbaritat al Consell de Mallorca 
pels interessos que s’havien de pagar. 
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Per això, vol fer palès que les despeses d’aquella confirmació varen ser de 172.000 
euros, és a dir, que cobrar 18 milions d’euros els va costar 172.000 euros i, per contra, 
els 17 milions d’euros d’ara costaran 2.300.000 euros. 

La diferència és prou notable i, en canvi, el seu Grup no ha fet l’escàndol que feu el 
Partit Popular perquè considera que s’han de cercar solucions per tal de pagar. No 
obstant això reitera, que si ja els semblava molt car pagar 172.000 euros per 18 
milions, no sap com haurien de qualificar els 2,3 milions que costarà el crèdit d’ara. 

També comenta que la notícia que va sortir pels diaris –tot i no saber si ho va dir el 
PP, però sí l’hi atribuïen– era que la confirmació havia costat 400.000 euros, cosa que 
nega i reitera que costà 172.000 euros però, malgrat això, ni una xifra ni l’altra no 
eren cares per tal de tenir els 18 milions per pagar. 

Així ho varen fer, cosa que va ser molt criticada, i el seu Grup no criticarà que l’equip 
de govern faci ara aquest crèdit sinó que només criticaran que ho facin amb un cost 
molt elevat, concretament de l’euribor més 4,5 punts. 

La Sra. PRESIDENTA fa constar que el seu govern ha rebut una herència pèssima, 
una herència molt dolenta i li diu al Sr. Alemany que és responsabilitat seva i dels que 
han governat el Consell de Mallorca en la passada legislatura i dels que han governat 
la comunitat autònoma els darrers quatre anys. Reitera que la responsabilitat de no 
poder pagar factures i no de poder fer coses és seva, exclusivament seva, i no li 
sembla correcte que en 100 dies que duen de govern intentin traspassar la 
responsabilitat a l’actual equip de govern que pràcticament acaba d’arribar. 

Remarca que és el Grup Socialista el que ha d’explicar la situació dels comptes del 
Consell de Mallorca que estan en números vermells i si avui duen una proposta per 
demanar un préstec ICO de 18 milions d’euros és precisament per poder pagar 
factures de coses pendents a moltes petites empreses i petits comerciants que estan 
sospirant que es demani aquest préstec perquè el Consell de Mallorca pugui atendre 
les seves obligacions. 

Evidentment s’hi han de pagar uns interessos, això és clar, però ho fan per poder 
donar una petita resposta, dins el marge amb què compten, per poder pagar els 
proveïdors. 

El Sr. ENSENYAT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) li retreu a la Sra. 
presidenta que, amb aquest tipus d’afirmacions que acaba de fer, no s’arriba enlloc 
perquè són totalment demagògiques i planteja que reflexionin sobre el fet que aquesta 
línia ICO és la mateixa que han aprovat la majoria d’ajuntaments de Mallorca i 
imagina que els ajuntaments de Mallorca, on governa el Partit Popular des de fa molts 
d’anys, també l’han demanada. 

Per aquest mateix principi que la Sra. presidenta reclama aquí, demana de qui és la 
responsabilitat en el cas d’aquests ajuntaments que també han demanat la línia ICO i 
puntualitza que s’està parlant d’unes circumstàncies i que, amb enfrontaments 
constants, no arribaran enlloc i, per això, li demana que rectifiqui les seves paraules 
perquè les coses no són així com ha dit. 

El Sr. ALEMANY fa notar que han sentit parlar moltes vegades d’herència i no sap 
quan començarà el PP a tenir responsabilitats de govern perquè abans es deia que era 
als 100 dies però ara la Sra. presidenta diu que 100 dies són el començament i, per 
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tant, li demana que li digui quan podran començar a dir-li que ha de prendre decisions 
per governar el Consell de Mallorca. 

No obstant això, hi ha moltes coses sobre les quals sí que prenen decisions, coses 
com, per exemple, el nomenament de representants a altres organismes, nomenaments 
que són responsabilitat de l’equip de govern com també ho són les coses difícils. 

Nega, per altra banda, que hagin trobat al Consell de Mallorca una herència nefasta i 
assenyala que cal aprendre a no mesclar els partits amb les institucions, cosa que 
massa vegades passa i els partits poden criticar les polítiques de les institucions però 
no ha de ser així. Les institucions són les institucions i el seu Grup ha deixat al 
Consell de Mallorca una situació que confirmen els tècnics en els seus informes quan 
diuen que s’ha de subscriure aquest crèdit perquè el Govern balear no paga però, quan 
pagui, no hi haurà cap problema ni un perquè el Govern balear els deu molt més. 

Per tant, la situació de la casa és boníssima però el que passa és que el Govern balear 
no paga i diran que no ho fa perquè hi ha crisi i, en aquest sentit, planteja si a Madrid 
no hi ha crisi atès que el govern de Madrid paga. Si veiés que els governs deixaven de 
pagar, li donaria la raó però no és així tot i reconèixer que s’hi han de prendre mesures 
dràstiques. 

En aquest sentit li recorda que s’havia creat una comissió, juntament amb el Partit 
Popular, per estudiar mesures per retallar despeses al Consell de Mallorca i no és això 
el que li retreu la Sra. presidenta sinó que li retreu que li hagi deixat una herència 
dolenta i torna a refusar que sigui així perquè l’herència que han deixat –i així ho ha 
dit a tots els plens i ho dirà cada vegada que tengui ocasió– són 4 anys de liquidació 
de pressupost amb superàvit. 

El darrer pressupost es va liquidar el mes de desembre de 2010 i la situació que hi ha 
actualment, quan s’analitza la situació real, és de superàvit però falta que pagui qui els 
deu doblers i no són un doblers que els donen graciosament sinó que són uns doblers 
que per llei els han de pagar. 

Apunta que té la sensació que a l’equip de govern li és igual si el Consell de Mallorca 
cobra o no cobra del Govern de les Illes Balears perquè –i voldria equivocar-se–, com 
que volen fer tornar el Consell de Mallorca petit, això els servirà d’excusa per retallar 
i fer-lo esdevenir petit. 

Fa notar que algunes coses que tenien pendents de cobrament del Govern balear en la 
passada legislatura, l’anterior equip de govern va punyir per cobrar-les i voldria que 
l’actual equip de govern també punyís per cobrar el deute pendent i no limitar-se a dir 
que el Govern balear no paga. Cal que hi lluitin i, encara que podran amagrir aquesta 
institució tant com vulgui perquè tenen majoria, el seu Grup vigilarà perquè només 
s’amagreixi en allò que imprescindible. 

Per altra banda, destaca que malgrat que aquest crèdit hagi de costar 2,3 milions 
d’euros, el seu Grup no hi votarà en contra però li recorda que el Partit Popular, fa tres 
mesos, deia que era una animalada que el PSOE, per negociar 18 milions d’euros, 
tengués un cost de 172.000 euros que era un cost no assumible per aquesta casa i aquí 
és on hi ha una contradicció. 
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Afegeix que, malgrat que l’anterior equip de govern va aconseguir 18 milions d’euros 
amb un cost de 172.000 euros, no s’oposen al crèdit que duen avui i que té un cost de 
2.300.000 euros. 

Així doncs considera que la postura del seu Grup no és de xerrar d’herències sinó de 
caminar al costat del govern per tal de solucionar un problema gros que té, no només 
aquesta institució, sinó els ciutadans de Mallorca i, per això, el seu Grup sempre farà 
costat al govern quan es prenguin decisions que serveixin per ajudar a donar una 
sortida a aquests ciutadans. 

La Sra. ROIG li diu a la Sra. Campomar, en relació a l’esment en la seva intervenció 
sobre estar satisfeta amb aquesta iniciativa perquè que no en veu més, que en els 
informes també, com una altra iniciativa ja pròpia del Consell de Mallorca, s’han 
sol·licitat dues línies de confirmació per 15 milions d’euros (una de 7,5M€ del 
Consell de Mallorca i una altra de 7,5M€ de l’IMAS) per fer front a pagaments a 
proveïdors i assegura que seguiran fent feina en aquesta línia i, en la mesura de les 
possibilitats, mantendran la prioritat de pagar els proveïdors. 

Al Sr. Alemany li diu que li ha de fer dues matisacions en relació al seu comentari 
d’haver quedat molt content de veure que només hi havia pendent de pagament, a 30 
d’abril, 17,7 milions d’euros. 

La primera matisació és que amb el crèdit ICO es poden pagar factures que ja estiguin 
perfectament comptabilitzades, cosa que no significa que no n’hi hagi d’anteriors a la 
data assenyalada que no estigui comptabilitzades. 

Igualment al proper Ple duran, per reconeixement extrajudicial de crèdit, factures per 
un parell de milions que no es podien pagar a través del crèdit ICO i que, en canvi, 
també estan pendents de pagament. 

Així doncs, els 17,7 milions d’euros no són el 100% de les factures pendents i afegeix 
que totes les subvencions tampoc no s’hi poden acollir atès que només s’hi poden 
incloure els pagaments a autònoms. Les subvencions a tercers i les aportacions als 
ajuntaments no estan incloses en aquests 17,7 milions d’euros perquè no hi podien 
estar. 

Fa notar que el Sr. Alemany ha insinuat que la culpa que a aquest Consell de Mallorca 
no li donin crèdits els bancs és perquè l’equip de govern diu que la situació és dolenta 
i li assegura que segueix sense entendre res. 

El convida, si vol, a mantenir un debat sobre el que està passant a Espanya: per què la 
qualificació de deute espanyol està baixant? Per què a les entitats financeres 
espanyoles també els estan baixant la qualificació? El Consell de Mallorca és l’única 
administració, a tot Espanya, que es mereixia que els bancs li donassin crèdit i si ara 
no ho fan la culpa és de l’equip de govern perquè havia dit que la situació no era bona. 

Tot seguit els demana que siguin més seriosos i observa que la situació és la que és, 
que els bancs no donen crèdits avui i el millor que ha pogut fer el govern espanyol és 
donar un préstec ICO a un interès del 6’5%. Això és el màxim que se li ha ocorregut 
per ajudar a fer front al pagament als proveïdors. 

Reconeix que troba escandalós haver de pagar 2,3 milions d’euros d’interessos en 3 
anys i apunta que, si era una línia que venia finançada i avalada per l’Estat, per què no 
l’han feta amb un interès molt més baix? No ha estat així perquè la situació a nivell 
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nacional és la que és i tots els bancs vénen a aquests crèdits perquè tenen l’aval de 
l’Estat en el sentit que, si no es paguen, els ho descompten de la participació dels 
tributs. 

És per això, com molt bé ha dit el Sr. Ensenyat, que moltes administracions s’han vist 
obligades a acudir a aquesta línia de finançament: perquè no n’hi ha d’altra i això és 
general a tot Espanya i el fet que els bancs no donin crèdits no és culpa que l’equip de 
govern hagi dit que la situació és dolenta perquè la gent veu quina és la situació real. 

L’equip de govern tendrà la responsabilitat de les decisions que prengui a partir d’ara 
i tendrà la responsabilitat d’haver de tornar les amortitzacions i els interessos 
d’aquests préstecs per pagar factures de la legislatura anterior. 

Tot seguit detallada que només del Departament d’Urbanisme i Territori –si miren el 
desglossament– hi ha més de 13 milions d’euros, és a dir, que dels 15 milions d’euros 
del préstec del Consell de Mallorca, 13 són d’Urbanisme i, a més a més, moltes 
d’aquestes factures, en teoria, havien d’estar pagades pel conveni de carreteres amb el 
Ministeri de Foment. 

Fa notar que quan varen arribar els doblers d’aquest conveni, si els haguessin guardar, 
per ventura ara no necessitarien aquests doblers per pagar aquestes factures pendents. 
Remarca que aquest extrem l’ha vist i el coneix el Sr. Alemany. 

Per altra banda, refusa que la intenció del Partit Popular sigui fer tornar el Consell de 
Mallorca petit sinó que el problema que s’han trobat és que en la legislatura passada el 
varen fer tornar molt gros. 

Afegeix que el Sr. Alemany li va passar un full que recull una recomanació signada 
per la Sra. Armengol relativa als 37,5 milions d’euros per a 2011. Aquest document és 
un fax i diu que el Comitè Financer recomanava que s’aprovàs aquesta bestreta dels 
37,5 milions d’euros i remarca que es tracta només d’una recomanació que llavors 
s’havia d’aprovar per Consell de Govern, s’havien d’aprovar els pressuposts de la 
comunitat autònoma, s’havia d’aprovar una disposició addicional i, com bé saben, no 
es va fer res de tot això però sí que varen pressupostar els 37,5 milions d’euros i els 
varen gastar. 

Malgrat això, els problemes no acaben aquí. El problema que es troben és encara més 
greu i no sap si el Sr. Alemany sap, com a exconseller d’Hisenda, Obres Públiques i 
Innovació, si li anaren d’amagat o qui va enganar a qui. Concretament li està parlant 
de 25 milions d’euros del conveni de carreteres 2011 i li demana al Sr. Alemany si sap 
què va passar amb aquests 25 milions d’euros i, o bé el Sr. Alemany va enganar tots 
els mallorquins, o bé el Sr. Carbonero va enganar el Sr. Alemany. 

Explica que el Sr. Carbonero, en el mes de febrer de 2011, va signar una resolució que 
deia que llevava del pressupost de la comunitat els 25 milions d’euros de carreteres 
per al Consell de Mallorca. Això està fiscalitzat per la Intervenció General i la partida 
està a zero. 

Per això, es planteja qui va enganar els mallorquins. Potser el Sr. Carbonero va 
enganar l’anterior equip de govern i no li va dir que no hi eren els 25 milions d’euros 
o potser no en sabien res i romanen tan esglaiats com ella. 

Afirma que aquest tema és molt delicat atès que es tracta de doblers que eren per al 
manteniment de les carreteres i els contractes estan adjudicats per un parell d’anys –
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no són contractes que demà es puguin resoldre– i ara resulta que el pressupost de la 
comunitat autònoma està a zero perquè el Sr. Carbonero així ho va decidir. 

Així doncs, demana què fan ara amb aquests contractes i amb el manteniment de les 
carreteres i planteja si són nuls o no aquests contractes atès que s’han adjudicat sense 
crèdit pressupostari: hi havia una partida de 25M€ per a carreteres, una altra amb un 
import per al seu manteniment i ara resulta que els ingressos no hi són, per tant, què 
poden fer ara amb les despeses, què fan amb els 25M€ per gastar si no s’han 
ingressat? 

Creu que el Sr. Alemany haurà d’explicar a la Intervenció General i als Serveis 
Jurídics la manera en què poden arreglar aquest problema i li demana si coneixia o no 
aquesta situació. 

Fa constar que ha tret aquest tema atès que els ha acusat de voler fer tornar el Consell 
de Mallorca petit i nega que el Partit Popular l’hi vulgui fer tornar sinó que s’han 
trobat un problema: que les fonts de finançament no hi són perquè qui havia d’enviar 
els doblers no els tenia. 

Per això assegura que, encara que no li agradi al Sr. Alemany, no li queda més remei 
que haver de revisar l’herència perquè cada dia se’n duen una sorpresa d’aquest tipus i 
considera que no li poden imputar a l’actual equip de govern la responsabilitat 
d’aquest fet per no haver sabut defensar els 25 milions d’euros. 

Li demana al Sr. Alemany si va arribar a veure la resolució del Sr. Carbonero a què ha 
fet esment, si la coneixia i, si no fos així, creu que el Sr. Alemany ara hauria d’estar 
nerviós. 

El Sr. ALEMANY diu que sempre accepta les regles del joc i, per això, no contestarà 
els comentaris sobre ser seriosos tot i que en podria parlar molt. 

D’altra banda, aclareix, en quant a què es tracta de factures tramitades, que ell ha dit 
en moltes ocasions que el problema d’aquesta casa és la tramitació de les factures i, 
abans que prengués possessió el nou govern, ja va dir que li donaria suport per tal 
d’organitzar la casa de manera que faci possible que els temes s’agilitin.  

Reitera que la tramitació és lenta al Consell de Mallorca i, per això, no accepta que li 
digui que hi ha factures sense tramitar perquè aquest, com ja ha dit, és un dels 
problemes d’aquesta casa. 

Observa que aquesta és una qüestió que, com altres qüestions, aniran sortint i espera 
que un dia puguin arribar a un acord per tal de recuperar aquell projecte de 
modernització del Consell de Mallorca que ara s’ha abandonat. 

Sobre els 25 milions d’euros de carreteres diu que no sabia que el Sr. Carbonero els 
hagués llevat i assenyala que, en aquest cas, la persona que ara ocupi aquest càrrec 
haurà d’incloure’ls. 

En aquest sentit explica que el conveni que hi ha subscrit amb el Govern balear no es 
donar uns doblers al Consell de Mallorca per fer uns contractes de manteniment sinó 
que el Consell de Mallorca fa obres i, quan estan fetes i pagades, les justifica davant el 
Govern balear i aquest les hi paga.  

Mitjançant el conveni amb el Ministeri de Foment sí que primer es reben els doblers i 
llavors s’adjudiquen les obres però el conveni amb el Govern balear no és així i 
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recorda que hi ha una comissió mixta entre Consell de Mallorca i el Govern balear per 
canviar aquest conveni atès que consideraven absurd que el Consell de Mallorca 
primer hagués de pagar les factures i després el Govern balear reconeixia que les 
havia de pagar al Consell de Mallorca. 

Aclareix que el Govern balear no donava un doblers perquè el Consell de Mallorca 
llavors fes les adjudicacions sinó que el conveni, que està firmat i no està anul·lat, és a 
dir, que està en vigor diu que el Consell de Mallorca farà obres per 25 milions d’euros 
cada any i, quan les hagi fetes, les justificarà davant el Govern balear que les hi 
pagarà. Per això, remarca que el Consell de Mallorca ha de reclamar aquests doblers 
perquè així ho diu un conveni signat i en vigor.  

El fet que els responsables d’Hisenda o de Carreteres fes una actuació o una altra no 
ho podran explicar perquè no són aquí però ell, que coneix bé el conveni de carreteres, 
li confirma que el conveni diu el que li ha comentat abans i, per tant, no es tracta de 
fer contractacions amb partides falses sinó que era una condició del conveni que 
primer s’havien de contractar les obres, s’havien de fer i s’havien de pagar –ni tan sols 
no acceptaven les certificacions d’obra com a justificació– i, quan estaven pagades les 
factures, les havien de presentar al Govern balear qui tenia l’obligació de reemborsar 
aquests doblers al Consell de Mallorca. 

Tot això està escrit al conveni: que la justificació serà d’obra feta i pagada. Això està 
en vigor i s’ha d’acomplir i, si no s’acompleix, tot i creure en les bones relacions 
institucionals, hauran d’anar als tribunals i que sigui un jutge que determini si és 
veritat o no que el Govern balear li ha de pagar aquestes obres al Consell de Mallorca. 

La seva ferma opinió és que sí que ho ha de pagar i reconeix que sí està nerviós des de 
la perspectiva que li agrada que hi hagi un bon funcionament del Consell de Mallorca 
i aquest tema suposarà una distorsió del seu bon funcionament i, per descomptat, li 
agradaria que no hi fos aquest problema, problema que no poden imputar al passat 
sinó que l’han de solucionar ara perquè és una obligació contractual que està signada i 
en vigor i, per tant, l’han d’acomplir i n’han d’exigir l’acompliment. 

La Sra. ROIG li contesta que també s’ha llegit el conveni signat l’any 2008 i 
assenyala que el conveni determina que es donava una subvenció de 250 milions 
d’euros al Consell de Mallorca, subvenció dividida en distintes anualitats. 
Efectivament, a partir d’aquí es va signar un conveni en el qual es dividien aquestes 
anualitats que arribaven fins a l’any 2017. 

Per altra banda, el Sr. Carbonero, com que tenia instruccions que al pressupost de 
2011 no hi havia d’haver doblers i com que es tractava d’una subvenció, 
unilateralment va dir que l’anualitat de 2011 l’eliminava i que ja la passarien a l’any 
2018. Això està fiscalitzat de conformitat i la Intervenció diu que, efectivament, com 
es tracta d’una subvenció, es pot llevar.  

Matisa que cada dia se’n duen una sorpresa: tenien un paperet que parlava de 37,5 
milions d’euros però no hi són i, per contra, hi ha trobat menys 25 milions d’euros. Li 
reitera al Sr. Alemany la pregunta de si era coneixedor d’aquest extrem i l’informa 
que l’equip de govern ho sap des de fa molt poc temps. 

Confirma que sí que reclamaran aquests doblers i puntualitza que, quan parlen 
d’herències, parlen d’aquestes herències que evidencien que l’anterior equip de 
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govern no es parlava amb els seus companys del Govern balear i, en canvi, el govern 
actual si l’ha avisada almanco a ella de l’existència d’aquesta resolució. 

Aquest tema és prou seriós i fa notar que el Sr. Alemany diu que si el Sr. Carbonero 
va llevar aquest doblers, doncs que els torni a posar l’actual persona responsable del 
tema però les coses no funcionen així. 

El Consell de Mallorca ja s’havia gastat aquests doblers i llavors el Sr. Carbonero els 
va llevar i no els hi havia dit res o potser sí, és a dir, que dubta si ho sabien i no hi 
varen fer res. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-dos vots a favor (PP i PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca), cap vot en contra i nou abstencions (PSIB-
PSOE). 
 

PUNT 7. PROPOSTA D’ACORD DE DESIGNACIÓ DE MEMBRES DEL 
CONSELL DE DIRECCIÓ DE L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA 
LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA.  

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

L’article 13.1.b dels Estatuts de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de 
Mallorca disposa que en el Consell de Direcció de l’Agència s’integraran tres representants dels grups 
polítics del Consell de Mallorca, diferents del grup al qual pertanyi el president o presidenta de 
l’Agència. Aquests membres, recull l’article 13.3, seran designats per un termini de quatre anys pel Ple.  

Per això, propòs que el Ple adopti l’acord següent:  

1. Nomenar vocals del Consell de Direcció de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i 
Territorial de Mallorca, per un termini de quatre anys, als següents representants dels grups polítics del 
Consell de Mallorca: 

Pel GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 

 Titular: Sra. Maria Lluïsa Dubón Pretus 

 Titular: Sr. Jaume Colom Adrover 

Pel Grup de Consellers de PSM-IniciativaVerds-Entesa 

Titular: Sr. Joan Font Massot 

2. Comunicar-ho a les persones interessades i a l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i 
Territorial de Mallorca. 

 

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) explica que el motiu 
d’aquest punt és donar compte de les propostes realitzades pels grups de l’oposició 
respecte a la composició de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i 
Territorial de Mallorca. 

La Sra. DUBON (PSIB-PSOE) intervé per puntualitzar dues qüestions relatives a 
aquest punt. 
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En primer lloc destaca l’oportunitat avui de dur aquest punt en aquest ordre perquè 
llavors, en el punt núm. 9, es tractarà la proposta d’acord de modificació dels Estatuts 
de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca en la 
qual es canvien les proporcions. 

Així doncs, ara se’n farà una aprovació inicial que requerirà d’un temps d’informació 
pública per tal de fer-ne l’aprovació definitiva i, per això, els sorprèn que aquest punt 
vengui avui abans de la modificació. 

La segona qüestió es una proposta en el sentit que s’hi hauria de preveure que es 
puguin designar suplents als dos titulars. 

El Sr. ROVIRA explica que la necessitat de dur aquest punt al Ple d’avui és perquè, 
precisament, la modificació que després tractaran en el punt 9 trigarà temps a ser 
efectiva i, per tant, no poden tenir més mesos l’Agència de Protecció de la Legalitat 
Urbanística i Territorial de Mallorca en precari i, si bé treu endavant la feina del dia a 
dia, cal fer alguna reunió del seu òrgan de direcció. 

Reconeix que a ell no li agrada la composició del Consell de Direcció perquè, com 
veuran, és absurd que no hi hagi cap representant del Partit Popular llevat d’ell mateix 
perquè n’és el president perquè així ho determinen els Estatuts. 

Sembla mentida que, independentment de la unanimitat que hi pogués haver en aquest 
tema, ningú no reparàs en el fet que després d’unes eleccions podria haver-hi canvis 
en la composició del Consell de Mallorca. 

Sigui com sigui, ara el Partit Popular té majoria absoluta i resulta absurd que el grup 
que tengui majoria absoluta –o una majoria suficient per tenir el govern la institució– 
no pugui tenir ni un sol representant del Ple al Consell de Direcció. 

Aquesta situació arriba a l’absurd de tenir-hi l’oposició 3 representants i el govern 1 
representant, això sense fer esment als representants dels ajuntaments, que és un altre 
tema del qual probablement parlaran en el punt núm. 9. 

En qualsevol cas, és necessari que l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i 
Territorial de Mallorca continuï treballant i, perquè sigui així i al 100%, és necessari 
que el Consell de Direcció estigui en funcionament i per aquest motiu duen avui 
aquest punt que haurien d’haver tractat en el Ple del mes anterior però no varen tenir 
temps d’incloure-l’hi.  

Pel que fa al tema de les suplències, diu que ara han tramitat aquesta proposta tal i 
com es va fer la darrera vegada i demana al Sr. secretari que els assessori en aquest 
sentit encara que considera que seria suficient, en cas que hi hagi d’haver suplents, 
que els distints grups presenti un escrit amb els noms de les persones designades. 

El Sr. MAS (secretari general) informa que els actuals Estatuts no mencionen la 
possibilitat de suplents i que la modificació que duen en un altre punt de l’ordre del 
dia si que ja preveu que hi pugui haver suplents. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

 

DEPARTAMENT D'URBANISME I TERRITORI 
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PUNT 8. PROCEDIMENT DE REVISIÓ D’OFICI DE L’ACORD DE LA 
SECCIÓ INSULAR DE LA COMISSIÓ PROVINCIAL D’URBANISME DE 
DIA 27-07-1990, PEL QUAL ES VA APROVAR DEFINITIVAMENT AMB 
PRESCRIPCIONS EL PLA PARCIAL DEL POLÍGON 1-22 DE LES NORMES 
SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DEL TERME MUNICIPAL DE 
MANACOR 

Es dóna compte de la proposta del conseller executiu del Departament d'Urbanisme i 
Territori, que diu: 

Atès el procediment relatiu a la revisió d’ofici de l’Acord de la Secció Insular de la Comissió 
Provincial d’Urbanisme de dia 27-07-1990, pel qual es va aprovar definitivament amb prescripcions el 
Pla Parcial del Polígon 1-22 de les Normes subsidiàries de planejament del terme municipal de 
Manacor; que es va iniciar mitjançant Acord de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Patrimoni Històric de dia 27-05-2011, conforme amb allò que estableixen els articles 102 i 
concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú;  

Atès el Dictamen del Consell Consultiu de les Illes Balears núm. 125/2011, de dia 16-09-2011, emès 
d’acord amb allò que preveu la Llei 30/1992 i el que estableix l’article 18.12.b de la Llei 5/2010, de 16 
de juny, reguladora del Consell Consultiu de les Illes Balears, en el qual el màxim òrgan assessor 
conclou que no procedeix la revisió d’ofici de l’esmentat acord de la Comissió Provincial d’Urbanisme; 
i 

Atès el caràcter preceptiu i vinculant que té el dictamen del Consell Consultiu de les Illes Balears, 
d’acord amb el que preveu el mencionat article 102 de la Llei 30/1992; 

S’eleva al Ple del Consell Insular de Mallorca la següent proposta d’ 

ACORD: 

1r. Declarar que no procedeix la revisió d’ofici de l’Acord de la Secció Insular de la Comissió 
Provincial d’Urbanisme de dia 27-07-1990, pel qual es va aprovar definitivament amb prescripcions el 
Pla Parcial del Polígon 1-22 de les Normes subsidiàries de planejament del terme municipal de 
Manacor;  d’acord amb el Dictamen del Consell Consultiu de les Illes Balears núm. 125/2011, de dia 
16-09-2011. Tot això conforme amb allò que estableixen els articles 102 i concordants de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú i l’article 18.12.b de la Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del Consell Consultiu 
de les Illes Balears 

2n. Notificar aquest acord al Consell Consultiu de les Illes Balears i als interessats en el procediment, 
és a dir, al president de la Junta de Compensació del Polígon 1-22 de les Normes subsidiàries de 
planejament del terme municipal de Manacor, a l’Ajuntament de Manacor i a la Direcció General 
d’Ordenació del Territori. 

 

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) comenta que, com ja va 
explicar en la Comissió Informativa, el Consell de Mallorca té l’obligació, quan se li 
sol·licita una revisió d’ofici d’un acord de la Comissió d’Urbanisme –encara que sigui 
de 1990–, de sotmetre-la a dictamen del Consell Consultiu. 

Aquest dictamen del Consell Consultiu –que consta en la documentació repartida a 
tots els grups– estipula que, en aquest cas, no s’ha de procedir a la revisió d’ofici i, 
per tant, la proposta d’acord està formulada en base a aquest dictamen del Consell 



 93

Consultiu que diu que no s’ha de revisar d’ofici aquest acord de la Comissió Insular 
d’Urbanisme de Mallorca pres en data 27 de juliol de 1990. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

 

PUNT 9. PROPOSTA D'ACORD DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE 
L'AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I 
TERRITORIAL DE MALLORCA 

Es dóna compte de la proposta del conseller executiu del Departament d'Urbanisme i 
Territori, que diu: 

ANTECEDENTS 

El Ple del Consell Insular de Mallorca, en la sessió de 10 de novembre de 2008, va aprovar 
definitivament la creació i els Estatuts de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial 
de Mallorca. Posteriorment, aquests foren modificats mitjançant l’acord del Ple de 5 de febrer de 2009. 

Un cop transcorreguts ja més de dos anys des de la creació de l’Agència, l’experiència del seu 
funcionament intern i la praxis en l’exercici de les seves atribucions aconsellen dur a terme una sèrie de 
modificacions dels Estatuts que facilitin la seva tasca. 

Per tot això, el Conseller Executiu d’Urbanisme i Territori eleva al Plenari del Consell Insular de 
Mallorca, la següent 

PROPOSTA D’ACORD 

1r.- Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts de l’Agència de protecció de la legalitat 
urbanística i territorial de Mallorca., aprovats pel Ple del Consell en sessió celebrada el 10 de novembre 
de 2008 i modificats mitjançant l’acord del Ple de 5 de febrer de 2009, que dóna la següent redacció als 
articles 13, 16 i 19:  

«Article 13. Composició del Consell de Direcció. 

1. El Consell de Direcció està format per: 

a) El president o presidenta, que serà el conseller executiu o la consellera executiva competent en 
matèria d’urbanisme del Consell de Mallorca. 

b) Els o les vocals, que seran: 

- Cinc en representació dels ajuntaments de Mallorca.  
- Cinc en representació dels grups polítics del Consell de Mallorca. 
- El director o directora gerent de l’Agència, amb veu però sense vot. 
- Quatre tècnics o tècniques del Consell de Mallorca, amb veu però sense vot. 

2. Els o les representants municipals seran elegits per l’Assemblea de batles i batlesses de l’Illa de 
Mallorca; o, en defecte d’aquesta, pel corresponent organisme de representació dels interessos 
municipals.  

La designació s’ha de realitzar cada quatre anys, després de la celebració de les eleccions municipals. 
En la mateixa proposta, designaran el o la vocal que actuarà com a vicepresident o vicepresidenta de 
l’Agència. 
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3. Els representants dels 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.  

La designació s’ha de realitzar mitjançant escrit de la persona portaveu de cada grup dirigit a la 
Presidència del Consell de Mallorca, i del qual s’ha de donar compte al Ple. 

4. Els o les vocals tècniques del Consell de Mallorca seran designades per a un termini de quatre anys 
pel Ple, a proposta del conseller executiu o consellera executiva competent en matèria d’urbanisme. 
Hauran d’estar en possessió de titulació superior universitària, amb més de cinc anys d’experiència 
professional en matèria d’urbanisme, i hauran de gaudir de la condició de funcionaris o funcionàries de 
carrera de la corporació esmentada. 

5. Correspondrà al vicepresident o vicepresidenta substituir el president o presidenta en casos de 
vacant, absència o impossibilitat física. 

6. El Consell de Direcció s’haurà de constituir en el termini de tres mesos comptats a partir de la data 
de constitució dels ajuntaments desprès de la celebració de les eleccions municipals. 

7. Els membres del Consell de Direcció cessaran en l’exercici del càrrec des del moment de la 
celebració de les eleccions municipals. Mentre el Consell de Direcció no es constitueixi tal com 
preveuen els apartats anteriors, les seves funcions seran provisionalment exercides per la Presidència de 
l’Agència. 

Article 16. Titularitat i funcions. 

1. La Presidència de l’Agència serà assumida pel conseller executiu o la consellera executiva 
competent en matèria d’urbanisme del Consell de Mallorca. 

2. Correspondran a la Presidència les següents funcions: 

a) La representació ordinària de l’Agència. 
b) Convocar i presidir el Consell de Direcció. 
c) Dirimir amb el seu vot de qualitat els empats de les votacions del Consell de Direcció. 
d) Resoldre els recursos d’alçada contra els actes del director o la directora gerent. 
e) Donar compte de l’actuació de l’Agència davant el Ple del Consell de Mallorca, en els termes 

de l’article 26 d’aquests Estatuts. 
f) Exercir les competències recollides en l’article 3.1 d’aquests Estatuts. 
g) Resoldre els expedients sancionadors per infracció urbanística tramitats per l’Agència quan 

l’instructor o instructora del procediment proposi una sanció igual o inferior a 60.000 euros. 
h) En general, corresponen al president o presidenta totes les restants atribucions que no estiguin 

expressament conferides per aquests Estatuts a altres òrgans de l’Agència. 

3. La Presidència pot delegar en el director o directora gerent l’exercici de les atribucions previstes en 
les lletres f) i g) de l’apartat anterior. 

Article 19. Funcions 

1. El director o directora gerent és l’òrgan executiu de l’Agència, i té les següents funcions: 

a) La representació tècnica i administrativa de l’Agència quan el president o presidenta, o el 
vicepresident o vicepresidenta, no assumeixin aquesta representació. 

b) L’exercici de les competències atribuïdes a l’Agència en l’article 3, tret de les expressament 
conferides a altres òrgans d’aquesta, i sense perjudici de les possibles delegacions que es 
preveuen en aquests Estatuts. 

c) La direcció i impuls de l’activitat de l’Agència. 
d) La direcció directa sobre el personal de l’Agència. 
e) Aprovar l’expedient i contractar obres, serveis i subministraments de quantia inferior a 30.000 

euros. 
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f) Presidir les meses de contractació. 
g) L’execució dels acords adoptats pel Consell de Direcció. 
h) La celebració de convenis amb altres entitats, públiques o privades, prèvia autorització del 

Consell de Direcció. 
i) La gestió econòmica de l’Agència, i autoritzar i disposar despeses de quantia inferior a 30.000 

euros. Com a excepció, podrà autoritzar-ne i disposar-ne per superior quantia quan es tracti de 
l’abonament de despeses del personal al servei de l’Agència. 

j) Reconèixer obligacions i ordenar els pagaments. 

2. En cas de vacant, absència o malaltia, el director o directora gerent serà substituït en les seves 
funcions pel funcionari o funcionària de l’Agència de major jerarquia, antiguitat i edat, per aquest 
ordre. La designació es farà mitjançant decret de  la Presidència de l’Agència i es publicarà en el 
Butlletí Oficial de les Illes Balears. » 

2n.- Sotmetre l’expedient a informació pública mitjançant la inserció dels corresponents anuncis en el 
tauler d’edictes del Consell de Mallorca i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per tal que totes les 
persones que estiguin interessades puguin examinar-lo i presentar les reclamacions i els suggeriments 
que estimin pertinents, dins el termini de trenta dies a comptar des de la inserció del corresponent 
anunci en el butlletí. En el supòsit que no se’n presentessin, l’acord s’entendrà definitivament aprovat i 
entrarà en vigor transcorreguts els quinze dies hàbils que preveuen els articles 70.2 i 65.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, modificada per la Llei 57/2003. 

 

ESMENA A LA PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DELS 
ESTATUTS DE L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT 
URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA 

 
ANTECEDENTS 
 

En data 21 de setembre de 2011, el Conseller executiu d’Urbanisme i Territori del Consell Insular de 
Mallorca va elevar al Ple del Consell una proposta de modificació dels Estatuts de l’Agència de 
protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, que va ser sotmesa a la sessió de la 
comissió informativa celebrada en data 6 d’octubre de 2011, el contingut de la qual és el següent: 

 
PROPOSTA D’ACORD 

 

“1r.- Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts de l’Agència de protecció de la legalitat 

urbanística i territorial de Mallorca., aprovats pel Ple del Consell en sessió celebrada el 10 de 

novembre de 2008 i modificats mitjançant l’acord del Ple de 5 de febrer de 2009, que dóna la següent 

redacció als articles 13, 16 i 19:  

 

«Article 13. Composició del Consell de Direcció. 

 

1. El Consell de Direcció està format per: 

 

a) El president o presidenta, que serà el conseller executiu o la consellera executiva competent 

en matèria d’urbanisme del Consell de Mallorca. 

 

b) Els o les vocals, que seran: 

 

- Cinc en representació dels ajuntaments de Mallorca.  

- Cinc en representació dels grups polítics del Consell de Mallorca. 

- El director o directora gerent de l’Agència, amb veu però sense vot. 

- Quatre tècnics o tècniques del Consell de Mallorca, amb veu però sense vot. 
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2. Els o les representants municipals seran elegits per l’Assemblea de batles i batlesses de l’Illa de 

Mallorca; o, en defecte d’aquesta, pel corresponent organisme de representació dels interessos 

municipals.  

 

La designació s’ha de realitzar cada quatre anys, després de la celebració de les eleccions municipals. 

En la mateixa proposta, designaran el o la vocal que actuarà com a vicepresident o vicepresidenta de 

l’Agència. 

 

3. Els representants dels 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.  

 

La designació s’ha de realitzar mitjançant escrit de la persona portaveu de cada grup dirigit a la 

Presidència del Consell de Mallorca, i del qual s’ha de donar compte al Ple. 

 

4. Els o les vocals tècniques del Consell de Mallorca seran designades per a un termini de quatre anys 

pel Ple, a proposta del conseller executiu o consellera executiva competent en matèria d’urbanisme. 

Hauran d’estar en possessió de titulació superior universitària, amb més de cinc anys d’experiència 

professional en matèria d’urbanisme, i hauran de gaudir de la condició de funcionaris o funcionàries 

de carrera de la corporació esmentada. 

 

5. Correspondrà al vicepresident o vicepresidenta substituir el president o presidenta en casos de 

vacant, absència o impossibilitat física. 

 

6. El Consell de Direcció s’haurà de constituir en el termini de tres mesos comptats a partir de la data 

de constitució dels ajuntaments desprès de la celebració de les eleccions municipals. 

   

7. Els membres del Consell de Direcció cessaran en l’exercici del càrrec des del moment de la 

celebració de les eleccions municipals. Mentre el Consell de Direcció no es constitueixi tal com 

preveuen els apartats anteriors, les seves funcions seran provisionalment exercides per la Presidència 

de l’Agència. 

 

Article 16. Titularitat i funcions. 

 

1. La Presidència de l’Agència serà assumida pel conseller executiu o la consellera executiva 

competent en matèria d’urbanisme del Consell de Mallorca. 

 

2. Correspondran a la Presidència les següents funcions: 

a) La representació ordinària de l’Agència. 

b) Convocar i presidir el Consell de Direcció. 

c) Dirimir amb el seu vot de qualitat els empats de les votacions del Consell de Direcció. 

d) Resoldre els recursos d’alçada contra els actes del director o la directora gerent. 

e) Donar compte de l’actuació de l’Agència davant el Ple del Consell de Mallorca, en els termes 

de l’article 26 d’aquests Estatuts. 

f) Exercir les competències recollides en l’article 3.1 d’aquests Estatuts. 

g) Resoldre els expedients sancionadors per infracció urbanística tramitats per l’Agència quan 

l’instructor o instructora del procediment proposi una sanció igual o inferior a 60.000 euros. 

h) En general, corresponen al president o presidenta totes les restants atribucions que no 

estiguin expressament conferides per aquests Estatuts a altres òrgans de l’Agència. 

 

3. La Presidència pot delegar en el director o directora gerent l’exercici de les atribucions previstes en 

les lletres f) i g) de l’apartat anterior. 

  

Article 19. Funcions 

 

1. El director o directora gerent és l’òrgan executiu de l’Agència, i té les següents funcions: 
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a) La representació tècnica i administrativa de l’Agència quan el president o presidenta, o 

el vicepresident o vicepresidenta, no assumeixin aquesta representació. 

b) L’exercici de les competències atribuïdes a l’Agència en l’article 3, tret de les 

expressament conferides a altres òrgans d’aquesta, i sense perjudici de les possibles 

delegacions que es preveuen en aquests Estatuts. 

c) La direcció i impuls de l’activitat de l’Agència. 

d) La direcció directa sobre el personal de l’Agència. 

e) Aprovar l’expedient i contractar obres, serveis i subministraments de quantia inferior a 

30.000 euros. 

f) Presidir les meses de contractació. 

g) L’execució dels acords adoptats pel Consell de Direcció. 

h) La celebració de convenis amb altres entitats, públiques o privades, prèvia autorització 

del Consell de Direcció. 

i) La gestió econòmica de l’Agència, i autoritzar i disposar despeses de quantia inferior a 

30.000 euros. Com a excepció, podrà autoritzar-ne i disposar-ne per superior quantia 

quan es tracti de l’abonament de despeses del personal al servei de l’Agència. 

j) Reconèixer obligacions i ordenar els pagaments. 

 

2. En cas de vacant, absència o malaltia, el director o directora gerent serà substituït en les seves 

funcions pel funcionari o funcionària de l’Agència de major jerarquia, antiguitat i edat, per aquest 

ordre. La designació es farà mitjançant decret de  la Presidència de l’Agència i es publicarà en el 

Butlletí Oficial de les Illes Balears. » 

 

2n.- Sotmetre l’expedient a informació pública mitjançant la inserció dels corresponents anuncis en el 

tauler d’edictes del Consell de Mallorca i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per tal que totes les 

persones que estiguin interessades puguin examinar-lo i presentar les reclamacions i els suggeriments 

que estimin pertinents, dins el termini de trenta dies a comptar des de la inserció del corresponent 

anunci en el butlletí. En el supòsit que no se’n presentessin, l’acord s’entendrà definitivament aprovat i 

entrarà en vigor transcorreguts els quinze dies hàbils que preveuen els articles 70.2 i 65.2 de la Llei 

7/1985, de 2 d’abril, modificada per la Llei 57/2003.” 

 

Atesa la celebració del plenari del Consell Insular de Mallorca prevista per al proper dia 13 d’octubre 
de 2011, i de conformitat amb el que disposa l’article 97.5 del Reial decret 2568/1986, que aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es formula davant la 
Presidència del consell la següent esmena a la proposta de modificació inicialment presentada i ja 
informada per la comissió informativa: 

ESMENA 

 
Afegir un tercer paràgraf a la proposta anterior, el contingut del qual és el següent: 
 
“3r.- Disposar que, un cop aprovada definitivament la present modificació dels Estatuts, el Consell de 

Direcció de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca s’haurà de 

constituir amb la nova composició dins del termini màxim de quinze dies. Fins aleshores, continuarà 

exercint les seves funcions d’acord amb la composició prèvia a la modificació.”  

 

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) explica que el Grup 
Popular ha presentat una esmena a aquest punt que consisteix en afegir un darrer 
apartat tercer que digui que, quan s’hagi aprovat definitivament aquesta modificació 
dels Estatuts, l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de 
Mallorca s’haurà de constituir, amb la nova composició, en un termini màxim de 15 
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dies i que, fins aleshores, continuarà exercint les seves funcions d’acord amb la 
composició prèvia a la modificació. 

Matisa que aquesta esmena és purament pràctica i als efectes d’impedir que, malgrat 
que s’hagi modificat la composició de l’Agència, aquesta modificació no entri en 
vigor i així també consideren que s’aporta més seguretat a l’acord que duen a Ple. 

Comenta que l’acord preveu, com ja s’ha dit en el punt 7, una modificació dels 
Estatuts actuals que obre a tots els grups una representació equilibrada a la seva 
composició actual al Ple del Consell de Mallorca. 

També s’hi inclou una sèrie d’aspectes relacionats amb els representants dels 
municipis. Fins ara els representants dels municipis, d’acord amb els Estatuts vigents, 
s’elegeixen d’entre aquells que tenen les seves competències delegades a l’Agència de 
Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca, és a dir, 7 ajuntaments 
en aquests moments. 

L’equip de govern ha considerat que el funcionament més correcte és que siguin tots 
els ajuntaments de Mallorca que puguin decidir els seus representants i no només 
aquells que en un moment determinat hi puguin tenir delegades les seves 
competències. 

Això respon al fet que el Consell de Mallorca exerceix de forma subsidiària les 
competències municipals quan els ajuntaments no les exerceixen així com en 
qüestions d’una determinada quantia també exerceix les seves competències en 
matèria de disciplina urbanística. 

Consideren que han de ser tots els ajuntaments –perquè els pot afectar el 
funcionament de l’Agència– que han de poder triar els seus representants i, per aquest 
motiu, pretenen dur aquesta modificació endavant per tal que no només siguin els 
ajuntaments que tenguin les competències delegades a l’Agència els hi tenguin 
representació. 

En darrer terme, assenyala que també hi ha una sèrie d’aspectes menors. En l’article 
16 s’afegeix un apartat h) per donar una solució a la possibilitat que hi hagi algun 
tema sobre no estigui clar qui en deté la competència i poder-lo dur endavant i, per 
això, s’hi fa una clàusula residual en quant a les competències de la Presidència. 

D’igual manera se li dóna al director o directora gerent, en l’article 19 apartat i), la 
possibilitat de poder autoritzar despeses i abonar-les per quanties superiors a 30.000 
euros quan siguin exclusivament a efectes de pagament de despeses de personal. 

Tot això juntament amb l’esmena que ha comentat al principi de la intervenció, 
relativa a la posada en funcionament d’aquesta modificació, conforma la proposta que 
avui sotmeten a criteri del Ple. 

El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) comenta que en la passada 
legislatura es va crear l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca, un organisme 
consultiu d’aquesta casa allà on es va aconseguir que aquest Ple aprovàs moltes coses 
previ consens d’aquesta Assemblea. 

El tema de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca 
va ser moltes vegades debatut en l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca i 
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aquests Estatuts, que avui es modifiquen, comptaven amb el seu vistiplau amb 
consens absolut. 

Per tant, entenen que avui, per urgent que sigui i tot entenent l’argumentació del Sr. 
Rovira, aquesta modificació hauria d’haver estat debatuda per l’Assemblea de Batles i 
Batlesses de Mallorca que, per altra banda, creu que encara no ha estat constituïda i 
també és urgent constituir-la. 

Si aquesta modificació s’hagués sotmès a debat en l’Assemblea, avui durien a aprovar 
exactament el mateix però creu que el procés de debatre-la en l’Assemblea de Batles i 
Batlesses de Mallorca denota un respecte envers tots els batles i batlesses de Mallorca 
en quant a un tema que els afecta directament a tots ells atès que l’Agència de 
Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca no té sentit si els 
ajuntaments no cedeixen al Consell de Mallorca les seves competències en matèria de 
disciplina urbanística. 

Així doncs, si no tenen cura dels ajuntaments i els donen la màxima participació això 
no va per bon camí i es poden trobar que l’Agència de Protecció de la Legalitat 
Urbanística i Territorial de Mallorca, en lloc d’anar cap endavant, vagi cap enrere. 

Per això, sol·licita que aquest punt quedi damunt la taula, que es constitueix al més 
aviat possible l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca i aquest tema sigui 
debatut allà. 

Observa que si el conseller està disposat que funcioni l’Agència de Protecció de la 
Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca amb l’actual composició, evidentment, 
que continuï així un mes o dos més tampoc no suposarà cap trasbals. 

Per acabar reitera la petició de reiterar el punt de l’ordre del dia o bé que es deixi 
damunt la taula per tal de consensuar la modificació dels Estatuts en l’Assemblea de 
Batles i Batlesses de Mallorca. 

La Sra. DUBON (PSIB-PSOE) diu que, en primer lloc, li agradaria aprofitar l’ocasió 
per narrar una mica la història d’aquesta Agència de Protecció de la Legalitat 
Urbanística i Territorial de Mallorca. 

En aquest sentit, recorda que l’Agència va sorgir en Ple arran d’una moció que va 
presentar el Partit Popular –tot i que des del Departament de Territori ja s’estava 
treballant amb aquesta idea– i que demanava la creació d’un consorci de disciplina 
urbanística de Mallorca. 

A partir d’aquell moment, el seu Grup es va sumar a la iniciativa del Partit Popular i 
va anunciar que efectivament s’estava treballant en una línia semblant i que trobaven 
molt oportuna aquesta proposta. S’hi varen sumar i a partir d’aquí va néixer la idea de 
crear l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca. 

Vol destacar el fet que tot moment l’Agència va sorgir del consens. En varen 
començar a parlar els diferents grups polítics que composaven, en aquell moment, el 
Consell de Mallorca i varen debatre la manera de fer-ho i, fins i tot, la proporcionalitat 
que tendrien els grups polítics en aquella composició i està d’acord amb el Sr. Rovira 
en el fet que és una composició estranya però que va sorgir del consens entre el grups 
polítics. 
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Tothom sap que, de vegades, hi ha coses que des d’un punt de vista jurídic i 
analitzades a distància no s’entenen però sí s’entenen quan hi ha hagut un debat entre 
grups polítics i varen dir que aquesta composició li anava bé a tothom encara que 
reconeix que aquesta composició, a dia d’avui i atesa la composició del Consell de 
Mallorca, evidentment no té sentit. 

Recapitula i concreta que l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i 
Territorial de Mallorca va sorgir del consens i que aquest consens que va néixer al 
Consell de Mallorca es va estendre a l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca i a 
moltes altres entitats amb les quals en varen parlar per tal de consensuar, entre tots, 
com havia de ser aquesta Agència. 

Per això, vol fer palès que aquest consens va existir perquè se’n va parlar prèviament 
amb tots i ara no s’està en la mateixa situació perquè s’han trobat uns documents 
elaborats amb els quals, en gros, poden estar d’acord en moltes coses però no hi han 
pogut dir res fins que no han estat a la Comissió Informativa i avui al Ple. 

Així doncs, el seu Grup també se suma a la petició del Sr. Font per tal que aquest punt 
es deixi damunt la taula per acabar de consensuar els aspectes en què discrepen i que 
enumerarà a continuació però abans vol fer un petit apunt en el sentit que la 
proporcionalitat que els demanen en l’Agència de Protecció de la Legalitat 
Urbanística i Territorial de Mallorca, que els sembla lògica, el seu Grup l’ha 
demanada sempre també a la Comissió d’Urbanisme i no s’ha atès aquesta petició. 

És a dir, que hi ha una discrepància en el sentit que quan interessa si hi ha 
proporcionalitat i quan no interessa no n’hi ha. Considera que val la pena que aquesta 
puntualització consti en l’acta d’aquest Ple perquè aquest fet no és racional. 

També hi ha una qüestió amb la qual discrepen però que fa referència a un altre punt 
de l’ordre del dia sobre el reglament, que ja s’hi han oposat, i no hi tornarà a incidir. 
Pel que fa referència a l’Agència discrepen amb el punt relatiu als municipis que han 
de formar part del Consell de Direcció. 

Matisa que estan d’acord que siguin 5 els representants dels ajuntaments al Consell de 
Direcció de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de 
Mallorca però creuen que aquests representants han de ser elegits entre els municipis 
adherits a l’Agència perquè, d’alguna manera, això dóna força a aquells municipis que 
fan la passa endavant d’entrar en l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i 
Territorial de Mallorca. 

El seu Grup té, fins i tot, una proposta en aquest sentit que es podria consensuar si hi 
hagués temps i no ara, hora per hora, i per tant, són partidaris de deixar aquest tema 
damunt la taula i, si llavors no hi ha una voluntat de trobar aquest consens, 
possiblement per primera vegada romprien el consens que hi ha hagut sempre envers 
l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca que –
reitera– va sorgir arran d’una moció del Partit Popular. 

El Sr. ROVIRA assenyala que ara estan davant d’una aprovació inicial que comporta 
que llavors hi hagi un tràmit d’exposició pública i d’al·legacions que els permet 
gaudir d’un temps per tal de parlar d’aquest tema. 
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En qualsevol cas, retardar més la modificació necessària dels Estatuts de l’Agència de 
Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca no conduirà enlloc ni 
serà positiu. 

Una altra qüestió és que no entén que s’estigui defensant l’autonomia municipal i la 
representació dels municipis però, per altra banda, quan es proposa que sigui 
precisament l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca o, si no està constituïda, 
l’organisme que pertoqui el que decideixi els representats dels municipis i que, a més 
a més, els equiparin als membres elegits pel Ple del Consell de Mallorca, es quan li 
diuen que han de consultar els ajuntaments per veure si això els sembla bé. 

Opina que, evidentment, donar a l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca la 
possibilitat de triar els seus representants i que, a més a més, tenguin la mateixa 
capacitat decisòria que els representants del Consell de Mallorca en l’Agència és una 
qüestió positiva i, en qualsevol cas, molt millor a la que hi ha ara que l’Assemblea de 
Batles i Batlesses de Mallorca –o els seus representats en la FELIB– no elegeixen els 
seus representants en l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial 
de Mallorca però sí que llavors se’n veuran afectats per les decisions d’aquesta 
Agència, hi estigui adherits o no, tenguin les competències delegades o no al Consell 
de Mallorca. 

No obstant això es mostra disposat, durant tot aquest temps d’exposició pública i fins 
a l’aprovació definitiva d’aquesta modificació, a comentar el tema amb l’oposició 
però creu que, en qualsevol cas, en relació a una decisió que fou presa per unanimitat 
d’una forma tan estranya com es feu en la legislatura passada i amb una composició 
tan rara com la que té en aquests moments, li hauran de donar la raó que la proposta 
que ara presenten és la lògica i la normal, és a dir, que la composició sigui equitativa 
amb la del Consell de Mallorca i així hauria d’haver estat des del principi –encara que 
imagina que hi degué haver algun motiu perquè no fos així– i que, a més a més, siguin 
tots els batles de Mallorca els que triïn els seus representants en l’Agència i no només 
alguns d’ells. 

El Sr. FONT fa notar que ell no discuteix que la proposta sigui bona o sigui dolenta i 
és evident que, amb la situació política que hi ha actualment en aquest Ple i al Consell 
de Mallorca, entén que la modificació de la representació té sentit però allò que li 
preocupa de veres és que aquests Estatuts no hagin arribat al Ple consensuats per 
l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca perquè els ajuntaments són la raó de 
ser de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca. 

Si els ajuntaments no cedeixen les competències al Consell de Mallorca, l’Agència de 
Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca haurà de desaparèixer 
perquè no tendrà objecte i, per tant, són els ajuntaments, dins el marc de l’Assemblea 
de Batles i Batlesses de Mallorca que compta també amb representació del Consell de 
Mallorca, on han de consensuar aquesta modificació dels Estatuts. 

Insisteix, per concloure, en la proposta feta en el sentit que es consensuï la 
modificació dels Estatuts en el si de l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca i 
anuncia que, si no es fa així, segurament serà el principi del final de l’Agència de 
Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca. 

La Sra. DUBON diu que vol aclarir un poc més els motius pels quals demanen que 
siguin els ajuntaments adherits els que tenguin representació dins el Consell de 
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Direcció de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de 
Mallorca. 

Creu que cal fer també un mínim d’història sobre el funcionament de l’Agència de 
Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca que, tot simplificant, 
podrien dir que té una doble funció.  

Per una banda recull totes les competències del Consell de Mallorca en matèria de 
disciplina urbanística, és a dir, totes aquelles funcions que exerceix subsidiàriament 
quan no actuen els ajuntaments i això ho fa a tots els ajuntaments de Mallorca, ho fa i 
ho feia abans de crear-se l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i 
Territorial de Mallorca, és a dir, que el Consell de Mallorca té unes capacitats 
d’actuació en matèria de disciplina urbanística damunts tots els municipis de l’illa de 
Mallorca. 

No obstant això, amb la creació de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i 
Territorial de Mallorca s’hi afegeix un plus que consisteix que, en aquests ajuntaments 
que vulguin cedir aquestes competències a l’Agència, aquesta sí que hi podrà 
intervenir amb moltes més accions d’aquelles que són pròpies del Consell de 
Mallorca. 

Així doncs, es podria dir que l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i 
Territorial de Mallorca té una doble naturalesa: per una banda hi ha tots els 
ajuntaments que no s’hi han adherit i, per una altra, tots els que s’hi han adherit i que 
es podria dir que estan més sotmesos a les accions de l’Agència. 

Considera que seria més lògic que el Consell de Direcció de l’Agència reflecteixi 
aquesta dualitat i, per això, es recollia en els Estatuts que hi hagi, per una banda, la 
representació del Consell de Mallorca pel que fa a totes les competències que li són 
pròpies i respecte de les quals només actuaria subsidiàriament en aquells municipis 
que no hagin cedit les seves competències i, per una altra banda, els municipis que 
han fet la passa endavant d’adherir-se a l’Agència i cedir-li les seves competències. 

Aquests municipis que han fet aquesta passat endavant i que s’han arriscat més que 
els altres són els que han de tenir més veu en el Consell de Direcció atès que la 
vessant relativa a les competències pròpies del Consell de Mallorca ja existia abans de 
la creació de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de 
Mallorca: el Consell de Mallorca tenia capacitat de decisió i els ajuntaments no hi 
podien dir res abans i, per contra, ara sí podran. 

Reitera que la postura del seu Grup és que els ajuntaments que han de tenir veu en el 
Consell de Direcció són aquells que han fet la passa endavant d’adherir-se a l’Agència 
i aquesta serà l’esmena que presentaran per escrit durant el període d’exposició 
pública i, per tant, avui s’abstendran a l’espera de veure què passa amb aquesta 
esmena. 

El Sr. ROVIRA li respon que si la Sr. Dubon pretén que els ajuntaments s’adhereixin 
a l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca i ara 
tanquen la composició del seu Consell de Direcció de manera que els representants 
municipals només podran ser elegits pels ajuntaments adherits, doncs així cap 
ajuntament més no s’hi adherirà perquè, en fer-ho, no podran elegir la seva 
representació atès que aquesta ja estarà elegida abans. 
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En canvi, amb la proposta que formula l’equip de govern tots els ajuntaments, ja 
estiguin adherits a l’Agència o no, elegeixen els seus representants i, per tant, aquests 
representants ho són de tots els ajuntaments i no només d’aquells que formen part de 
l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca, la qual 
cosa implica que si la proposta del Grup Socialista –que és la que hi ha ara als 
Estatuts– surt endavant, cap ajuntament no veurà cap interès en delegar les seves 
competències a l’Agència perquè, entre d’altres coses, ni tan sols no podrien 
participar del seu Consell de Direcció i així estarien penalitzant la futura ampliació de 
l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca. 

Apunta que no sap si la proposta que presentarà el PSIB-PSOE limitaria l’Agència de 
Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca a 7 ajuntaments durant 4 
anys mentre que, en canvi, amb el fet de donar la possibilitat a tots els ajuntaments 
d’elegir els seus representants, algun ajuntament més durant els propers 4 anys, en 
sentir-se representant per aquelles persones que ha elegit, s’adherirà a l’Agència de 
Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca. 

Queda clar que el consens és molt difícil però no ja perquè ell no pugui arribar a un 
acord amb l’oposició sinó perquè ni l’oposició està d’acord atès que el Sr. Font 
demana que se li sol·liciti a un organisme que encara no s’ha constituït –l’Assemblea 
de Batles i Batlesses de Mallorca– que doni la seva opinió sobre si volen tenir o no 
més competències quan creu que tant l’Assemblea de Batles com la FELIB voldran 
tenir més competències i, sobretot, la de poder elegir els seus representants i creu que 
no cal ni plantejar-se la possibilitat que no ho vulguin fer. Llavors, si demanen això 
als batles i batlesses, com els poden explicar que la proposta contrària –la del PSIB-
PSOE– és que no prenguin ells aquesta decisió. 

Fa notar que si el PSIB-PSOE i el PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca no s’hi 
posen d’acord, tampoc no assoliran cap consens i, en qualsevol cas, la proposta de 
l’equip de govern és la més adequada en aquests moments tot i estar disposats a 
discutir-la durant el període d’exposició pública. 

En primer lloc se sotmet a votació la proposta dels grups PSIB-PSOE i PSM-
IniciativaVerds-Entesa perquè l’assumpte quedi damunt la taula, la qual és rebutjada, 
atès que obté tretze vots a favor (PSIB-PSOE i PSM-IniciativaVerds-Entesa), cap 
abstenció i devuit vots en contra (PP).  

Sotmesa l’esmena a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PP), quatre vots en 
contra (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) i nou abstencions (PSIB-PSOE). 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PP), quatre vots en 
contra (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) i nou abstencions (PSIB-PSOE). 

 

PUNT 10. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE QUART I LA 
DISPOSICIÓ FINAL DE L'ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA PER 
SERVEIS D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES 

Es dóna compte de la proposta del conseller executiu del Departament d'Urbanisme i 
Territori, que diu: 
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Atès el Dictamen núm. 22/2009 del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu a la 
modificació de l’article quart i la disposició final de la taxa per serveis d’inspecció tècnica de vehicles. 

Atès l'estudi de les taxes a aplicar a la inspecció tècnica de vehicles durant l’any 2011, justificatiu de 
l'increment dels imports de la taxa per serveis d'inspecció tècnica de vehicles de data 15 de setembre de 
2010. 

Atès l’informe sobre la modificació de l’article quart i la disposició final de l'Ordenança fiscal de la 
taxa per serveis d'inspecció tècnica de vehicles de 20 de setembre de 2010. 

Atès l'informe de Secretaria General del Consell de Mallorca de data 5 de novembre de 2010. 

Atès l’informe d'Intervenció General de Consell de Mallorca de data 10 de novembre de 2010.  

Per tot això, el conseller executiu del Departament d’Urbanisme i Territori, sotmet a la consideració de 
la Comissió Informativa General i de Comptes, fent ús de les atribucions que li confereix el Decret 
d’Organització del Consell de Mallorca de 15 de juliol de 2011 corregit per decret de dia 19 de juliol de 
2011 (BOIB núm. 111 de 21-07-2011) eleva al Ple del Consell de Mallorca, la següent 

PROPOSTA D’ACORD 

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

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

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

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

TEXT ANNEX.- 

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

Art. 4rt.- TARIFA. 

La taxa s'exigirà d'acord amb les següents tarifes: 

SERVEIS COST UNITARI 
1 Inspecció periòdica vehicles pesants 33,78 
2 Inspecció periòdica vehicles lleugers 27,02 
3 Inspecció periòdica quadricicles, quads i turismes 20,36 
4 Inspecció periòdica vehicles de 2 i 3 rodes 12,22 
5 Inspecció emissió gasos vehicles pesants diesel 33,01 
6 Inspecció emissió gasos vehicles lleugers i turismes diesel 16,63 
7 Inspecció emissió de gasos vehicles amb catalitzador 4,76 
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8 Inspecció vehicles accidentats amb inspecció periòdica inclosa 116,50 
9 Suplement per inspecció a l'Estació mòbil 14,64 
10 Desplaçament [p=50,97+(n-1)*5,10]   
11 Pesatge 3,56 
12 Segones inspeccions pesants 10,13 
13 Segones inspeccions lleugers 8,11 
14 Segones inspeccions turismes 6,11 
15 Segones inspeccions motocicletes 3,67 
16 Segona inspecció emissió gasos vehicles pesants diesel 9,90 
17 Segona inspecció emissió gasos vehicles lleugers i turismes diesel 4,99 
18 Emissió de duplicat de fulla d'inspecció periòdica i/o adhesiu 4,07 
19 Inspecció periòdica tractors agrícoles 20,34 
20 Inspecció periòdica remolcs agrícoles 12,22 
21 Inspecció prèvia a matriculació vehicles de trànsit comunitari o d'importació 118,11 

22 
Inspecció prèvia a matriculació vehicles exempts d'homologació i vehicles 
històrics 95,71 

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

41,36 

24 Reformes d'importància amb projecte 25,33 

25 Reformes d'importància sense projecte 12,66 
26 Duplicats de Targeta d'ITV 8,37 
27 Verificació i precintatge d'aparells taxímetres 13,24 
28 Inspecció específica vehicles transport escolar i de menors 21,14 
29 Anotació Targeta d'ITV 5,93 

30 Carpeta i impresos 1,16 
31 Emissió certificat sense inspecció prèvia 4,19 
32 Emissió certificat amb inspecció prèvia 12,66 

33 
Desplaçament per inspecció de vehicles agrícoles amb un import màxim de 
7,39€ [p=50,97+(n-1)*5,10]    

34 Certificats ATP 42,28 
 n = nombre de vehicles a inspeccionar en un mateix desplaçament 

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

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

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

A les inspeccions periòdiques a tractors i remolcs agrícoles s’aplicarà la taxa de desplaçament 
[p=50,97+(n-1)*5,10], quan sigui necessari, limitant el seu import a 7,39€ com a màxim per vehicle. 

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

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

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

                         

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) comenta que aquest punt 
de l’ordre del dia forma part d’aquesta herència rebuda i que l’equip de govern, amb 
molt de gust, ara intenta gestionar. 

La Inspecció Tècnica de Vehicles té unes taxes pels serveis que presta, taxes que han 
de ser actualitzades cada any per tal que la concessionària pugui cobrar allò que li 
correspon en virtut del contracte que té. 

En aquest sentit, la proposta que presenten és la mateixa que tenia previst fer 
l’anterior equip de govern, que finalment no va aprovar al Ple, i que consisteix en 
l’increment de l’IPC, d’acord amb la fórmula que marca el contracte, d’un 1,9% 
d’aquestes taxes. 

La veritat és que el fet d’aprovar amb tant de retard aquesta ordenança implicarà que 
el Consell de Mallorca hagi de compensar l’empresa –cosa que ja ha demanat per 
escrit– per les tarifes que ha deixat d’ingressar durant els mesos en els quals no s’ha 
aplicat aquesta nova tarifa. 

En aquests moments, el càlcul aproximat fins a finals de setembre és d’uns 129.000 
euros que el Consell de Mallorca haurà d’aportar a l’empresa concessionària com a 
part d’aquesta herència que han rebut de l’equip anterior que no va dur a aprovació les 
tarifes a finals de l’any passat. 

El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) assegura que comença a 
estar cansat –tot i tractar-se, en aquest cas, d’un àrea que no gestionava ell– que els 
donin la culpa de tot allò que es fa fer –tant bé com malament però, sobretot, 
malament– la passada legislatura. 

Explica que segons té entès, si aquesta taxa no es va aprovar va ser perquè, en el seu 
moment, el Partit Popular havia anunciat que no l’aprovaria i per això no es va dur a 
Ple. Així doncs, s’han de repartir les culpes. 

Dit això, vol fer referència a l’esperit de la proposta i diu que el PSM-IniciativaVerds-
Entesa per Mallorca està totalment d’acord amb el fet que s’actualitzin les taxes 
segons l’IPC però afegeix que entén que això s’ha fet un poc aviat: a la Comissió 
Informativa els havien preparat una documentació que llavors ha estat canviada i ara, 
al Ple, en tenen una altra de diferent perquè també hi havia errors en la darrera 
documentació que els havien donat a la Comissió Informativa. 

Malgrat tot això, pensa que encara hi ha un error important que farà que l’empresa 
demani al Consell de Mallorca encara més. S’està apujant la taxa amb l’increment de 
l’IPC interanual i demana què s’aprovarà en 2012 i si se n’ha haurà de fer una altra 
modificació. Per això, creu que hagués estat millor esperar i fer una pujada de l’IPC 
interanual acumulat per no haver-ho de tornar a tocar d’aquí a pocs mesos i, de fet, si 
volen que la taxa de l’any que ve entri en vigor dia 1 de gener de 2012, ja s’haurien de 
posar a fer-ne la revisió. 
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Una de les darreres modificacions que es va incloure en la proposta l’equip de govern 
és el fet que entri en vigor l’endemà de la publicació en el BOIB. Aquesta modificació 
de taxes s’aprovarà inicialment avui, llavors hi ha 30 dies hàbils d’exposició pública i, 
en el supòsit que hi hagi al·legacions, no se’n podrà fer l’aprovació definitiva fins al 
Ple del mes de desembre i, per tant, l’entrada en vigor de l’ordenança serà 
pràcticament ja en 2012. 

Fa notar que no serà molt més ric ni molt més pobre el Consell de Mallorca perquè 
aprovi aquesta darrera clàusula addicional final que diu que l’ordenança entrarà en 
vigor l’endemà de la publicació en el BOIB. 

Considera molt més convenient –i creu que és possible– fer una única revisió de 
tarifes i aprovar-la amb l’increment de l’IPC interanual dels dos darrers anys (2010 i 
2011) per tal que entri en vigor dia 1 de gener de 2012, la qual cosa pensa que seria 
molt més justa per als ciutadans i, a més a més, amb una proposta en sortirien. 

El Sr. ALEMANY (PSIB-PSOE) assenyala que una altra vegada s’ha parlat 
d’herència i comenta que, durant 3 anys, cada any varen dur a Ple, dins termini, la 
revisió de tarifes d’ITV i li sembla recordar que s’aprovaven per unanimitat.  

El darrer any varen preparar l’expedient corresponent –que el Sr. Rovira haurà trobat 
a punt, amb la proposta feta– i va anar a Comissió Informativa. El representant, en 
aquell moment, del Partit Popular li va dir que en moments de crisi no era convenient 
aprovar una pujada de la taxa i, per tant, el PP hi votaria en contra i argumentà que 
d’aquesta pujada s’havia de fer càrrec el Consell de Mallorca. Davant aquesta 
situació, decidiren retirar el punt. 

Ara s’aconseguirà, segons explica el Sr. Rovira, allò que pretenia el Partit Popular, és 
a dir, que el Consell de Mallorca es fes càrrec de la pujada tal i com volia el 
responsable de temes econòmics del Partit Popular que li digué en la Comissió 
Informativa que en temps de crisi no podien dir-li als ciutadans que hagin de passar la 
ITV que paguin més. Ell li va dir que així ho preveia el contracte i està claríssim que 
s’ha d’incrementar l’IPC però el representant del PP digué que no, que n’assumís el 
cost el Consell de Mallorca i s’esperàs que passàs la crisi i així ho hagueren de fer 
perquè, com saben, no comptaven amb els vots suficients per treure-ho endavant. 

Si malgrat tot això el Sr. Rovira considera que ell n’és el responsable, li diu que 
evidentment és així perquè governava però no tenia els vots per aprovar-ho encara que 
si hagués volgut poder-ho fer. 

I precisament perquè creu que s’ha d’aprovar aquesta revisió perquè, tot i que li 
agradaria poder dir als ciutadans que perdonen la pujada i que l’assumirà el Consell 
de Mallorca, ell considera que les institucions no han de perdonar aquestes coses 
perquè, en cas contrari, s’enfonsarien i, per tot això, el seu Grup votarà a favor 
d’aquesta revisió. 

Reitera la seva voluntat de deixar constància que aquest tema no es va dur a Ple a 
petició del Partit Popular perquè havia anunciat que, si l’hi duien, hi votarien en 
contra perquè trobava que era el Consell de Mallorca que havia d’assumir l’increment 
corresponent a 2011 i, en definitiva, així serà encara que no de tot l’any però sí dels 
mesos que han passat sense haver-se aprovat la taxa. 
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Fa notar que si l’expedient –amb la proposta– estava a punt, haguessin pogut dur 
aquesta aprovació al Ple de dia 28 de juliol i haurien pogut haver pres una mesura 
més. 

Per acabar, observa que si ell hagués duit aquest punt a Ple l’any passat no s’hauria 
aprovat però així almanco figuraria que ho havia fet però a ell no li agradava fer 
aquestes coses i, si arribava a un acord amb el Partit Popular, doncs el respectava. 

El Sr. ROVIRA manifesta que no entrarà a debatre les converses particulars del Sr. 
Alemany amb altres consellers però sí li comenta que, almanco, podria haver duit 
l’acord a Ple si pensava que era millor que s’aprovàs. 

La qüestió que li planteja és que ara l’equip de govern ha hagut de fer allò que s’havia 
de fer i que no es va fer en el seu moment i li diu que, si no comptaven amb els vots 
suficients per fer les coses, no entén què feien governant. 

En qualsevol cas, allò que pertoca fer en aquests moments és aprovar la tarifa i 
aquesta és la tarifa que s’han trobat i, quan correspongui dur a aprovació la tarifa de 
2012, ja assumiran la seva responsabilitat i, d’igual manera que l’anterior equip de 
govern ho va fer durant els anys que va poder o va voler fer-ho, doncs l’actual equip 
de govern també ho farà en el moment que consideri més adient. 

Ara per ara, l’única cosa que està clara és que el Consell de Mallorca efectivament 
acabarà pagant la pujada de l’IPC de la tarifa corresponent a gairebé tot l’any 2011 i 
informa que el cost actualment se xifra en devers 130.000 euros en tarifa no cobrada 
per l’empresa i en 3.500 euros en tarifa no cobrada pel Consell de Mallorca. 

El Sr. ALEMANY demana poder intervenir per contestar a la pregunta del Sr. Rovira 
sobre què feien governant si no tenien majoria i, en aquest sentit, li assegura que fa 
mal governar en minoria i per això instaven el Partit Popular a presentar una moció de 
censura si tenia majoria per governar però li contestava que tampoc no tenia majoria 
per governar i no la varen voler presentar perquè el PP tampoc no tenia majoria. 

La situació del Consell de Mallorca era que cap formació política no tenia majoria i 
s’hagués hagut de deixar el Consell de Mallorca sense govern però varen optar per 
governar amb consens i tots els temes els duien amb el consens del Partit Popular. 
Remarca que això ho varen fer per no deixar abandonat el Consell de Mallorca atès 
que cap partit no tenia majoria. 

El Sr. FONT demana intervenir per aclarir el sentit del vot del seu Grup. 

Explica que el seu Grup vota en contra d’aquesta proposta perquè entenen que el 
Consell de Mallorca encara en surt perjudicat amb aquesta única aprovació de la taxa 
per un any i consideren que s’hauria d’aprovar l’acumulació de l’IPC dels dos anys, és 
a dir, de 2010 i de 2011. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-set vots a favor (PP i PSIB-PSOE), 
cap abstenció i quatre vots en contra (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 

 

PUNT 11. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE L’ADDENDA II PER LA QUAL 
ES MODIFICA LA REDACCIÓ DE CLÀUSULES I L'ANNEX I DEL 
CONVENI SIGNAT EL 28 DE SETEMBRE DE 2007 ENTRE EL MINISTERI 
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DE FOMENT I EL CONSELL DE MALLORCA EN MATÈRIA DE 
CARRETERES, PRÈVIAMENT MODIFICAT PER L’ADDENDA I, SIGNADA 
EL 14 DE MAIG DE 2009 

Es dóna compte de la proposta del conseller executiu del Departament d'Urbanisme i 
Territori, que diu: 

El Ple del Consell de Mallorca en sessió celebrada el dia 7 d’abril de 2008 va ratificar el conveni de 
Col·laboració en matèria de carreteres, signat el dia 28 de setembre de 2007, entre el Ministeri de 
Foment i el Consell de Mallorca,  que té una vigència fins a l’any 2017 i que defineix en els seus 
annexes I i II les actuacions en matèria de carreteres, el finançament de les quals correspon a 
l’Administració General de l’Estat- respecte a les actuacions de l’annex I- i al Consell Insular de 
Mallorca- quant a les obres incloses a l’annex II.  

El dia 23 de gener de 2009, el Ministeri de Foment va  comunicar al Consell de Mallorca el 
reajustarement de les anualitats corresponent al Conveni de Col·laboració entre el Ministeri de Foment 
i el Consell Insular de Mallorca en matèria de carreteres i l’aprovació d’una despesa d’1.000.000,00€, 
per a la realització de l’estudi de mobilitat dels accessos a Palma de Mallorca.  

El Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió de dia 2 d’abril de 2007, va acordar aprovar un 
projecte de conveni de col·laboració entre el Ministeri de Foment i el Consell Insular de Mallorca per 
tal de dur a terme les actuacions que es relacionen a l’Annex I del conveni subscrit el dia 28 de 
setembre de 2007, que se incorporava com a part integrant d’aquest conveni. 

El dia 14 de maig de 2009 el Ministeri de Foment i el Consell Insular de Mallorca signaren una 
Addenda, per la qual es modifica el Conveni de Col·laboració entre el Ministeri de Foment i el Consell 
Insular de Mallorca en matèria de carreteres, indicant en l’exposició de motius d’aquesta Addenda que 
transcorregut més d’un any des de la firma del conveni subscrit el dia 28 de setembre de 2009, no s’ha 
iniciat la licitació de cap de les obres incloses a l’Annex I, que són les obres que correspon executar i 
finançar al Ministeri de Foment, encara que el Ministeri de Foment si que ha transferit al Consell de 
Mallorca, en els anys 2007 i 2008, la quantitat de 8 milions d’euros per expropiacions. A més se li ha 
transferit l’import d’1 milió d’euros per la redacció d’estudis d’accessos a Palma. D’aquesta manera 
dels 431 milions d’euros d’inversió del Ministeri de Foment, prevists en el conveni, queden per 
transferir 422 milions d’euros.  Per la qual cosa ambdues Administracions reconeixen que raons 
d’eficàcia, així com l’aplicació del principi de subsidirarietat aconsellen que sigui  directament el 
Consell de Mallorca qui dugui a terme la redacció i aprovació dels estudis i projectes, així com la 
licitació, adjudicació i direcció de les obres incloses a l’annex I del conveni subscrit el 2007. 

La clàusula desena del text de l’Addenda I, signat el dia 14 de maig de 2009, assenyala  que aquest 
conveni substitueix en totes les seves clàusules el signat el dia 28 de setembre de 2007 sobre aquesta 
matèria, exceptuant els compromisos assumits pel Consell de Mallorca en relació amb l’execució i 
financiació de les obres de l’Annex II, així com el propi Annex II. 

Transcorreguts dos anys des de la firma de l’Addenda I, a instàncies de la representació de 
l’administració insular i en el marc de la Comissió Bilateral Mixta de Programació, Seguiment i 
Control del Conveni, el Consell de Ministres en sessió de dia 23 de setembre de 2011 va autoritzar 
l’Addenda II, en la qual actualitza la finanziació i les actuacions pertinents, sense que l’import total de 
la financiació del Ministeri de Foment es vegi afectada.   

La clàusula primera de l’Addenda II indica quines són les clàusules del Conveni, prèviament 
modificades per l’Addenda I,  firmada el dia 14 de maig de 2009, que es modifiquen, assenyalant que 
també es modifica el contingut de l’Annex I de l’Addenda I, firmada el dia 14 de maig de 2009, que 
queda substituïda per l’Annex I de l’Addenda II.  
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La clàusula desena de l’Addenda II, aprovada per Consell de Ministres de dia 23 de setembre de 2011 
indica que el present Conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva firma i tindrà vigència fins a 
l’any de finalització del mateix, el 2018. 

La disposició addicional novena, apartat 2f) de la  llei 16/2001, de 14 de desembre, d’atribució de 
competències als consells insulars en matèria de carreteres i camins, indica que el Govern de les Illes 
Balears ha de promoure davant els òrgans competents que les funcions encomanades per 
l'Administració General de l'Estat a l'Administració de la comunitat autònoma, pugui ser-ho als 
consells insulars respectius.  

D'acord amb l'article 46 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars, aquests poden 
subscriure convenis o acords de cooperació amb la resta d'administracions públiques, en els quals 
s'estableixen lliurement als instruments de col·laboració necessaris per a l'assoliment de finalitats 
comunes d'interès públic. 

L'article 8, 1, l) de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre de consells insulars, atribueix al Ple les competències 
per aprovar i modificar els pressuposts de l'entitat, determinar els recursos propis de caràcter tributari, 
autoritzar les despeses en l'àmbit de les seves competència, així com aprovar-ne provisionalment els 
comptes.  

Per tot l’exposat, el conseller executiu del Departament d’Urbanisme i Territori, fent ús de les 
atribucions que li confereix el Decret d’Organització del Consell de Mallorca de 15 de juliol de 2011 
corregit per decret de dia 19 de juliol de 2011 (BOIB núm. 111 de 21-07-2011),  sotmet a la consideració 
de la Comissió Informativa General i de Comptes, per al seu dictamen previ a la seva elevació al 
Plenari del Consell de Mallorca, la següent proposta d’  

ACORD 

Ratificar el text de l’Addenda II i Annex I, aprovada pel Consell de Ministres de dia 23 de setembre de 
2011, que es transcriu a continuació: 

ADENDA (II) POR LA QUE SE MODIFICA EL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 
EL MINISTERIO DE FOMENTO Y EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN 
MATERIA DE CARRETERAS 

En Palma de Mallorca, a   de                 de  2011 

REUNIDOS 

Por una parte 

Don Victor Morlán Gracia, Secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras, que actúa en 
nombre y representación del Gobierno de la Nación, en virtud de lo dispuesto en el apartado séptimo de 
la Orden FOM/2258/2011 de 21 de julio sobre delegación de competencias en el Ministerio de 
Fomento, y previas autorizaciones otorgadas por la Comisión Delegada del Gobierno para política 
autonómica el 12 de mayo de 2011 por el Consejo de Ministros el 23 de septiembre de 2011. 

De otra,  

Dª. Maria Salom Coll, actuando en nombre y representación del Consell Insular de Mallorca, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 q) de la Ley 8/2000, de 27 de octubre de Consejos Insulares.  

Ambas partes, en la calidad en que cada uno interviene, se reconocen recíprocamente la capacidad legal 
para el otorgamiento del presente Convenio, a cuyo efecto  

EXPONEN 
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Con fecha 28 de septiembre de 2007 se suscribió un Convenio de Colaboración entre el Ministerio de 
Fomento y el Consell Insular de Mallorca en materia de Carreteras para la financiación de 
determinadas obras de carreteras titularidad del Consell de Mallorca.  

Con fecha 14 de mayo de 2009 se firmó una Adenda (I) al Convenio, en la que se establecía, por 
razones de eficacia, que fuera directamente el Consell de Mallorca quien llevara a cabo la redacción y 
aprobación de los estudios y proyectos, así como la licitación, adjudicación y dirección de las obras 
correspondientes a las actuaciones incluidas en el anexo I del Convenio suscrito en 2007. 

Transcurridos dos años desde la firma de esta Adenda (I), a instancias de la representación de la 
Administración insular y en el marco de la Comisión Bilateral Mixta de Programación, Seguimiento y 
Control del Convenio, se ha alcanzado acuerdo considerando necesario completar el Convenio en 
algunas cuestiones, con objeto de clarificar aquellos puntos que podrían dar lugar a distintas 
interpretaciones, así como introducir determinadas modificaciones, que la experiencia en la ejecución 
hasta la fecha aconsejan.  

Además, se considera necesario actualizar las actuaciones recogidas en el anexo I, a licitar y/o 
adjudicar entre los años 2009 y 2017, en función del grado de madurez de las actuaciones y de la 
información que aportan los respectivos proyectos en su redacción actual, manteniendo el importe de 
financiación total del Ministerio de Fomento. 

Por las razones antes expuestas resulta conveniente modificar el Convenio, según la redacción dada por 
la Adenda (I) firmada el 14 de mayo de 2009, en el sentido que se incluye a continuación: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- Objeto de la Adenda 

1. La presente Adenda (II) tiene por objeto modificar la redacción de las siguientes cláusulas del 
Convenio, previamente modificadas por la Adenda (I) , firmada el 14 de mayo de 2009: 

a. Cláusula Segunda. Apartado 3, Subapartado d) 
b. Cláusula Tercera. 
c. Cláusula Cuarta 
d. Cláusula Quinta 
e. Cláusula Séptima. Apartado 4 
f. Cláusula Décima  

2. Asimismo, se modifica el contenido del anexo I de la Adenda (I) firmada el 14 de mayo de 
2009, que queda sustituido por el anexo I a la presente Adenda (II). 

SEGUNDA.-  

1. La nueva redacción de las cláusulas del Convenio referidas en la cláusula primera es la que se 
incluye a continuación:  

NUEVA CLÁUSULA SEGUNDA. APARTADO 3. SUBAPARTADO d) 

a) El Consell de Mallorca será el encargado de la gestión financiera, debiendo presentar 
una memoria económica anual de los gastos efectuados. Para justificar los gastos 
efectuados con cargo a la anualidad de cada año, el Consell dispondrá hasta el 31 de 
diciembre del año siguiente, excepto para la justificación de los gastos 
correspondientes a las anualidades de 2007, 2008 y 2009, en la que dispondrá hasta 
31 de diciembre de 2011 para su justificación. Si hubiera causas que justificaran una 
ampliación de estos plazos, ésta podrá acordarse por la Comisión Bilateral Mixta de 
Programación, Seguimiento y Control prevista en la cláusula séptima.  

NUEVA CLÁUSULA TERCERA 
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1. Los estudios informativos, anteproyectos y proyectos serán redactados por el Consell de 
Mallorca, debiendo informar al Ministerio de Fomento de los proyectos realizados. El coste de 
estas actuaciones, incluyendo las asistencias técnicas precisas, podrá considerarse incluido en 
el coste de las obras, a efectos de su financiación conforme a lo previsto en la cláusula 
Segunda. 

2. Se podrá incluir en el Convenio la financiación de aquellas asistencias técnicas de obras 
incluidas en el anexo I que se hubieran iniciado antes de la firma de la presente Adenda, 
siempre que se trate de contratos no extinguidos a fecha de 14 de mayo de 2009. 

3. La preceptiva supervisión y aprobación de los proyectos del anexo I se llevará a cabo por el 
Consell de Mallorca.  

4. Corresponde al Consell Insular de Mallorca la tramitación y aprobación de la declaración de 
impacto ambiental de conformidad con la legislación vigente y todos los trámites que resulten 
necesarios para la aprobación de los proyectos, la licitación de las obras, la ejecución de las 
mismas y la puesta en servicio. 

NUEVA CLÁUSULA CUARTA 

1. La licitación, contratación y pago de las obras incluidas en el anexo I, corresponde al Consell 
de Mallorca. Asimismo le corresponderá la dirección, control, vigilancia e inspección de las 
mismas. El coste de estas actuaciones, incluyendo las asistencias técnicas precisas, podrá 
considerarse incluido en el coste de las obras, a efectos de su financiación conforme a lo 
previsto en la cláusula Segunda. 

2. La financiación de las obras incluidas en el anexo I corresponde al Ministerio de Fomento, 
hasta los límites máximos de la cláusula Segunda.  

3. Las incidencias en el desarrollo de las actuaciones incluidas en el anexo I que, de acuerdo con 
la normativa de contratación de las Administraciones Públicas impliquen aumento global del 
presupuesto del Convenio, serán financiadas por el Consell de Mallorca. 

NUEVA CLÁUSULA QUINTA 

El Consell Insular de Mallorca gestionará la adquisición o puesta a disposición, por cualquier 
medio en derecho, de los terrenos necesarios para la realización de las obras a que se refiere el 
presente Convenio, libres de cargas y gravámenes. El importe de las expropiaciones necesarias 
a que hubiera lugar en su caso, será por cuenta del Consell Insular de Mallorca. El Ministerio 
de Fomento abonará para el pago de las mismas la cantidad establecida en la cláusula segunda 
del presente Convenio, correspondiendo los excesos, si los hubiere al Consell Insular de 
Mallorca. El importe de las expropiaciones a los afectados será abonado por el Consell Insular 
de Mallorca. 

La justificación del importe satisfecho en concepto de expropiaciones se efectuará mediante la 
certificación correspondiente, emitida por el Consell Insular de Mallorca de los importes 
abonados, conformada por la Comisión Bilateral Mixta de Programación, Seguimiento y 
Control del Convenio. 

Corresponderá al Consell Insular de Mallorca el desvío y reposición de los servicios afectados 
por las obras, así como su abono. Estas actuaciones de desvío y reposición podrán ser 
financiadas con cargo a las aportaciones del Ministerio de Fomento recogidas en la cláusula 
segunda. 

NUEVA CLÁUSULA SÉPTIMA. APARTADO 4 

4. Las funciones de la Comisión serán las siguientes: 
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a) Realizar la programación y seguimiento de las actuaciones del Convenio, ajustándola de 
acuerdo con los importes reales que resulten de las aprobaciones de los proyectos y de la 
disponibilidad de los mismos para licitar las correspondientes obras, pudiendo modificar 
importes de actuaciones programadas, todo ello sin modificar las anualidades previstas 
para cada año.  

b) Proponer, en su caso, las variaciones que se consideren precisas de las anualidades del 
Convenio y de las actuaciones del anexo I, siempre y cuando el coste total no exceda del 
fijado en el presente Convenio. 

c) Emitir informe favorable previo a la transferencia de crédito que el Ministerio de 
Fomento efectuará cada año, en el mes de junio, a favor del Consell de Mallorca. El 
informe analizará, con base en los justificantes de ejecución o pago aportados y teniendo 
en cuenta lo previsto en el apartado d) de la cláusula Segunda, la liquidación de las 
actuaciones llevadas a cabo en la anualidad precedente y determinará la necesidad de 
ajuste de crédito de la anualidad vigente y posteriores si se estiman necesarios. 

d) Tener conocimiento de los informes de seguimiento de los diversos proyectos, durante el 
período de su redacción, informándolos. 

e) Conformar la certificación correspondiente al importe satisfecho en concepto de 
expropiaciones, emitida por el Consell de Mallorca. 

f) Garantizar el intercambio de información entre la Administración del Estado y el Consell 
de Mallorca. 

g) Interpretar, en caso de duda, las normas y previsiones del presente Convenio. 

NUEVA CLÁUSULA DÉCIMA 

El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y tendrá vigencia hasta el 
año de finalización del mismo, el 2018. 

En el año 2018 deberán justificarse por el Consell las inversiones ejecutadas en el año 2017 y 
se someterá a la Comisión Bilateral Mixta de Programación, Seguimiento y Control una 
liquidación definitiva del Convenio, a efectos de lo previsto en la cláusula segunda. 

ANEXO I: ADENDA-II AL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE FOMENTO Y EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA 

             

   DISTRIBUCION ANUAL DE LA INVERSION (EXCEPTO EXPROPIACIONES 

INFRAESTRUCTURA/ACTUACIÓN/PROYECTO  IMPORTE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Mejoras en los accesos a Palma, su entorno y actuaciones en la 

Via Conectora   1,00                   
Ampliación tercer carril via de Cintura entre Ctra. Valldemossa y túnel 
de Génova  15,62   14,60 1,02               
Conexión autopista de Llevant (Ma-19) con el Molinar y el Camí 
Fondo, Ronda de Llevant  12,06     9,00 3,06             

Accesos a Son Espases  6,00   6,00                 

Nuevo enlace Ma-20 y la ctra Soller  1,28     0,28 1,00             

Nuevos accesos a Sa Cabana y Nova Cabana  2,30     0,15 2,15             
Mejora de accesos a Palma en Ma-15, Ma-19 Ma-20 (Via de Cintura - 
autop levante)  31,50               8,50 15,60 7,40 

Enlace Via de Cintura Ma-20  - ctra. De Manacor por la Ma-3018  7,10   5,00 2,10               

Acceso Peraires-Dic de l'Oest con la autopista de Ponent (Ma-1)  9,00             9,00       

enlace Autop Levante con Ma-30 y el C'oll d'en Rabassa  23,21   4,00 8,00 8,00 3,21           

Accesos a Son Ferriol  24,34   4,24 7,00 7,00 6,10           

Desdoblamiento Ma30, Son Ferriol-Ctra vieja a Inca  7,44   3,00 3,00 1,44             

Nuevo enlace Ma-30 y el Eje Central  34,49     3,24 5,00 5,00 8,69 12,56       
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Prolongación Ma-30 hasta el Camí dels Reis  19,50     4,00 10,00 5,50           

Enlace Ma-11 (crta Soller) y accesos al polígono de Son Castelló  29,70     6,00 9,00 9,00 5,70         

Desdoblamiento Camí del Reis entre Ctra Soller y Valldemossa  8,94       1,14 4,10 3,70         
Soterramiento del Camí del Reis entre la Ctra Valldemosa y el 
Poligono de Can Valero  10,00       1,00 2,00 2,00 5,00       

Actuaciones en el resto de Mallorca                        

Variante de Son Servera, Tramo I Ma-4040/Ma-4026  9,44   5,00 4,44               

Variant de Portocristo, Primera fase  4,50   4,00 0,50               

Variante de Llubí  3,50   3,00 0,50               

Variante Sur de Sineu  7,00           6,00 1,00       

Variante Norte de Inca  10,00       1,00 5,09 3,91         

Variante de Sencelles  5,40     3,19 2,21 0,00           

Variante de Muro  10,00           7,00 3,00       

Variante de Campos  8,00           5,00 3,00       

Prolongación del 3er carril autopista de Levante  Ma-19  15,00             1,50 11,50 2,00   

Primer tramo de 3er carril autopista de Ponent Ma-1  10,00               7,00 3,00   

Prolongación del 3er carril autopista de Inca Ma-13   9,00               3,30 5,70   

Acceso a Lloseta desde autopista de Inca Ma-13  10,74   2,90 3,84 4,00             

Mejora enlace s'Arenal-Llucmajor Ma-6020 con la Ma-6014  6,94             6,94       

Mejora Ma-3110 Algaida-Sencelles  11,00     6,00 3,00 2,00           

Mejora Ma-4014 de Felanitx-Portocolom a Cala Mandia Ma-4014  12,00                 2,00 10,00 

Eje transversal sa Pobla-Sineu Ma-3511, M-a3441, Ma-3501  11,70                 2,00 9,70 

Variant de Portocristo, Segunda fase  1,00                   1,00 

Enlace de la Ma-13 amb Camí del Marjals  1,00                   1,00 

TOTAL  389,70 1,00 51,74 62,26 59,00 42,00 42,00 42,00 30,30 30,30 29,10 
Nota: se han marcado en gris las cantidades transferidas a la fecha de firma de la Adenda (II) 

 

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) explica que el motiu 
d’aquesta proposta és que el Ple ratifiqui l’addenda II del conveni de carreteres signat 
amb el Ministeri de Foment. 

Puntualitza que hi ha alguns aspectes d’aquesta addenda que l’equip de govern no 
comparteixen en quant a planificació d’obres i, de fet, hi ha algunes obres en el 
conveni que creuen que no s’haurien de fer però, no obstant això, consideren més 
positiu que s’aprovi l’addenda que no que quedi damunt la taula. 

En aquest sentit, ha fet totes les passes que han pogut per dur aviat aquesta addenda a 
ratificació per tal que, almanco, puguin reunir-se, al més aviat possible, amb Madrid 
dins el si de la Comissió Mixta Bilateral i ja, amb l’addenda ratificada i aprovada pel 
Consell de Ministres, poder-hi plantejar les necessitats que el Consell de Mallorca té 
en matèria de carreteres i, concretament, l’anualitat de 2011 i posar-se en 
funcionament, novament, pel que fa a les anualitats posteriors del conveni. 

Per aquest motiu, sol·licita que tots els grups donin suport a aquesta ratificació de 
l’addenda que és beneficiosa per al Consell de Mallorca i, sobretot, per al finançament 
de les futures obres que Mallorca necessita en matèria de carreteres. 

El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) anuncia que el seu Grup 
s’abstendrà en la ratificació d’aquesta addenda i tot seguit n’explicarà els motius. 

Diu que el conveni de carreteres suposava –encara que n’hi ha de gastats– en tots 
aquests anys (fins al 2017, en un principi i ara li sembla que és fins al 2019) una 
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inversió total de gairebé 700 milions d’euros: 431 milions per part del govern central i 
254 milions per part del Consell de Mallorca. 

El gran dubte que té el PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca és si aquests anys 
futurs el Consell de Mallorca podrà fer la despesa que li pertoca d’aquests 254 milions 
d’euros i no tendrà altres prioritats més urgents que no fer carreteres. Malgrat que 
entenen que hi ha actuacions que s’hauran de realitzar, creuen que serà molt complicat 
que el Consell de Mallorca pugui destinar aquests 254 milions –que serà menys 
perquè ja s’hi han fet coses– a carreteres perquè creu que tendran altres prioritats. 

Veu que és fàcil signar addendes o modificar coses via addendes i, tant per part del 
govern central com del govern del Consell de Mallorca, hi ha aquesta predisposició de 
fer addendes però creu que és important fer un plantejament per tal de reivindicar, per 
part del Consell de Mallorca, que aquest conveni de carreteres es financi íntegrament 
per Madrid i que aquests 254 milions d’euros no els hagi d’aportar el Consell de 
Mallorca sinó que els aporti el govern central. 

Aclareix que això és una reflexió i reitera que s’abstendran en la ratificació de 
l’addenda perquè consideren que ja s’hi hauria hagut de fer feina i fa notar que la 
proposta que ha plantejat s’hauria de considerar perquè veu molt difícil, atesa la 
situació econòmica del Consell de Mallorca, que no hi hagi altres qüestions a 
prioritzar que el seu Grup considera més importants que no les carreteres. 

S’hauria de fer un esforç en aquest sentit per mirar d’aconseguir que Madrid pagui tot 
el conveni de carreteres perquè s’està parlant de 254 milions d’euros que qualsevol 
petit tram d’AVE, a qualsevol comunitat autònoma, ja els val i, per això, no pensen 
que s’estigui demanant res extraordinari en sol·licitar aquests 254 milions d’euros. 

El Sr. ALEMANY (PSIB-PSOE) observa que aquest tema també és una herència però 
sembla que està més o manco acceptat que no és una herència dolenta. 

Matisa que, efectivament, la redacció d’aquesta addenda la va fer l’anterior equip de 
govern, es va aprovar en Comissió Mixta i només faltava que l’aprovàs el Consell de 
Ministres, cosa que es fa ver el passat mes de setembre. 

Explica que la redacció la varen haver de discutir molt perquè pretenia una sèrie de 
qüestions molt senzilles d’explicar i, sobretot, es tractava que el conveni no fos molt 
rígid i permetés que el Consell de Mallorca, sempre que al Ministeri no li costàs més 
doblers, pogués decidir a través de la Comissió Mixta quines obres faria cada any. 

Tot i que en l’annex hi pugui haver qualque obra que l’actual equip de govern no 
prioritzaria, el mateix conveni els ofereix la possibilitat de canviar –llevat dels casos 
d’obres que ja haurien d’estar licitades– les obres que estan per fer-se i creu que 
aquest aspecte suposa un avanç molt important perquè dóna molta més autonomia i 
possibilitats d’autogovern al Consell de Mallorca i, per això, el seu Grup donarà 
suport a aquesta proposta. 

Creuen que aniria bé que el govern central donàs doblers al Consell de Mallorca per a 
altres coses però aquests són per a carreteres i adverteix que les carreteres que figuren 
al conveni –o almanco la majoria d’elles– són necessàries i també per aquesta raó 
donaran suport a l’aprovació de l’addenda de modificació del conveni. 
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El Sr. ROVIRA fa notar que, de moment, està content amb aquesta part de l’herència 
però ja li contarà com evoluciona el tema, en els pròximes setmanes, en funció de la 
informació que pugui venir o no de Madrid. 

No obstant això, espera que Madrid acompleixi el seu compromís –com ha fet fins 
ara– i si, quan el conveni tenia poques obres per part del Consell de Mallorca, 
s’acomplia, doncs espera que ara que s’han pres molt seriosament l’acompliment 
d’aquest conveni, suposa que arribaran els doblers igualment. 

Pel que fa al tema plantejat pel Sr. Font, li diu que aquests doblers de moment estan 
aprovats i arribaran a Mallorca –a tots els ciutadans de Mallorca– i beneficiaran la 
seva política de transports, de carreteres, la seva economia, generaran ocupació i 
riquesa i també és una forma d’ajudar l’economia de l’illa. 

Pensa que l’estat del benestar s’ha de mantenir no només de les ajudes que les 
administracions puguin donar no només a aquelles persones més necessitades sinó 
també l’estat del benestar s’ha de mantenir amb llocs de feina, amb obres –públiques i 
privades–, amb foment de l’ocupació –públic i privat– i, en aquest sentit, consideren 
que aquestes obres són necessàries, aquests doblers estan concedits a Mallorca i no 
n’han de desaprofitar ni un sol euro. 

Fa notar que l’equip de govern es compromet a fer tots els esforços que calguin per tal 
de complir la seva part del conveni de carreteres que, per cert, no és gens fàcil perquè 
una bona part d’aquests doblers ja s’ha gastat i no precisament en carreteres. 

El Sr. FONT puntualitza que ell en cap moment no ha dit que no volgués que Madrid 
aportàs aquests recursos i, si qualcú així ho entès, l’ha interpretat malament perquè no 
ho ha dit en cap moment. 

És evident que el seu Grup troba que han de venir aquests recursos i més. Per això i 
perquè creuen que el Consell de Mallorca tendrà molt complicat poder aportar aquests 
254 milions d’euros a què es compromet amb aquest conveni i, com que creuen que 
ho tendran molt complicat, cal posar-s’hi a fer feina –a partir d’ara més encara– per 
tal que aquest conveni de carreteres vengui finançat, al 100%, per l’Estat espanyol. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-set vots a favor (PP i PSIB-PSOE), 
cap vot en contra i quatre abstencions (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 

 

PUNT 12. APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE TARIFES DE PEATGE 
VIGENTS SOL·LICITADA PER LA “COMPAÑÍA CONCESIONARIA DEL 
TÚNEL DE SÓLLER, S.A.” PER A L’ANY 2011 

Es dóna compte de la proposta del conseller executiu del Departament d'Urbanisme i 
Territori, que diu: 

Atès que en data 16 de febrer de 2011, va tenir entrada en el registre general del Consell Insular de 
Mallorca, amb núm. 5779, l‘escrit presentat per la “Compañía Concesionaria del Túnel de Sóller, 
S.A.”, en el qual sol·licita s’acordi la revisió de les tarifes vigents de peatge de la “Compañía 
Concesionaria Túnel de Sóller, S.A.”, i s’aprovin les noves tarifes que resulten de l’aplicació de la 
fórmula de revisió aprovada per Reial Decret 210/1990, de 16 de febrer, sobre el procediment de 
revisió de tarifes d’autopistes de peatge. 
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Atesa la certificació emesa el dia 15 de febrer de 2011 per l’Institut Nacional d’Estadística referit a 
l’índex de preus de consum referit al període de gener 2010 a gener 2011. L’informe emès el dia 3 de 
març de 2011 per la cap de Secció de la UGE favorable a l’actualització de les tarifes de peatge 
proposades pel concessionari per a l’any 2011, per ser adequada la forma de revisió a la prevista en el 
Real decret 210/1990, de 16 de febrer i la clàusula 40 del decret 215/73, de 25 de gener. 

Atès que la clàusula 6n. del document administratiu de formalització de la concessió administrativa per 
a la construcció, conservació i explotació del Túnel de Sóller recull literalment el contingut de l’article 
9 del Decret 86/1988, de 18 de novembre, d’adjudicació de la concessió administrativa per a la 
construcció, conservació i explotació, com a carretera de peatge de la carretera C-711, amb túnel que 
creua la Serra d’Alfàbia i que mitjançant Reial Decret 210/1990, de 16 de febrer, es va donar una nova 
redacció a la clàusula 45 del Plec de Clàusules Generals per a la construcció, conservació i explotació 
de autopistes en règim de concessió, aprovada per Decret 215/73 de 25 de gener i posteriorment 
modificada per Reial Decret 1876/1981, de 20 d’agost. 

El Conseller Executiu del Departament d’Urbanisme i Territori, de conformitat amb el que disposa la 
Disposició Addicional sisena de la Llei 16/2001, de 14 de desembre d’atribució de competències als 
Consells Insulars en matèria de carreteres i camins, mitjançant la qual es modifica el punt 2 de l’article 
24  Llei 5/1990, de 24 de maig, de carreteres de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, eleva al 
Ple del Consell de Mallorca la següent proposta d‘ 

ACORD 

Primer.- Aprovar la revisió de les tarifes vigents de peatge de la “Compañía Concesionaria del  Túnel 
de Sóller, S.A.“ per a l’any 2011,  resultat de l’aplicació de la fórmula de revisió aprovada per Reial 
Decret 210/1990, de 16 de febrer, sobre procediment de revisió de tarifes d’autopistes de peatge, les 
noves tarifes de peatge aprovades són les que a continuació es relacionen: 

tipus vehicle tarifes peatge especials tarifes peatge normals 

Categoria I 0,45 € 1,90 € 
Categoria II 1,20 € 4,70 € 
Categoria III 1,90 € 7,40 € 

Categoria IV 2,15 € 8,40 € 

Segon.- La revisió de tarifes entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial 
de les Illes Balears.  

 

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) comenta que aquest punt 
és una repetició del debat de la revisió de les tarifes de la ITV i explica que hi ha una 
proposta que s’hauria d’haver duit a terme abans de les eleccions però que no 
s’aprovà i, per tant, no estan les tarifes del túnel de Sóller adaptades a allò que 
determina el contracte d’aquesta concessió i es fa necessari i imprescindible o bé que 
el Consell de Mallorca pagui a la concessionària, dels seus fons, la quantitat que es 
preveu en la revisió, o bé que es repercuteixi damunt la tarifa que els usuaris 
d’aquesta obra pública paguen. 

Atesa l’actual situació econòmica, queda clar que se li ha de donar una sortida ja a 
aquest assumpte i l’equip de govern considera que, per responsabilitat, han d’aprovar 
aquesta revisió de tarifa per evitar que els costos que haurà d’assumir el Consell de 
Mallorca s’incrementin. 
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De fet, a finals d’agost ja hi ha aproximadament 128.000 euros que repercutiran sobre 
els comptes del Consell de Mallorca. Atès que aquestes tarifes s’aprovaran i 
s’aplicaran d’aquí a un temps perquè s’han de publicar i passar pel tràmit 
d’informació pública, la xifra de 128.000 euros s’incrementarà substancialment i els 
preocupa que el Consell de Mallorca ja no pot fer més esforços amb la seva 
malmenada economia i la seva liquiditat de tresoreria i, per això, consideren que s’ha 
de dur a aprovació ja aquesta qüestió que s’hauria d’haver aprovar abans del mes de 
maig de 2011. 

Vol deixar clar que faran tot allò que sigui possible perquè aquestes tarifes –
concretament les del túnel del Sóller– s’incrementin el mínim possible durant aquesta 
legislatura i, de fet, hi ha un compromís de l’equip de govern per tal d’intentar ajustar 
al màxim l’increment d’aquestes tarifes i, si s’escau, ho negociaran amb l’empresa 
concessionària per tal d’esbrinar les condicions amb les quals poden evitar que els 
ciutadans residents a Sóller i la resta d’usuaris de l’obra del túnel de Sóller no vegin 
incrementada la tarifa, cada any, en quantitats similars a aquesta. 

La Sra. PALOU (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) manifesta que el sentit 
del vot del seu Grup serà una abstenció i ho serà perquè, en relació a aquest punt, 
varen demanar molta més informació d’aquella que els aportaven amb la 
documentació, informació que encara no els ha arribat. 

Entre d’altres coses, varen demanar el contracte de la concessió perquè, d’oïdes, s’han 
assabentat que es va modificar fa un temps i volen saber en quins termes es va 
modificar atès que es tracta d’una obra que ha fet Mallorca arreu coneguda. 

El Sr. ALEMANY (PSIB-PSOE) puntualitza que aquest cas podria ser similar de la 
ITV però no és el mateix cas perquè aquest tema no es va dur a Ple primer perquè hi 
havia aquell pacte de no incrementar tarifes i, a més a més, perquè hi havia una 
complicació que era que l’empresa concessionària estava qüestionant la manera 
d’aplicar el sistema de residents i s’estava discutint aquest tema però no s’arribà a 
resoldre. 

Com saben, d’aquest peatge en paga una part el ciutadà i una altra, a través de peatge 
a l’ombra, l’Administració i també s’hi aplica un descompte als residents. L’empresa 
qüestionava que els residents fossin els que tocaven i volia introduir-hi una 
modificació que afectava la tarifa i li digueren que no ho tocarien fins que no s’arribàs 
a un acord, acord que no es va poder assolir i li desitja sort al Sr. Rovira perquè pugui 
arribar a un acord amb la concessionària atès que les postures estaven prou 
distanciades en quant al concepte de qui era que havia de tenir gratis el pas pel túnel 
de Sóller. 

El Sr. ROVIRA informa que l’equip de govern ja hi està fent feina i que, en qualsevol 
cas, creu que la tarifa s’havia de revisar ja perquè cada mes que passa li costa al 
Consell de Mallorca entre 25.000 i 30.000 euros segons els càlculs fets i que han 
servit per prendre la decisió que no poden esperar ni un mes més. 

Tal i com estan les coses, consideren que en primer lloc s’han d’aprovar les tarifes i 
en segon lloc continuar les negociacions amb la concessionària però, en cap cas, no 
deixar la tarifa damunt la taula perquè al final el Consell de Mallorca l’haurà de pagar 
i, en aquests moments, no es pot permetre el luxe de pagar aquest increment. 
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A la Sra. Palou li diu que aquesta setmana els ha arribat la petició per escrit de la 
documentació i ara l’estan preparant. Li fa constar que li alegra que tenguin aquesta 
preocupació i que, després haver estat governant al Consell de Mallorca durant 4 anys 
i no haver demanat aquesta documentació, ara la demani a l’actual equip de govern 
que, sense dubte, l’hi farà arribar. 

La Sra. PALOU li agraeix al Sr. Rovira l’esclariment i afegeix que vol puntualitzar 
una informació que ha aportat el Sr. Alemany: explica que no hi ha gratuïtat per als 
residents de Sóller. El servei es gestiona d’una manera diferent, no és gratuït i 
assegura que, com a usuària habitual del túnel, en pot parlar una bona estona. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot en contra 
i dotze abstencions (PSIB-PSOE i PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 

 

MOCIONS 

PUNT 13. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA 
AL CONSELL DE MALLORCA SOBRE LES CONVOCATÒRIES DE 
SUBVENCIONS 2011 PER ALS PROJECTES CULTURALS DE LES 
ENTITATS D'ADMINISTRACIÓ LOCAL (O DELS ORGANISMES PÚBLICS 
QUE DEPENEN D'ELLES) I PER A LES ENTITATS ASSOCIATIVES O 
ORGANITZATIVES SENSE ÀNIM DE LUCRE AMBDUES REFERENTS A 
ACTIVITATS MUSICALS, ACTIVITATS DE CULTURA POPULAR, 
ALTRES ACTIVITATS CULTURALS I REALITZACIÓ I EDICIÓ DE 
LLIBRES, FONOGRAMES I AUDIOVISUALS. 
 
Es dóna compte de la següent moció:0. 
 
En data 25 de gener de 2011, va sortir publicada al BOIB la convocatòria de subvencions 2011 per als 
projectes culturals de les entitats d'administració local (o dels organismes públics que depenen d'elles) 
referent a: activitats musicals, activitats de cultura popular, altres activitats culturals, realització i edició 
de llibres, fonogrames i audiovisuals. I en data 27 de gener de 2011, va ser publicada al BOIB la 
convocatòria de subvencions 2011 per als projectes culturals de les entitats associatives o 
organitzatives sense ànim de lucre: a) activitats musicals, b) activitats de cultura popular, c) altres 
activitats culturals i d) realització i edició de llibres, fonogrames i audiovisuals. 
 
Els dies 24 i 25 de maig es varen reunir les comissions avaluadores de cada una d’aquestes 
convocatòries aixecant l’acta pertinent d’avaluació dels projectes presentats, amb la conseqüent 
proposta de resolució per tramitar cap al consell executiu, com a òrgan definitiu de resolució. 
 
Hores d’ara no tenim cap constància que s’hagi continuat la tramitació pertinent d’aquestes 
subvencions. 
 
Per tot això, el grup de Consellers del PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de Mallorca proposa al 
Ple que adopti el següent: 

 
Acord 

 
Instar a la presidenta a la convocatòria, amb urgència, d’un consell executiu extraordinari per tal de 
concedir aquestes subvencions en base a les convocatòries públiques vigents.  
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El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) comenta que duen avui 
aquesta moció davant el Ple perquè vertaderament els preocupa aquest tema. 

Tot seguit explica que en la Junta de Portaveus es va introduir un nou apartat en 
aquesta moció que implica afegir a l’acord “allargar un mes més, fins a 30 de 
novembre, el termini de justificació de les subvencions”. Així va quedar acordat en la 
Junta de Portaveus i en aquests termes presenten la moció. 

A continuació relata que dia 25 de gener es va publicar en el BOIB aquesta 
convocatòria d’ajudes, una convocatòria d’ajudes del Departament de Cultura i 
Patrimoni amb un apartat per a ajuntaments i un apartat per a entitats sense ànim de 
lucre.  

En l’apartat per a ajuntaments hi havia un total de 354.000 euros, dels quals 190.000 
anaven destinats a activitats de promoció cultural, 53.000 euros destinats a activitats 
musicals, 53.000 euros destinats a activitats de cultura popular i 58.000 euros 
destinats a edició de llibres, fonogrames i audiovisuals. Tot això es refereix a entitats 
públiques, és a dir, ajuntaments i organismes que en depenguin. 

Aquesta convocatòria es va preparar per despesa anticipada per tal que pogués ser 
tramitada al més aviat possible i s’anàs sortint de tot l’embús que hi havia hagut amb 
la convocatòria durant els anys anteriors. L’opció triada fou fer-ho per despesa 
anticipada per poder convocar a principis d’any i per poder tenir-la resolta al més 
aviat possible perquè les entitats i els ajuntaments tenguessin temps suficients per 
justificar les activitats. 

Per altra banda tenen la convocatòria adreçada a entitats sense ànim de lucre que 
apuja a un total de 240.000 euros dels quals 155.000 euros es destinen a activitats de 
promoció cultural, 30.000 euros a activitats musicals, 38.000 euros a cultura popular i 
25.000 euros a edició de llibres, fonogrames i audiovisuals. 

A finals del passat mes de maig –aproximadament devers dia 25 o 26–, la Comissió 
Avaluadora, que havia de valorar les ofertes presentades dins cada una d’aquestes 
convocatòries, es va reunir i va signar l’acta que recull la valoració de tots els 
projectes presentats i assigna una puntuació concreta a cadascun d’ells. 

A partir d’aquí se li ha fet molt difícil –i això que ha anat a veure els expedients– 
veure com ha anat la tramitació d’aquesta convocatòria pública d’ajudes. 

Pel que fa a la convocatòria destinada a ajuntaments, assenyala que hi ha un escrit 
dins l’expedient de data 13 de juliol mitjançant el qual es remet a Intervenció, per 
fiscalitzar, la proposta de resolució d’una part d’aquesta convocatòria, la part relativa 
a l’edició de llibres, fonogrames i audiovisuals. Aquest escrit té registre de sortida i 
registre d’entrada a Intervenció però no consta el número d’entrada ni la data 
d’entrada perquè aquesta data figura tapada amb corrector. 

Per tant, de la convocatòria pública adreçada a ajuntaments, a partir d’aquí, no ha vist 
absolutament res més als expedients. 

En quant a la convocatòria adreçada a entitats i si va interpretar bé la documentació 
que va consultar, dia 27 de juliol el Consell Executiu va resoldre la proposta del 
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conseller. Desconeix si tot això s’ha publicat en el BOIB ni si realment el Consell 
Executiu va arribar a resoldre la proposta. 

Per tal d’entendre un poc el procés explica que, un cop feta la valoració per part de la 
Comissió Avaluadora, el conseller o consellera respectiu formula una proposta per 
dur-la a Consell Executiu, el Consell Executiu l’aprova i llavors se’n fa publicació en 
el BOIB que és quan es dóna per adjudicada la subvenció. 

El seu Grup entén que tot aquest procés ha quedat totalment aturat i també entén que 
són subvencions molt necessàries per als ajuntaments de les quals depenen les seves 
activitats cultural –sobretot en el cas d’ajuntaments petits–, és a dir, que és l’eina que 
fan servir per dur a terme una diversitat d’activitats culturals i en el mateix cas es 
troben les entitats atès que aquestes subvencions suposen una part important de les 
activitats que realitzen. 

Per tot això, el seu Grup demana, a través de la moció que presenten al Ple, instar la 
presidenta del Consell de Mallorca perquè convoqui, amb caràcter d’urgència, una 
reunió extraordinària del Consell Executiu per tal concedir aquestes subvencions en 
base a les convocatòries públiques vigents i alhora allargar un mes, fins a 30 de 
novembre, el termini de justificació d’aquestes ajudes.  

El Sr. DALMAU (PSIB-PSOE) constata l’acord del seu Grup amb la moció que 
presenta el Grup PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca sobretot perquè 
consideren que en la voluntat de l’equip de govern i de la presidenta de la institució, 
tant en el discurs d’investidura com el discurs de Diada de Mallorca, varen denotar 
una certa preocupació per totes aquelles coses relacionades amb la cultura, la llengua, 
les tradicions i les nostres senyes d’identitats que ens diferencien de la resta. 

Aquesta qüestió els preocupa molt perquè unes coses són les que diuen i unes altres 
les que fan i veuen, precisament, que aquesta voluntat que tenen l’expressen molt bé 
verbalment però no la duen a terme en la pràctica i això duu que avui, el PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca hagi hagut de presentar una moció per demanar 
que aquestes convocatòries de subvencions es pugui resoldre per desenvolupar 
projectes culturals. 

El seu Grup entén que la situació és difícil i s’hi han de prendre mesures, evidentment, 
però la primera mesura que han de prendre –i així ja ho ha dit el Sr. Alemany– és 
reclamar allò que li deuen al Consell de Mallorca: hi ha una entitat anomenada 
Govern de les Illes Balears que deu doblers al Consell de Mallorca i l’equip de govern 
no reclama aquests doblers i precisament per això no paguen, no fan i no resolen 
aquestes qüestions. 

Moltes vegades diu que es planteja què passaria si el Sr. Rodríguez Zapatero deixàs de 
pagar; què passaria si el govern d’Espanya no pagàs allò que cada mes, com toca, va 
pagant? Voldria saber si el Partit Popular faria manifestacions davant les portes del 
Parlament o de la Delegació de Govern i si el Sr. Rotger i la Sra. Salom anirien allà, 
en manifestació, a reclamar els doblers perquè –remarca– el Consell de Mallorca no 
cobra del Govern de les Illes Balears i sí cobra del govern d’Espanya. 

Així doncs, cal que facin allò que els pertoca fer i que és la seva acció de govern, és a 
dir, reivindicar els doblers que li deu al Consell de Mallorca el Govern de les Illes 
Balears. 
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Per acabar, comenta que eliminar aquestes convocatòries i fer aquesta retallada a les 
entitats culturals no és altra cosa que un enfrontament directe contra aquelles entitats 
que es preocupen no tan sols de promocionar allò que ens diferencia –la nostra 
cultura– sinó també perquè promocionen una Mallorca diferent, a la qual moltes 
vegades fan referència, perquè Mallorca no és només sol i platja sinó molt més. 
Aquestes entitats, precisament, fan aquesta feina que l’equip de govern considera que 
no és rellevant. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) diu que intentarà fer 
aquest debat amb tranquil·litat, serenitat, responsabilitat i sense parlar d’herències 
però sí de causes perquè, com que a ningú no li agrada parlar de culpables, doncs 
parlarà de causes. 

L’aforisme diu que la causa de la causa és la causa del mal causat i això vol dir que tot 
el debat que fan avui té una causa molt clar i és que no hi ha un pressupost aprovat en 
aquesta institució –el Consell de Mallorca– ni en el Govern de les Illes Balears i, en 
canvi, s’han duit a terme unes accions, unes actituds i uns comportaments que la 
manca d’aprovació de pressupost –quan l’oposició governava tant aquí com al Govern 
balear– els han duit a aquesta situació perquè han actuat a les cegues i, quan s’actua a 
les cegues, és quan es poden equivocar. 

No vol dir que ho hagin fet amb mala fe però tampoc no vol que ho atribueixin a una 
mala fe de l’equip de govern i que, sobretot, una altra vegada la bancada popular hagi 
de rebre improperis, retrets com que s’enfrontaran a les associacions, que es volen 
carregar la cultura, etc. 

La cultura és molt més que això i, si tota la cultura de Mallorca es redueix a 300.000 
euros, ha de fer constar el seu desacord amb aquesta afirmació. La cultura de Mallorca 
és molt més i, en aquest sentit, li diu al Sr. Font que no va saber interpretar el seu 
article i va anar massa lluny i insisteix que la cultura és molt més àmplia i amb això 
estan d’acord. 

De totes maneres, és evident que aquesta institució ha hagut de prendre decisions: 
d’ençà que governen i desenvolupen les seves responsabilitat, cada dia prenen 
decisions. Una d’elles ha estat resoldre un tema que el Sr. Font no va voler resoldre, 
com així va manifestar, atès que es tractava d’una empresa de la península, cosa que 
tampoc no és certa perquè una de les empreses és de Mallorca: el 10% és de Melchor 
Mascaró. 

Reitera que una de les primeres mesures que varen haver de prendre –i ho han dit i ho 
hauran de tornar a dir cent vegades perquè no s’arriba a entendre– varen ser les 
encaminades a pagar el deute, a través d’una reclamació judicial, en relació al qual 
l’anterior equip de govern havia arribat a un acord en el mes de febrer de 2010. 
Aquest deute pujava a 1.250.000 euros aproximadament i que ara ja puja a 1.700.000 
euros. 

Observa que, per una banda, voten en contra de subscriure un préstec aquesta 
institució per tal de pagar obligacions que li reclamen diàriament les distintes 
empreses de Mallorca i, per una altra banda, no fan un passa ni mouen un dit per 
resoldre una situació que dia a dia genera interessos i despeses judicials com és la del 
Teatre Principal. 
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A part d’això, no es pot pagar el deute fins que no es pagui la reclamació judicial del 
Teatre Principal i fa constar que cada dia reben reclamacions i sol·licituds, per part de 
proveïdors del Teatre Principal, per import de més d’un milió d’euros, doblers que no 
poden pagar si prèviament no paguen el deute primer. 

En segon lloc vol dir-li al Sr. Font un parell coses que considera que és important 
esmentar.  

Pel que fa a la convocatòria de subvencions per a projectes culturals a entitats 
d’Administració Local o organismes públics que en depenen, a la referida a l’any 
2010 es varen destinar –i adjudicar– un total 330.000 euros. Aquesta línia de 
subvenció, com ha indicat el Sr. Font, anava destinada a activitats culturals, 
realització i edició de llibres, fonogrames i audiovisuals, activitats musicals, activitats 
de cultura popular així com també al Circuit de Música Tradicional. 

Aquestes subvencions estaven distribuïdes de la forma següent en 2010: línia 
d’activitats de cultura popular, 59.500 euros; línia d’altres activitats culturals, 185.000 
euros; línia de realització i edició de llibres, fonogrames i audivisuals, 59.000 euros; 
línia d’activitats musicals, 5.700 euros. 

Aquestes línies de subvenció de 2010 foren adjudicades a diferents entitats locals 
mitjançant acord del Consell Executiu de dia 10 de novembre de 2010 i varen ser 
publicades convenientment. A més a més, cal afegir a aquestes línies una altra que fa 
referència a la convocatòria del Circuit de Música Tradicional per valor de 21.000 
euros, convocatòria que també va ser resolta mitjançant resolució del conseller de 
Cultura i Patrimoni –és a dir, pel Sr. Font– dia 13 d’octubre de 2010. 

Amb la resolució d’aquestes convocatòries, el que legalment pertocava era fer la 
corresponent incorporació d’aquestes partides pressupostàries en el pressupost de 
l’any 2011, però no ho feren. 

El que varen fer no va ser incorporar aquestes línies d’ajudes i, per tant, els 
ajuntaments varen quedar a l’aire en aquest aspecte perquè, dels 330.000 euros 
prevists inicialment, únicament es varen incorporar en el pressupost de 2011 les 
activitats referides a cultura popular, és a dir, 59.500 euros. La resta dels 330.000 
euros no va ser incorporada i li demana on han anat aquests 271.000 euros, aquests 
doblers que el Sr. Font diu que els ajuntaments necessiten tant per dur a terme la seva 
activitat de promoció de la cultura popular. Doncs bé, aquesta quantitat va sofrir una 
modificació –feta per l’anterior equip de govern– i va ser utilitzada per als programes 
de subvencions nominatives. 

Per tant tenen unes subvencions adjudicades en 2010 però que no compten amb el 
corresponen crèdit pressupostari i que no han estat incorporades en el pressupost de 
2011 i això significa que les subvencions que el Sr. Font va aprovar en 2010 no tenen 
partida pressupostària llevats dels 59.500 euros referits a cultura popular. 

Demana amb quina finalitat varen dur a terme això i indica que aquest extrem l’hauria 
d’explicar el Sr. Font. Afegeix que tot això ho varen fer durant els mesos d’abril i 
maig de 2011 i sabien que el mes de maig hi havia eleccions. 

Igualment saben que les cartes de les subvencions nominatives les varen signar una 
vegada duites a terme les eleccions, concretament dia 20 de juny, i sense convocar 
prèviament el Consell Executiu. 



 124

En definitiva, varen adjudicar unes subvencions, les varen comunicar per carta, no 
s’aprovaren ni se’n va fer la reserva de crèdit per part del Consell Executiu i ara es 
troben que les subvencions de 2010 no tenen crèdit de 2010 ni estan incorporades en 
2011. Això és un problema perquè les subvencions de 2010 que sí han estat 
pressupostades s’estan resolent d’acord amb la tramitació normal d’aquesta casa. 

Ara, per tant, no tenen més remei que haver de deixar sense efecte aquestes ajudes 
perquè, amb les convocatòries previstes i pressupostades per enguany, no els queda 
altra solució que haver d’assumir els compromisos –aprovats per l’anterior equip de 
govern– de 2010, és a dir, que les subvencions aprovades en 2010 varen quedar sense 
crèdit en 2010, no tenen partida incorporada en 2011 i, per tant, han de dedicar 
assignacions de 2011 per pagar coses de 2010 perquè tant la presidenta com ell mateix 
són respectuosos amb els compromisos adquirits en l’anterior legislatura i no tenen és 
remei que assumir les obligacions contretes ja en 2010. 

Tot i això, cal aclarir que la majoria de grups i associacions que l’han anat a visitar no 
tan sols demanen les ajudes de 2011 sinó que reclamen –i vertaderament necessiten– 
les ajudes de 2010 que, amb el compromís que s’adoptà, encara no han pogut percebre 
però, mentrestant, duen un any a l’esquena aquestes inversions. 

Fins ara ha parlat de les convocatòries adreçades a ajuntaments i, en quant a la 
convocatòria de subvencions per a projectes culturals de les entitats associatives i 
altres entitats i també referides a 2010, s’hi va destinar un total de 287.000 euros en 
2010. 

Aquesta línia de subvencions també fa referència a activitats culturals, edició de 
llibres, fonogrames, etc., i estan distribuïdes de la forma següent: línia d’activitats de 
cultura popular, 42.500 euros; altres activitats culturals, 168.000 euros; línia d’edició 
de llibres, fonogrames i audiovisuals, 34.000 euros i línia d’activitats musicals, 34.000 
euros. 

Aquestes línies de subvencions foren adjudicades a les diferents entitats associatives 
mitjançant acords del Consell Executiu de 27 d’octubre i 10 de novembre i també 
varen ser publicades convenientment. Aquí també, igual que en el cas dels 
ajuntaments, s’han d’afegir 8.850 euros destinats a la convocatòria referida al Circuit 
de Música Tradicional i que també ha estat publicada en el BOIB. 

Ha de dir que en cas aquest cas les subvencions sí que varen ser incorporades al 
pressupost de 2011 cosa que, per altra banda, és que el tocava fer-se i no és res 
extraordinari però no poden obviar que ja s’acumula un dèficit de tot allò que no es va 
incorporar referent als ajuntaments. 

Així doncs, aquesta convocatòria possiblement l’hauran de menester –la necessiten– 
perquè, a dia d’avui, encara no estan compromeses i han de tenir crèdit suficient per 
poder pagar a associacions i federacions els crèdits compromesos de 2010. 

Per si això no fos suficient, a continuació informarà de les partides i quantitats dels 
anys 2009 i 2010 que l’anterior equip de govern es va comprometre a pagar, que estan 
adjudicades i que s’han deixat d’incorporar en el pressupost de 2011. 

Aquestes subvencions són: Universitat de les Illes Balears – Càtedra Joan Ramis i 
Ramis, 12.500 euros; Federació Balear de Bandes de Música, 97.750 euros; Federació 
de Corals de les Illes Balears, 36.550 euros; Federació Teatre Amateur, 21.250 euros; 
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Institut de Teatre Municipal de Manacor –la fira de teatre de Manacor–, 42.500 euros; 
Bisbat de Mallorca, 34.000 euros; Hora Nova – suplement Diari de Balears, 61.000 
euros; Universitat Catalana d’Estiu, 6.000 euros; COFUC, 8.000 euros i Músics de 
Mallorca per la Llengua, 18.000 euros, entre d’altres línies que hi pugui haver. 

Tot això fa un muntant de 319.000 euros que estan compromesos, alguns de 2010 i 
alguns de 2009, i que no tan sols no es varen tramitar sinó que no es varen incorporar i 
el crèdit que tenien previst es va modificar per destinar-lo a subvencions nominatives. 

Amb aquesta situació, la posició més seriosa és que el Consell de Mallorca, amb el 
recursos que pressupostàriament compta, afronti el pagament, al més aviat possible, 
dels compromisos adquirits de 2009 i 2010 que estan pendents de pagament, cosa que 
imagina que satisfarà el Sr. Font, i que són els que les distintes associacions i 
beneficiaris insisteixen cada dia en poder cobrar per així pagar els seus proveïdors i 
les despeses duites a terme. 

Reitera que la postura més raonable és dur això a terme i explicar-ho a les 
associacions. També fa notar que li hagués agradat que, abans d’enviar aquella carta 
dia 20 de juny a les associacions, el tema hagués passat per Consell Executiu que era 
el que tocava fer-se. Igualment informa que el Tribunal de Comptes ha constatat que, 
una vegada més, s’han barrejat les coses en aquest Consell de Mallorca i fa palès, a 
través d’un informe, que les subvencions nominatives han de ser una cosa 
extraordinària i no la conducta ordinària d’aquesta institució. 

Ja ha arribat l’hora, després d’anys i anys que la Sindicatura de Comptes ho ha 
recordat i hi ha insistit, que les ajudes del Consell de Mallorca s’atenguin al principi 
constitucional de concurrència i, en aquest sentit, entén que tots els partits polítics que 
formen part d’aquesta institució estaran d’acord en preservar aquest principi.  

Atesa aquesta realitat considera que el Consell de Mallorca no està en disposició de 
reunir el Consell Executiu per adoptar el compromís d’aprovar unes subvencions 
perquè pressupostàriament estan limitats per poder complir els compromisos de 2009 
i 2010, compromisos que confirma que sí s’acompliran pel que fa a les convocatòries 
ja resoltes. 

El Sr. FONT adverteix que el Sr. Rotger està dient que s’hauran d’utilitzar les partides 
d’aquestes convocatòries per pagar altres coses –més tard ja parlaran d’aquestes altres 
coses– i ell entén que aquesta és una decisió totalment política perquè la partida hi és i 
els doblers són a la partida i, per tant, perfectament el Consell Executiu pot resoldre 
les ajudes per als ajuntaments. 

Reconeix que, evidentment, la causa d’això és el pressupost prorrogat però la 
demostració que les coses es feien bé és que, quan una partida no té dotació, no la 
poden dotar si no hi ha recursos i l’anterior equip govern va haver de prioritzar. 

En aquest sentit varen decidir que, com les entitats ho passen més malament, havien 
de dotar les ajudes a entitats de 2010 i deixaren per a la propera modificació de crèdit 
el fet de dotar la partides dels ajuntaments però es varen celebrar les eleccions i amb 
el canvi polític ja no varen ser a temps de poder dotar la convocatòria de subvencions 
de 2010 per als ajuntaments. 
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Tot i això, creu que ho poden fer amb els doblers de majors ingressos –encara que, per 
ventura, els volen destinar a una altra cosa– que el govern central els dóna cada mes 
atès que aquests doblers sí que es poden fer servir per dotar aquestes partides. 

Aquesta decisió és una qüestió política i el Partit Popular té majoria absoluta per 
prendre-la però creu que qui en pagarà les conseqüències són, sobretot, els 
ajuntaments perquè les entitats sí que cobraran però no així els ajuntaments. 

Pel que fa a les subvencions de 2011, entén que l’equip de govern ja fa temps que ha 
pres la decisió que no es resolgui la convocatòria. Si és així, li retreu que no hagi 
avisat amb molt més temps els ajuntaments i les entitats que tenien les subvencions 
sol·licitades perquè, segurament, algun d’ells hauran anat fent les despeses perquè 
saben que a data 31 d’octubre les han de justificar. 

Reitera que, si tenien decidit que no tirarien endavant les convocatòries, en primer lloc 
haurien d’haver contactat amb els ajuntaments i les entitats per fer-los saber que no hi 
havia doblers i que no podien tirar endavant aquestes convocatòries, però no li consta 
que això s’hagi fet. 

A continuació refusa que la culpa d’això sigui per mor del tema del Teatre Principal i 
fa notar que el Teatre Principal ja ha tengut la culpa de moltes coses i demana que no 
li atribueixin més culpes encara. 

Opina que les prioritats de l’equip de govern –encara que ho diguin i ho repeteixin– 
no són els ajuntaments sinó altres coses i observa que de cada vegada veu més 
retallades als ajuntaments i que aquests són més mal tractats com, per exemple, quan 
no volen que deixin sobre una modificació d’Estatuts mitjançant l’Assemblea de 
Batles i Batlesses de Mallorca. 

En el Ple d’avui s’han aprovat dues coses en les quals podrien tenir un paper 
important els ajuntaments d’aquesta illa a través de l’Assemblea de Batles i Batlesses 
de Mallorca però no han volgut que sigui així i, a més a més, ara els tornen a retallar. 

Allò que més retreu a l’equip de govern és que no parli clar i digui el que pensa, cosa 
que és important perquè, encara que podrà agradar més o manco, la gent sabrà a què 
s’ha d’atendre. Els ajuntaments i les entitats han de saber –independentment de qui 
sigui la culpa i de quina sigui la causa– que per enguany no hi haurà ajudes per a les 
entitats culturals ni per als ajuntaments, és a dir, no hi haurà convocatòria pública 
d’ajudes. 

Per acabar, insisteix que això no hauria de ser així i puntualitza que l’anterior equip de 
govern va fer molt d’esforç per poder tirar endavant aquestes ajudes i, per això, tornen 
a demanar que es manteguin aquestes ajudes i que es reuneixi el Consell Executiu, 
d’urgència, per tal de resoldre les ajudes i perllongar el termini per poder-les 
justificar. 

El Sr. ROTGER li assegura que l’equip de govern té en compte els ajuntaments i, a 
mode d’exemple, li constata que s’acaba d’aprovar inicialment un reglament per 
modificar el funcionament de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i 
Territorial de Mallorca, reglament que sotmetran al criteri de l’Assemblea de Batles i 
Batlesses de Mallorca i de la FELIB i en el qual s’incorporaran aquelles qüestions 
que, mitjançant al·legacions, aportin els municipis i es considerin oportunes. 
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Per altra banda, està d’acord que s’han agilitar els temps administratius, cosa que la 
societat demanda. Igualment passa amb la Comissió de Patrimoni que cada dia els 
ajuntaments demanen que se n’agilitin els expedients, com també els de la Comissió 
d’Urbanisme i l’equip de govern escolta els ajuntaments, els fa cas i duu a Ple una 
aprovació ràpida per tal de separar ambdues comissions perquè siguin més àgils i 
atenguin millor els ajuntaments i els particulars. De fet, s’ha compromès –i ja està en 
marxa– a celebrar una Comissió de Patrimoni cada tres setmanes. 

No dubta de la bona fe del Sr. Font i que pressionàs pel tema de les subvencions però 
qualcú no li feia cas perquè, mentre un ho demanava, l’altre ho llevava. La partida de 
2010 d’ajudes als ajuntaments no l’ha llevada l’actual equip de govern, el Partit 
Popular no ha estat qui la va deixar d’incorporar en el pressupost sinó l’equip de 
govern anterior del que formava part el Sr. Font. 

Sobre el tema del Teatre Principal, fa notar que el Sr. Font haurà de ser el primer 
interessat en resoldre’l –fins i tot més que ell mateix– però el seu interès és parlar de 
les subvencions que es lleven perquè serveixin d’argument per dir que el Partit 
Popular ataca la cultura però, llavors, no li interessa parlar del Teatre Principal. 

De la mateixa manera, han parlat de la subscripció d’uns préstecs, que faran que 
s’hagin de pagar uns interessos importants, per poder pagar els proveïdors però no 
parlen que la manca de pagament i de compliment respecte al Teatre Principal els 
ocasiona també uns interessos de 350.000 euros que és la mateixa quantia d’aquestes 
subvencions. 

Per una banda perden les subvencions i per una altra les deixen d’aprofitar i, a més a 
més, també perden –com ja ha dit abans– 150.000 de la ITV, 150.000 del túnel de 
Sóller, etc. i, per això, cal actuar amb seriositat i amb responsabilitat. 

En aquests moments la situació econòmica del Consell de Mallorca implica que ha de 
cobrar credibilitat davant les institucions i el Consell el que no havia de fer era enviar 
cartes anunciant la concessió de subvencions que després no es podrien dur a terme. 
Això és crear falses expectatives per la qual cosa ara el Consell de Mallorca té un 
dèficit de credibilitat en aquests temes i l’ha de recuperar. 

Reitera que amb el pressupost de 2011 pagaran els compromisos adquirits de 2009 o 
2010 però la situació econòmica actual no li permet al Consell de Mallorca adquirir 
nous compromisos a data d’avui perquè no saben si els podran pagar. 

Sobre l’assignació de l’Estat de 400.000 euros de majors ingressos, explica que és una 
assignació que va vinculada a altres ítems, a unes perspectives d’ingressos del 100% 
que, segons l’informa la consellera d’Hisenda i Funció Pública, tampoc no es 
compleixen i, per tant, no poden gastar a compte d’aquests 400.000 euros que no 
tenen la seguretat que els podran ingressar i tornar a fer el mateix que s’ha fet fins ara. 

Remarca la idea que entre tots s’ha de donar credibilitat al Consell de Mallorca, s’ha 
de pagar com toca i a les associacions se li donaran les subvencions quan el Consell 
de Mallorca pugui complir els seus compromisos. 

Recorda que l’equip de govern té el compromís de fer front als compromisos adquirits 
per l’anterior equip de govern per 2009 i 2010 i les partides del pressupost de 2011 
estan compromeses per aquesta finalitat. Apunta, igualment, que no s’han llevat 
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doblers de cultura –perquè el Teatre Principal també és cultura– sinó que els han 
canviat de lloc per donar prioritat a l’hora de complir els compromisos d’aquesta casa. 

Li planteja, per acabar, al Sr. Font que potser haurien de fer un pensament en relació a 
l’informe de la Sindicatura de Comptes i assenyala que l’anterior presidenta del 
Consell de Mallorca s’hi deu haver sentit al·ludida en quant a la manera de repartir els 
recursos amb subvencions nominatives. De fet, tots els que formaven part de l’equip 
de govern també s’hi hauran sentit al·ludits per aquest informe que determina que la 
distribucions dels fons públics d’aquesta casa no s’adaptava als principis als quals 
s’havia d’adaptar. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per tretze vots a favor (PSIB-PSOE i PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 

 
 
PUNT 14. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES SOBRE LA 
POLÍTICA DE SERVEIS SOCIALS DEL CONSELL DE MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atès la crisi econòmica de les institucions publiques ocasionada per la crisi econòmica internacional i 
les dificultats que es preveuen per la sortida d’aquesta crisi.  
 
Atès els problemes de pagament de les subvencions i els concerts amb entitats  no lucratives de Serveis 
Socials que el  Consell de Mallorca  té compromeses. 
 
Atès que aquest retard provoca una crisi econòmica de les entitats i que afecta a moltes persones que 
treballen en aquestes entitats i que veuen com s’empitjoren les seves condicions laborals i no tenen un 
horitzó clar.   
 
Atès que en el programa electoral del Partit Popular i en les declaracions successives de la 
PRESIDENTA, Sra. Salom, els serveis socials són una prioritat del seu govern, juntament amb la 
creació de llocs de treball. 
 
Atès que també sembla que s’han paralitzat obres ja  en procés de contractació com les del pavelló de 
la Llar d’Ancians.  
 
Atès que aquesta greu situació no s’havia produït en els darrers anys i que, per tant, provoca una gran 
incertesa respecte dels compromisos d’aquestes entitats amb els usuaris  i els professionals.  
 
Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA proposa pel seu debat al proper 
Ple de la institució la següent MOCIÓ: 
 

1. El Ple del Consell de Mallorca insta l’equip de govern a  elaborar  i posar en marxa de manera 
urgent un pla de pagament dels retards  a les entitats concertades i subvencionades.  

 
2. El Ple del Consell de Mallorca sol·licita que en el termini d’un mes es convoqui el Consell 

Assessor de l’IMAS i es presenti quin serà el pla d’actuacions d’aquest institut pel 2012, ja 
que existeixen molts de rumors que hi hauran retalls a programes essencials que s’estan duent 
a terme. 
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El Sr. GARAU (PSIB-PSOE) manifesta que, en primer lloc, vol fer una consideració 
general: li diu a la Sra. presidenta que té un dilema –que les persones que presideixen 
una institució encara tenen més intens– que és si ha de fer cas al partit o ha de fer cas 
a la institució.  

A la Sra. Salom no li queda més remei, com a presidenta del Consell de Mallorca, que 
fer cas a la institució, prestigiar-la i defensar-la davant qui sigui –creditors, ciutadans, 
classe política, mitjans de comunicació, etc.– i al seu Grup li sembla que, durant 
aquests darrers 3 mesos, la Sra. presidenta s’ha decantat més per fer cas al seu partit i 
a ser obedient a una estratègia del seu partit que no a defensar la institució. 

Ara s’està en una situació econòmica excepcional però també en una situació política 
excepcional perquè hi ha unes eleccions dia 20 de novembre i a l’equip de govern li 
interessa més el discurs electoral de dia 20 de novembre que no el discurs 
institucional. De fet, fan el mateix discurs per tot i és un discurs tan demagògic que 
només volen demostrar l’herència tan nefasta que han rebut a les comunitats, 
ajuntaments i consells que han estat governats pel PSOE però no diuen res de 
l’herència de deute i de baixa credibilitat política i econòmica que tenen molts 
d’ajuntaments i comunitats on fa més 10 o 12 anys que governa el Partit Popular. 

Per tenir una mostra d’això basta mira aquí, a les Illes Balears, el deute per habitant 
que tenen alguns ajuntaments com Llucmajor, Escorca o Calvià. La crisi econòmica 
afecta a tothom –ningú no se’n salva– i ningú no pot sortir tot dient que és el millor, 
que ho ha fet bé i els altres ho fan malament perquè, si vol fer servir aquest argument, 
ha de posar números damunt la taula i els números que dóna el Ministeri d’Economia 
sobre 2010 demostren que, davant la situació de crisi, tothom ha hagut de salvar, com 
ha pogut, els seus pressuposts i fer front als seus deutes. 

Afegeix que avui li ha agradat que la Sra. presidenta hagi parlat en aquest Ple atès que 
li sembla que en tres mesos és la primera vegada que hi dóna la seva opinió. Fins ara 
havia parlat per als mitjans de comunicació i durant la Diada de Mallorca tot dient, de 
manera molt emfàtica, que l’herència que han rebut és fatal. 

En aquest sentit, argumenta que se suposa que el Consell de Mallorca no és del Partit 
Popular sinó de tots els ciutadans i, per tant, l’herència que hi hagi és una herència 
que hauran de gestionar i deixar-la l’any 2015 en millors condicions que l’han 
trobada. 

Tot seguit li planteja si es pot imaginar com era l’herència que va rebre el seu Grup 
l’any 2007 i, per tal que se’n faci una idea, diu que només li’n donarà una dada: a 
l’IMAS, que és la peça fonamental del Consell de Mallorca per nombre de 
treballadors i pel pressupost que té, hi havia 22 milions d’euros de dèficit, tot tenint en 
compte que en 2007 no hi havia crisi però hi havia “Palma Arena”, “Palau de 
Congressos”, etc. No hi havia atur i, en canvi, hi havia molts d’ingressos i l’herència 
que va rebre el seu Grup va ser que, mentre que es feien totes aquestes obres que ha 
esmentat, a l’IMAS no li donaven ni un euro. 

Explica que, per exemple, varen trobar que els llits de la Residència La Bonanova feia 
25 anys que no es canviaven i, per tant, refusa l’argument de les herències per tal de 
culpar l’anterior equip de govern que, per altra banda, des del moment en què entrà al 
govern el Partit Popular, varen posar a la seva disposició els seus coneixements i la 
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seva experiència perquè el problema del Consell de Mallorca és un problema del 
Partit Popular, del PSOE i de tots els mallorquins: està mal finançat. 

Això no és nou. El Consell de Mallorca està mal finançat des de sempre i, per això, 
ara cal cercar-hi una bona solució entre tots però no endossar-li al PSOE les culpes 
quan, potser, les té el Govern de les Illes Balears o el govern de Madrid. 

Tots els membres del Ple, com a consellers, han promès fer complir l’Estatut 
d’Autonomia i fer complir la Constitució i, per tant, estan compromesos amb el 
Consell de Mallorca i, abans de tirar tota aquesta “tinta de calamars” que tiren des de 
fa 3 mesos, la seva responsabilitat era haver-se reunit amb l’anterior equip de govern 
per veure què està passant, quins són els problemes i com es poden solucionar. 

Pel que fa al tema de serveis socials, diu que fa 3 mesos que no saben res sobre els 
serveis socials i totes les informacions que els arriben són informacions negatives. Els 
poden acusar de no haver gestionat bé els pressuposts però han tancat 4 anys amb 
superàvit i han pagat a 15, 20 o 30 dies totes les entitats concertades les quals creu que 
ara fa 4 mesos que no cobren. 

No es tracta només d’aquesta qüestió sinó que n’hi ha d’altres que voldria que li 
explicassin com ara són la renda mínima d’inserció, el servei de drogues –fa esment a 
l’informe que li va deixar sobre la taula a la Sra. Cirer–, el conveni del concert de 
places de discapacitats, una gran quantitat de contractes administratius, tota la reforma 
de la Llar d’Ancians –que varen estar 2 anys fent-ne el projecte i ja hi havia els plecs 
de licitació encaminats–, etc. 

Reconeix que, evidentment, tenen problemes econòmics però ja ho sabia el Partit 
Popular abans atès que, si llegeixen les intervencions del PP en les actes dels darrers 6 
mesos, la crisi econòmica i el finançament de la institució eren els temes que es 
debatien aquí contínuament. 

Recorda que ja ha dit en altres ocasions que els consellers del PP d’aquesta legislatura 
tots són nous i, de vegades, val la pena ser més humil, demanar, informar-se i llavors 
opinar. Creu que respon a una estratègia de campanya electoral el fet que els hagi 
interessat tirar fang damunt els socialistes i damunt l’anterior govern del Consell de 
Mallorca. 

Fa notar que aquest govern no és el mateix que el del Govern balear. El govern del 
Consell de Mallorca és un altre govern i el Partit Popular no ha fet ni cas al Partit 
Socialista. 

A continuació comenta que li agradaria saber quin projectes tenen per complir amb les 
obligacions contractuals amb les entitats socials i també, segons el seu programa 
electoral, què pensen fer per reduir l’índex de pobresa, augmentar el pressupost de 
serveis socials, millorar les infraestructures, fer un gran pacte amb les associacions no 
lucratives, etc. 

Si bé hi ha coses per a les quals es necessiten doblers, n’hi ha d’altres per a les quals 
no s’han de menester doblers i, per exemple, diu que el Consell de Mallorca va fer 
gestions per a la designació de la serra de Tramuntana com a patrimoni de la 
humanitat i això no va tenir un cost excessivament significatiu.  

Amb això vol dir que hi ha coses que es poden fer i, entre d’elles, poden convocar el 
Consell Assessor –que és obligatori convocar-lo cada sis mesos– per discutir tot el 
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que passa a l’IMAS atès que, en cas contrari, l’IMAS esdevé una entitat opaca de la 
qual arriba poca informació al Consell de Mallorca tot i ser la part més gran, que té 
més necessitats de crèdit i té més personal. 

En definitiva, voldria que li oferissin una explicació de com es troba la situació i sobre 
què pensen fer per solucionar una mica aquest estat de paràlisi en el qual sembla ser –i 
si no és així, reconeixerà que s’ha equivocat– que estan els serveis socials del Consell 
de Mallorca. 

La Sra. CAMPOMAR (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) diu que vol 
explicar els motius pels quals el seu Grup està d’acord amb aquesta moció i diu que és 
perquè  ara, en aquests moments, els serveis socials estan en perill de fer una passa 
enrere. 

Actualment, nombroses entitats socials, que conjuntament pateixen endarreriments en 
el pagament de les diferents administracions, es plantegen deixar de prestar algun dels 
serveis perquè han arribat a una situació insostenible. 

La majoria d’aquestes entitats han anat formulant el punt de partida de les iniciatives 
adreçades a famílies afectades per moltes dificultats i, en aquests anys, han aconseguit 
que les seves necessitats es contemplin com un dret que considera ara ha de ser 
irrenunciable. 

Assegura que podrien dir moltes coses al respecte però, sobretot, diria que n’hi ha 3 
que destaquen: Com es pot posar en perill un servei essencial en un societat que 
s’anomena avançada? La segona qüestió és que s’han de demanar si aquest Consell de 
Mallorca serà el responsable de fer tornar enrere drets que s’han anat guanyant, 
legítimament, les persones que ara són majors, els dependents, els menors que 
necessiten emparament institucional per poder-se inserir en la societat, els 
discapacitats, les persones amb malalties mentals, les seves famílies i, en definitiva, 
les persones en un estat de vulnerabilitat social, estat que cal recordar que pot patir 
qualsevol persona, en qualsevol moment. 

A més a més, moltes d’aquestes entitats en realitat estan fent un treball que les 
administracions haurien de fer i que, per tant, en certa manera se’n veuen 
descarregades per la seva tasca. 

Per això, finalment assenyala que és lògic que els ciutadans es demanin si, en un 
moment tan crític, els polítics són capaços de tirar endavant projectes milionaris com 
el Palau de Congressos i no sabran o no voldran trobar solucions per situar la 
prestació social al mateix nivell d’altres serveis, com són la sanitat i l’educació, que 
han de constituir el dret bàsic i irrenunciable de la veritable ciutadania. 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) li diu al Sr. Garau que, amb 
disgust, li ha sorprès la seva intervenció i matisa que tenia un gran concepte d’ell i ara 
en té un altre concepte, en un altre àmbit. 

Considera que ha fet una arenga política de nivell, sobretot en un període preelectoral 
com en el que s’està ara, que creu que sabran apreciar molt bé els seus companys –i 
possiblement els seus electors– però que ella, que és ara la presidenta de l’IMAS, li ha 
de dir que troba que aquests arguments, dins el context d’aquesta moció, estan fora de 
lloc i, per això, li ha sorprès negativament la seva intervenció. 
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Reitera que dins un context polític, en període preelectoral, el seu discurs pot estar bé 
però no és l’objecte d’aquest Ple. El Sr. Garau es queixa que en 3 mesos no s’ha parlat 
de serveis socials i ara, que era un bon moment per fer-ho, l’ha desaprofitat tot parlant 
de qüestions generals que són molt interessants però que no estan relacionades amb el 
tema que ara els ocupa i, per això, li fa saber que li sabut greu sentir-lo en aquest to 
atès que esperava un altre tipus d’intervenció i més quan el Sr. Garau reconeix que 
l’IMAS és la peça fonamental del Consell de Mallorca però, tot i ser la peça clau, li ha 
dedicat devers mig minut dels cinc minuts que emprat en la seva intervenció. 

Abans d’entrar a respondre, anuncia que posarà damunt la taula una sèrie de 
consideracions a mode de preàmbul i comenta que moltes de les coses que ha dit el 
vicepresident les podria subscriure perquè, en molts de casos, els altres departaments 
del Consell de Mallorca es troben amb situacions semblants encara que dins distints 
àmbits de responsabilitat. 

Li agraeix a la Sra. Campomar i al Sr. Garau que hagin intervengut en aquest tema, un 
tema important i d’actualitat malauradament surti en els mitjans de comunicació en 
uns termes que no agraden a ningú. Les notícies que surten de segons quin tipus de 
manifestacions creu que no són del gust de cap dels membres de les formacions 
polítiques del Consell de Mallorca ni de cap dels membres que conformen la societat 
mallorquina. 

Es diuen moltes coses i, per tant, creu que és un bon moment per puntualitzar-ne 
algunes sempre amb molta lleialtat cap al Sr. Garau i cap allò que ha representat però 
també amb molta responsabilitat –sense parlar d’herències ni culpables– i parlar 
d’unes temes que són de domini públic i que considera que el seu punt de vista també 
l’han d’escoltar. 

El Grup Socialista s’ha instal·lat en 3 idees bàsiques que avui no les ha reforçades 
perquè ha parlat d’altres qüestions. La primera ja l’han dita abans, la varen dir durant 
la campanya i ara a nivell nacional, la reafirmen en la roda de premsa que va fer el Sr. 
Garau amb l’expresidenta, Sra. Armengol, sobre els 100 dies de govern i és la idea 
que el govern del Partit Popular retalla els serveis socials. Reitera que el PSOE s’ha 
instal·lat en aquesta idea que no és certa però que, a força de repetir-la, potser 
aconseguiran que cali en la societat. 

Una altra idea és que vivim una situació de crisi que també hi era durant la legislatura 
anterior però volen fer veure que abans ho feien molt bé i, per contra, ara el govern 
del Partit Popular ho fa molt malament i que en 3 mesos s’ha carregat una gestió 
espectacular de 4 anys de superar obstacles, dificultats, crisis de governs autonòmics i 
govern central, etc. Aquesta idea la repeteixen contínuament i, per ventura, a força de 
repetir-la també intentaran que cali. 

Llavors una altra idea que també s’ha sentit molt avui és que el Partit Popular no és 
reivindicatiu i no sap exigir al Govern de les Illes Balears el deute que té amb el 
Consell de Mallorca. 

Totes aquestes idees les varen reforçar en la roda de premsa que va fer el Sr. Garau 
juntament amb l’expresidenta, Sra. Armengol i fa notar que ella va agafar un teletip 
d’EFE, que sembla més asèptic i objectiu, que deia literalment: “La situación insular, 
desde que el PP ha llegado, es que ha llevado a cabo una política de recortes 

sociales. Una política exclusívamente basada en recortes sociales en términos 
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amplios. Estos 100 días de recortes sociales van a tener efectos perniciosos para el 

presente y futuro de la isla”. 

Aquestes manifestacions s’han de concretar i el Sr. Garau, que coneix millor que 
ningú l’IMAS, hauria de concretar aquestes afirmacions i dir exactament quines 
places han reduït, quin consens han suprimit, quines entitats de menors o de majors 
s’han vist afectades, si s’ha tancat la Residència de La Bonanova, la Llar d’Ancians o 
Ca l’Ardiaca, si han deixat de concertar amb Amadiba o amb Intress, etc.  

Reitera que les afirmacions s’han de concretar perquè si han reduït tant –“recortes 
sociales en términos amplios”–, aquests retalls s’han de conèixer i els han de poder 
detallar. Tot seguit li demana si han deixat de pagar RMI o si han deixat de signar, 
amb els ajuntaments, tots els convenis de Pla de Prestacions Bàsiques, etc., perquè 
ella, almanco, no n’és conscient i veu que tot això ho han anat fent mentre que, per 
altra banda, el Sr. Garau afirma, amb contundència, que han duit a terme una política 
de retalls socials que potser el PP ho ha fet de forma inconscient, sense adonar-se’n, i 
el Sr. Garau ho veu molt clarament. 

L’IMAS, a més de ser una peça molt important, treballa amb moltes persones que es 
concreten en places, concerts, compromisos econòmics, etc. i, per això, voldria que li 
digués què han retallat.  

Tot i això, li reconeix –cosa que no ha fet al començament de la intervenció– un retard 
en el pagament però això és molt distint a dir que no han pagat res, cosa que nega 
rotundament. Insisteix en reconèixer un retard en el pagament –aquí i on sigui– però 
refusa que hi hagi hagut cap retall i que no s’hagi pagat, durant tots aquests mesos, a 
ningú. 

Sobre el comentari que no són reivindicatius, comenta que això s’ha dit aquí i que el 
Sr. Garau també va enviar un escrit, molt amigable, a moltes entitats per tal de posar-
se a la seva disposició i per fer una mica de crítica en el primer dia que estrenaren el 
càrrec de l’oposició. En aquell escrit adreçat a totes les entitats deia, sobre el Partit 
Popular, que “No volen pressionar el govern perquè compleixi les seves 

responsabilitats envers el Consell de Mallorca. Com sabeu, nosaltres vàrem gestionar 

la institució en situació de crisi. Els actuals membres del Consell de Mallorca diuen 

que no tenen liquiditat i no volen pressionar el govern.” 

En aquest sentit, li diu que no sap què hi feia ell ni quines relacions tenia però sí sap 
què hi ha fet ella juntament amb la consellera d’Hisenda i Funció Pública i la 
presidenta: han exhaurit moltes vies, a través de moltes converses a nivell de 
conselleries i de direccions generals, i no ho han fet només una vegada sinó vàries 
vegades fins que els varen dir que anassin un escaló més amunt, és a dir, al 
vicepresident econòmic i al president. 

Així doncs, varen arribar al vicepresident econòmic però no li varen poder reivindicar 
cap deute. La primera reivindicació que varen haver de fer no va ser parlar de quan 
pagarien el deute pendent sinó que la primera reinvidicació va ser quan s’estaria en 
disposició de signar els convenis que reconeguin el deute que, amb posterioritat a la 
signatura del conveni de 2011, tendran amb el Consell de Mallorca. 

Remarca que aquesta fou la primera gestió i puntualitza que no varen poder demanar 
què passava amb el deute perquè el Govern de les Illes Balears no devia res al Consell 
de Mallorca atès que no hi havia cap conveni de 2011 signat. 
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Reconeix que aquests convenis se solien signar a finals d’anys però, quan el Sr. Garau 
els retreu que no reivindiquen, també haurien d’especificar que la gent de serveis 
socials no pot reivindicar res perquè el mes de juny, quan se n’anà l’anterior equip de 
govern, no va deixar cap conveni signat i, per tant, la primera reinvidicació al 
vicepresident econòmic –i més endavant al president també– va ser sol·licitar dia i 
hora per signar el conveni de 2011 perquè, com sap el Sr. Garau, l’IMAS ja ha anat 
pagant els doblers. 

La resposta va ser que era un poc complicat perquè no hi havia partida pressupostària 
i, per tant, no hi havia reserva de crèdit. En l’Administració, per tal de fer les coses 
ben fetes i signar un conveni, hi ha d’haver una reserva de crèdit i una partida 
pressupostària. 

No obstant això, no hi han de passar pena perquè hi continuen fent passes i està 
pràcticament convençuda que signaran els convenis abans d’acabar l’any perquè, en 
cas contrari, els problemes que es causaran a la Intervenció i al Consell de Mallorca 
en general seran de pronòstic. 

La situació actual, que el Sr. Garau reconeix que és de crisi però li parla d’obres i 
d’infraestructures, els ha abocat a prendre la decisió que segons quines coses no es 
poden fer ara. Comenta que el pavelló C de la residència és importantíssim i farà que 
quedi una residència modèlica. Tot i haver de tenir la tendència a tenir residències 
modèliques amb unes habitacions modèliques, la primera pregunta que va fer, davant 
unes obres d’1,3 milions d’euros en dues anualitats, era si l’edifici queia i era 
imprescindible fer la reforma estructural d’aquest pavelló. Com que no és així sinó 
que es tracta un condicionament per millorar-lo, doncs l’han aturat perquè no el poden 
fer. 

El Sr. Garau assegura que era conscient de la situació de crisi però dubta de fins a 
quin punt ho era atès que és obvi que aquestes obres no les poden escometre ara i el 
Sr. Garau tampoc no devia poder-les escometre amb garanties de poder pagar després 
l’1,3 milions d’euros. Fer-ho, ho poden fer però llavors ho han de pagar i l’equip de 
govern considera prioritari pagar altres deutes que té el Consell de Mallorca –algunes 
heretades i d’altres generades per l’activitat de l’actual equip de govern– abans de 
pagar això. 

Un altre exemple de la seva gestió de la crisi és que també tenen –no n’han parlat però 
algun dia sortirà el tema– el famós tema de l’edifici administratiu per al personal de 
Menors. Hi ha un concurs preciós, que hauran de resoldre i pagar els 36.000 euros de 
premis i ho hauran de fer per tal d’evitar recursos del Col·legi Oficial d’Arquitectes o 
dels concursants, per fer una seu administrativa per al personal de Menors i no per fer 
un centre per atendre menors. 

Considera que tal vegada el personal no està molt ample o molt còmode però està 
dignament en l’edifici de l’IMAS i insisteix que pagaran els doblers dels premis però 
que no podran tirar endavant el projecte perquè, si les obres valen 2 o 3 milions 
d’euros, no les podran pagar. 

Ressenya que aquestes eren prioritats del Sr. Garau que reconeix que ella, en la seva 
presa de decisions que segurament ell no compartirà, les ha hagut de deixar un poc 
aparcades perquè no les poden tirar endavant però el Sr. Garau sí que les tenia en 
marxa. 
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El Partit Popular va arribar al Consell de Mallorca dia 27 de juny de 2011. Es varen 
reunir amb l’anterior equip de govern i, cosa que li ha reconegut i torna a reconèixer, 
varen ser molt agradables i molt cordials pel que fa al traspàs de poders. Més tard, 
quan el mes de juliol es va configurar l’equip de govern i és a partir d’aquí que 
comencen a fer-hi feina. 

Per molt malament que ho hagin fet –ella defensa tot el contrari–, és impossible que 
certes situacions generades amb entitats puguin haver ocorregut en aquests 3 mesos. 
Hi ha entitats que parlen de fer un ERO i un ERO en un empresa o en una entitat no es 
genera en 3 mesos sinó que és una situació arrossegada d’un o dos anys enrere. 
Remarca que, per molt que s’haguessin esforçat en fer-ho malament, és pràcticament 
impossible arribar al punt de dificultats que s’està passat ara. 

En quant a l’esment sobre impagaments o dificultat de pagament a les entitat 
col·laboradores, diu que li afegiria un punt perquè considera incompleta la proposta 
del Sr. Garau: hi falten els proveïdors ordinaris del Consell, que també s’han de tenir 
en compte. I no parla de la tinta del tòner o de qui els subministra els folis, perquè 
poden reciclar paper i poden passar, sinó que els proveïdors ordinaris del Consell de 
Mallorca inclouen els d’alimentació a les residències i comencen a tenir certes 
“amenaces” que el pa no se servirà o que l’oli a sa Pobla tampoc ja no arriba. Això és 
molt i molt preocupant. A tot això s’han d’afegir els reconeixements extrajudicials de 
crèdit de factures desde 2007. 

Tot seguit parla de la llista de proveïdors ordinaris que té davant i que fa palès que a 
l’IMAS, des del mes de gener, no han cobrat i són uns pagament que també els han de 
gestionar. Tot això ho diu perquè, si han de parlar de serveis socials, n’han de parlar 
de tot i no ho fa amb la intenció d’acusar-lo de res. Simplement parla de la situació. 

Assenyala que també tenen un altre deute amb entitats i diu que el tema de les 
subvencions nominatives, com deia el vicepresident, és una cosa generalitzada. Les de 
l’IMAS tenen un agreujant encara que no les qüestiona ni en qüestiona els imports i, 
de fet, estan mirant amb la Intervenció General per veure com les poden solucionar. 

Són 15 subvencions nominatives per un import total de gairebé 1 milió d’euros. N’hi 
ha una de 40.000 euros a Aspanob que està conforme però la resta tenen informe de 
disconformitat d’Intervenció. 

Assegura que farà tot allò que sigui possible per solucionar aquest tema atès que és la 
seva responsabilitat i amb l’explicació donarà no li retreu res al Sr. Garau sinó que 
simplement l’informa de la situació perquè, a més a més, tots els presents, que veuen 
amb preocupació com està el tema de serveis socials i perquè hi ha certes 
manifestacions al carrer, siguin conscients de la situació real. 

Abans això ho arreglaven d’una manera un poc bèstia però ella no vol sotmetre la 
presidenta a fer allò que l’anterior equip govern feia fer a la seva presidenta, és a dir, 
resoldre els informes de disconformitat amb un vistiplau de la presidenta de manera 
que, ella tota sola, obvia un informe d’Intervenció. 

En aquest sentit, fa notar que per a ella els serveis de la casa –Secretaria General i 
Intervenció General– són sagrats com així ho han estat per totes les institucions on 
ella ha estat i li sembla inconcebible que s’obligui una presidenta a fer aquest tràmit. 
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Diu que ja veuran com solucionen el tema i que, potser, el duran a Ple i llavors veuran 
quina és l’actitud del PSOE, és a dir, si donaran suport al fet que aquestes 
subvencions es puguin tirar endavant. 

El seu Grup, davant la situació que s’ha trobat, va pagar el mes de juliol restes que 
quedaven de març i abril; el mes d’agost varen pagar unes poques factures que 
quedaven de març i abril relatives a gent gran per un total de 2.680.000 euros, en 
concerts. Reitera que duen retards en els pagaments però afronten els pagaments de 
concerts i convenis que tenen amb les entitats. 

El mes de setembre varen pagar 3.027.000 euros i en el mes d’octubre està previst que 
es torni a fer un pagament a entitats de 3.100.000 euros. Aquesta és la situació dels 
pagaments i això sense contar com ho aconsegueixen amb anades i vengudes a 
Tresoreria. Destaca que, contràriament a allò que deia el Sr. Alemany que costa molt 
tramitar les coses al Consell de Mallorca, a l’IMAS la tramitació es fa molt bé encara 
que la manca de liquiditat fa difícil el pagament però vol deixar clar que tot està molt 
ben tramitat. 

Ara vol donar les gràcies a la conselleria d’Hisenda i Funció Pública per les dues 
ajudes financeres que tendran (la del crèdit ICO i la de les confirmacions) que 
imagina que els permetran fer front no al pagament mensual però sí a una part del 
deute que hi ha acumulat. 

En referència al Consell Assessor, explica que és cert el que diu el Sr. Garau i que és 
responsabilitat seva el fet d’anar endarrerits en la renovació i el canvi dels membres. 
Tot i això, fa constar que la darrera reunió del Consell Assessor es va celebrar el 
passat mes de novembre de 2010 i creu que el Sr. Garau, abans d’anar-se’n, n’hagués 
pogut celebrar una altra que a ella li hagués permès acomplir el compromís de 
celebrar dues reunions anuals a més d’anar-li millor el fet de tenir una acta més recent 
i no aquesta de novembre de 2010. 

Malgrat això, es compromet que, tot d’una que tenguin un calendari de pagament de 
les institucions de les quals el Consell de Mallorca rep doblers, l’IMAS farà 
automàticament el seu calendari de pagaments i, de la mateixa manera que en tendran 
informació les entitats, es compromet a informar el Sr. Garau. 

Per concloure li diu al Sr. Garau que igualment es compromet que, quan es canviï la 
composició del Consell Assessor, també estarà puntualment informat. 

La Sra. CAMPOMAR agraeix a la Sra. Cirer la informació que ha aportat i li retreu 
que duu 20 minuts d’intervenció dels quals 5 els ha dedicat a contestar el seu Grup a 
més de considerar que la intervenció ha estat també una arenga pel sentit del debat. 

Per altra banda, es mostra contenta pel fet que no s’esperi que hi hagi manifestacions 
de les entitats davant el Consell de Mallorca per tal de demanar que s’agilitin els 
pagaments. 

El Sr. GARAU li diu a la Sra. Cirer que li sap greu que l’hagi feta rebaixar el seu 
nivell d’apreciació cap a ell i no tot el contrari. 

Assegura que segueix pensant que la Sra. Cirer traurà els temes endavant però, al 
mateix temps, el seu paper és donar un toc d’atenció respecte de les coses que li ha 
comentat en la primera intervenció. 
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L’única manera que els serveis socials d’aquest Consell de Mallorca funcionin és que 
la Sra. presidenta del Consell de Mallorca i el Sr. president del Govern de les Illes 
Balears arribin a un acord ferm per a tota la legislatura. En cas contrari, no se’n 
sortiran i serà un calvari. 

Recorda que l’expresidenta, Sra. Armengol, juntament amb el Sr. Antich i els altres 
consells, varen arribar a un acord en el sentit que no podien deixar funcionar els 
serveis socials del Consell de Mallorca d’aquesta manera i, per això, bona part de la 
bestreta dels 37,5 milions d’euros anava dirigida a serveis socials. 

Reconeix que hi ha moltes coses pendents de 2011 per una qüestió de pressuposts i 
per una qüestió de gestió econòmica i financera de les dues institucions, el  Consell de 
Mallorca i el Govern de les Illes Balears, i també perquè el Partit Popular va posar 
molt difícil el poder aprovar un pressupost. 

Per tant, només amb un acord institucional fort –que espera que la Sra. Cirer i la Sra. 
Salom facin les gestions per aconseguir-lo– els serveis socials d’aquesta institució es 
podran mantenir dignament perquè ja veuran que hi ha quantitat de coses que es 
pogueren arribar a fer i que estan pendents com, per exemple, tota la rehabilitació de 
la residència de la Llar d’Ancians, que és una residència de fa 30 anys i que està en 
molt males condicions. 

Si bé la Sra. Cirer diu que el pavelló C de la Llar d’Ancians no cau, es pot rehabilitar 
perquè tota la primera planta està inhabilitada, hi ha habitacions de 12m2 on viuen 
residents i demana a quina altra residència de Mallorca viuen els residents en 
habitacions de 12m2. Això el va indignar a ell des del primer dia i no va aconseguir 
solucionar-ho però almanco sí va posar en marxa la rehabilitació de l’edifici, 
rehabilitació que ara està aturada. 

Sobre el tema de Menors, diu que la Sra. Cirer sap que els xibius de l’IMAS, on es 
gestiona el Servei d’Exclusió Social i Projecte Home, s’han d’esbucar perquè els 
serveis es traslladen a un altre edifici del carrer General Riera. 

A aquell espai li havien de donar, per tant, una finalitat i imagina que la Sra. Cirer 
haurà vist que tot allò relacionat amb el Servei d’Acolliment de Famílies, que vénen 
amb problemes com separacions i situacions d’emergència, s’atenen bastant malament 
en l’edifici de l’IMAS. 

Així doncs, el nou edifici no era únicament per al serveis administratius de Menors 
sinó que també era per traslladar-hi tots els serveis d’acollida a famílies en procés de 
separació, maltractaments, etc. 

No nega la bona voluntat que el PP pugui tenir envers els serveis socials però vol fer 
constar que la mateixa dificultat que el seu Grup va tenir durant 4 anys la tendrà el PP 
o fins i tot més i, si no hi fan un esforç extraordinari, no se’n sortiran. 

Remarca que el Partit Socialista, pel que fa l’IMAS, va aconseguir a poc a poc poder 
pagar al dia, fer obres i reduir subvencions nominatives. Puntualitza que l’any 2007 hi 
havia 30 subvencions nominatives, per import de 3,5 milions d’euros, i varen acabar 
la legislatura amb 15 subvencions nominatives per un valor de 900.000 euros. No 
varen solucionar-ho tot però ho varen millorar bastant. 

Comenta que, per exemple, hi ha una subvenció nominativa a Càritas de 252.000 
euros i demana si no li donaran aquests doblers a Càritas i planteja que l’única manera 
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que els hi puguin donar és que la presidenta firmi atès que Intervenció no hi farà un 
informe favorable. De fet, no l’hi ha fet mai i l’anterior equip de govern ha estat 2 o 3 
anys mirant la manera de solucionar aquest problema amb Càritas però no hi varen 
trobar la solució. Tant de bo la Sra. Cirer la trobi. 

El mateix cas d’aquesta subvenció és extrapolable a totes les subvencions nominatives 
que donen a l’IMAS perquè totes es donen a entitats que, pràcticament, no n’hi ha 
d’altres que facin la seva feina i no tenen amb qui competir. A més a més, són 
institucions de declarada solvència social i que no poden concursar per moltíssimes 
raons. 

A continuació es mostra content pel fet que facin un pla de pagaments i que acceptin 
el fet que, per seguir “tripulant aquest vaixell”, doncs s’han d’endeutar. Al seu Grup 
l’han atacat molt per endeutar-se però s’ha de fer perquè no hi ha altra sortida i bo 
seria que el PP trobàs una solució per gestionar aquest “vaixell” sense endeutament, 
sense confirmacions, sense crèdits ICO i sense estirar del Govern de les Illes Balears i 
de qui sigui. 

Imagina que tendran per ocasions per parlar-ne i, per això, ja tornaran a xerrar de les 
dificultats de manejar aquesta institució, pel seu gran pressupost, perquè té molts de 
serveis i està sotmesa al finançament del Govern de les Illes Balears i del govern de 
Madrid. Aquest problema existirà fins que no es pacti una nova llei de finançament 
que és allò que seu Grup li demana al PP fer conjuntament atès que, en cas contrari, 
no es farà. 

Diu que és cert que el Consell Assessor no s’havia convocat quan s’havia d’haver 
convocat, és a dir, en el mes d’abril o maig i no ho feren perquè estaven damunt les 
eleccions i perquè el Govern de les Illes Balears, l’Ajuntament de Palma i el Consell 
de Mallorca es reunien cada sis mesos –pràctica que li recomana a la Sra. Cirer que 
continuï fent– a Sa Nostra i tots els responsables polítics passaven comptes davant 
tots els directors de serveis concertats i no concertats. 

Això vol dir que acabaven de tenir un reunió el mes d’abril i varen pensar que el 
Consell Assessor no afegia cap tipus de valor atesa la situació preelectoral en què 
estaven. 

Tot seguit li recomana a la Sra. Cirer que convoqui el Consell Assessor, que expliqui 
els seus plans a totes les entitats i, amb els representants sindicals i els representants 
dels partits polítics, trobar-hi solucions. 

Assegura que, en aquest sentit, ell sempre estarà amb una actitud positiva però, alhora, 
l’haurà de permetre que digui que, durant aquest tres mesos, s’està inflant tota una 
sèrie d’arguments i posant tinta damunt uns altres i això li fa creure que ho fan només 
per una qüestió electoral. 

Per això, li sap greu que, de vegades, les institucions es facin servir per a qüestions 
electorals i aquesta idea ha estat la que ha defensat en la seva primera intervenció. 

La Sra. CIRER diu que creu que tots aquí tenen bona voluntat però amb bona voluntat 
no aniran enlloc en cap dels departaments del Consell de Mallorca dels quals són 
responsables i molt manco –com diu el Sr. Garau sobre un esforç extraordinari– en 
temes de benestar social. 
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Imagina, com ja ha dit, que tots tenen bona voluntat però creu que hi han fer alguna 
cosa més que és el que al Grup Socialista li costa més reconèixer i segueix instal·lat en 
la qüestió de l’electoralisme quan considera que, ni per part de la presidenta ni per 
part seva que està al front de Benestar Social, no han fet en aquests tres mesos 
electoralisme perquè no és la seva manera d’actuar, ni ho ha estat ni ho serà. 

Reitera el compromís de la institució –de la presidenta, de tot l’equip de govern i de 
tots els consellers del Partit Popular– envers el tema de benestar social i que faran tot 
l’esforç que s’hagi de fer i molt més. Per això, li dol que el Sr. Garau s’instal·li en una 
sèrie de coses que no són certes i no sigui capaç, després de la seva explicació, de 
poder rectificar. 

El Grup Socialista s’instal·la en l’argument que el Partit Popular retalla però el Sr. 
Garau sap que no és cert, sap que fan tot allò que sigui possible i més per prestar tots 
els serveis que els varen deixar encaminats. Remarca que tot això està en marxa i, per 
tant, els retreu que s’instal·lin en l’electoralisme, les retallades, que estan en perill els 
serveis socials, que el PP prioritza altres coses, etc. 

Refusa que faci ús d’aquest discurs perquè xoca amb les paraules del Sr. Garau en el 
sentit de parlar en positiu d’aquest tema i assenyala que quan facin un mal ús d’aquest 
tema, quan no compleixen allò que els pertoca, doncs llavors els ho diguin i aleshores, 
potser, hauran d’acotar el cap encara que espera que no sigui així. Mentrestant, no vol 
que s’instal·li en una cosa que no és veritat. 

Recorda que ella li ha mostrat els papers que recullen els pagaments i reconeix que 
potser pagaven millor que no es paga ara però els insta a demanar al proveïdors de pa 
a la Llar del Ancians des de quan li deuen la factura del pa o al director provincial de 
Correus que fa poc la telefonar per avisar-la que tallaven el servei de Correus tot i que 
la xifra que li deuen, comparada amb altres, és una quantitat ridícula dins el muntant 
de deutes de l’IMAS. 

Assegura que no li retraurà res i no sortirà a parlar malament d’ell ni li’n donarà les 
culpes sinó que, simplement, el tema ha sortit al Ple i ella s’ha limitat a explicar la 
situació i reitera que ella no ho farà perquè no és el seu talant ni és la responsabilitat 
que li han conferit la presidenta i l’equip de govern i que esperen d’ella els ciutadans 
de Mallorca.  

La confrontació no és el seu estil però tampoc no vol que el Sr. Garau s’instal·li en 
aquestes mentides perquè així no aniran enlloc. El Sr. Garau va tenir les dificultats 
que va tenir en la seva gestió i ho va fer tant bé com va saber i el PP segueix amb 
aquesta gestió i, per això, no troba encertat l’enviament d’aquestes cartes tot dient que 
la situació és difícil però no tant com per suspendre pagaments i inversions durant tant 
de temps. 

Observa, en aquest sentit, que el retard màxim que ella pot dur en el pagament de 
factures és de 3 mesos mentre que el Sr. Garau, amb certs proveïdors, acumulava un 
retard de 6 mesos. Malgrat això, el Sr. Garau plasma per escrit aquest deute però 
només pel que fa a entitat concertades i no parla d’altres deutes que també generaran 
problemes. 

Per acabar, ofereix la seva lleialtat i li demana al Sr. Garau la seva així com la 
col·laboració i, sobretot, reitera el compromís de l’equip de govern, del Partit Popular 
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i de tots els membres del seu Grup per lluitar, amb totes les seves energies, per 
mantenir el nivell de prestacions dels serveis socials de Mallorca. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per tretze vots a favor (PSIB-PSOE i PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca), cap abstenció i desset vots en contra (PP). 
 
 
PUNT 15. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES SOBRE UN 
PLA DE COBRAMENT DEL DEUTE I DE PAGAMENT DE LES 
OBLIGACIONS DEL CONSELL DE MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Atès que una font important d’ingressos del pressupost del Consell de Mallorca és aportada a través 
dels pressuposts del Govern de les Illes Balears, els quals serveixen per cobrir necessitats socials, 
ajudes als Ajuntaments, prestacions socioeconòmiques i altres conceptes que incideixen en la millora 
de la qualitat de vida dels ciutadans de Mallorca. 

Atès que per part del Govern de les Illes Balears s’està incomplint la normativa en règim de morositat, 
que obliga al pagament dels deutes en una mitja de 60 dies des de data factura o compromís. 

Atès les necessitats dels proveïdors i creditors del Consell de Mallorca que, degut al deute del Govern, 
no es pot atendre els compromisos de pagament. 

Atès que en la conjuntura de crisi financera que estam patint el fet de no poder atendre aquests 
compromisos suposa un perjudici d’imatge i financer tant per a la institució com per els perjudicats.  

Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA proposa pel seu debat al proper 
Ple de la institució la següent  MOCIÓ 

1.- El Ple del Consell de Mallorca acorda exigir un pla de cobrament de tot el deute que el Govern de 
les Illes Balears té pendent amb el Consell. 
 

2.- El Ple del Consell de Mallorca acorda demanar al Govern de les Illes Balears que mantingui el 
concepte i quantia de la bestreta fins que s’aprovi una nova llei de finançament. 

 
La PRESIDENTA, abans d’iniciar la discussió d’aquest punt, demana a les senyores 
conselleres i als senyors consellers que intentin ser més breus en les seves 
intervencions. 

Tot seguit, dóna la paraula al Sr. Antoni Alemany. 

El Sr. ALEMANY (PSIB-PSOE) inicia la seva intervenció. 

Es mostra convençut que hi ha una estratègia electoral i que a partir del dia 20 de 
novembre aquesta estratègia canviarà. Diu que se n’alegra, perquè a partir d’aquesta 
data ja se començarà a governar i es deixaran de banda totes les “històries” que 
actualment són habituals.  

Lamenta que es tracti d’una estratègia que s’aplica arreu de tot l’Estat espanyol. Fa 
notar que el Partit Popular utilitza els mateixos arguments a totes les comunitats 
autònomes i que una simple observació a la premsa de diferents ciutats d’Espanya 
deixa ben clar que empren les mateixes expressions, les mateixes paraules. 
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Diu que és prou clar que el volen “vendre” és que els socialistes no en saben, de 
governar, i que a Espanya qui ho ha de fer és el PP. 

Reconeix que és una estratègia encertada, i que els funciona. Tot i això, és obvi que 
no deu ser tan certa, atès que coneix el funcionament d’institucions governades pel PP 
que estan pitjor que altres institucions que han estat governades pel PSOE.  

Comenta que ell s’havia fet una llista dels ajuntaments de Mallorca, classificats 
d’acord al seu endeutament i del tancament del seu pressupost anual amb dèficit. 
Assegura que la té, però no en donarà detalls, atès que en un punt anterior ja s’ha fet.  

Fa avinent, tot i això, que els ajuntaments governats pel PP encapçalen la llista dels 
més endeutats i deficitaris. 

Puntualitza que és cert que Santanyí no està a la llista dels més endeutats, però com  
exemples similars cita Felanitx i Llucmajor, que sí que ho estan. 

A continuació explica que a l’hora de preparar la moció tenia la intenció d’exigir al 
PP el compliment de les mocions aprovades pel Ple, però va veure que seria massa 
llarga, atès que s’havien de revisar massa temes. Per aquesta raó es va decidir per 
concretar-ne una, que havia presentat el PP i que se va aprovar per unanimitat. 
Adverteix que la va copiar literalment amb el sistema de tallar i aferrar i que 
únicament n’ha canviat un punt dels acords, que serà el que donarà ocasió al PP de 
diferenciar el sentit del seu vot. 

A continuació llegeix íntegrament el text de la moció que se presenta, i fa notar el 
canvi introduït en el sentit de substituir, en primer lloc  “el PP proposa al Ple...” per 
“el PSOE proposa al Ple... ” i en segon lloc que ha afegit el segon punt per demanar 
que se mantengui la bestreta, atès que és una qüestió de voluntat política.  

Diu que tot i que no pot precisar la data en què el PP va presentar l’esmentada moció, 
és clar que pertany ja a un moment de crisi econòmica, com es desprèn de la pròpia 
redacció quan parla de “la conjuntura de crisi financera que estam patint”. 

Reitera que el PSOE va votar a favor i que va començar a fer gestions en el sentit que 
demanava la moció del PP. 

Per acabar, reitera també la petició al PP de complir l’esmentat acord de Ple. Fa notar 
que per si n’existia algun dubte, l’han fet nou i el tornen a presentar al Ple d’avui.  

La Sra. CAMPOMAR (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) intervé tot seguit. 

Anuncia que el seu Grup polític fa costat a la moció. Recorda que fa tres mesos que 
demanen que s’elabori aquest Pla de cobrament del deute i de pagament de les 
obligacions del Consell de Mallorca.  

Fa notar que el propi PP ha reconegut que si el Govern balear pagàs el que deu al 
Consell de Mallorca, aquesta institució no tendria problemes financers. Comenta 
també que a partir d’aquest Pla de cobrament, també se’n podria elaborar un altre de 
pagament als proveïdors i s’evitarien els tipus de préstecs que s’han aprovat al punt 6, 
amb uns interessos tan elevats que escarrufen, certament. Fa avinent que amb aquesta 
quantitat de 2 M€ que s’hauran de pagar per interessos el Consell de Mallorca podria 
fer moltes altres coses.  
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Demana a la Sra. Presidenta que no continuï amb aquest silenci i exigeixi allò que li 
pertoca a la gent de Mallorca. Li adverteix que si no ho fa abocarà la institució a la 
necessitat d’haver de fer encara més préstecs innecessaris, la qual cosa obligarà la 
ciutadania de Mallorca a pagar uns interessos bancaris desproporcionats, que no 
pertocaria pagar. 

Recorda també que la Presidenta, el passat mes d’agost, mantenia com un problema 
important el deute de 240 M€ del Govern balear al Consell de Mallorca. A més, la 
Sra. Roig hi va afegir que el 53% del pressupost del Consell de Mallorca depèn del 
Govern balear i que la realitat és que el Govern balear ha perdut els ingressos mentre 
que el Consell de Mallorca ha continuat gastant doblers.  

Opina que es tracta de justificacions sobre el motiu pel qual el Sr. Bauzá, president del 
Govern balear, no paga encara al Consell de Mallorca allò que li pertoca. 

Assenyala que ja fa dos mesos que es va publicar en la premsa que s’havien reunit  
amb el vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació del Govern 
balear, el Sr. Ignasi Aguiló i que aquest es va comprometre a fer front al deute que 
manté amb el  Consell de Mallorca, però sense esmentar en cap moment la quantia del 
deute ni precisar tampoc la data de la possible liquidació. 

Fa notar que ja han transcorregut dos mesos i que aquesta hauria d’haver estat una 
prioritat. 

Demana que li diguin quan s’han tornat a reunir per tractar i planificar aquests 
pagaments i quines actuacions han duit a terme fins ara per arreglar aquesta situació.  

També vol saber si consideren o no prioritari aquest deute de 240 M € per poder fer 
feina. Fa avinent que fins ara el PP ha considerat més prioritari tancar la Ràdio i 
Televisió de Mallorca (RTVM) i també eliminar les subvencions de cultura; per això 
sí que s’han posat a fer feina. Observa que potser és perquè és més fàcil trepitjar els 
més febles que enfrontar-se als que són més grans.  

Pel que fa a la bestreta a compte de la reforma de la Llei de finançament dels consells 
insulars, recorda que s’havia acordat que el Consell de Mallorca rebria una bestreta 
anual de 37,5 M€ –que va rebre durant els anys 2009 i 2010.  

En aquest moment li indiquen que no és així, que no s’ha rebut, i ella interromp la 
intervenció i demana disculpes. Mentrestant, s’escolta un murmuri indesxifrable de 
comentaris diversos procedents de la bancada del PP i del PSOE. Tot seguit, la Sra. 
Campomar rebat els comentaris amb l’afirmació que aquestes partides constaven als 
pressuposts dels anys 2009 i 2010 del Govern balear, per la qual es pot exigir al 
Govern balear el pagament d’aquest deute.  

Assenyala que la versió del Govern balear és que dins l’any 2011 no es pot fer perquè 
els pressuposts són prorrogats i la lletra petita no se prorroga, sinó únicament les 
xifres; aquesta és la informació que en té. 

Tot i això, fa notar a l’equip de govern que té majoria parlamentària, raó per la qual si 
s’ha d’exigir al Govern balear que aprovi els pressuposts de 2011 per tenir els 37,5 M 
€, s’ha de fer. Adverteix que amb una aprovació en aquest sentit s’eliminarien els 
problemes derivats de les pròrrogues esmentades i reitera que el PP té la majoria 
necessària per fer-ho, no hi ha cap excusa possible per no fer-ho així. És obvi que és 
una qüestió de voluntat política. 
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Atès que aquesta qüestió afecta els quatre consells insulars, reitera la petició 
d’informació sobre les converses  i actuacions conjuntes que s’hagin duit a terme.  

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) intervé per donar les 
respostes oportunes.  

En primer lloc es refereix a la qüestió de la bestreta dels 37,5 M€ i l’explica des del 
punt de vista tècnic.   

Diu que cada any, als pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, hi 
havia una disposició addicional que establia que es lliurava una assignació 
determinada, en concepte de bestreta a compte de la futura Llei de finançament dels 
consells insulars.  

Tot i això, si se revisen els pressuposts dels anys 2009 i 2010, s’observa que a les 
partides pressupostàries de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears no hi figura 
aquesta quantia, perquè era una operació no pressupostària. Per aquesta raó, cada any 
se concertava una operació de crèdit per aquesta quantia per enviar-la als consells 
insulars. 

A continuació, explica que hi ha pressuposts prorrogats per a l’any 2011, no s’aproven 
pressuposts, la disposició addicional no se prorroga i molt manco té marge suficient 
per concertar una operació de Tresoreria per fer els lliuraments a compte.  

En conseqüència, la solució no és tan simple com pretendre que si abans no hi 
constava ara s’hi faci constar. Reitera que la bestreta a compte era una operació no 
pressupostària, per la qual cosa tampoc no consta als pressuposts prorrogats. 

D’altra banda, recorda que la Sindicatura de Comptes ja ha advertit que la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears no se podia endeutar, i molt menys concertar una 
operació de Tresoreria per enviar aquestes bestretes als consells insulars.  

Assenyala, per aquesta raó,  que a hores d’ara la situació és molt delicada. 

En segon lloc, dóna les explicacions des del punt de vista econòmic.  

En aquest sentit, diu que les partides sí que efectivament constaven sobre el 
pressupost del Consell Insular de Mallorca, però els doblers no arribaven i no se va 
arribar a tenir la necessària liquiditat. Certament, estaven pressupostats, en teoria han 
d’arribar, és possible reclamar-ho, però la realitat és que no han arribat.  

A continuació, refusa el comentari de que el PP justifica les retallades que fa amb 
arguments que no pertoquen. Diu a la Sra. Campomar que ja li ha explicat aquest 
problema, tot i que no sap si ho ha entès.  

Fa notar que des del moment en què el dia 1 de gener el Consell Insular de Mallorca 
té o pensa que té 37,5 M € al seu pressupost, els gasta i després, arribat el mes 
d’octubre s’explica que no se podrà arreglar o que ja es veurà quina solució es pot 
trobar, s’ha de ser conscient que la situació és certament delicada i acceptar que el PP 
no s’ho inventa.  

En conseqüència, no és cert que cerquin justificacions, com no és tampoc una 
justificació el que ha explicat abans, quan ha parlat del conveni de carreteres, atès que 
s’ha referit a un document escrit, signat i fiscalitzat; és un problema considerable i no 
s’inventen res, ni intenten justificar-se.  
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Respecte al retret de guardar silenci i de no reclamar els doblers que el Govern balear 
deu al Consell de Mallorca, diu a la Sra. Campomar que cada vegada que va a 
reclamar-los no fa una crida, no ho anuncia per la premsa, però tot i això li dóna la 
seva paraula de que tant ella com la Presidenta d’aquesta institució fan totes les 
gestions oportunes i en tots els àmbits allà on pertoca fer-les.  

Assegura que el vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació del 
Govern balear, el Sr. Ignasi Aguiló, en té notícies dues o tres vegades per setmana per 
reclamar-li aquest deute i per explicar-li la situació tan delicada en què es troba el 
Consell de Mallorca, per fer-li avinent que ja no és només un problema de liquiditat 
per tancar l’exercici d’aquest any, sinó que ja existeix un greu problema pressupostari.  

Adverteix que si no es pot fer efectiu aquest deute, la liquidació del pressupost serà 
tan negativa que serà  impossible salvar la situació.  

Reitera un cop més que no utilitzen aquesta situació com una excusa, sinó que és la 
realitat i que aquesta mateixa situació, pel que fa a les bestretes i als convenis de 
carreteres, és compartida també per la resta dels consells insulars.  

En conseqüència, la situació és la que és, no hi afegeix res més; la realitat és aquesta i 
en tot moment compleixen la seva responsabilitat de govern en aquest sentit per tal de 
reclamar l’esmentat deute i salvar la institució. 

Pel que fa a l’explicació del Sr. Alemany sobre la moció, respon que evidentment el 
PP aprovarà aquesta moció, com no pot ser d’altra manera. Puntualitza que quedarà 
per definir quin és el deute real que té la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 
(CAIB) amb el Consell de Mallorca.  

Afirma un cop més que és obvi que reclamen el 37,5 M€ de la bestreta, com també 
reclamen els 25 M€ del conveni de carreteres i els 25 M€ del conveni de Serveis 
Socials que encara no estan signats.  

Observa que, si ho consideren oportú, també es pot afegir a la redacció de la moció, 
perquè és el que pertoca fer i la responsabilitat de l’equip de govern és defensar la 
institució. Tot i això, puntualitza que governar i defensar la institució no significa 
voler fer moltes coses si no hi ha doblers, amb la intenció per fer notar que els partits 
de l’oposició entren contínuament en contradiccions i  manca de definició.  

Recorda que eren aquests partits els que asseguraven que la situació no era tan 
delicada, sinó que estava molt bé i que el PP era un partit alarmista. En canvi, el PP 
explica quina és exactament la situació que s’ha trobat. A més, els fa avinent que, al 
seu parer, hauria estat preferible que haguessin reconegut la realitat tan aviat com en 
varen ser conscients, quan varen comprovar que les gestions que feien no anaven en la 
direcció adequada.  

Demana també que s’actuï amb més humilitat. Certament, els representants del PP no 
són ni els més bons ni els més dolents, però tothom s’hauria d’aplicar la humilitat, 
tant pel que fa a la gestió anterior com a la que ara intenta dur a terme el PP.  

Puntualitza també que tot i ser noves les persones de l’equip de govern durant aquesta 
legislatura no vol dir que siguin més o menys aptes que les persones del PP que hi 
eren durant la passada legislatura.  

La Sra. CAMPOMAR intervé a continuació. 



 145

Agraeix la continuïtat de les gestions que s’han fet per reclamar el deute, tot i que de 
la intervenció de la Sra. Roig només se’n desprèn que no existeix cap resposta 
concreta ni cap previsió per part del Govern balear per fer front al pagament.  

És evident que encara estam “en blanc” i que el Sr. Bauzá, president del Govern 
balear, no s’ha compromès a res concret en aquest sentit tot i que ja han transcorregut 
tres mesos de govern del PP.  

Per aquesta raó, i atès que varen comentar que no farien més reivindicacions, expressa 
el temor que aquesta sigui una de les que no faran.   

Tot seguit, atès que li indiquen que potser no s’ha entès o no s’ha sentit bé el que ha 
dit sobre el Sr. Bauzá, ho repeteix.  

Reitera que el Sr. Bauzá no s’ha compromès a res, tot i les converses que hagin pogut 
mantenir amb ell. Diu que això és el que ella ha entès, de les explicacions de la Sra. 
Roig, tot i que si no és així, s’alegrarà molt saber que hi ha compromisos de govern 
per resoldre aquesta situació. Comenta que si és el cas, agrairà que la Sra. Roig, quan 
li dona una resposta, li confirmi i que ho acompanyi de terminis concrets per satisfer 
el deute. Seria una satisfacció per al seu Grup polític que aquesta qüestió es trobàs en 
vies de solució i no aturada, com ha estat fins ara. 

Sobre els 37,5 M€ de bestreta, explica que se refereixen a pròrroga de pressuposts de 
2011. Opina que una possibilitat és que el govern d’aquesta institució aprovi un 
pressupost de 2011 i una cosa distinta és que al pressupost de 2012 inclogui la 
bestreta de 2011 i la de 2012. Per aquesta raó, demana que li assegurin si el Govern 
balear ha inclòs aquesta bestreta de 37,5 M€ al pressupost de 2012.  

Demana que, atès que aviat se presentarà el pressupost de 2012 al Parlament de les 
Illes Balears, la partida  que s’hi destini sigui de 75 M€, per incloure l’import de 2011 
i de 2012. També demana a la presidenta del Consell de Mallorca que, per la seva 
condició de parlamentària, faci una esmena als pressuposts per demanar-ho. 

A continuació fa notar que aquesta situació l’obliga a fer avinent la situació d’espoli 
fiscal que manté el Govern de l’Estat respecte de les Illes Balears, i això és el que el 
seu Grup polític rebutja. Comenta que de cada 100 € que se produeixen a les Illes 
Balears, el Govern de l’Estat només en retorna 52 € i aquesta realitat, en el context de 
crisi econòmica, fa inviable la situació per a la nostra comunitat autònoma.  

Assegura que d’altres comunitats autònomes tenen molt millors serveis públics que la 
CAIB, tot i ser molt més baix el seu Producte Interior Brut (PIB). Assenyala que són 
dades que consten al darrer balanç econòmic regional de la Fundación de Cajas de 
Ahorros (FUNCAS) de febrer de 2011 i expressa el seu temor per quina serà la 
situació el febrer de 2012, si la de 2011 és aquesta. Comenta que possiblement la 
nostra serà la comunitat autònoma amb pitjor qualitat de vida, si seguim així. 

Reitera que aquest és un greu motiu de preocupació.  

Espera que després del proper 20 de novembre, independentment de quin sigui el 
resultat de les eleccions, la previsió sobre aquesta qüestió sigui distinta, perquè 
l’efecte “dominó” que té aquest espoli fiscal del Govern de l’Estat envers les Illes 
Balears no repercuteixi directament en el Consell de Mallorca ni en la població 
mallorquina. 
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D’altra banda, expressa també la preocupació per una notícia de la premsa d’avui 
mateix, pel fet que es presenti, en el núm. 4 de les llistes per les properes eleccions, 
una senyora de Madrid. Es demana com és possible que aquesta persona pugui fer 
reclamacions a favor de les Illes Balears i opina que és una despreocupació total del 
PP cap als nostres interessos.  

El Sr. ALEMANY intervé a continuació.  

S’alegra perquè comprova que s’avença i diu que n’és un exemple de declaració de la 
Sra. Roig, que reconeix que els representants del PP no són ni més bons ni més 
dolents que els membres del govern d’aquesta institució durant l’anterior legislatura.  

Assegura que des del seu Grup polític sempre ho han considerat així, però aquest fet 
ja el preocupava massa i alhora lamentava també el missatge constant del PP en el 
sentit que el PP era el bo i el PSOE el dolent.  

Reitera que aquest missatge no li agradava gens, per la qual cosa considera que el 
comentari de la Sra. Roig és una important passa endavant. Comenta que fins i tot 
potser que per aquesta via arribi el moment en què votin conjuntament.  

Quant a la bestreta, li resumeix tot seguit en què consisteix. Diu que és el resultat d’un 
acord entre el Govern balear i els consells insulars sobre l’acceptació d’una necessitat 
de finançament dels consells insulars. Davant aquesta situació, se va cercar la manera 
de fer-ho.  

Reconeix que és una manera complicada, però diu a la Sra. Roig que va ser un invent 
derivat de la presa de consciència de la necessitat de tenir més finançament per part de 
tots els consells insulars i del Govern balear. Consegüentment, se va decidir fer una 
nova llei de finançament dels consells insulars i se va establir que, mentrestant, se 
disposaria de la bestreta.  

Assenyala que se sentiria conforme si el Consell de Mallorca i el Govern balear 
mantinguessin aquesta prioritat, reconeixent l’evidència del mal finançament esmentat 
i la necessitat de trobar-hi una solució. Si aquesta solució no és en forma de bestreta 
sinó que és qualsevol altra, hi està d’acord, però durant la passada legislatura se va 
decidir l’opció de la bestreta.  

Reitera que si ara s’estableix una mesura de substitució de la bestreta, el seu Grup 
polític l’acceptarà i la defensarà.  

Explica que se establir l’import de 37,5 € perquè no sabien què en sortiria, de la nova 
Llei de finançament, de forma que per al primer any se va establir en 25 M€ i per al 
segon 37,5 M€.  

Comenta que s’havia fet un càlcul que establia que el Consell de Mallorca necessita, 
per gestionar les seves àrees, prop de 70 M€ més i per aquesta raó se va establir que li 
donassin la meitat i que la resta ja l’aniria liquidant el Govern balear segons les seves 
possibilitats.  

Recorda que la nova llei de finançament havia d’entrar en vigor i és obligació fer-la 
des de fa dos anys; no l’han feta, però han cercat una solució pont per aplicar-la 
mentrestant.   

Per aquesta raó, si se manté el compromís polític del sistema de bestreta o d’un 
document similar, el seu Grup polític hi estarà d’acord. 
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Sobre els 25M€ del Conveni de carreteres, diu que no s’estendrà en moltes més 
explicacions perquè ja n’ha parlat prou a la seva intervenció anterior.  

Reitera que és una qüestió de fer complir els compromisos signats. Si algú ha eliminat 
la partida, no ho podia fer, segons el seu parer. Assegura que el conveni estableix que 
s’han de respectar els acords i també que el Consell de Mallorca fa la despesa, en 
primer lloc, i després la justifica. Observa també que si s’ajorna un any l’execució 
dels convenis no ocasiona massa distorsió, en el benentès que se sàpiga i se planifiqui 
convenientment.  

Fa avinent que, de fet, al Consell de Mallorca ja li deuen dos anys, per la qual cosa 
l’execució dels 25 M€ ja la duen amb retard. En conseqüència, per un any de retard, si 
se sap i si se posen al dia del deute, no hi haurà més problemes.  

Pel que fa a la situació delicada que se viu, reconeix que és cert i que ningú no ho 
podria negar. A més, desconeix fins quan serà delicada, però vol destacar que la 
moció que ha presentat avui era una còpia i un calc de la que va presentar el PP al Ple 
quan la situació ja era delicada. S’alegra que aleshores s’obtingués l’aprovació per 
unanimitat i que avui se mantengui la situació de consens sobre la necessitat de 
finançament d’aquesta institució.  

Finalment, diu que considera que és una constant que no s’ha d’oblidar i que no s’ha 
de deixar de reivindicar en cap moment.  

La Sra. ROIG intervé per tancar el debat. 

Diu a la Sra. Campomar que el Sr. Ignasi Aguiló, vicepresident econòmic, de 
Promoció Empresarial i d’Ocupació del Govern balear, és una persona encantadora, 
però és obvi que si va a veure’l dues o tres vegades per setmana és perquè no té el 
calendari; si el tengués, és clar que les visites no serien les mateixes. 

Comenta que el motiu de les visites és per insistir, per reclamar, per recordar-li tots els 
temes que encara resten pendents. En canvi, allò que no pot aportar avui a la Sra. 
Campomar són les dates concretes per tal de fer efectiu el pagament del deute del 
Govern balear, perquè encara no les té.  

Respecte a la diferència entre bons i dolents, diu que sembla que s’han canviat els 
papers, segons el darrer comentari del Sr. Alemany. Fins ara, els membres de l’equip 
de govern anterior eren els bons i ara els dolents són els membres del PP, que acaben 
d’arribar i no saben gestionar res. En canvi, ara el Sr. Alemany interpreta que el 
dolent era el seu propi equip de govern de la legislatura anterior.   

Tot i que hi haurà moltes ocasions, en els propers Plens, per parlar de deutes i de 
cobraments, avui vol definir què és la bestreta a compte i què és el Conveni de 
carreteres. Explica que es tracta de dos conceptes que se varen crear l’any 2008 que  
provenen de la situació complicada que ja tenia el Consell de Mallorca l’any 2007 i 
consistien en un pacte de quanties econòmiques, que explica tot seguit.  

Pel que fa al Conveni de carreteres, s’establia la quantia de 250 M€ a pagar en 10 
anys a raó de 25 M€ cada any. 

Quant a la bestreta a compte s’establien 20 M€  per a l’any 2008 i a partir de 2009 se 
va fixar que en endavant serien 37,5 M€ per tal de quadrar els comptes.  
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Assenyala que quadraven els pressuposts i que quedaven molt bé aquestes dues 
quanties, però a l’hora de fer-les efectives no hi eren, a la caixa. La situació és 
aquesta, es tractava d’un pacte polític entre el Govern balear i el Consell de Mallorca, 
que quedava molt bé, però el cert és que a dia d’avui aquests doblers ni hi són, a la 
caixa d’aquesta institució. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT 16. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR 
REFERIDA A INCINERACIÓ RESIDUS A SON REUS. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atès que aquestes setmanes passades va sorgir  la possibilitat en que la ciutat de Nàpols traslladés a 
Mallorca a incinerar el seus fems a Son Reus, la qual cosa hagués suposat un fort augment de la 
activitat de la incineradora. 
 
Atès que la nostra activitat principal es el turisme, no seria molt adient incinerar a n’aquest moment 
residus de diferents llocs d’Europa, que incrementaria el volúmen d’incineració que aniria en perjudici 
de la nostra imatge. 
 
PROPOSTA D’ACORD: 
 
1.- El ple del consell acorda el compromís del Consell de Mallorca en no incinerar  fems ,que no siguin 
de les Illes Balears. 
 
 
El Sr. GARAU (PSIB-PSOE) sol·licita la paraula per una qüestió d’ordre i la 
presidenta la hi dóna. 

Comenta que el seu Grup pensa que no té massa sentit que el Partit Popular presenti 
mocions. No és que els vulgui llevar la paraula o evitar la discussió sobre els temes 
que proposen sinó que, precisament perquè tenen el govern, creu que aquests temes 
els poden dur com a punts de govern, cosa que seria més clarificadora, i ho planteja 
per tal que ho pensin i ho valorin. 

La Sra. PRESIDENTA observa que ara es planteja un torn dels distints grups i tots els 
grups tenen els mateixos drets i a continuació dóna la paraula al Sr. Oliver. 

El Sr. OLIVER (PP) diu que, tot fent-se ressò d’unes paraules del Sr. vicepresident, 
les coses, de vegades, s’han d’explicar bé i aquesta moció té precisament aquesta 
finalitat. 

Tot seguit diu que atès que aquestes setmanes passades va sorgir la possibilitat que la 
ciutat de Nàpols traslladàs a Mallorca a incinerar els seus fems a Son Reus, la qual 
cosa hagués suposat un fort augment de l’activitat de la incineradora. 

I, que atès que la nostra activitat principal és el turisme, no seria molt adient incinerar, 
en aquest moment, residus de diferents llocs d’Europa que incrementarien el volum 
d’incineració que aniria en perjudici de la nostra imatge, sobretot la turística. 
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Per això, el seu Grup proposa que el Ple del Consell de Mallorca acordi el compromís 
de no incinerar fems que no siguin de les Illes Balears, cosa que ja s’estableix en el 
Pla de Residus de l’illa de Mallorca. 

La Sra. PALOU (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) li diu al Sr. Oliver que, 
des del PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca, volen felicitar el Partit Popular per 
dur aquesta moció a Ple ja que considera que recull aquell esperit, que varen comentar 
en el passat Ple, que Mallorca no pot ser l’abocador de cap altre lloc de la 
Mediterrània i, en aquest sentit, donar-los l’enhorabona. 

La Sra. GARRIDO (PSIB-PSOE) li diu a la Sra. Soler que li ha de dir al seu Grup que 
l’escolti perquè en la interpel·lació que va fer la Sra. Palou en el Ple passat ja va 
deixar clar que no es durien els fems de Nàpols i, per tant, entén que aquesta moció és 
totalment reiterativa. 

Per una altra banda, anuncia que el seu Grup s’abstendra perquè no entenen la moció. 
Explica que hi ha un Pla Director Sectorial que es va aprovar en 2006 –fa un incís i li 
diu al Sr. Oliver que no l’ha entès bé en la seva intervenció per parlar massa prop del 
micròfon– i tampoc no entenen la lectura dels dos punts d’exposició de la moció i què 
volen dir. 

Ella entén, d’aquesta moció, que no es duran els fems de Nàpols però si es podran dur 
els de Menorca, els d’Eivissa i els de Formentera, atès que la moció parla dels fems de 
les Illes Balears i sol·licita que s’aclareixi aquest extrem. 

Igualment assenyala, com ja ha fet el Sr. Garau, que entendrien aquest punt com un 
punt de govern per tal de debatre el tema i plantejar, si s’escau, la modificació del Pla 
Director Sectorial però no com una moció quan la Sra. Soler ja va dir en el Ple passat 
que no es durien els residus de Nàpols perquè ja s’estaven incinerant a Holanda. 

Per acabar apunta que aquesta moció no clarifica –encara que no sap què n’ha dit el 
Sr. Oliver perquè no l’entenia bé– què volen dir sobre les Illes Balears. 

El Sr. OLIVER  li respon que, com diu el Pla Director Sectorial, es podran admetre 
fems d’altres illes sempre que el consell de cada illa ho demani al Consell de Mallorca 
i aquest ho accepti. 

La Sra. GARRIDO assenyala que, si ha de ser aquest el sentit de vot, el debat hauria 
de ser bastant més profund, és a dir, que si el sentit del vot d’aquesta moció ha de ser 
si es duen o no fems de les altres illes i, a partir d’aquesta moció, s’acceptarà que 
duguin els fems de les altres illes sense cap tipus de problema, considera que així 
doncs el debat hauria de ser molt més profund i s’hauria de plantejar en termes 
totalment distints. 

La Sra. PALOU diu que, atesa la darrera intervenció de la Sra. Garrido, considera que 
val la pena debatre el tema amb més profunditat i, per tant, seria més adient entrar-hi 
en una altra ocasió i, tal vegada, no amb aquest tipus de moció. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per desset vots a favor (PP), cap vot en contra 
i onze abstencions (PSIB-PSOE i PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 
 
 
PUNT 17. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR 
REFERIDA AL REGLAMENT D’ÚS LLENGÜES. 
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Es dóna compte de la següent moció: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atès, que en l’apartat 4 de l’Estatut d’Autonomia de les illes Balears, es diu que la llengua catalana, 
pròpia de les Illes Balears, té, juntament amb la castellana, el caràcter d’idioma oficial. 
 
Atès, que les institucions han de garantir l’ús normal i oficial dels dos idiomes, han de prendre les 
mesures necessàries per assegurar-ne el coneixement i han de crear les condicions que permetin arribar 
a la igualtat plena de les dues llengües quant als drets dels ciutadans de les Illes Balears. 
 
Atès, que en l’article 14, es disposa que els ciutadans de les Illes Balears tenen dret a dirigir-se a 
l’administració de la comunitat autònoma en qualsevol de les seves llengües oficials i a rebre’n 
resposta en la mateixa llengua utilitzada. 
 
Atès, que amb la finalitat d’establir directrius amb relació a l’ús de les llengües oficials en l’àmbit de 
l’administració insular, i amb respecte a la condició del català com a llengua pròpia i, alhora, el dret 
d’opció lingüística dels ciutadans. 
 

PROPOSTA D’ACORD: 
 

1.- En la seva activitat interna i en les seves relacions amb altres administracions de l’àmbit territorial 
de la CAIB, els serveis d’aquesta institució han d’utilitzar el català, llengua pròpia del Consell de 
Mallorca. 
 
2.- Els serveis administratius del Consell de Mallorca, en les relacions verbals amb els ciutadans, han 
d’oferir la primera atenció en català i han de continuar en la llengua cooficial que ha triat l’interlocutor. 
 
3.- En els procediments administratius iniciats d’ofici, l’expedient s’ha d’incoar en llengua catalana, 
encara que, a la notificació de l’acord de l’inici o a la primera comunicació que es fa, s’ha d’incloure 
una casella en la qual la persona interessada ha de poder exercir el dret d’opció lingüística pel que fa a 
les futures notificacions, opció que s’ha de poder fer en qualsevol moment del procediment, sense que 
suposi retard en la tramitació ni invalidació de cap dels anteriors a la seva opció. 
 
4.- En els  procediments administratius iniciats a instància de part, aquesta corporació ha de respondre 
en la mateixa llengua cooficial en que s’han presentat les sol·licituds, però ha d’oferir al ciutadà la 
possibilitat d’exercir l’opció lingüística a favor de l’altra llengua. 
 
5.- La seu electrònica del Consell de Mallorca ha de possibilitar l’accés als seus continguts i serveis en 
les dues llengües oficials i les tramitacions electròniques informàtiques o telemàtiques s’han de poder 
dur a terme en qualsevol de les dues llengües oficials, atès l’exercici del dret d’opció lingüística de la 
persona interessada. 
 
 
La Sra. GARCIA (PP) indica que, en primer lloc, vol fer un petit canvi en el títol de la 
moció que ara és “Reglament d’ús de llengües” i canviar-lo per tal que digui “Criteris 
o directrius que inspirin el Consell de Mallorca pel que fa a l’ús de llengües”. 

Igualment vol deixar clar que el seu Grup no pretén, en cap cas, proposar un canvi de 
reglament sinó assentar unes bases per a un bon funcionament ara que es troben en 
l’inici de la legislatura que considera que és un bon moment per assentar aquestes 
bases de directius o criteris. 

Així doncs, un cop havent deixat clar –com així fan al punt 1 de la moció– que la 
llengua pròpia del Consell de Mallorca és el català, el que volen és que els serveis 
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administratius, en les seves relacions verbals, ofereixin la seva primera atenció en 
català però després insten que continuïn en la llengua que hagi triat l’interlocutor. 

També volen que, tot deixant clar que la llengua pròpia del Consell de Mallorca és el 
català, donar llibertat per poder triar la llengua als ciutadans que s’adrecin a la 
institució incloent així una casella en els procediments administratius per tal que la 
persona interessada, en aquest cas el ciutadà, pugui exercir el seu dret d’opció 
lingüística, dret que tenen els ciutadans de la nostra illa, pel que fa a futures 
notificacions en quant al procés administratiu i sense que això suposi un retard en el 
procés ni en la tramitació. 

Per altra banda, també sol·liciten que s’insti a oferir al ciutadà la possibilitat d’exercir 
la seva opció lingüística perquè se li respongui des de l’Administració en la llengua en 
la qual ha iniciat les actuacions l’administrat, això en cas que no fos la llengua 
catalana. 

En darrer terme, insten que els serveis electrònics de la casa possibilitin l’accés de tots 
els ciutadans en les dues llengües oficials d’aquesta comunitat. 

El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) diu que la Sra. Garcia ha 
comentat que aquesta no pretenia ser una modificació del Reglament i, per contra, el 
seu Grup entén que 3 dels 5 punts de la moció entren en conflicte amb el Reglament 
que actualment té aprovat el Consell de Mallorca i que va ser proposat pel Partit 
Popular, en el seu moment, i va ser aprovat per unanimitat. 

Especifica que, concretament, els punts 2 i 4 entren en conflicte amb el Reglament 
perquè aquest estableix un sistema perquè la gent pugui triar la llengua en la que vol, 
tant verbalment com per escrit, l’Administració s’hi adreci i aquesta moció dóna per 
suposat que el fet que el ciutadà es dirigeixi en una altra llengua és perquè vol que li 
contestin en una altra llengua i això no sempre és així. 

En quant al punt 3 comenta que opinen que entraria en conflicte amb l’article 13 del 
Reglament i, per tant, demana que se’n faci un informe jurídic per aclarir l’assumpte 
atès que, si la moció entra en conflicte amb el Reglament, el procés correcte és dur a 
terme una modificació del Reglament, que ja n’hi ha una en marxa, i tampoc no 
consideren que hi hagi cap urgència per aprovar avui aquesta moció. 

Adverteix que hi han d’anar segurs jurídicament i, per això, sol·liciten que deixin la 
moció damunt la taula en tot cas pendent d’un informe jurídic fet per Secretaria 
General. 

El Sr. DALMAU (PSIB-PSOE) posa de manifest que el seu Grup no entén res 
d’aquesta moció i no ho fan perquè, com recordava el seu portaveu, els consellers del 
PP formen part d’un equip de govern amb majoria absoluta i poden prendre les 
decisions que creguin convenients i, per tant, això només serveix per restar a 
l’oposició capacitat de controlar l’acció de govern. 

Sense entrar en el detall de la moció, no poden entendre com el mateix Grup es 
proposa a si mateix dur a terme aquestes accions. Això no té sentit i dubta que hi ha 
alguna altra institució que ho faci llevat del cas del Parlament de les Illes Balears 
perquè el seu funcionament és molt diferent. 

Cal ser conscients del moment actual, de la institució en la qual estan i de quin és el 
seu funcionament. 
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Assenyala que el seu Grup no pot estar del tot d’acord amb el contingut de la moció  
perquè els sembla que la moció s’ha representat en el darrer moment, a corre-cuita, i 
sense tenir en compte que hi ha un Reglament d’ús de la llengua catalana dins l’àmbit 
de competències del Consell de Mallorca i creuen que, evidentment, tal i com 
comentava el Sr. Font, hi ha qüestions que poden entrar en contradicció però n’hi ha 
d’altres que no troba que es contradiguin. 

El Partit Popular proposa que l’usuari que vengui a les dependències del Consell de 
Mallorca i fa ús d’una de les dues llengües oficials –el castellà o el català–, la persona 
que l’atén haurà de canviar d’idioma en funció d’això mentre que el Reglament diu, 
en l’article 4, que el personal del Consell de Mallorca, pel que fa a les comunicacions 
orals, s’ha d’adreçar als ciutadans normalment en català però respectarà la tria que 
aquests facin de la llengua en què volen ser atesos i, per tant, considera que el 
Reglament recull la qüestió que ara planteja el Partit Popular 

Tampoc no entenen el motiu de les presses i si és perquè veuen que hi ha un mal ús i 
una mala aplicació d’aquest Reglament o si realment hi ha una demanda social i la 
gent té un cert malestar a l’hora de venir al Consell de Mallorca perquè no s’entenen 
amb la persona que s’han d’entendre. 

Opinen que això no és del tot així i que el PP vol fer una batalla de la llengua tal i 
com els tenen acostumats darrerament. 

Tot seguit anuncia que li agradaria que la Sra. Garcia li respongués com pensa el 
Partit Popular fer aquesta instrucció i dur-la a terme i aclareix que ho planteja perquè 
no entenen molt bé com volen aplicar aquesta instrucció. 

La Sra. GARCIA aclareix, en primer lloc, que no tenen cap pressa ni cap urgència 
sobre aquest tema i que, si hagués estat així, haguessin presentat una moció per via 
d’urgència però no n’és el cas sinó que és una moció per instar el Consell de Mallorca 
a prendre aquestes recomanacions. 

Puntualitza que és una moció que el Grup Popular pot presentar igual que presenten 
mocions els grups de l’oposició. En aquest cas és del grup que dóna suport a l’equip 
de govern –el grup que governa– però això no impedeix que també puguin presentar 
mocions i, per tant, li estranya la sorpresa del Sr. Dalmau perquè el Grup Popular 
presenti mocions atès que tenen els mateixos drets que els altres grups per tal de fer-
ho i reitera que no ho fan ni amb urgència ni amb presses ni tampoc amb la intenció 
d’entrar en una batalla lingüística. 

El Sr. Dalmau li ha demanat com fan comptes aplicar aquesta instrucció i li respon 
que no fan comptes fer cap instrucció sinó que es tracta d’una moció que insta l’equip 
de govern a seguir una sèrie de criteris. 

Per altra banda, li planteja a la Sra. presidenta la possibilitat de consultar amb el Sr. 
secretari si és cert que l’acord de la moció pugui incórrer en algun problema amb el 
Reglament perquè, si és així, la deixarien damunt la taula tal i com ha proposat el Sr. 
Font i, si no, continuar endavant amb ella. 

El Sr. FONT insisteix que, si aquesta moció continua endavant sense tenir un informe 
jurídic de Secretaria General, creu que es cometrà una il·legalitat i, per tant, demana 
que es voti la proposta de deixar-la damunt la taula pendent d’informe de Secretaria 



 153

General en el qual es digui clarament si la moció va contra o no del Reglament que té 
aprovat aquesta casa. 

El Sr. DALMAU assenyala que aquesta moció és una proposta que formula el Grup 
Popular a l’equip de govern i que s’haurà de transformar en una instrucció que haurà 
de donar el govern als treballadors del Consell de Mallorca i, per això, volia que la 
Sra. Garcia li explicàs com volien dur a terme aquesta instrucció però no li ha sabut 
respondre. 

Afegeix que si volen pulcritud a l’hora de complir un Reglament, ho facin també amb 
el compliment del Reglament de llenguatge no sexista, que també està en vigor al 
Consell de Mallorca i que, per tant, també s’ha de complir amb pulcritud. 

Per acabar apunta que li sembla bé i totalment respectable que el Partit Popular 
presenti mocions però els recomana que, primerament i abans de presentar mocions, 
compleixin amb aquelles aprovades per aquest mateix Ple com, per exemple, aquella 
sobre el cobrament de deute del Govern de les Illes Balears al Consell de Mallorca. 

En primer lloc se sotmet a votació la proposta dels grups PSIB-PSOE i PSM-
IniciativaVerds-Entesa perquè l’assumpte quedi damunt la taula, la qual és rebutjada, 
atès que obté dotze vots a favor (PSIB-PSOE i PSM-IniciativaVerds-Entesa), cap 
abstenció i devuit vots en contra (PP).  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap abstenció i 
dotze vots en contra (PSIB-PSOE i PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 
 
 
PUNT 18. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR 
REFERIDA A LA TARIFA DE TRACTAMENT DE RESIDUS. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Atès que amb la delicada situació econòmica per la que els ciutadans de l’illa de Mallorca estan sofrint. 
 
Atès que en els darrers anys, l’anterior equip de Govern del Consell de Mallorca encapçalat per Da. 
Francina Armengol va pujar de forma indiscriminada la tarifa de tractament de residus amb una pujada 
de prop el  40%.  
 
PROPOSTA D’ACORD: 
 

1.- El ple del consell insta a la Conselleria de Medi Ambient i a l’equip de Govern del Consell de 
Mallorca a no pujar la Tarifa de Tractament de residus per al proper exercici de l’any 2012. 
 
 
El Sr. VIDAL (PP) manifesta, en primer lloc, la seva discrepància amb el Sr. Garau en 
el sentit que el Partit Popular no pugui fer mocions perquè entén, segons el reglament, 
que una moció és aquella proposta que fa un grup de persones a un equip de govern i, 
si bé és cert que ells són al Consell de Mallorca des de fa 3 mesos, consideren que 
l’equip de govern del Consell de Mallorca no està en contacte permanent amb el grup 
de consellers del Partit Popular, tot començant des de la part física fins als mateixos 
criteris de discussió i, per tant, considera que sí és necessari que, com a Grup Popular, 
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presentin mocions al govern i, a més a més, per tal que l’oposició sàpiga què diuen i 
puguin diferenciar, quan els convengui, les actituds pròpies de partit de les actituds 
pròpies de govern. 

En aquest cas, entén que les interpretacions són pròpies de partit i que insten el govern 
a complir allò que demanen, coses que podran comptar amb el suport de l’oposició o 
no. 

Tot seguit explica que el motiu de presentar aquesta moció és perquè creuen, i donen 
per fet, que l’oposició sap que els informes que ha passat Tirme al Consell de 
Mallorca, en relació al tractament de residus per a l’any 2012, implicarien una pujada 
important, de més de 50%, de les taxes i el Partit Popular creu que, en aquest moment, 
no volen que s’apugi cap taxa ni cap impost al ciutadà i considera ara és moment de 
fer servir la imaginació per resoldre els problemes que podrien significar, per a tots els 
ciutadans de Mallorca, la pujada de taxes. 

Assenyala que si no aconsegueixen abaixar la taxes, almanco han d’aconseguir que no 
s’augmentin i explica que els motius pels quals l’informe de Tirme planteja 
l’increment tant important de les taxes és perquè s’han posat en marxa les línies 
d’incineració 3 i 4 de tractament de residus. 

Si la consellera de Medi Ambient ja ha recepcionat aquestes obres de Tirme, la 
proposta seva és que passi de 140 euros el cost de tractament d’una tona a 204 
euros/tona i, si fan una anàlisi sobre com estava la situació en els darrers anys, 
s’adonaran que l’any 2007, el tractament d’una tona de residus era de 101,04 euros; 
l’any 2009, en canvi, el cost ja era de 140 euros i l’any 2011 és de 142 euros. Si 
apliquen allò que li agradaria a Tirme que s’aplicàs, l’any que ve s’haurien de pagar 
204 euros per tona. 

Tirme justifica els seus informes i ho fa tot dient que s’han posat en marxa les línies 3 
i 4 d’incineració i de recuperació d’energia i també els motiva dient que hi ha hagut 
una davallada del volum dels residus de construcció i demolició així com de residus 
voluminosos i pneumàtics. També argumenta que hi ha una reducció dins el sistema 
integral de gestió d’Ecoembes. 

Considera, com deia abans, que els membres del Ple són aquí per proposar al govern 
accions que permetin dur a terme un menor cost del tractament dels residus i, sobretot, 
que serveixin perquè no s’hagi d’apujar la taxa de tractament de residus. 

Per això, volen formular una proposta en sentit positiu. Proposen que, per exemple, el 
programa “Mallorca Recicla”, que té un pressupost en 2010 de 800.000 euros, el 
dediquin únicament a l’àmbit educatiu i així costaria només unes 80.000 euros i se 
n’estalviarien 720.000. 

També s’ha de tenir en compte que el tractament de fangs de depuradores començarà 
a pagar a partir de l’1 de gener de 2012. Aquesta mesura també implicarà un major 
estalvi i un menor cost.  

Igualment hi ha mesures que han anat estudiant com podrien ser autoritzar la 
publicitat en els camions transportadors. Hi ha empreses que han sol·licitat que els 
camions duguin la seva publicitat i això podria suposar un estalvi aproximat de 
400.000 euros. 
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Per altra banda, també es preveuria un ingrés de valorització energètica d’Ecoembes 
des del moment en què funcionin, a ple rendiment, les línies 3 i 4, qüestió aquesta que 
s’ha de tenir en compte per tal no haver d’apujar aquesta taxa. 

A més a més, s’hi podrien aplicar altres mesures com, per exemple, el fet que les 
estacions de transferència estan obertes 24 hores i, si no hi estiguessin i tenguessin un 
horari ajustat a les necessitats reals, d’aquesta manera estalviarien en transport i també 
en personal. 

A tot això s’han de sumar totes aquelles mesures que no es plantegen ara però que 
l’equip de govern sigui capaç d’aportar i que signifiquin estalvi de recursos 
econòmics per tal que el Consell de Mallorca no hagi d’apujar la taxa i poder oferir 
als ciutadans, si no una davallada, almanco mantenir aquesta tarifa de residus. 

Per totes aquestes raons demana, en primer lloc, el vot favorable a tots els grups 
polítics atès que aquest cas concret és d’una acció de govern i d’unanimitat i no d’una 
acció política i també li agradaria que tot el Ple del Consell de Mallorca instàs la 
Conselleria de Medi Ambient i l’equip de govern del Consell de Mallorca a no apujar 
la tarifa de tractament de residus en el proper exercici de l’any 2012 ja que aquesta és 
la resposta que esperen tots els ciutadans de Mallorca de part del Consell de Mallorca. 

La Sra. PALOU (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) indica que des del PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca volen reconèixer la feina que ha fet la Sra. Soler 
per tal de controlar la taxa per a aquest any. Saben que és difícil i que ha hagut de 
prendre decisions complicades però aquesta és la feina que correspon fer-se quan es 
governa. 

Malgrat això, diu que d’una reunió que mantegueren aquesta setmana li va semblar 
entendre una cosa que va en contradicció amb les afirmacions del Sr. Vidal. El Sr. 
Vidal ha afirmat que a partir de dia 1 de gener de 2012 el Govern de les Illes Balears 
pagarà el tractament dels fangs i assegura que ella no va entendre això en la reunió 
abans esmentada sinó que més aviat va entendre que no hi existia cap compromís 
ferm en aquest sentit i que s’hi estava treballant. Per això, animen la Sra. Soler a 
seguir amb aquestes negociacions. 

Així mateix volen recordar que, durant la campanya electoral del Partit Popular, 
representat en la Sra. Salom, es varen prometre més coses, com a mínim, que no 
només el tancament de Ràdio i Televisió de Mallorca. Una d’aquestes promeses era la 
reducció de la tarifa de residus i, per tant i en aquest sentit, el seu Grup els proposa 
que a la moció que presenta el PP afegeixin un punt segon, que estigui redactat en els 
mateixos termes que el primer punt, emperò proposant que es mantengui, com a molt, 
la taxa per a aquests quatre anys de govern tot anant en la mateixa línia de la promesa 
que el Partit Popular va fer durant la seva campanya electoral. 

Això, evidentment, suposarà molt més feina per a Sra. Soler que, en aquest petit 
període, ha demostrat que quan vol una cosa és capaç d’aconseguir-la i, en aquest 
sentit, comptarà amb el suport del seu Grup. 

Assenyala que igualment saben que el Pla Director Sectorial de Residus Urbans, que 
es va revisar l’any 2007, tenia una previsió d’augment constant del preu d’incineració 
i que estableix, per a 2012, un preu de 149,76 euros d’acord amb una projecció de 
futur. 
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Comenta que el Sr. Vidal ha parlat d’un preu d’uns 140 euros/tona, cosa que tampoc 
no li quadra amb la informació que té, informació que diu que el preu és de 131,52 
euros (la Sra. Soler li aclareix que la diferència correspon a l’IVA). 

En la previsió que hi havia en el Pla Director Sectorial de Residus es marcava per a 
aquest any 146 euros i, per tant, la gestió de l’equip anterior també va contenir el preu 
una mica tot i les pujades que hi va haver atès que el Pla Director preveia un pujada 
fins als 146 euros quan actualment el preu és, IVA inclòs, de 140 euros. 

Afegeix que la projecció de tarifes que hi ha al Pla Director Sectorial estimava fer 
pujades d’un 3% d’IPC –creu que és el mateix percentatge d’IPC que s’ha aplicat a 
l’aprovació de la revisió de tarifes de la ITV. 

Reitera que la Sra. Soler els ha demostrat que és capaç d’aconseguir els seus objectius 
tot fent-hi molta feina i, per tant, agrairien que tenguin en consideració l’esmena que 
ha introduït en el sentit que els efectes siguin per als 4 anys de legislatura. 

Per acabar anuncia que, en cas d’acceptar-se l’esmena, el seu Grup votarà a favor de 
la moció i, en cas contrari, s’hi abstendrà. 

La Sra. GARRIDO (PSIB-PSOE) anuncia que el seu Grup votarà a favor de la moció 
emperò matisa que, encara que està d’acord amb el fet que el PP presenti mocions –no 
així amb les preguntes–, consideren que es tracta de temes tècnics tan complicats, que 
han de venir acompanyats d’informes, no poden dur el tema a través d’una moció amb 
una breu motivació de poques línies. 

Tot seguit recorda, en relació a l’argumentació del Sr. Vidal, que dilluns passat es 
varen reunir amb la consellera de Medi Ambient per tal constituir la Comissió de 
Seguiment de Residus –o com la denominin ara– i allà la Sra. Soler no els va dir 
tantes coses com els que ha dit el Sr. Vidal. 

Considera que hi ha uns fòrums de discussió d’aquest tema i creu que tothom estarà 
d’acord que amb aquest tema s’ha d’intentar fer la mínima demagògia possible i la 
mínima política possible perquè es tracta d’una taxa que és suficientment alta com 
perquè no continuï apujant. 

Tot i això, apunta que és una taxa que tothom sap que apujarà i, per tant, més que fer 
una moció en aquest sentit li hagués agradat veure una proposta de l’equip de govern, 
proposta acompanyada de tota la documentació pertinent. 

Ara es troben que fa dos anys es va congelar la taxa, l’any passat es va apujar un 0,2% 
i el que tenen per davant és que aquesta tarifa, al final, apujarà d’una manera o d’una 
altra encara que no li agradi a ningú. 

Dia 2 d’abril de 2007 es va aprovar l’abocador de coa, la planta d’assecat de fangs i 
l’ampliació de la incineradora. Això són més de 300 milions d’euros que s’han 
d’amortitzar i s’han de repercutir en la tarifa i, encara que llevin tot el que vulguin, 
això finalment haurà d’anar dins la tarifa. 

Allò que se li ha de dir clarament a la gent és que tal vegada enguany es congelarà la 
taxa però què passarà l’any que ve? L’any que ve, dia 30 de maig, acaba la recollida 
selectiva que fa el Consell de Mallorca i els ajuntaments hauran d’assumir aquesta 
recollida. 
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Per això, vol que li diguin als ciutadans de Mallorca no el que apujarà la taxa enguany 
–perquè no l’apujaran atès que dia 20 de novembre hi ha eleccions– sinó què passarà 
l’any que ve amb el rebut municipal atès que els ajuntaments començaran a fer una 
recollida que fins ara no feien i no pagaven i que serà pràcticament impossible –així 
els ho va dir la consellera– que, com a mínim, puguin empatar en el tema de recollida 
selectiva. 

Cal fer-hi tota la feina que sigui necessària i, de fet, ella mateixa es brinda a fer-ne –i 
el seu Grup– però també cal exposar la situació clarament i insisteix que, amb aquest 
tema, han d’intentar fer la mínima demagògia possible però l’acaben fent per les dues 
bandes. En aquest sentit diu que en la passada legislatura el PP tenia un discurs i ara 
en té un altre i és perquè no és el mateix governar que estar a l’oposició. 

Reitera que el Sr. Vidal ha posat unes coses damunt la taula que en la reunió amb la 
Sra. Soler no s’hi varen posar –algunes sí però no totes– i assenyala que han fet la 
primera passa d’una Comissió de Residus –de la qual no s’aixecà acta perquè era una 
sessió constitutiva informal– i ara es troben aquesta moció quan aquest tema té el 
suficient pes i els ciutadans aguanten suficient pressió fiscal com per anar d’aquesta 
manera. 

Per concloure, torna a demanar què passarà l’any que ve i, per altra banda, qualifica 
de fantàstic que congelin la taxa enguany i, per això, el seu Grup votarà a favor. 

El Sr. VIDAL assenyala que quan coincideixen en alguna cosa això vol dir que 
aquesta cosa està ben feta, que té molta importància i, almanco arran de les dues 
intervencions, coincideixen en el fet que el Consell de Mallorca té una gran consellera 
de Medi Ambient i que és molt feinera. 

Comenta que en el programa electoral no només deien que tancarien Ràdio i Televisió 
de Mallorca sinó moltes coses més i discrepa amb la Sra. Garrido pel fet que avui es 
fa una gran baixada de la tarifa atès que, si s’hi aplicàs l’informe de Tirme –que 
s’aplicaria si no fos per allò ha explicat en la primera part d’aquesta segona 
intervenció–, s’hauria apujat més del 50% la taxa de tractament de residus i afegeix 
que si no governava el PP, altres haurien lluitar perquè s’apujàs la tarifa ja que el tema 
ja estava parlat i això es dedueix si s’escolta a una de les parts. 

Per tant, el Partit Popular compleix en 100 dies la segona promesa electoral important 
que significa no apujar el 50% –com així estava previst– aquesta tarifa perquè, si la 
apujaven ara i el mes que ve l’abaixaven mitjançant una altra moció, llavors sí que 
podrien dir que abaixaven el 50% de la tarifa del tractament de residus. 

Confirma que és cert que la Sra. Soler ha tengut reunions amb tots els ajuntaments i 
així els batles coneixen, de boca seva, quines són les intencions del Consell de 
Mallorca en quant a la recollida selectiva que s’aplicarà a partir de dia 1 de maig de 
2012. Els batles ja saben a què s’han d’atendre i n’hi ha que ja s’han mogut. 

Tot seguit comenta que ell opina que és millor que la recollida la facin els 
ajuntaments i no com ara que se’n feien dues i això provocava moltes distorsions atès 
que els mateixos camions de les empreses, en fer la recollida orgànica que pagava 
l’ajuntament –els xofers no saben exactament què paga cada administració–, també 
se’n duien elements d’altres contenidors que eren els que pagava el Consell de 
Mallorca.  
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Així doncs, si els ajuntaments se’n fan càrrec, se’n fa una única recollida i a través de 
la mateixa empresa, podria ser que les coses anassin millor. 

Pel que fa a la qüestió de tenir més davallades de la tarifa durant la legislatura, explica 
compten amb 4 anys per seguir davallant el preu que costa el tractament d’una tona de 
residus i es mostra convençut que ho aconseguiran. 

Assenyala que el seu Grup no només parla de males herències sinó que també fan 
feina i formulen propostes que donaran el seu fruit i li garanteix a la Sra. Palou que, 
abans de 4 anys, veurà com hi hauran tengut resultats positius. 

Per acabar, sol·licita a la Sra. presidenta que li ofereix a la Sra. Soler la possibilitat 
d’intervenir al final d’aquest punt per tal de matisar el tema i per les al·lusions fetes. 

La Sra. PALOU li retreu al Sr. Vidal que “mescli figues de diferents paners” perquè 
no és el mateix no apujar la tarifa que davallar-la i d’això se’n diu demagògia. 

La promesa del Partit Popular, durant la campanya electoral, era abaixar la taxa de 
residus i la petició del seu Grup és que afegeixin a la moció un punt que no va en la 
línia d’abaixar la taxa sinó de mantenir-la. 

La Sra. GARRIDO puntualitza que ella ha plantejat una pregunta però no ha discutit 
com es farà la recollida selectiva i, de fet, està d’acord que al final potser serà més 
econòmic però no per als ajuntaments atès que ara no paguen la recollida selectiva i 
després l’hauran de pagar. 

Demana si, quan els ajuntaments paguin aquesta recollida, això no es reflectirà 
damunt els rebuts dels fems. 

Assevera que ella intenta defensar els interessos dels ciutadans de Mallorca, sigui des 
del Consell de Mallorca o sigui des de l’ajuntament i reitera que la seva pregunta era 
molt clara: enguany decideixen congelar la taxa però què passarà l’any que ve? 

Ara tenen unes infraestructures que l’empresa concessionària ha fet, que s’han 
recepcionat i que s’han de repercutir en la tarifa perquè així ho diu el Pla Director de 
Residus. L’informe que acompanyava la modificació del contracte de concessió que 
es va aprovar en el mes d’abril de 2007 –fa dues legislatures– també ho deia i, per 
tant, això ho hauran de pagar. 

La Sra. SOLER (consellera executiva de Medi Ambient) agraeix, en primer lloc, les 
paraules de la Sra. Palou i de la Sra. Garrido i, sobretot, les paraules del Sr. Vidal. 

Assenyala que igual que ella, les Sres. Palou i Garrido han fet feina a ajuntaments, i 
entenen perfectament el criteri d’un d’equip de govern i el criteri d’un partit polític i, 
per això, entenen perfectament els motius pels quals el Partit Popular presenta 
mocions. 

També comenta que el Sr. Vidal ha posat damunt la taula temes que en la reunió de 
dilluns ella no havia comentat perquè, des de dilluns passat fins avui dijous, hi ha 
altres temes que han sorgit i amb els quals estan fent feina per tal de rebaixar la 
proposta de pujada de Tirme per tal de no apujar la taxa que és allò que es proposta en 
aquesta moció. 
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Sobre el tema dels fangs explica que s’ha d’aplicar a partir de dia 1 de gener de 2012, 
agradi o no, i compten amb un mes per negociar amb el Govern de les Illes Balears 
perquè vagi via cànon de sanejament. 

A la Sra. Garrido li fa notar que estava al Consell de Mallorca en la passada 
legislatura i sap que dia 7 d’octubre de 2009 aquest mateix Ple va aprovar una moció, 
per unanimitat de tots els partits polítics, per tal de congelar la taxa de tractament de 
residus i que es pagarien els fangs de depuradora. Avui és dia 13 d’octubre de 2011 i 
aquesta institució, sobre aquest tema, no ha fet res: no s’han pagat mai els fangs i, 
mentrestant, han anat apujant la tarifa del tractament de fems. 

Reitera que es tracta d’una moció aprovada per unanimitat. Observa que fa una estona 
el Sr. Dalmau demanava el compliment de les mocions aprovades pel Ple i li fa notar 
al Sr. Dalmau que fa dos anys des de l’aprovació d’aquesta moció i no hi han fet res 
els que han governat. 

També s’ha parlat de l’abocador de coa i sense detallar les gestions una per una –cosa 
que farà en el si de la Comissió–, explica que sobre l’abocador de coa en aquests 
moments s’està parlant amb l’Ajuntament de Palma per mirar arribar a un acord que 
eviti haver de pagar l’1,2 milions d’euros que se’n paguen cada any en concepte de 
lloguer i, tenint en compte el deute que té l’Ajuntament de Palma amb Tirme, mirar 
d’anar-ho compensant. 

Totes aquestes tasques les veuran detallades i reflectides en la proposta de no apujar la 
taxa que en el proper Ple duran i destaca que l’actual equip de govern hi ha fet més 
feina en 100 dies que no feren durant tota la legislatura passada en quatre anys. 

A mode d’exemple, comenta l’existència d’un bon nombre d’escrits de Tirme, passat 
per Registre, sol·licitant distintes coses però no s’hi va fer res en quatre anys. 

No accepta que li parlin de demagògies i planteja per què l’any 2009 Tirme, empresa 
concessionària, fa una proposta d’abaixada de la taxa de tractament un 5% (de 131€ a 
124€) i no la varen dur a aprovació del Ple quan podria suposar un estalvi, per a tots 
els ciutadans de Mallorca, de més de 3 milions d’euros. A més a més, hi havia els 
informes tècnics, jurídics, econòmics i la proposta de la Sra. Julve, aleshores 
consellera de Medi Ambient, perquè l’assumpte anàs a Ple i la Sra. Armengol no l’hi 
va voler dur atès que només restava incloure’l en l’ordre del dia. 

Confirma que té tot l’expedient complet i, per tant, pot demostrar que les coses varen 
ser com ha explicat i planteja si això és o no és demagògia. 

A continuació demana als grups de l’oposició que, durant els quatre anys d’aquesta 
legislatura, facin feina conjuntament per intentar congelar ara la taxa i, en el decurs 
dels quatre anys, aconseguir abaratir-la i per tal d’assolir aquest objectiu demana la 
col·laboració de tots perquè d’això en sortiran beneficiats tots els ciutadans d’aquesta 
terra.  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-set vots a favor (PP i PSIB-PSOE), 
cap vot en contra i quatre abstencions (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 
 
 
INTERPEL·LACIONS 
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PUNT 19. INTERPEL·LACIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS PSM-
INICIATIVAVERDS-ENTESA RESPECTE LA MODIFICACIÓ DEL 
REGLAMENT DEL PLA D’OBRES I SERVEIS PER ALA PROPERA 
CONVOCATÒRIA. 
 
Es dóna compte de la següent interpel·lació: 
 
D'acord amb el que preveu l'article 75 del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, el conseller 
sotasignant formula per al proper Ple ordinari la següent interpel·lació 

TEMA:   

El grup de Consellers PSM-IniciativaVerds-Entesa vol interpel·lar a la Presidenta del Consell de 
Mallorca respecte la modificació del reglament del Pla d’obres i serveis per a la propera convocatòria. 

 
El Sr. ENSENYAT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) inicia la seva 
intervenció. 

Fa avinent que no s’havia produït mai abans la conjuntura de tenir a la corporació del 
Ple tants de batles, antics batles i regidors d’ajuntaments. Considera que està molt bé i 
que ha de ser motiu d’alegria.  

Recorda que avui s’ha parlat molt d’herències, i fa avinent que n’hi ha una de la qual 
cal sentir-ne una especial satisfacció i no és altra que la capacitat d’haver arribat a un 
consens des de les diferents institucions: el Consell de Mallorca per mitjà de 
l’Assemblea de Batles i Batlesses, l’antic president de la FELIB que forma part de 
l’equip de govern i el president de l’Associació de Municipis de les Illes Balears 
(AMIB). 

Observa que la passada legislatura havia de ser la legislatura dels ajuntaments, atès 
que tothom coincideix a considerar que l’ajuntament és l’entitat més propera a la 
ciutadania, però de fet és la més mal finançada.  

Comenta que el passat dia 12 de setembre, quan va sentir el parlament de la Sra. 
Presidenta, va sentir preocupació en sentir que aquesta volia “aprimar el Consell de 
Mallorca” perquè aquesta mesura implica també aprimar els ajuntaments, d’acord a la 
consideració d’ajuntament d’ajuntaments que té el Consell de Mallorca. 

Explica que, curiosament, aquest mateix dia va rebre al seu correu electrònic la 
licitació de la Casa de la Moneda de Madrid i de Burgos referida al tema de les 
paneres de Nadal per un import de 690.000 €, notícia que el va deixar escandalitzat en 
comprovar que en un petit racó d’un Ministeri d’Economia es puguin gastar 690.000 € 
en despeses de paneres de Nadal.  

En conseqüència, entén que si cal posar-se a règim, és tothom que s’hi ha de posar.  

Diu a la presidenta que, atès que aviat vendrà a Mallorca el Sr. Mariano Rajoy per raó 
de la precampanya electoral, ella li hauria d’explicar quina és exactament la situació 
de les Illes Balears. Diu que ell també ho farà des de la part que li pertoca. 

Tot seguit recorda una moció que va presentar el seu Grup polític sobre el Pla d’obres 
i serveis i reconeix humilment a la Sra. Roig que potser el procediment no va ser 
l’adequat perquè s’haurien d’haver esgotat tots els procediments diplomàtics 
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possibles, negociant, parlant i fins i tot deixant sobre la taula allò que pertocava 
deixar-hi.  

Reitera que, en aquest sentit, reconeixen l’errada.  

Assenyala que la interpel·lació pretén conèixer quina és l’actitud del Consell de 
Mallorca enfront d’aquesta necessitat de replantejar el finançament dels ajuntaments. 
Vol saber-ne les intencions i les iniciatives que s’han previst per tal de conèixer si hi 
haurà la possibilitat de destinar a despesa corrent l’assignació del Pla d’obres i serveis 
per poder fer front al manteniment de les infraestructures. 

Recorda que qualsevol persona que estigui o hagi estat al front d’una batlia pot donar 
fe que ja fa molts d’anys –massa- que hi estan, a règim. És cert que han volgut fer 
coses que no depenien exactament de les seves competències, però entén que eren 
qüestions molt necessàries com ara els centres de dia per a persones majors, el 
menjador social, les escoletes municipals infantils. Tot i que no són competències 
municipals pròpiament dites, són serveis que s’ofereixen a la ciutadania i així s’ha de 
seguir fent. 

Anomena altres destinacions de l’assignació esmentada, com ara fuites d’aigua (que ja 
s’han produït, amb aportacions especials). Fins i tot, n’hi ha que no comporten una 
despesa econòmica per part del Consell de Mallorca (col·laboracions tècniques en 
redacció de projectes, tècnics com ara arquitectes i aparelladors que puguin oferir els 
seus serveis als ajuntaments petits que no en tenen a la seva plantilla de personal). En 
aquest sentit, fa avinent que és molt necessari perquè d’altra forma incompleixen la 
llei, si un funcionari no signa un informe tècnic.  

Fa avinent que es tracta d’una interpel·lació –no d’una confrontació– i reitera la 
petició d’informació en els termes que ha esmentat abans. 

El Sr. COLL (conseller executiu de Cooperació Local) inicia la seva intervenció. 

Diu al Sr. Ensenyat que, com ell coneix prou bé, visiten tots els ajuntaments amb la 
intenció de fer-se ressò de tots els suggeriments i propostes de millora que se puguin 
dur a terme dins el Pla d’obres i serveis o finançament dels ajuntaments. 

Observa que ell és batle des de fa setze anys i que des de sempre ha sentit la mateixa 
queixa: el mal finançament dels ajuntaments. Tot i això, mai no s’ha fet res i cada 
ajuntament ha fet el seu camí, però mai no s’han unit per aconseguir coses 
conjuntament.  

Assenyala que ara se té l’oportunitat de fer coses i aprofita per recordar al Sr. 
Ensenyat que la setmana passada, els batles dels partits del seu Grup polític se varen 
ajuntar, pel seu compte, amb la intenció de fer determinades peticions.  

Li fa notar que en cap moment no varen demanar als batles i batlesses del Partit 
Popular si volien formar part d’aquest grup que havia de presentar suggeriments, 
peticions i exigències al govern del  Consell de Mallorca.  

Considera que tant la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) com 
l’Assemblea de Batles i Batlesses han de ser els òrgans des dels quals s’ha de fer la 
feina, juntament amb el Departament de Cooperació Local.  
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És obvi que s’ha de fer una feina conjunta, per tal de millorar la situació financera 
dels ajuntaments, però li retreu que el que va passar la setmana passada no és 
precisament una mostra de voler fer feina tots junts.  

Assenyala que li ho diu sense ànims de confrontació, sinó tot el contrari. Considera 
que ho havia de dir, perquè en tot moment han d’anar junts, no separats. 

El Sr. ENSENYAT intervé a continuació.  

Comenta que ell sabia que s’havia fet l’esmentada reunió de batles a què s’ha referit el 
Sr. Coll, però li diu que és ben probable que els batles del PP també se reuneixin pel 
seu compte per tractar els seus temes. Per aquesta raó, no és un afany d’establir un 
paral·lelisme respecte al consens al qual se pugui arribar des de la FELIB l des de 
l’Assemblea de Batles.  

Assegura que és aquesta la seva impressió, tot i que ell personalment no va participar 
a l’esmentada reunió perquè ara se dedica a altres qüestions. 

A continuació, fa notar que darrerament se parla d’una “política de surf” en el sentit 
d’intentar que quan ve una ona no te mengi, enfront d’una política de planificació. 
Considera que ha arribat ja el moment de saber equilibrar polítiques de surf amb 
polítiques de planificació. 

Diu al Sr. Coll que el seu grup polític comparteix del tot amb ell l’objectiu que ha 
explicat i li promet que si l’aconsegueix ell el convidarà personalment a dinar (pagant 
de la seva butxaca). Li assegura que faran un bon dinar, que sempre és millor que una 
mala discussió. 

Per acabar, reitera la urgència de trobar solucions i fa notar que són els ajuntaments 
els que ho passen pitjor i diu al Sr. Coll que si ho desitja, per mitjà d’una comissió o 
de qualsevol altre sistema, els tendrà al seu costat per donar-li suport en tot allò que 
necessiti. 
 
 
PUNT 20. INTERPEL·LACIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTAS 
SOBRE POLÍTIQUES DE CREACIÓ DE LLOCS DE FEINA. 
 
Es dóna compte de la següent interpel·lació: 
 
MERCEDES GARRIDO RODRÍGUEZ, com a consellera del GRUP SOCIALISTA AL CONSELL 
DE MALLORCA, d’acord amb el que preveu l’art. 75 del Reglament Orgànic, formula, per al proper 
Ple ordinari, a la Presidenta del Consell de Mallorca, la Sra. Maria Salom Coll, la següent 
interpel·lació. 
 
TEMA: POLÍTIQUES DE CREACIÓ DE LLOCS DE FEINA 
 
El GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA vol interpel·lar a la Presidenta del Consell 
de Mallorca, la Sra. Maria Salom Coll, sobre les POLÍTIQUES DE CREACIÓ DE LLOCS DE 
FEINA. 
 
La Sra. GARRIDO (PSIB-PSOE) comença la seva intervenció. 

Explica que l’objectiu d’aquesta interpel·lació és destacar el problema de manca 
d’ocupació, o d’ocupació de mala qualitat dins la nostra democràcia, que s’ha 
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convertit en una de les principals preocupacions de la societat actual, com ho 
reflecteixen totes les enquestes.  

Esmenta també el problema de l’atur i, tot i que seria fàcil caure en la demagògia 
d’atribuir al PP l’augment de la xifra de persones en situació d’atur que s’ha produït 
durant el passat mes de setembre, diu que no ho farà.  

Destaca, però, que la realitat és que durant el passat mes de maig hi havia 75.772 
persones a l’atur i en el mes de setembre aquesta xifra era de 76.067 persones. 

L’atur augmenta cada dia, però també és cert que aquesta ha estat una de les millors 
temporades turístiques dels darrers anys. Per aquesta raó, cal fer un replantejament del 
sistema productiu de la nostra societat.  

La realitat és que la crisi econòmica està augmentant cada dia el nivell de pobresa de 
la gent de Mallorca. Destaca que, fa una setmana, la xifra de desnonaments dins 
Mallorca era del tot escandalosa. A més, hi ha famílies senceres a l’atur i empreses 
senceres que tenen una gran incertesa a l’hora de cobrar, raó per la qual si no cobren 
no poden pagar i aquest clima genera una gran angoixa. 

Davant aquesta situació d’incertesa, ens trobam amb un govern que, segons el parer 
del seu grup polític no agafa “el bou per les banyes”, tot i que aquest ho afirmi. El cert 
és que aquest govern l’únic que fa és plorar cada dia i retreure l’herència que ha rebut. 

Assenyala que els òrgans de contractació d’aquest govern estan aturats. Assegura que 
s’ha informat, a la pàgina web de la institució, sobre el perfil del contractant i ha 
observat que la darrera entrada a subministraments –el contracte de biblioteques- era 
de dia 22/9/2011; la darrera entrada de contractes d’obres era de dia 15/9/2011 –es 
tractava de projectes per tal que les empreses els puguin estudiar abans- i la darrera 
entrada a Contractació  de serveis era de dia 16/5/ 2011. 

Sobre l’execució del pressupost, pel que fa a la despesa compromesa, comenta que ha 
variat des d’un 52,42% fins al 57,16% durant el període comprès entre el dia 
24/6/2011 i el dia 1/10/2011. 

Reitera que no vol plantejar aquesta interpel·lació com una sèrie de retrets, sinó com 
una sèrie de propostes.  

Assenyala que en són ben conscients que el Consell de Mallorca no és l’òrgan 
competent en promoció del treball, però també saben que és l’òrgan competent en 
matèria de carreteres, en benestar social i que com empresa dóna treball a més de 
4.000 persones (funcionaris i laborals).  

Per aquesta raó pot fer molt per generar ocupació i per revitalitzar l’economia, motiu 
pel qual el Grup del PSOE proposa quatre punts de feina, que explica tot seguit. 

El primer punt d’aquesta proposta és el diàleg social.  

Recorda que el Consell de Mallorca té més de 110 M€ disponibles de pressupost per a 
Benestar Social i més de 150 M€ de pressupost per carreteres, raó per la qual es 
converteix en una part molt important del sector de l’obra pública, de l’obra civil i del 
tercer sector de la nostra illa i és una institució que dóna feina a més de 4.000 
persones entre personal funcionari i laboral –interí o fix- del Consell de Mallorca i de 
l’IMAS.  
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Per aquesta raó, proposa la creació d’una mesa de diàleg entre els sindicats, 
l’Administració i les empreses, que hi tenen molt a dir dins aquest sector. Aquesta 
mesa seria l’encarregada de prioritzar polítiques per aconseguir el manteniment i la 
creació de llocs de treball.  

Entre aquestes polítiques, destaca per la seva importància cabdal el sector turístic i el 
sector del medi ambient; es nota molt la seva mancança, al Consell de Mallorca. 

Assegura que el turisme ha de ser el motor que canviï l’economia de Mallorca; tothom 
hi està d’acord. Ha de ser el canvi del model productiu de la nostra illa i s’ha de 
diversificar. Considera que, en aquest sentit, ajudarà molt la declaració de la Serra de 
Tramuntana com a Patrimoni de la Humanitat.  

El segon punt és la política activa d’ocupació.  

El Consell de Mallorca, des de fa molts d’anys, té una sèrie de programes d’ocupació i 
formació: mestres d’aixa, margers, etc. Fa notar que preocupen les notícies que 
publica la premsa referides a la continuïtat laboral de les persones que en formen part. 
Diu que és obvi que aquests treballadors han de continuar treballant i els programes 
s’han de potenciar, perquè a més de tractar-se de professions molt lligades a la cultura 
de la nostra terra, la decisió afecta persones que tenen un nivell adquisitiu baix.  

D’altra banda, també és important que repensin la decisió del tancament de la Ràdio 
Televisió de Mallorca (RTVM). No ignora que ja ho tenen molt assumit, però no pot 
deixar de manifestar-ho. Fa avinent que suposa deixar directament al carrer 115 
persones i altres 300 persones de forma indirecta dins el sector audiovisual i destaca 
que aquesta xifra l’ha donada l’Associació de Productores Audiovisuals de les Illes 
Balears (APAIB). 

Afirma que s’ha d’apostar perquè Mallorca sigui un gran plató natural, de televisió, de 
cinema, etc. Qüestiona com és possible aconseguir-ho si feim desaparèixer part 
d’aquest sector amb l’esmentat tancament.  

La tercera línia d’actuació seria la política activa per aconseguir l’ocupació dels 
més desafavorits.  

Destaca la importància de la inserció laboral, gestió que se va intentar començar 
durant la passada legislatura, amb l’aprovació de les clàusules socials dins l’IMAS i 
que s’havia d’estendre durant aquesta legislatura en el Consell de Mallorca.  

Fa avinent que quan s’aconsegueix que una persona que està cobrant la renda mínima 
d’inserció passi a cobrar un sou s’ha seguit un procediment administratiu que 
dignifica la persona, atès que passa de cobrar un subsidi a cobrar un sou, amb el 
consegüent estímul que obté per afrontar la vida.  Diu que n’és un exemple el 
contracte d’obres que se va fer a la Llar dels Ancians i fa avinent que per les notícies 
que en té sap que està aturat. Comenta que eren 10 persones en situació d’exclusió 
social, les que s’havien d’ocupar. 

A més, amb la implementació dels Plans d’Igualtat i la continuïtat de la 
implementació dels Plans d’Igualtat als ajuntaments s’afavoria la contractació de les 
persones més desafavorides. Retreu que s’hagi acomiadat els agents d’Igualtat, raó per 
la qual la feina en aquest sentit serà molt més complicada.  
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Per acabar explica el quart punt de les propostes, que és la modernització i la millora 
de l’Administració juntament amb una eficàcia de les polítiques en Funció Pública.    

Assenyala que el Pla de modernització per tal d’agilitar els tràmits administratius és 
important i permetrà poder pagar les empreses dins termini.  

És un procés complicat, com han pogut comprovar les persones que han fet la gestió 
econòmica de la institució i que ara també podrà comprovar el nou equip de govern  
per la qual cosa és evident que s’ha de modernitzar la institució per intentar pagar, 
com a mínim, dins els marges de la Llei de morositat.  

Recorda que se va posar en funcionament però també en aquest cas se varen acabar 
els programes i les persones que feien aquesta tasca ja no treballen al Consell de 
Mallorca.  

Observa que aquestes mesures han d’anar acompanyades de la modernització del 
tractament de la Funció Pública que se fa al Consell de Mallorca i d’una lluita per la 
reducció del treball de personal funcionari interí i de personal laboral.  

En conseqüència, s’ha d’aprovar l’oferta pública, s’ha de fer una nova relació de llocs 
de treball, s’han de proveir els llocs de treball que encara no hi estan o que s’han 
cobert amb personal que està fora de la Relació de Llocs de Treball.  

També s’ha de fer l’aprovació i la gestió del concurs de trasllats i la valoració dels 
llocs de feina i cobrir de forma adequada les baixes atès que els sindicats han informat 
que no s’han cobert.  

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) intervé a continuació. 

Respon a la Sra. Garrido que no té cap problema per tractar els quatre punts de feina 
que ha proposat i que seria molt interessant tractar-los, però li fa avinent que dins una 
interpel·lació i atès que no se vota res, no serà possible.  

Reitera que li semblen molt bé els quatre punts de feina esmentats, i que en respondrà 
alguns d’ells a mesura que vagi donant explicacions, però li suggereix que potser la 
proposta, tal com l’ha formulada, mereixeria ser presentada com una moció.  

Li fa notar que si li presenta una interpel·lació sobre polítiques de llocs de treball, és 
obvi que ell li vulgui explicar els punts de feina sobre els que treballa l’equip de 
govern del Consell Insular de Mallorca, que considera que són polítiques que agiliten 
i donen solució a allò que tant demana la gent, que és trobar un lloc de feina. 

Reconeix que és cert que el nou equip de govern no té activades les polítiques de 
treball, perquè no és una competència d’aquesta institució, però també és cert que tots 
els consellers executius del Consell de Mallorca treballen en totes les direccions que 
permetin crear llocs de treball de manera que tot allò que se fa té un rerafons 
econòmic i de recerca de solucions per poder atendre les demandes de la societat, la 
primera de les quals és trobar un lloc de feina.   

A continuació parla de la política d’austeritat que aplica el Consell de Mallorca. Diu 
que se pretén poder fer els pagaments al dia, tot i que reconeix que ara encara no s’hi 
paga a causa del dèficit acumulat que encara s’arrossega. Tot i això, afirma que la 
política d’austeritat preveu que els pagaments es facin el més ràpidament possible. 
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Reitera que aquest govern del Consell de Mallorca està treballant perquè se pugui 
pagar al dia i per no ofegar la iniciativa privada. Posa un exemple del que ha fet 
possible aquesta austeritat: passar de tenir 52 alts càrrecs a tenir-ne actualment 23.  

Destaca que aquesta mesura d’austeritat ha permès que vint bombers –que ja tenien 
plaça però no existia dotació econòmica per pagar-los– s’han pogut incorporar al 
treball, cobrant la seva nòmina i no amb una situació precària, atès que tot i haver 
aprovat les oposicions no sabien quan podrien començar a cobrar la seva nòmina. Fa 
avinent que amb aquesta reducció de càrrecs s’han estalviat 8 M€.  

La segona via d’actuació és que s’ha posat al dia i en ordre l’economia domèstica, 
amb la finalitat de generar llocs de treball i que la tasca productiva de la societat es 
posi en marxa. Observa que no és només el Consell Insular de Mallorca qui per mitjà 
de subvencions ha de generar ocupació i a més fa notar que pot ser pervers, el 
procediment de la subvenció, com ja ho ha fet avinent en alguns casos la Sindicatura 
de Comptes; és clar que no genera economia productiva.  

La tercera via d’actuació és donar seguretat i credibilitat. Observa que la credibilitat 
de les administracions públiques es posa en dubte, en aquest moment de crisi 
econòmica.  

Assegura que l’objectiu és no crear problemes als proveïdors ni als ajuntaments, raó 
per la qual han de tenir credibilitat i aquest és l’objectiu de les actuacions de Consell 
de Mallorca. Les iniciatives d’austeritat i ordre pretenen donar seguretat i credibilitat a 
les polítiques que duen a terme.  

Pel que fa a agilitar els tràmits administratius, assegura que també s’hi treballa. Posa 
com exemple la separació de la Comissió de Patrimoni de la Comissió d’Urbanisme, 
qüestió que ja s’ha tractat en un punt anterior, amb la intenció de separar els tràmits 
administratius per no ser un entrebanc a l’hora de generar inversió privada. 

Tot seguit en posa un segon exemple: les intervencions delegades que s’han constituït 
per tal d’agilitar tots els tràmits administratius referits a inversions productives que el 
Consell de Mallorca retarda encara. 

El cinquè punt d’actuació és continuar la gestió referida a aspectes de contractació.  

Recorda que la Sra. Garrido ha esmentat el cas de la RTVM i fa notar que al PSOE li 
interessa, des del punt de vista polític, fer veure que el PP ha trencat una tasca de 
donar feines, per part del Consell de Mallorca, atès que hi havia unes persones que 
podien viure per mitjà d’unes subvencions, fundacions, consorcis o d’uns contractes 
de diversos programes de treballs i ara convé explicar que això s’ha trencat, convé 
donar aquesta imatge.  

Refusa aquestes afirmacions i destaca, per exemple, que el nou equip de govern ha 
continuat la renovació dels contractes de 12 treballadors del Departament de 
Patrimoni. Diu que també és així en el Departament de Vicepresidència, amb tallers 
d’ocupació, escoles–taller, etc.  

Reitera que molts dels programes esmentats continuen en marxa, per bé que el PSOE 
tengui interès a destacar que el PP ha eliminat aquestes contractacions. Torna a dir 
que no és cert i afirma que segueixen donant feina a persones que estan a l’atur i 
d’altres que arriben per mitjà del SOIB. 
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Per acabar, explica el sisè punt d’aquestes actuacions. Explica que se creen llocs de 
feina amb el procediment d’injectar liquiditat en el mercat.  

Esmenta el cas que s’ha tractat en un punt anterior, el crèdit ICO de 18 M€. Destaca 
que són tres mil milions de les antigues pessetes i que un milió d’aquests va a parar a 
proveïdors de la RTVM. També fa notar que les factures són totes anteriors al 
30/4/2011, per la qual cosa estan pagant proveïdors que tenien un deute pendent que 
és antic i que ofegava la petita i la mitjana empresa.  

Tot seguit parla de la línia de confirmació: 15 M€ (7,5 M€ al Consell de Mallorca i 
7,5 M€ a l’IMAS). Observa que són dos mil cinc-cents milions de pessetes més.  

A més, treballen i lluiten pels 63 M€ del Conveni de carreteres. Evidentment, 
suposarà una injecció important, per generar també més liquiditat dins el mercat. 

Amb aquest exemple acaba la seva exposició, tot i que adverteix que en podrien parlar 
molt extensament sobre cadascuna d’aquestes sis línies d’actuació de l’actual equip de 
govern de la institució. 

La Sra. GARRIDO intervé tot seguit. 

Expressa la seva satisfacció per moltes de les coses que ha explicat el Sr. Juan.  

També diu que els 124 treballadors que fan feina als esmentats programes encara 
estaran més contents que ella, perquè el nivell d’incertesa que se va crear entre 
aquestes persones després d’una roda de premsa i d’un titular també de premsa era 
molt considerable.   

Retreu que el Sr. Juan hagi parlat només de principis generals i potser que alguns 
d’ells puguin finalment acabar influint d’alguna manera en el mercat de treball i en la 
creació de llocs de feina.  

Sobre el fet de separar la Comissió Insular d’Urbanisme de la Comissió Insular de 
Patrimoni diu que no existia cap retard la Comissió Insular d’Urbanisme, i li acaba de 
confirmar la pròpia ex consellera executiva d’Urbanisme. En conseqüència, no entén 
quin tipus d’ocupació permetrà aquesta mesura. 

Retreu que el PP doni molta importància al sector privat. Admet que també n’hi han 
de donar, però fa notar que ho han de fer exactament igual amb tots els sectors. 

Reitera que el pressupost que se destina a les obres de carreteres i a Benestar Social és 
de més de 260 M€, raó per la qual destaca les grans possibilitats que se’n deriven, 
com a institució que pot contractar persones, dins el tercer sector i dins l’obra civil. 

Reitera la importància del Consell de Mallorca dins el sector de l’obra civil, molt per 
damunt del Govern balear. També reitera la obligació que té de donar seguretat a les 
4.000 persones que ha esmentat abans. Fa notar que no es tracta només de crear els 
llocs de treball, sinó també de mantenir-los. 

Reitera la incertesa que senten les 540 persones que el Consell de Mallorca acomiada, 
de forma clara en uns casos i en d’altres encara no ho ha comunicat (115 de la RTVM, 
300 del sector audiovisual, 9 del programa de Modernització, 6 del programa d’agents 
d’Igualtat i 124 dels programes d’Ocupació).  
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Finalment, observa que el personal funcionari interí també mostra molta preocupació 
davant aquesta situació. Fa notar les conseqüències que se’n deriven per a la persona, 
si se manté aquest neguit dia a dia. 

El Sr. JUAN intervé tot seguit. 

Assegura que és clar que creuen en el sector privat.  

Adverteix que la funció del sector públic és donar una sèrie de serveis i fer-ho amb 
qualitat i amb el menor cos possible, que és allò que la gent demana. 

Fa avinent que aquests servei se donen gràcies a uns impostos que se recapten i també 
que aquest sector no és una agència de col·locació, raó per la qual no considera que 
sigui la seva competència crear llocs de treball sostinguts amb els impostos de la 
ciutadania; la gent no paga impostos per aquesta finalitat.  

Afirma que el que fa l’equip de govern és estudiar com pot donar serveis de qualitat 
en aquelles competències que sí que són pròpies d’aquesta institució, amb el mínim 
cost possible. Per aquestes raons, és obvi que la feina l’ha de crear el sector privat. 

Pel que fa al seu comentari sobre les obres a les carreteres, diu a la Sra. Garrido que si 
el PP hagués trobat els 110 M€ que s’havien assignat a aquestes obres però que se 
varen destinar a pagar nòmines i subvencions, per ventura ara seria un bon moment 
per invertir i donar una important injecció de liquiditat dins el sector privat, que 
donaria molts de llocs de feina. El problema és que no han trobat aquests 110 M€ i 
tampoc no s’han fet les obres; el fet d’haver destinat els doblers a una cosa distinta ha 
generat ara aquest problema. 

Respecte a la taxa d’atur a què s’ha referit la Sra. Garrido, comenta que ell no tenia 
cap intenció de fer comentaris demagògics, però a la vista dels seus comentaris, també 
en parlarà tot seguit. 

Explica que aquesta és l’evolució de la taxa d’atur a Espanya i ara el percentatge és 
del 21,3 %. D’altra banda, li recorda que no és aquesta institució, la responsable. 

També li fa avinent que si s’engreixa l’administració sense que existeixi la necessitat, 
és obvi que després s’han d’aplicar les retallades.  

Diu a la Sra. Garrido que aquestes corbes d’apujades i abaixades corresponen a les 
dades del PSOE, perquè és clar que els governs socialistes, com el seu, se dediquen a 
apujar l’atur a Espanya. Com a resultat, ara el percentatge d’atur és del 21,3% i afecta  
un total de 5 milions de persones.  

Per acabar, reitera que és la persona responsable de les polítiques d’ocupació qui en té 
la responsabilitat, no l’equip de govern del  Consell de Mallorca.  

 

DESPATX EXTRAORDINARI 

PRIMER PUNT.  PROPOSTA D’ACORD DE DESIGNACIÓ DE 
REPRESENTANT DEL CONSELL DE MALLORCA EN EL CONSELL 
D'ADMINISTRACIÓ DE L'AUTORITAT PORTUÀRIA DE LES ILLES 
BALEARS 

Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta, que diu: 
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La Llei 33/2010, de 5 d’agost, de modificació de la Llei 48/2003, de 26 de novembre, de règim 
econòmic i de prestació de serveis en els ports d’interès general estableix que una de les vocalies del 
Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària serà ocupada per una persona en representació del 
Consell Insular de Mallorca. Correspon al Consell Insular de Mallorca fer la proposta i al Govern de les 
Illes Balears fer el nomenament. 

Per això, propòs que el Ple adopti l’acord següent: 

1. Proposar al Govern de les Illes Balears que disposi el cessament de la Sra. Maria Salom Coll 
com a representant del Consell Insular de Mallorca en el Consell d’Administració de 
l’Autoritat Portuària de les Illes Balears. 

2. Proposar al Govern de les Illes Balear que nomeni vocal del Consell d’Administració de 
l’Autoritat Portuària de les Illes Balears en representació del Consell Insular de Mallorca a la 
senyora Coloma Terrasa Ventayol, consellera electa. 

3. Comunicar-ho a la Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears i a l’Autoritat 
Portuària de les Illes Balears. 

 

S’aprova la urgència per vint-i-cinc vots a favor (PP i PSIB-PSOE), cap vot en contra 
i quatre abstencions (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per setze vots a favor (PP), cap vot en contra i 
tretze abstencions (PSIB-PSOE i PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 

 

SEGON PUNT.  PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA A LA COMISSIÓ TÈCNICA 
INTERINSULAR 

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

Atès el que disposa l'article 50 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars i la disposició 
transitòria 6 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les 
Illes Balears. 

Propòs que el Ple adopti l’acord següent: 

1. Disposar el cessament de la Sra. Joaquina Ibáñez Ripoll, com a titular, i de la Sra. Maria Magdalena 
García Gual, com a suplent, com a vocals de la Comissió Tècnica Interinsular en representació del 
Consell Insular de Mallorca i agrair-los els serveis prestats. 

2. Nomenar el Sr. Jaume Garau Salas, conseller electe, com a titular, i la Sra. Mercedes Garrido 
Rodríguez, consellera electa, com a suplent, vocals de la Comissió Tècnica Interinsular en 
representació del Consell Insular de Mallorca. 

3. Notificar-ho a les persones interessades i al Govern de les Illes Balears 

 
 
S’aprova la urgència per vint-i-cinc vots a favor (PP i PSIB-PSOE), cap vot en contra 
i quatre abstencions (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-cinc vots a favor (PP i PSIB-
PSOE), cap vot en contra i quatre abstencions (PSM-IniciativaVerds-Entesa per 
Mallorca). 

 

PRECS I PREGUNTES 

 
PUNT 21. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. SILVIA CANO JUAN A LA 
SRA. CATALINA CIRER ADROVER (PROMOCIÓ IGUALTAT GÈNERE 
ENTRE ELS MUNICIPIS). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
SILVIA CANO JUAN, com a consellera del GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA, 
presenta per al proper Ple ordinari la següent pregunta, amb sol·licitud de RESPOSTA ORAL davant 
del Ple, segons contempla l’article 72 del ROC, adreçada a la Consellera de Benestar Social, la Sra. 
Catalina Cirer Adrover. 
 
De quina manera promocionarà el Consell de Mallorca la igualtat de gènere entre els municipis de l’illa 
si s’eliminen les partides pels Plans d’Igualtat, les convocatòries de subvencions pels ajuntaments i 
entitats, les agents d’igualtat i la xarxa de “les veus de les dones”? 
 
 
La Sra. CANO (PSIB-PSOE) explica que el passat mes de setembre l’equip de govern 
va fer una modificació de crèdit tot donat de baixa una partida de mig milió d’euros 
de polítiques d’igualtat. 

Considera que aquesta és una partida molt gran en relació a un pressupost que ja era, 
de per si, petit i pot fer que se’n vegin afectats molts de serveis i molts de programes. 

Certament han sentit moltes acusacions llançades aquí i al Parlament de les Illes 
Balears sobre suposades duplicitats, manca d’execució del pressupost i, allò que és 
més greu, una resposta donada per la consellera de Funció Pública i el seu director 
sobre la incompetència del Consell de Mallorca envers les polítiques d’igualtat de 
gènere. 

Al seu Grup això li sembla una manca de respecte institucional i també una manca de 
coneixement de la matèria, de la nostra realitat i dels imperatius legals. 

A diferència del que està passant als altres consells insulars –a Menorca, Formentera i 
Eivissa– on s’estan mantenint les unitats administratives d’igualtat aquí, 
sorprenentment, s’hi està passant com el cavall d’Atila eliminant totes aquestes 
partides i aquests programes. 

En la passada legislatura, la Direcció Insular d’Igualtat va fer una feinada amb 
convocatòries adreçades a les dones més vulnerables (dones víctimes de la violència 
de gènere, famílies monoparentals amb fills i filles exclusivament al seu càrrec i amb 
pocs ingressos) i, sobretot, per donar una resposta a les dones que pitjor ho passen per 
la crisi i amb veritable risc d’exclusió social. De fet, es varen arribar a presentar més 
de 1.800 sol·licituds. 



 171

Llavors, amb una Direcció Insular de nova creació, varen constatar l’existència d’una 
necessitat i d’una demanda social molt greu a la qual cap altra institució, fins ara a 
nivell de Mallorca, no li havia donat aquesta resposta. 

Assegura que la supressió d’aquestes partides els genera una gran incertesa i volen 
saber si el Consell de Mallorca girarà l’esquena a aquestes famílies que més 
necessiten aquesta ajuda i que són les famílies monoparentals amb fills i filles 
exclusivament al seu càrrec i que no arriben al 75% del salari mínim interprofessional 
o les dones víctimes de violència de gènere que, tot i entendre que no són economia 
productiva, des de les institucions els han de donar resposta perquè no quedin 
desemparades.  

Un altre dubte que tenen és respecte a les xarxes creades com l’Escola per la Igualtat 
Genèrica, per la qual han passat més de 1.200 dones per formar-se, o del projecte de 
“Les Veus de les Dones”, que era un projecte audiovisual que ha quedat, a dia d’avui, 
aturat. 

Per últim, voldria saber com es coordinaran el Pla d’Igualtat del Consell de Mallorca, 
que és un imperatiu legal, el Pla Estratègic de la població de Mallorca així com el 
suport als 18 municipis que es varen adherir al Pla d’Igualtat i també, amb l’aturada 
del contracte del servei d’igualtat, què passarà amb les 4 persones que donaven suport 
tècnic i assessorament als 18 municipis més tota la feina que també es feina a nivell 
del Pla d’Igualtat i del Pla Estratègic i vol saber com es resoldrà atès que de les 8 
persones que hi havia a la Direcció Insular d’Igualtat ara només en queden 2 per fer 
tota aquesta feina. 

A més a més, aquestes 2 persones han interposat un recurs d’alçada perquè estan 
denunciant una il·legalitat atès que, si miren el Decret d’organització del Consell de 
Mallorca, veuen que les polítiques d’igualtat, de gènere, de conciliació i de dona, que 
són les competències estatutàries pròpies, ara depenen de Benestar Social però, en 
canvi, aquestes persones estan adscrites a un altre departament i així ho han denunciat. 

A continuació formula pregunta en els seus termes. 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) li reconeix a la Sra. Cano 
que duen un cert retard en l’organització i en l’assumpció del departament d’Igualtat i 
que hi ha hagut una mica de descoordinació, cosa que li explica per tal que pugui 
entendre que certes coses no siguin efectives o no es vegin. 

El Decret, tal i com quedarà i tal i com sembla que serà la proposta de futur, serà que 
les polítiques d’igualtat estiguin adscrites a Benestar Social i, dins Benestar Social, 
estiguin a l’IMAS. 

En aquests moments estan només dins Benestar Social i, per tal que passin a formar 
part de l’estructura de l’IMAS, han d’escometre la reforma dels Estatuts, qüestió amb 
la que ja estan fent feina i que no deixa que no puguin seguir funcionant. 

Per raons de necessitats econòmiques es va dur a terme la reducció d’una sèrie de 
partides, com ja ha posat de manifest la Sra. Cano i que ja s’han debatut en aquest Ple, 
i ara li vol garantir que no els quedarà més remei que, tot i que hi havia una sèrie de 
programacions que poden ser positives però que han de prioritzar, fer feina en un altre 
sentit i, per tant, hauran d’integrar el personal dins la xarxa de l’IMAS i veure de 
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quina manera també poden rendibilitzar l’efectivitat dels equips de feina amb què 
compten. 

Assegura que allò que faran és intentar al màxim evitar les duplicitats amb l’Institut 
Balear de la Dona que és un institut recent –es va crear l’any 2000– i no ha estat fins 
aquests darrers 4 anys que el Consell de Mallorca va crear una estructura pròpia en 
temes d’igualtat. 

Així doncs, mantendran tot allò que es pugui mantenir i, pel que fa a les 2 persones 
que han interposat el recurs d’alçada, creu que aquest no serà necessari perquè podran 
arribar a un enteniment perquè no prosperi.  

No obstant això, les persones que queden més una altra persona, que era personal de 
l’IMAS però que feia feina a Igualtat, podran continuar fent-hi feina i, això sí, amb 
molt de suport a l’Institut Balear de la Dona que és la institució que 
compentencialment té una sèrie d’atribucions. 

Igualment aprofitaran la xarxa de l’IMAS, quan hi estiguin integrats, per tal d’arribar 
a tots els ajuntaments i el primer que hauran de fer és passar per Ple el Pla d’Igualtat 
del Consell de Mallorca que, encara que hi hagi actuacions que es duguin endavant, li 
consta que no ha passat per Ple així com, evidentment, continuar amb la feina de 
coordinació i de col·laboració amb els ajuntaments pel que fa als seus plans d’igualtat. 

Ara s’enfronten a aquest repte que tenen per endavant però, tot i que s’hauran de 
deixar de fer certes actuacions i certs programes per qüestions de prioritats 
econòmiques i de dificultats econòmiques, una altra línia de col·laboració la tendran 
amb l’Institut Balear de la Dona en aquest sentit. 

El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) demana la paraula per una 
qüestió d’ordre. 

Posa de manifest que resten unes quantes preguntes encara i diu que vol formular una 
proposta per si tots els grups hi estan d’acord. 

En aquest sentit, proposa que si l’equip de govern es compromet a contestar les 
preguntes de tots els grups per escrit en un termini aproximat d’una setmana, es retirin 
les preguntes i donassin per acabat el Ple atès que considera que ja és hora. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) diu que creu que es 
poden respondre les preguntes de l’ordre del dia tot fent-ho d’una manera més breu i 
amb la fórmula de pregunta–resposta poder arribar a l’objecte que es pretén d’oferir la 
informació en aquest Ple. 

Assenyala que si tothom actua amb agilitat, creu que poden donar compliment a 
l’ordre del dia previst i, per tant, li agraeix el seu interès al Sr. Font –perquè ho fa en 
benefici de tots– però també creu que és convenient acabar el Ple així com estava 
previst. 
 
 
PUNT 22. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. SILVIA CANO JUAN A LA 
SRA. CATALINA CIRER ADROVER (AJUTS ECONÒMIC DONES 
VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
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SILVIA CANO JUAN, com a consellera del GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA, 
presenta per al proper Ple ordinari la següent pregunta, amb sol·licitud de RESPOSTA ORAL davant 
del Ple, segons contempla l’article 72 del ROC, adreçada a la Consellera de Benestar Social, la Sra. 
Catalina Cirer Adrover. 
 
Estan garantits els ajuts econòmics de pagament únic per a les dones víctimes de violència de gènere 
recollits en l’article 27 de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral 
contra la violència? 
 
 
La Sra. CANO  (PSIB-PSOE) fa notar que les prioritats que dóna el Partit Popular a 
les polítiques d’igualtat són molts diferents a les que dóna el Grup Socialista perquè ni 
tan sols no en tenen conselleria ni direcció insular.  

Malgrat això, està contenta pel fet que hi hagi la voluntat de replantejar-s’ho i no 
perdre, almanco, aquests programes essencials que, a més a més, per imperatiu legal 
des dels poders públics que se li ha de donar una resposta. 

Explica que aquesta pregunta versa sobre els ajuts econòmics a les dones víctimes de 
violència de gèneres, ajuts que estan regulats per la Llei orgànica 1/2004 i estan 
dirigits a dones maltractades que acreditin una manca de recursos i unes dificultats 
molts específiques per trobar feina. 

Aquestes ajudes varen ser regulades, en la passada legislatura, pel Consell de 
Mallorca i li correspon a aquesta Administració –que és competent en matèria de 
Benestar Social– regular-les i tramitar-les. 

De fet, no hi existeix cap duplicitat i queda molt clar qui les ha d’atorgar atès que hi 
ha un dictamen del Consell Consultiu conseqüència que, en un moment donat, 
l’Institut Balear de la Dona va intentar tramitar-les. Al final es varen reinvidicar des 
del Consell de Mallorca i va quedar clar que aquesta competència reglamentària i 
d’execució li corresponia al Consell de Mallorca. 

A pesar d’això, durant els anys 2009 i 2010, des de la Direcció Insular d’Igualtat es 
varen fer diferents convocatòries extraordinàries motivades per la situació de crisi i 
que comptà amb més de 1.800 sol·licituds. Finalment es regula aquest dret econòmic, 
recollit en l’article 27 de la llei abans esmentada, i es consolida aquesta prestació. 

Una altra vegada tenen la mateixa por: pensen que aquesta prestació queda 
seriosament amenaçada en retallar més de 300.000 euros d’aquesta partida d’un 
pressupost que, com ha dit abans, ja era petit. 

Tot seguit formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) considera que la Sra. Cano 
s’ha contestat a si mateixa en molts de temes des del moment que estableix que és una 
Llei orgànica la que regula aquest tipus d’ajuts i, per tant, l’equip de govern mai no 
anirà, ni per vocació ni per la matèria, en contra d’aquesta llei orgànica. 
 
 
PUNT 23. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. SILVIA CANO JUAN A LA 
SRA. CATALINA CIRER ADROVER (COMISSIÓ 
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INTERDEPARTAMENTAL DE PROMOCIÓ DE POLÍTIQUES 
D’IGUALTAT DE GÈNERE). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
SILVIA CANO JUAN, com a consellera del GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA, 
presenta per al proper Ple ordinari la següent pregunta, amb sol·licitud de RESPOSTA ORAL davant 
del Ple, segons contempla l’article 72 del ROC, adreçada a la Consellera de Benestar Social, la Sra. 
Catalina Cirer Adrover. 
 
Ens pot informar si s’ha reunit la Comissió Interdepartamental de Promoció de Polítiques d’Igualtat de 
Gènere i quins són els nous objectius d’aquesta legislatura en matèria de promoció de la transversalitat 
de la igualtat de gènere en les polítiques públiques?  
 
 
La Sra. CANO (PSIB-PSOE) recorda que dia 5 de novembre de 2007 es va aprovar, 
per aquest Ple i per unanimitat, la creació d’una Comissió Interdepartamental de 
Promoció de Polítiques d’Igualtat de Gènere per tal de, per una banda, aplicar la 
igualtat a nivell intern, és a dir, de personal de la casa, i, per una altra banda, per 
promoure la igualtat en les polítiques públiques dels diferents departaments. La 
Comissió pretén garantir-ne la coordinació efectiva. 

Tot seguit formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) li respon que la Comissió no 
s’ha reunit encara i està en una situació similar al Consell Assessor de Serveis Socials, 
és a dir, que falta actualitzar els membres d’aquesta Comissió Interdepartamental i, tot 
d’una que aquest tema estigui resolt, procediran a la constitució de la nova Comissió i 
en marcaran les línies i els nous objectius. 

Per altra banda, assenyala que està totalment d’acord amb l’objectiu de la 
transversalitat i remarca que el Partit Popular creu en la transversalitat de les 
polítiques d’igualtat i pensa que amb un únic departament, per molts de doblers que 
tengui, si la resta no la tenen assumida no s’hi avançarà gens i no es farà res en 
matèria d’igualtat. 

 
 
PUNT 24. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT MASSOT  
(COL·LOCACIÓ ESTATUA DEL REI JAUME II A SINEU). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
D'acord amb el que preveu l'article 72, punt 2 del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, el 
conseller sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb sol·licitud de RESPOSTA ORAL davant 
Plenari: 

 
- Pensen vostès autoritzar la col·locació de l’estàtua del rei Jaume II a la plaça de Sineu, malgrat 
l’informe tècnic de patrimoni totalment contrari a la ubicació en aquest indret? 
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El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) comenta per tal que consti 
en acta que, quan arribi el torn de les preguntes del Partit Popular, el grup de 
consellers del PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca tornarà abandonar la sala. 
Matisa que no ho faran per allargar el Ple sinó per protestar en contra d’allò que 
consideren una retallada del seu dret a formular preguntes. 

A continuació recorda que l’Ajuntament de Sineu va col·locar una estàtua a la plaça, 
una zona que està declarada BIC i, per tant, necessitava la pertinent autorització del 
departament de Patrimoni del Consell de Mallorca. 

L’Ajuntament col·locà aquesta estàtua sense comptar amb l’autorització de Patrimoni. 
Llavors es va comprometre, a través del seu batle en funcions, a retirar l’estàtua però 
l’estàtua continua al seu lloc. 

Ara l’Ajuntament ha demanat autorització al Consell de Mallorca per a la col·locació 
de l’estàtua emperò els informes tècnics són prou contundents en el sentit que en 
aquell lloc no es pot instal·lar l’estàtua per tota una sèrie de motiu però no posa cap 
inconvenient al fet que es pugui instal·lar a qualsevol altre lloc de Sineu que no 
interfereixi en el BIC. 

Tot seguit formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) comenta que abans 
d’entrar en el tema relatiu a l’estàtua de Sineu, vol fer constar que el grup de 
consellers del Partit Popular és present a qualsevol de les preguntes que es formulen al 
Ple i, a més més, vol manifestar, una vegada més, que el Grup Popular d’aquest 
Consell de Mallorca té tot el dret d’actuar com a grup polític i, per tant, formular les 
preguntes que consideri oportunes a l’equip de govern així com mocions i 
interpel·lacions perquè del seu debat només en trauran riquesa. 

Constata que són les 15.30 hores i que el Ple s’inicià a les 10:00 hores i durant aquest 
temps els consellers del PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca han parlat tant com 
han considerat necessari i han volgut a través de tots els mecanismes de participació 
que, de manera democràtica, té aquest Ple. 

Per tant, no li semblarà bé que s’absentin però no els quedarà més remei que acceptar-
ho i apunta que el comportament dels companys del Grup Popular no serà el mateix i, 
per això, agrairia que també respectassin els altres consellers que també formen part 
d’aquesta institució. 

Pel que fa al fons de l’assumpte sobre el qual versa la pregunta diu que no reiterà els 
antecedents que, de manera breu, ha explicat el Sr. Font. No obstant això, assenyala 
que hi ha un procediment administratiu obert perquè l’Ajuntament de Sineu ha 
sol·licitat el permís per a la col·locació d’aquesta estàtua oferta per una promoció 
particular a Sineu. 

A continuació explica que hi ha uns òrgans col·legiats (una comissió tècnica i una 
comissió política) i que la resposta ha de sortir d’aquests òrgans col·legiats i, atès que 
el Sr. Font en coneix el funcionament, li demana que els permeti que, un cop fet el 
debat, facin la proposta. 
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Observa que, tot i això, no seria la primera vegada –i això ho sap també el Sr. Font– 
que la comissió política adopta un acord diferent al dels informes que puguin constar 
a l’expedient. 

En aquest moment el Sr. Font fa ús d’un informe tècnic que obra dins l’expedient però 
l’expedient no està conclòs perquè falten unes passes fonamentals i elementals per 
poder-lo dur a terme i establir un criteri. En altres casos hi hagut informes tècnics en 
un sentit però llavors l’acord ha estat en sentit contrari, casos que citarà perquè en 
tenguin coneixement al Ple. 

Algun d’aquests casos són els següents: l’informe tècnic desfavorable sobre 
l’expedient dels escars de Banyalbufar i l’acord de la comissió distint als criteris 
tècnics; l’acta de la Ponència tècnica de 2010 sobre la finca de Son Real (Santa 
Margalida) que es va pronunciar de manera diferent a l’informe tècnic de Patrimoni 
Històric; l’informe tècnic desfavorable sobre sol·licitud d’un BIC d’una aeronau que 
la comissió va acordar un criteri diferent al que hi havia inicialment previst pels 
tècnics. 

Considera que el que pertoca administrativament i dins el procediment és que els 
membres de les distintes ponències tècniques, d’una manera col·legiada, debatin 
aquesta qüestió i, per tant, la resposta a la pregunta formula és que la Ponència tècnica 
valorarà tot el contingut de l’ordre del dia i establirà els criteris i durà a terme la 
proposta que consideri oportuna. 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) demana la paraula per una 
qüestió d’ordre. 

Comenta que, en consonància amb el debat anterior en matèria d’igualat, ara vol 
plantejar un tema de conciliació de la vida laboral i familiar. Es tracta del cas d’una 
consellera, la Sra. Soler, que té una urgència familiar i demana, si no hi ha 
inconvenient, si es poden avançar les preguntes que van adreçades a ella. 

El Sr. ROTGER assenyala que per part de la Presidència no hi ha cap inconvenient i, 
constatat que per part de la resta de consellers tampoc, doncs s’accepta que s’avancin 
les preguntes adreçades a la Sra. Soler. 

 
 
PUNT 30. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. ANTONI MULET CAMPINS 
A LA SRA. CATALINA SOLER TORRES (RECOLLIDA FRACCIONS 
PAPER-CARTRÓ). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Antoni Mulet Campins, 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. Sra. Catalina Soler Torres, Consellera del Departament de Medi 
Ambient. 
 
Pregunta 
 
Davant la finalització de l’encomana de gestió de la recollida de les fraccions de paper-cartró que es va 
fer a l’any 2001 dels ajuntaments al Consell de Mallorca. Quines actuacions ha fet la Consellera fins a 
dia d’avui i quines te previstes a partir d’avui? 
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El Sr. MULET (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. SOLER (consellera executiva de Medi Ambient) agraeix la intervenció del 
Sra. Cirer, com a consellera responsable de polítiques d’igualtat, i assenyala que 
aquest gest és una mostra de la seva política en aquesta matèria. 

Tot entrant en la pregunta, explica que el problema que hi ha amb l’encomana de 
gestió és que –sense parlar d’herències rebudes perquè ningú no s’enfadi– l’any 2001 
tots els ajuntaments de Mallorca, llevat de Palma i Calvià, varen fer una encomana de 
gestió al Consell de Mallorca de la recollida selectiva. Llucmajor va ser l’únic 
ajuntament que s’hi va incorporar mig any després, el mes de desembre de 2001. 

Una vegada que el Consell de Mallorca va tenir feta l’encomana de gestió de tots els 
ajuntaments de Mallorca per a la recollida selectiva de paper, cartró i vidre, no saben 
per què hi ha alguns ajuntaments que varen començar a fer la recollida porta a porta 
de paper, cartró i vidre als seus ciutadans quan en aquesta casa no hi ha cap 
autorització formal que permeti als ajuntaments fer aquesta recollida selectiva. 

Així doncs, es troben amb un problema d’una recollida selectiva amb una encomana 
de gestió que s’havia fet al Consell de Mallorca i, a la vegada, alguns ajuntaments 
prestant el mateix servei amb altres empreses, que no eren les UTEs contractades pel 
Consell de Mallorca, i tot això sense cap tipus de regularització ni de formalització. 

Per si això no fos suficient, l’encomana de gestió dels ajuntaments al Consell de 
Mallorca acaba dia 31 de desembre d’enguany i, curiosament, el Consell de Mallorca, 
quan va adjudicar el servei a les dues empreses contractades per fer la recollida 
selectiva als ajuntaments, va fer els contractes amb dates distintes i ara es troben que 
el contracte d’una UTE acaba dia 30 maig i el contracte de l’altra UTE acaba dia 15 
de juny. 

Es tracta d’un problema gravíssim perquè resulta que el Consell de Mallorca té una 
encomana de gestió dels ajuntaments fins dia 31 de desembre de 2011 però els 
contractes amb les empreses acaben dia 30 de maig i 15 de juny de 2012 
respectivament sense tenir l’encàrrec de l’encomana de gestió. 

A més a més, es tracta d’un pagament pluriennal que havia d’arribar fins l’any 2011, i 
la Sra. Roig no el trobarà previst en el pressupost de 2012. La partida pressupostària 
que havia de pagar aquesta tasca de mig any més tampoc no està recollida. 

El problema és greu i han passat 10 anys i ningú no li ha donat solució ni ningú no se 
n’ha donat compte. Ara arriba el moment que dia 31 de desembre acaba l’encomana 
de gestió i el Consell de Mallorca té una concessió i, per tant, té un lucre cessant i un 
dany emergent a aquestes empreses que no seguiran fent aquesta tasca i, a la vegada, 
hi ha ajuntaments que també han anat fent aquesta tasca. 

El Consell de Mallorca, en aquests 100 dies, ha demanat a tots els ajuntaments que, 
per favor, prorroguin l’encomana de gestió fins a la data de finalització dels contractes 
amb les UTEs. 

Aquí ha sorgit un problema afegit que és que la Mancomunitat del Pla –14 
ajuntaments– no ha acceptat aquesta pròrroga de l’encomana de gestió ni tampoc els 
ajuntaments de Bunyola i de Puigpunyent. 
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Així doncs, en aquests moments el Consell de Mallorca té tots els ajuntaments de 
Mallorca que li han prorrogat l’encomana de gestió (bé fins dia 30 de maig o bé fins 
dia 15 de juny) i llavors ja en parlaran de com ho han de fer a partir d’aquestes dates 
però, mentrestant, hauran de mirar com arreglen el problema amb aquestes empreses 
concessionàries i aquests municipis que ja han fet saber que no els interessa la 
pròrroga de l’encomana de gestió. 

Aquest greu problema posa de manifest una mala gestió que creu que necessita un 
estudi amb deteniment per la mala manera en què s’ha fet aquest tema concret. 
 
 
PUNT 27. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. ANTONI LLAMAS 
MÁRQUEZ A LA SRA. CATALINA SOLER TORRES (FACTURES 
INSTITUT ESPORT HÍPIC DE MALLORCA). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Antoni Llamas Márquez, 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. Sra. Catalina Soler Torres, Consellera del Departament de Medi 
Ambient. 
 
Pregunta 

 
Quina conclusió treu la Sra. Consellera, davant la gran quantitat de factures de l’Institut de l’Esport 
Hípic de Mallorca, i de la forma en que s’encomanaren treballs i espais de publicitat a diferents mitjans 
de comunicació sense tenir partida pressupostària? 
 
 
El Sr. LLAMAS (PP) comenta que, d’acord amb algunes informacions publicades, 
algunes factures de l’Institut de l’Esport Hípic en la passada legislatura no varen ser 
aprovades pel Consell de Mallorca i tot seguit formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. SOLER (consellera executiva de Medi Ambient) diu que la seva conclusió 
seria totalment subjectiva i molt política però això simplement es remetrà, pel que fa a 
les factures no pagades, als informes de fiscalització de la Intervenció del Consell de 
Mallorca que diuen clarament que “es fiscalitza de disconformitat atesa la següent 
objecció: Hi ha fraccionament de l’objecte del contracte i que, per tant, s’hauria 
d’haver procedit a la publicitat” perquè tots els contractes tenen un objecte comú. 

En concret hi ha 4 informes de disconformitat i observa que a companys del Partit 
Popular, en legislatures anteriors i per fets semblants de fraccionament de contractes, 
se’ls ha generat un dubte envers la seva tasca com a polítics i, per tant, fent la mateixa 
analogia, davant aquests fets que s’han trobat de factures pagades amb informes en 
contra i factures sense pagar amb informes de fiscalització de disconformitat, ha de 
tenir certs dubtes sobre la manera en què s’ha gestionat l’Institut de l’Esport Hípic de 
Mallorca. 

Puntualitza que l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca forma part d’aquesta casa i, 
per això, vol remarcar clarament que l’herència rebuda és totalment nefasta 
econòmicament parlant. 
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PUNT 25. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT MASSOT  
(REUNIÓ JUNTA DE PATRONS I COMITÈ EMPRESA DEL TEATRE 
PRINCIPAL). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
D'acord amb el que preveu l'article 72, punt 2 del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, el 
conseller sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb sol·licitud de RESPOSTA ORAL davant 
Plenari: 

 
- Vist el comprimís de la gerent amb el comitè d’empresa del teatre Principal i amb inspecció de 
treball, quan fan comptes convocar la reunió compromesa amb la junta de patrons i el comitè 
d’empresa del teatre Principal? 
 
 
El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) diu que aquesta pregunta 
neix arran d’una denúncia que varen fer els treballadors de la Fundació Teatre 
Principal i a una inspecció de treball que varen demanar. 

En l’acta d’aquesta inspecció de treball s’acorda, entre d’altres coses, que es faria una 
reunió entre el Comitè d’Empresa i la gerent del Teatre Principal i també una reunió 
entre el Comitè d’Empresa i el Patronat de la Fundació. Tot seguit formula la 
pregunta en els seus termes. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) li respon que aquest 
mes d’octubre es convocarà la Junta de Patrons per dur a terme aquestes dues 
reunions que s’han sol·licitat. 

 
PUNT 26. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. ANTONI MESQUIDA 
FERRANDO AL SR. JOAN ROTGER SEGUI (EXPEDIENTS 
ADMINISTRATIUS RELATIUS A SUBVENCIONS PÚBLIQUES 
DEPARTAMENT CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Antoni Mesquida Ferrando, 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. Joan Rotger Segui, Vicepresident del Departament de Cultura, 
Patrimoni i Esports. 
 
Pregunta 

 
En quin estat de tramitació es va trobar el Sr. Vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports els 
expedients administratius relatius a subvencions públiques del seu departament? 
 
 
El Sr. VIDAL (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) comenta que serà 
breu en la resposta per la dilatació del Ple i perquè aquest tema ja està debatut 
àmpliament durant l’ordre del dia del Ple d’avui. 
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Per tal d’evitar reiteracions, diu que ja s’ha pogut veure en el debat sobre aquest tema 
que les convocatòries públiques i les subvencions nominatives adjudicades l’any 2010 
no es varen incorporar, en una bona proporció, al pressupost de 2011 i, per tant, 
hauran de fer front a compromisos assumits per la institució corresponents a 2010 
amb partides assignades a 2011. 

Per altra banda indica que, en aquests moments, del capítol IV, de Vicepresidència, hi 
ha aproximadament unes despeses compromeses de 2 milions d’euros i que esperen 
que en un breu termini es puguin fer efectives d’acord amb la disponibilitat de 
tresoreria d’aquesta casa. 

El Sr. GARAU (PSIB-PSOE) demana la paraula per una qüestió d’ordre. És un dubte 
que té i potser el Sr. secretari l’hi podrà aclarir. 

Demana si és possible que una pregunta la formuli una persona distinta a la que figura 
que la formularà en la documentació escrita. 

El Sr. MAS (secretari general) explica que aquest extrem no està regulat en el 
Reglament i és una qüestió que queda a discreció de la Presidència a no ser que la 
Junta de Portaveus, que és l’encarregada de debatre sobre com s’han de fer les 
deliberacions, arribi a una altra conclusió. 

De totes maneres, recorda que hi ha hagut altres casos, en altres mandats, que això 
s’ha autoritzat. 

El Sr. ROTGER puntualitza que així ho tenen entès perquè així va ser objecte de 
debat en la Junta de Portaveus. També observa que en ocasions anterior hi ha hagut 
casos de companys, de distints grups, que no han pogut assistir com, per exemple, 
també va passar a la Junta de Patrons del Teatre i es va donar la possibilitat que la 
persona absent fos substituïda per algun company i, per tant, considera que la qüestió 
més important és que els distints grups, si així ho consideren, puguin ser representats. 

 
 
PUNT 28. PREGUNTA DE FORMULA LA SRA. MARGALIDA GINARD 
MESQUIDA AL SR. MAURICIO ROVIRA DE ALÓS (DEUTE EMPRESES 
CONTRACTISTES OBRES CARRETERES) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Margalida Ginard Mesquida, 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. Maurico Rovira de Alós, Conseller del Departament d’Urbanisme 
i Territori. 
 
Pregunta 

 
Quines quanties econòmiques es deuen en aquests moments a les empreses contractistes d’obres de 
carreteres? 
 
 
La Sra. GINARD (PP) formula la pregunta en els seus termes. 
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El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) respon que, en aquests 
moments, el càlcul del deute és d’aproximadament uns 29,5 milions d’euros dels 
quals, amb l’aprovació de línia ICO d’avui, calculen que es pagaran devers 
13.230.000 euros i, per tant, quedaran pendents de pagament encara unes 16.200.000 
euros als contractistes de carreteres. 

Indica que tot això crida molt d’atenció atès que ja s’han rebut tres anualitats del 
conveni de carreteres. 

 
 
PUNT 29. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. ANTÒNIA ROCA 
BELLINFANTE AL SR. JAIME JUAN GARCÍA (ACTUACIONS EN 
RELACIÓ A LA SERRA DE TRAMUNTANA, PATRIMONI DE 
L’HUMANITAT). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Antònia Roca Bellinfante, 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. Jaume Juan García, Conseller del Departament de Presidència. 
 
Pregunta 

 
Quines actuacions s’han dut a terme en relació a la Serra de Tramuntana, Patrimoni de l’humanitat? 
 
 
La Sra. ROCA (PP) comenta que el passat mes de juny la serra de Tramuntana va ser 
inclosa dins la llista de llocs catalogats per la UNESCO com a paisatge cultural pels 
seus valors paisatgístics, culturals, històrics i etnològics. 

La UNESCO va reconèixer el paisatge cultural de la serra que s’ha format durant 
segles gràcies a la presència de diferents generacions i cultures. 

És per a tots una satisfacció que la serra formi part d’un dels 878 llocs del món 
declarats patrimoni mundial i això, sense cap dubte, és una gran oportunitat de futur. 

Un cop feta la declaració com a patrimoni mundial de la humanitat, queden 
importants feines per endavant si bé és cert que aquest reconeixement resultarà una 
oportunitat històrica que pot derivar en nombrosos beneficis turístics, culturals, 
patrimonials, socials i econòmics per a tota l’illa de Mallorca però, perquè això 
esdevengui una realitat, s’hi haurà de treballar a consciència conjuntament amb tots 
els ajuntaments i també les persones que viuen a la serra per tal de poder arribar als 
millors projectes i obtenir-ne les millors beneficis per a tots els mallorquins. 

El pla de gestió i les actuacions que es duguin endavant seran els punts claus que 
permetran fer de la serra un lloc privilegiat, respectat, visitat i conegut tant dins com 
fora de Mallorca. 

Tot seguit formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) contesta que s’ha treballat amb les 
directrius marcades pel pla de gestió que contemplava la serra de Tramuntana com a 
patrimoni mundial. 
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En aquest sentit han mantengut reunions amb les persones que varen redactar i 
col·laborar amb la candidatura com el Sr. Jaume Mateu i el Sr. Tòfol Arbona. També 
han presentat tres projectes, tot d’una que es varen obrir les línies de subvenció per 
part del Ministeri d’Educació i Cultura, i en concret els ha estat concedida la 
subvenció per un projecte relatiu a la restauració de 4 rellotges de sol situats a la serra 
per un import de 44.000 euros. 

D’acord amb allò que determinen les 5 directrius bàsiques del pla de gestió de la serra 
de Tramuntana, s’ha constituït el Consorci de la Serra en una reunió formada per 4 
membres del Govern de les Illes Balears i 4 membres del Consell de Mallorca. 

També s’han reunit, el passat dia 15 de setembre, amb els batles afectats per la serra 
de Tramuntana –i que se’n veuran beneficiats– per tal de treballar amb ells. En aquest 
sentit també tenen pendent enviar una carta per convidar-los a formar part, com a 
membres numeraris, del Consorci. 

Per altra banda, dia 14 de setembre es varen reunir amb els propietaris implicats amb 
la serra de Tramuntana.  

S’han fet moltes més reunions i molta més feina però, a grans trets, aquestes són les 4 
o 5 línies fonamentals que han estat treballant en relació a la serra de Tramuntana.  

 
 
El vicepresident aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta 
acta  amb plecs de paper números de A-000536 a A-000717. 

El secretari general      La presidenta  

 

 


