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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

Identificació de la sessió  

Núm.: 03/2012 
Caràcter: ordinària 
Data: 9 de febrer de 2012 
Hora: de 10.10 h a 14.45 h 
Lloc: sala de plens 

HI ASSISTEIXEN: 

Maria Salom Coll, presidenta 

Joan Rotger Seguí (PP) 
Catalina Cirer Adrover (PP) 
Antonio Mesquida Ferrando (PP) 
Catalina Soler Torres (PP) 
Miquel Vidal Vidal (PP) 
Margalida Isabel Roig Catany (PP) 
Jaime Crespí Deyá (PP) 
Margarita Duran Vadell (PP) 
Bernadí Coll Martorell (PP) 
Margarita Moner Tugores (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) 
Antoni Alemany Caldera (PSOE) 
Maria Luisa Dubón Petrus (PSOE) 
Jaime Juan Garau Salas (PSOE) 
Silvia Cano Juan (PSOE) 
Juan Ferrá Martorell (PSOE) 
Rosario Sanchez Grau (PSOE) 
Francesc Joseph Dalmau Fortuna (PSOE) 
Mercedes Garido 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 la Hble. Sra. Consellera Melchora Gómez Andrés. 

També hi assisteixen els Hbles. Srs. consellers executius: Sr. Jaime Joan García i Sr. 
Mauricio Rovira de Alós. 
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Secretari general: Sr. Jeroni Miquel Mas Rigo. 
Interventora general: Sra. Elena Montejo Fuentes. 

 

El Sr. Salom (PP) surt en el punt 19è i torna en el punt 28è. El Sr. Rotger (PP) surt en 
el punt 23è i torna en el punt 25è. La Sra. Terrassa (PP) surt en el punt 23è i torna en 
el punt 24è. La Sra. Cirer (PP) surt en el punt 27è i torna en el punt 28è. El Sr. 
Ensenyat (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) surt en el punt 28è i torna en el 
punt 29è. En els punts 31è a 34è abandonen la sessió el Sr. Font, la Sra. Palou, el Sr. 
Ensenyat i la Sra. Campomar, consellers del PSM-IniciativaVerds-Entesa per 
Mallorca. El Sr. Mesquida (PP) i el Sr. Roig (PP) surten en el punt 35è i tornen en el 
punt 39è. El Sr. Oliver (PP) surt en el punt 38è i ja no torna. 

 

 
ORDRE DEL DIA: 
 

I) PART RESOLUTIVA 

PRESIDÈNCIA 

1. APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS (22-12-2011,  12-1-2012  I  30-1-
2012). 

2. DECLARACIONS INSTITUCIONALS. 

3. PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL PRESIDENT I VICEPRESIDENT DE 
LA COMISSIÓ INSULAR DE PATRIMONI HISTÒRIC. 

4. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE LA SECRETÀRIA DE LA COMISSIÓ 
INSULAR DE PATRIMONI HISTÒRIC I DE LA PONÈNCIA TÈCNICA DE 
PATRIMONI HISTÒRIC. 

5. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE LA PERSONA REPRESENTANT DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA, TITULAR I SUPLENT, A LA XARXA 
EUROPEA D’ENS LOCALS I REGIONALS PER L’APLICACIÓ DEL CONVENI 
EUROPEU DEL PAISATGE. 

 

VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

6. PROPOSTA D’ADHESIÓ DEL CONSELL DE MALLORCA A L’ANY 
EUROPEU DE L’ENVELLIMENT ACTIU 2012 I SOLIDARITAT 
INTERGENERACIONAL. 
 
7. PROPOSTA D’ACORD DE CESSAMENT I DE NOMENAMENT DEL 
PRESIDENT I DE LA SECRETÀRIA DE LA PONÈNCIA TÈCNICA 
D’ARTESANIA DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA. 
 



 3

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA 

8. PROPOSTA D’ACORD D’ASSIGNACIONS ECONÒMIQUES ALS GRUPS 
POLÍTICS AMB REPRESENTACIÓ EN EL CONSELL DE MALLORCA, PER A 
L’ANY 2012. 

DEPARTAMENT D'URBANISME I TERRITORI 

9. PROPOSTA DE REVISIÓ DE LES TARIFES DEL CONTRACTE DE 
CONCESSIÓ DE L’OBRA PÚBLICA PER A LA CONSTRUCCIÓ, 
CONSERVACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA CARRETERA MA-15 PALMA -
MANACOR PER A L’ANY 2012. ( EXP.001/04). 

10. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES 
NORMES SUBSIDIÀRIES DEL PLANEJAMENT DEL TERME MUNICIPAL DE 
MARRATXÍ RELATIVA AL NOU EMPLAÇAMENT DE L’ESPAI LLIURE 
PÚBLIC ELP 6.053/P ( SON RAMONELL NOU) 

 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 

11. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT 
1/2012 DEL CONSELL DE MALLORCA PEL QUAL ES REGULEN LES VEDES 
I ELS RECURSOS CINEGÈTICS. 
 

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 

12. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE 
L'INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS. 
 
13. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DEL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA EN LA COMISSIÓ DE COORDINACIÓ DELS ENS 
TERRITORIALS DE LES ILLES BALEARS EN MATÈRIA DE COOPERACIÓ 
PER AL DESENVOLUPAMENT. 
 
14. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DEL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA EN LA COMISSIÓ DE COORDINACIÓ DE 
BENESTAR SOCIAL DE LES ILLES BALEARS. 
 
15. PROPOSTA DE CANVI DE REPRESENTANT DEL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA EN EL CONSORCI DE RECURSOS SOCIOSANITARIS I 
ASSISTENCIALS DE LES ILLES BALEARS. 
 
16. PROPOSTA DE CANVI DE REPRESENTANT DEL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA EN EL CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ I ACOLLIDA DE LES 
PERSONES DISMINUÏDES  PSÍQUIQUES PROFUNDES DE LES ILLES 
BALEARS (CONSORCI APROP) 
 

DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL 
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17. EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA NÚM. 692/11, DE 30 DE SETEMBRE, DE 
LA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS 

18. EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA NÚM. 139/2011, DE 27 D’ABRIL, DEL 
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM.3 DE PALMA, CONFIRMADA 
PER LA SENTÈNCIA NÚM. 965/2011, DE 21 DE DESEMBRE, DE LA SALA 
CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS.  
 
19. DENEGACIÓ D’UN CANVI DE DESTÍ A L’AJUNTAMENT DE 
PUIGPUNYENT D’UNA OBRA INCLOSA EN EL PLA D’OBRES I SERVEIS DE 
2010. 

 

DESPATX EXTRAORDINARI 
 
II) PART DE CONTROL 
 

20.   DECRETS I RESOLUCIONS A DONAR-NE COMPTE. 

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

21.  DONAR COMPTE DEL PROTOCOL D’INSTECIONS DE COL.LABORACIÓ 
PER A LA CONSTITUCIÓ DE LA “FUNDACIÓ TURISME PALMA DE 
MALLORCA 365”. 

 

MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT, I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC 

22. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA AL 
CONSELL DE MALLORCA SOBRE EL TEATRE PRINCIPAL. 
 
23. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA AL 
CONSELL DE MALLORCA SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LA REGULACIÓ 
HIPOTECÀRIA QUE INCLOGUI LA FIGURA DE LA DACIÓ EN PAGAMENT I 
EVITAR ELS DESNONAMENTS DE LES FAMÍLIES EN SITUACIÓ 
D’INSOLVÈNCIA SOBREVINGUDA I INVOLUNTÀRIA. 
 
24. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA AL 
CONSELL DE MALLORCA SOBRE EN DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA. 
 
25. MOCIÓ CONJUNTA DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALITES I DEL 
GRUP POLÍTIC PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA SOBRE EL FONS 
MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ. 
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26. MOCIÓ CONJUNTA DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALITES I DEL 
MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA SOBRE 
PAGAMENT A LES PRODUCTORES I PETITS PROVEÏDORS RTVM. 
 
27. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA SOBRE 
MESURES ANTICRISI. 
 
28. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA SOBRE 
UN NOU IMPULS ECONÒMIC EN EL CONSELL DE MALLORCA. 
 
 
INTERPEL·LACIÓ 
 
29. INTERPEL·LACIÓ  DEL GRUP POLÍTIC PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA 
AL CONSELL DE MALLORCA SOBRE RESIDUS SÒLIDS URBANS. 
 
30. INTERPEL·LACIÓ  DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE 
MALLORCA SOBRE LLOCS DE TREBALL. 
 
PREGUNTES  
 
31. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. ANTONI MESQUIDA FERRANDO AL 
SR. MAURICIO ROVIRA DE ALÓS (SITUACIÓ OBRES VARIANT DE LLUBÍ I 
PORTO CRISTO). 
 
32. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. ANTONIA ROCA BELLINFANTE 
AL SR. JOAN ROTGER SEGUÍ (PROGRAMES PROMOCIÓ ESPORT DINS 
CENTRES EDUCATIUS) 
 
33. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. ISABEL LLINÀS WARTHMANN A 
LA SRA. CATALINA SOLER TORRES (TERMES ACORD ECOEMBES) 
 
34. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. Mª MAGDALENA GARCÍA GUAL 
AL SR. JOAN ROTGER SEGUÍ (ACTUACIONS CELEBRACIÓ DELS ANYS 
COLL BARDOLET I ANTONI MARIA ALCOCER) 
 
35. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT MASSOT (SUPRESSIÓ 
SUBSCRIPCIONS DIARIS) 
 
36. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT MASSOT 
(LEGALITZACIÓ URBANITZACIONS). 
 
37. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JAIME COLOM ADROVER AL SR. 
JAIME JUAN GARCIA (FUNDACIÓ TURISMO MALLORCA) 
 
38. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. ROSARIO SÁNCHEZ GRAU AL 
SRA. MARGALIDA ROIG CATANY (PREVISSIÓ D’INGRESSOS) 
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39. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. ANTONI ALEMANY CLADERA AL 
SR. MAURICIO ROVIRA DE ALÒS (SITUACIÓ VARIANT D’ALGAIDA). 
 
40. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. FRANCESC DALMAU FORTUNY  AL 
SR. JUAN ROTGER SEGUÍ (TRACTAMENT DADES SERVEI MEDICINA 
ESPORTIVA) 
 

PRECS 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS 

 
I) PART RESOLUTIVA 

PRESIDÈNCIA 

PUNT  1. APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS (22-12-2011,  12-1-2012  
I  30-1-2012). 

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

PUNT  2. DECLARACIONS INSTITUCIONALS. 

No n’hi ha. 

PUNT 3. PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL PRESIDENT I 
VICEPRESIDENT DE LA COMISSIÓ INSULAR DE PATRIMONI 
HISTÒRIC. 

Passa a ser el punt 20 b). 

PUNT 4. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE LA SECRETÀRIA DE LA 
COMISSIÓ INSULAR DE PATRIMONI HISTÒRIC I DE LA PONÈNCIA 
TÈCNICA DE PATRIMONI HISTÒRIC. 

Passa a ser el punt 20 c). 

PUNT 5. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE LA PERSONA 
REPRESENTANT DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA, TITULAR I 
SUPLENT, A LA XARXA EUROPEA D’ENS LOCALS I REGIONALS PER 
L’APLICACIÓ DEL CONVENI EUROPEU DEL PAISATGE. 

Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta: 

El Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió de dia 4 de febrer de 2008, es va adherir a la Xarxa 
Europea d’Ens Locals i Regionals per a l’aplicació del Conveni Europeu del Paisatge (RECEP-
ENELC). Igualment a aquesta sessió es van designar les persones, titular i suplents, que havien de 
representar el Consell, acord que es va modificar en la sessió de dia 4 de juny de 2009. 

Atès que es considera necessari canviar les persones representants a la Xarxa Europea d’Ens Locals i 
Regionals per a l’aplicació del Conveni del Paisatge (RECEP-ENELC). 
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Atesa la proposta del conseller executiu d’Urbanisme i Territori. 

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

1. Disposar el cessament de la Sra. Maria Lluïsa Dubón Pretus, com a titular, i del Sr. Jaume Mateu 
Lladó i del Sr. Jaume Mayans Sureda, com a suplents, com a representants del Consell Insular de 
Mallorca a la Xarxa Europea d’Ens Locals i Regionals per a l’aplicació del Conveni Europeu del 
Paisatge (RECEP-ENELC), i agrair-los els serveis prestats. 

2. Designar 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, i el Sr. Jaume Mayans 
Sureda, tècnic del Departament d’Urbanisme i Territori, com a suplents, a la Xarxa Europea d’Ens 
Locals Regionals per a l’aplicació del Conveni Europeu del Paisatge (RECEP-ENELC). 

3. Comunicar-ho a les persones interessades i a la Xarxa Europea d’Ens Locals Regionals per a 
l’aplicació del Conveni Europeu del Paisatge (RECEP-ENELC). 

 

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

 

VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

 

PUNT 6. PROPOSTA D’ADHESIÓ DEL CONSELL DE MALLORCA A 
L’ANY EUROPEU DE L’ENVELLIMENT ACTIU 2012 I SOLIDARITAT 
INTERGENERACIONAL. 

Es dóna compte de la proposta del Vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports, que 
diu: 

El 14 de setembre de 2011 s’aprovà la Decisió núm. 940/2011/UE DEL PARLAMENT EUROPEU i 
del Consell de la Unió Europea sobre l’Any Europeu de l’Envelliment  Actiu i de la solidaritat 
intergeneracional (2012). 

La finalitat global de l’Any Europeu és fomentar i donar suport als esforços dels Estats membres i les 
seves autoritats regionals i locals, dels interlocutors socials i de la societat civil per a promoure 
l’envelliment actiu i redoblar l’esforç per mobilitzar el potencial de les persones, cada vegada més 
nombroses, properes als seixanta anys o majors, preservant amb això la solidaritat intergeneracional. 

Ens trobam immersos en un procés d’envelliment significatiu de la població europea i Espanya ja és un 
dels països que té major taxa d’envelliment de la UE; en concret a la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears el 13,6 % de la població té més de 65 anys, el que suposa una xifra de 241.000 persones. 

També cal tenir en compte que l’envelliment s’associa de manera sovint a malalties i dependència i, en 
conseqüència, a la necessitat d’una major atenció, fet que pot ser percebut com a una càrrega excessiva 
que les futures generacions en edat de treballar no podran atendre; augmentant així la tensió, el 
distanciament entre generacions i per tant, augmentant el risc d’exclusió social dels nostres majors.      

Així, es fa necessari donar una resposta enfront d’aquesta situació amb la creació de millors 
oportunitats perquè les persones de més edat continuïn treballant i es mantinguin saludables per un 
període més llarg de temps. D’aquesta manera s’ha de facilitar la participació activa dels majors en la 
societat mitjançant, entre d’altres, les relacions interpersonals i el voluntariat. 
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L’objectiu i el repte és aconseguir el desenvolupament des del punt de vista social, esportiu, cultural, 
laboral i formatiu. 

En sessió de dia 22 de setembre de 2011 la Comissió d’Assumptes Socials i Drets Humans del 
Parlament de les Illes aprovà la Proposició no de Llei RGE núm. 2358/11 relativa a la participació 
activa en la promoció d’accions amb motiu de l’Any 2012 de l’Envelliment Actiu i la Solidaritat entre 
generacions en què instava els Consells Insulars a adherir-se a l’Any Europeu i al fet de que adoptin les 
mesures necessàries per l’assoliment dels objectius de l’any europeu de l’envelliment. 

El Consell de Mallorca, ve desenvolupant des de l’any 1994, en el si de les seves competències, accions 
d’ajuda i foment d’activitats en l’àmbit de la tercera edat, tals com signatura d’un conveni de 
col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears per dur a terme la UOM als pobles de Mallorca, 
organització d’activitats físiques, lúdiques i culturals, ajudes econòmiques per realitzar activitats, 
encaminades a incrementar la qualitat de vida d’aquest col·lectiu i la seva autonomia persona, retardar 
al màxim els processos de dependència i millorar-ne l’autoestima i, d’aquesta manera, aconseguir un 
envelliment actiu tal com el defineix l’Organització Mundial de la Salut (2002). 

El desenvolupament de programes que augmentin la qualitat de vida de les persones majors en tots els 
seu àmbits i nivells és una de les atribucions de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports del 
Consell de Mallorca en base al que s’estableix en el Decret de 15 de juliol de 2011, corregit per decret 
de dia 19 de juliol de 2011, d’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 111 de 21/07/2011), ), 
i modificat per decret de dia 10 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 159 de 22/10/2011). 

Per tot això, propòs al Ple adopti el següent 

ACORD 

1r. Adherir-se a l’Any Europeu de l’envelliment actiu 2012. 

2n. Promoure des del Consell de Mallorca conjuntament amb els Ajuntaments de Mallorca i les entitats 
relacionades amb la Gent Gran de Mallorca, programes i convenis adreçats al desenvolupament de 
l’envelliment actiu dels majors, tant a nivell intel·lectual com a nivell físic per tal de millorar la qualitat 
de vida d’aquest col·lectiu. 

 

La PRESIDENTA informa que la Unió d’Associacions de Mallorca ha sol·licitat 
intervenir al Ple en aquest punt i dóna la paraula al Sr. Pere Felip. 

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

“Honorable Sra. presidenta, senyores i senyors consellers: 

La Unió d’Associacions de Mallorca, referent a aquest punt, exposa el següent: 

Podria ser positiu per al Consell Insular de Mallorca adherir-se a l’Any Europeu de 
l’Envelliment Actiu 2012, però no ho és, òbviament, i n’explicarem el motiu. 

Seria una befa, un desvergonyiment, una ofensa greu a la intel·ligència de tots els 
col·lectius de la gent gran de la nostra estimada roqueta el fet que el Consell Insular de 
Mallorca s’adherís a l’esmentat Any Europeu, perquè suposaria una enorme 
hipocresia.    

Amb quina moral i dignitat política es pot adherir el Consell Insular de Mallorca a una 
iniciativa en benefici de les persones majors si el que fa aquesta institució és anar en 
contra dels interessos dels clubs de la gent gran de Mallorca, a un ritme vertiginós i de 
forma escandalosa?. 
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I, com a mostra, aquesta: aquesta institució deu als esmentats clubs els lloguers dels 
darrers setze mesos (novembre i desembre de 2010, els dotze mesos de 2011 i el gener 
i febrer de 2012). És un fet intolerable, és fer “la maça i el cullerot” a les entitats de la 
gent gran. És enviar-les a Son Tril·lo, atès que algunes d’elles han hagut de tancar 
portes, d’altres són a punt de fer-ho i en el cas d’altres són els propis directius els que 
posen els seus doblers. Altres entitats estan o estaran prest desnonades, fet que no és 
estrany perquè les persones propietàries dels immobles no poden esperar setze mesos 
sense cobrar.  

I avui ens vénen vostès, senyores i senyors consellers, amb la farsa de pujar-se al 
carro de l’Any Europeu de l’Envelliment. Per favor, no ens vulguin prendre pel pito 
del sereno. 

A més, la institució deu també les subvencions per al manteniment d’aquestes 
entitats (més ben dit, rosegons i miquetes, que no serveixen ni per comprar 
pipes) de set-cents miserables euros de 2010 i mil euros de 2011.  

Per a l’Any Europeu de l’Envelliment Actiu s’estableix que s’ha de millorar la 
qualitat de vida d’aquest col·lectiu i, vés per on, com a conseqüència de la manca de 
pagament del Consell Insular de Mallorca, 14.000 persones –la majoria de les quals 
són gent gran– es quedaran sense activitats (brodats, macramé, ceràmica, gimnàstica, 
etc.) Aquesta aberració afectarà devers 214 clubs de gent gran. 

No es poden oblidar les promeses que va fer el PP durant la campanya electoral, 
perquè va prometre a la gent gran que podrien fer els tallers que volguessin.  

Tot el que s’ha exposat sobre aquesta brutal despreocupació del Consell Insular de 
Mallorca no té perdó de Déu. Sí, ara corren rumors que indiquen que a principis del 
proper mes de març se pagarà el 50% del deute a les entitats de gent gran. Ja es veurà 
si és així, però tot i que fos cert, no és suficient. En aquest cas només és possible una 
alternativa: pagar el deute complet. No ens serveix cap altra solució. 

La gent gran de Mallorca ja té davant els ulls el que significa l’agonia de l’estat del 
benestar. En la nova societat que ens espera, eixuta, aspra i trista, no hi ha lloc per a 
l’alegria per endolcir la vida de milers de persones grans. I adherir-se a l’Any Europeu 
de l’Envelliment Actiu no serviria per a res, seria un engany i una presa de pèl. 

Al nostre criteri, no hi cap crisi econòmica que pugui servir d’excusa per deixar morir 
el col·lectiu de la gent gran. Aquest col·lectiu s’ha de salvar, sia com sia. Vivim temps 
d’angoixa, però no només perquè les institucions tenen pocs doblers, sinó perquè s’ha 
escampat la sensació que qui governa, el Partit Popular, mira cap a una altra banda, 
amb menyspreu cap al sagrat col·lectiu de la gent gran. 

Ja sabem que al Consell Insular de Mallorca no hi ha doblers, és prou clar, i que la 
honorable senyora presidenta, Sra. Maria Salom, va proclamar solemnement que “ens 
hem d’aprimar”. El seu vicepresident anuncia noves fórmules per a reiniciar activitats, 
però és mal de creure que puguin mantenir l’esplendor participativa assolida en el 
passat per la institució insular. En conjunt, fa plorera.  

Per aquest camí, ens haurem de demanar si, a la llarga, s’ha de tancar el Consell 
Insular de Mallorca, atès que no pot conservar els serveis més entranyables i lúdics 
per a la gent gran”. 

El Sr. GARAU (PSOE) comença la seva intervenció.  
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Assegura que el seu Grup polític farà costat a la proposta, tot i que fa una observació 
en relació a aquesta qüestió, un toc d’atenció sobre la preocupació del seu Grup en 
relació a una notícia de premsa que anunciava la intenció de fer un canvi, en el sentit 
de passar d’un contracte de serveis –que és una licitació pública, raó per la qual té la 
característica de ser transparent i democràtic– a un sistema de subvencions.  

Fa avinent que aquest canvi suposa un perill enorme, en primer lloc perquè tant el PP 
com el PSOE consideren que la subvenció no és l’instrument més convenient.  

En aquest moment, des de la bancada del PP, se li indica que aquest no és el tema a 
tractar, però el Sr. Garau manté el seu discurs i afirma que sí que ho és, perquè allò 
que no es pot fer és aprovar per una part una proposta de caràcter positiu i per l’altra 
fer una  cosa diferent, que no està gens clara. 

Observa que el moviment del col·lectiu de gent gran ha estat, històricament, molt 
interessant, i s’hi ha jugat molt. 

Assenyala que des d’aquesta institució a vegades s’han fet determinades pràctiques no 
gaire ètiques en relació a la mobilització d’aquest col·lectiu per assistir a determinats 
actes i confrontacions polítiques.  

Considera que durant la darrera legislatura se va fer un esforç considerable per tal 
d’evitar aquestes pràctiques, de forma que s’impulsa un envelliment actiu amb la 
pretensió d’aconseguir que les persones siguin autònomes, independents i lliures en 
tots els aspectes possibles. 

Reitera que el seu Grup fa costat a la proposta, però alhora adverteix que vigilaran per 
evitar que es repeteixi una situació d’intent de manipular políticament les associacions 
de gent gran.  

D’acord a l’esmentada filosofia d’afavorir les activitats de la gent gran de forma 
lliure, demana a l’equip de govern que convoqui el Consell Assessor de la Gent Gran, 
per tal de debatre els temes importants d’aquest col·lectiu, tal i com és costum des de 
fa alguns anys.  

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) intervé a continuació. 

Diu que el fet de presentar avui aquesta proposta és demostrar, per part de la 
Vicepresidència i del Departament de Benestar Social d’aquesta entitat, de 
forma ben clara, el compromís amb les polítiques de la gent gran, que 
constitueix un dels col·lectius més importants i de més transcendència a 
Mallorca.  

Fa notar que no es només per respecte a les esmentades associacions, sinó 
també per tot el que tenen de positiu les activitats que s’hi duen a terme. 

Observa que també es fa per valorar la tasca que en aquest sentit fan altres 
institucions: Govern balear, Departament de Serveis Socials i ajuntaments, 
perquè n’hi que fan grans esforços i hi dediquen una part del seu pressupost. 

Recorda que el Consell de Mallorca ja té els pressuposts aprovats i també uns 
recursos assignats a les polítiques socials per a les activitats de promoció 
sociocultural, de forma que ahir va ingressar a les associacions de gent gran de 
Mallorca la quantitat de 110.000€, a raó de 700€ per associació, que 
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corresponen a l’exercici de 2010. A més, va ingressar el 50% de la bestreta que 
correspon als arrendaments de l’any 2011 dels locals de les distintes seus de les 
associacions de la gent gran de Mallorca. 

Fa notar que, amb aquesta decisió, la institució ha demostrat una actitud 
seriosa, com no pot ser d’altra manera, envers les polítiques de la gent gran i 
afirma que té la intenció de complir els seus compromisos. Tot i això, fa 
avinent que alguns d’aquests compromisos ja haurien d’haver estat executats 
molt abans i ho ha hagut d’assumir l’actual equip de govern. 

També vol manifestar que l’adhesió d’aquesta institució a l’esmentat acord té 
com a motiu promoure el desenvolupament de l’envelliment actiu de les 
persones majors, tant pel que fa al nivell intel·lectual com físic, per tal de 
millorar la qualitat de vida d’aquest col·lectiu i fer-ho conjuntament amb els 
ajuntaments i totes les entitats que hi tenen relació, com ara el col·lectiu de la 
“Gent Gran de Mallorca”, per mitjà de convenis i programes.  

A més a més, el Consell Insular de Mallorca ha anunciat que oferirà tres 
activitats a cada associació, directament o per mitjà de les federacions o 
associacions, perquè cadascuna d’elles triï les activitats preferides de les 
persones que hi estan associades. D’aquesta forma se complirà allò que el PP 
va prometre al seu programa electoral. 

Adverteix que el Consell Insular de Mallorca té tot el dret a revisar-ne el 
funcionament i els contractes que té la institució per dur endavant els esmentats 
programes. En aquest sentit, es mostra convençut que si s’aprofiten al màxim 
els recursos serà possible dur endavant les activitats que ha anunciat. 

D’altra banda, informa que el Consell Insular de Mallorca manté la mateixa 
aportació de 18.000€ a la Universitat Oberta de Majors (UOM) que permetrà 
organitzar activitats del seu àmbit als diferents municipis de Mallorca que ho 
sol·licitin com pertoqui. 

Finalment destaca que amb el sistema que impulsa el Consell de Mallorca, 
transparent i participatiu per a totes les associacions de Mallorca, s’aconseguirà 
l’objectiu que marca l’esmentat programa de l’envelliment actiu, que és 
aconseguir que les persones guanyin en autonomia personal i en benestar i 
alhora que les distintes associacions, amb aquests programes, puguin completar 
i millorar el seu programa d’activitats de tot l’any. 

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

 

PUNT 7. PROPOSTA D’ACORD DE CESSAMENT I DE NOMENAMENT 
DEL PRESIDENT I DE LA SECRETARIA DE LA PONÈNCIA TÈCNICA 
D’ARTESANIA DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA 

Es dóna compte de la proposta del Vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports, que 
diu: 
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El dia 1 de juliol de 2010, es van fer efectives les transferències de les competències en matèria 
d’artesania al Consell Insular de Mallorca, d’acord amb el Decret 80/2010, de 18 de juny, sobre el 
traspàs al Consell Insular de Mallorca de les funcions i serveis inherents a les competències pròpies 
d’aquesta institució insular que actualment exerceix l’Administració del a Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears en matèria d’artesania i de foment de la competitivitat, la capacitació i el 
desenvolupament de les empreses artesanes. 

 
El Decret 6/2009, de 6 de febrer, pel qual es modifiquen l’article 2 i l’article 4 del Decret 103/2000, de 
7 de juliol, pel qual es regulen la composició i les funcions de la Comissió d’Artesania de les Illes 
Balears, al seu article 2, disposa que les ponències tècniques estan compostes per una presidència, tres 
vocals i una secretaria. 
 
Vist que el nou Consell Insular de Mallorca es va constituir el 25 de juny de 2011 i es va crear una 
nova estructura dels departaments del Consell de Mallorca, publicada en el BOIB núm.96 EXT, de 
27/06/11. 
 
Vistes les resolucions de la Presidència de nomenament dels membres de la Ponència Tècnica 
d’Artesania, de 19 de novembre de 2010. 
 
Vist l’article 48 del reglament orgànic del Consell de Mallorca, de dia 8 de març de 2004, (BOIB núm. 
38, de 16-03-2004). 
 
Vist l’article 31 e) del Reglament orgànic del Consell Insular segons el qual els consellers executius 
tenen la competència per preparar i proposar al Ple els acords escaients respecte de les matèries 
atribuïdes  al seu departament. 
 
Vist l’exposat i en ús de les atribucions conferides, el vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports 
eleva al Ple del Consell Insular la següent proposta d’ 
 

ACORD 
 
1.- Disposar el cessament de la Sra. Luz Maria Iglesias Alonso com a presidenta de la Ponència 
Tècnica d’Artesania i agrair-li els serveis prestats. 
 
2.- Disposar el cessament de la Sra. Catalina Mir Ferrer com a secretària de la Ponència Tècnica 
d’Artesania i agrair-li els serveis prestats. 
 
3.- Nomenar al Sr. Miguel Barceló Llompart, secretari tècnic de la Vicepresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports, com a president de la Ponència Tècnica d’Artesania. 
 
4.- Nomenar a la Sra. Serafina Munar Gregorio, TAG de la Direcció Insular de Cultura i Patrimoni de 
la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports, com a secretària de la Ponència Tècnica 
d’Artesania. 
 
5.- Comunicar-ho a les persones interessades i al Servei d’Artesania del Consell Insular de Mallorca. 

 

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

Anuncia el vot contrari a la proposta i tot seguit n’explica el motiu. 

Recorda que el vot habitualment del seu grup quan es tracta de nomenaments és 
l’abstenció, però considera que en aquest cas, en contra del que sempre ha predicat el 
PP, es lleva importància al personal tècnic i se substitueix un tècnic per un polític. 

Per aquesta raó reitera el convenciment de votar en contra de la proposta.  
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El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) pren la paraula a 
continuació. 

Assegura que es ratifica en els termes de la proposta d’acord de nomenament del Sr. 
Miquel Barceló Company com a secretari tècnic de la Vicepresidència de Cultura pel 
fet que reuneix les qualitats personals i tècniques que el fan mereixedor d’aquesta 
responsabilitat.  

El Sr. FONT intervé tot seguit. 

Puntualitza que en la seva intervenció anterior no ha pretès en cap moment discutir la 
qualitat professional del Sr. Barceló, però fa avinent al Sr. Rotger que en aquests 
moments el Sr. Barceló ocupa un càrrec polític, no un càrrec tècnic.  

El Sr. ROTGER intervé per tancar el debat. 

Insisteix en la defensa de la proposta, en el sentit que és obvi que una persona 
no deixa de tenir les seves capacitats personals i tècniques pel fet d’exercir una 
responsabilitat política. 

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

 

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA 

PUNT 8. PROPOSTA D’ACORD D’ASSIGNACIONS ECONÒMIQUES ALS 
GRUPS POLÍTICS AMB REPRESENTACIÓ EN EL CONSELL DE 
MALLORCA, PER A L’ANY 2012. 

Es dóna compte de la proposta del conseller executiu del Departament de Presidència, 
que diu: 
 
Vist que el paràgraf segon de l’apartat 3 de l’article 73 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim 
Local disposa que amb càrrec als Pressuposts anuals de la corporació el Ple podrà assignar als grups 
polítics una dotació econòmica que haurà de comptar amb un component fix, idèntic per a tots els grups 
i un altre variable, en funció del número de membres de cada grup, dintre dels límits que, amb caràcter 
general s’estableixin en les Lleis de Pressuposts Generals de l’Estat. 

Vist l’informe justificatiu de la secretària tècnica del Departament de Medi Ambient, de data 19 de 
gener de 2012. 

Vist l’informe del cap de servei de la Secretaria Tècnica del Departament de Presidència, de data 19 de 
gener de 2012. 

Atesa l’existència de crèdit segons certificació emesa per Intervenció General, número d’operació 
220120000001, amb càrrec a la patida 00.92420.48200. 

Vist d’altra banda l’informe de fiscalització emès per la Interventora General, el conseller executiu del 
Departament de Presidència, en ús de les atribucions que li són conferides per la legislació vigent, 
proposa al Ple de la corporació que adopti el següent  

A C O R D: 

1r.- Assignar a cadascun dels diferents grups polítics amb representació en el Consell  de Mallorca, la 
quantitat de 1.526,34 € mensuals. També s’assignaran 374,38 € mensuals per cada conseller integrant 
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dels esmentats grups. Els imports anuals que corresponen a cada grup per a l’exercici 2012, són els 
següents:  

Grup polític PP, CIF V57229429, integrat per 19 consellers: 103.674,72 € (8.639,56 € mensuals). 

Grup polític PSIB-PSOE, CIF G28477727, integrat per 10 consellers: 63.241,68 € (5.270,14 € 
mensuals). 

Grup polític Coalició PSM-Iniciativa Verds-Entesa, CIF G57705048, integrat per a 4 consellers: 
36.286,32 (3.023,86 € mensuals). 

2n.- Les referides quantitats s’abonaran i ingressaran  mensualment al c/c dels respectius grups amb 
càrrec a partida 00.92420.48200 del pressupost propi de 2012. 

3r.- D’acord amb el que disposa l’apartat 3 de l’article 73 de la LRBRL, els grups hauran de portar una 
comptabilitat específica en relació a les esmentades assignacions, que hauran de posar a disposició del 
Ple de la Corporació sempre que aquest òrgan ho sol·liciti, no podent destinar-les al pagament de 
remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la corporació ni a l’adquisició de béns que 
puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial. 

 

La Sra. PRESIDENTA explica el sentit de la proposta. 

A continuació, el Sr. Pere Felip, com a president de la Unió d’Associacions de 
Mallorca, expressa a la presidenta la seva intenció d’intervenir també en aquest punt. 

La presidenta li fa avinent que els motius i l’objecte social de la seva entitat estan 
relacionats amb el tema que es tractava al punt 6, i per aquesta raó hi ha pogut 
intervenir, tal i com determina el reglament de la institució. En canvi, al punt 8 no té 
cap sentit la intervenció perquè no hi té cap assumpte del qual informar, atès que no té 
cap relació amb el seu objecte social. 

El Sr. Felip expressa la seva disconformitat amb aquesta decisió. Opina que és 
incoherent i que afecta la llibertat d’expressió de la seva entitat.  

La presidenta reitera que l’equip de govern no ho entén així, atès que és obvi que se li 
permet intervenir a molts de Plens, amb total llibertat, quan l’objecte del punt de 
l’ordre del dia té relació amb l’objecte social de la seva entitat. En canvi, quan no és el 
cas, no existeix cap motiu pel qual hagi d’intervenir al Ple. 

Li recorda que no es podrà queixar de la Presidència d’aquest Ple, perquè cada vegada 
que ha intervingut ho ha fet sense cap problema, fins i tot quan s’ha excedit en el 
temps assignat. Li reitera que quan el punt no té cap relació amb l’objecte de la seva 
entitat, no li correspon intervenir al Ple i que, per aquesta raó, no li concedeix la 
paraula. 

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

 

DEPARTAMENT D'URBANISME I TERRITORI 

PUNT 9. PROPOSTA DE REVISIÓ DE LES TARIFES DEL CONTRACTE DE 
CONCESSIÓ DE L’OBRA PÚBLICA PER A LA CONSTRUCCIÓ, 
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CONSERVACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA CARRETERA MA-15 PALMA -
MANACOR PER A L’ANY 2012. ( EXP.001/04). 

Es dóna compte de la proposta del conseller executiu del Departament d’Urbanisme i 
Territori, que diu: 
 
El dia 18 de novembre de 2011, amb registre d’entrada 32550, l’entitat concessionària de la carretera 
Ma-15, PAMASA, va sol·licitar la revisió de les tarifes aplicables a la concessió de l’obra pública 
Palma-Manacor per a l’any 2012, en base a l’aplicació de l’IPC interanual de la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears d’octubre de 2010 a octubre de 2011, de conformitat amb l’establert en la clàusula 
60.3 b) els Plecs de clàusules administratives particulars, indicant que l’IPC interanual és del 2,95%. 
La clàusula 60.3 b) 1r. paràgraf dels plecs de clàusules administratives particulars, pels quals es regeix 
el contracte de concessió d’obra pública per a la construcció, conservació i explotació de la carretera 
Ma-15 Palma-Manacor, estableix que les tarifes definides pel concessionari s’actualitzaran en la 
mateixa proporció que l’Index General al Consum (IPC) interanual de la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears, portant-se a terme aquestes actualitzacions a partir de dia 1 de gener de l’any següent a la 
primera anualitat completa des de la posada en servei de la carretera i a partir de llavors, l’1 de gener de 
cada any successiu. 

El certificat de l’Instituto Nacional de Estadística, dia 12/01/2012, indica que la variació de l’Index 
General de Preus al Consum interanual de la  Comunitat Autònoma de les Illes Balears,  d’acord amb el 
sistema IPC base 2006, des d’octubre 2010 fins a octubre 2011,  ha estat del 2,9%. 

El cap de secció de la Unitat de Gestió Econòmica en el seu informe, de dia 12 de gener de 2012, 
assenyala que la variació de Preus al Consum Interanual de la CAIB d’acord amb el sistema IPC base 
2006, des d’octubre  2010 fins a octubre 2011, és del 2,9% segons el certificat de l’Institut Nacional 
d’Estadística, motiu pel qual informe que les tarifes per a l’any 2012,  restaran de la següent forma i 
amb el següent import: 

Tipus de vehicle  Tarifa 2012 sense IVA Tarifa 2012 IVA 18% inclòs 

Vehicle lleuger 0,025367293€ 0,029933406€ 

Vehicle pesat 0,040588396€ 0,047894307€ 

La clàusula 61.1.1 dels plecs de clàusules administratives particulars indiquen que abans de dia 31 de 
gener de cada any, el Consell Insular de Mallorca i el concessionari hauran de firmar l’Acta en la qual 
quedin perfectament establerts els trànsits haguts l’any anterior, detallats per trimestres, i diferents 
entre vehicles lleugers i pesats. 

La clàusula 60.4 1r. paràgraf, dels  plecs de clàusules administratives particulars pels quals es regeix el 
contracte de concessió d’obra pública per a la construcció, conservació i explotació de la carretera Ma-
15 Palma-Manacor, assenyala que l’import trimestral a pagar pel Consell Insular de Mallorca al 
concessionari en concepte de retribució variable, serà el resultat de multiplicar la tarifa vigent en 
aquests moment pel nombre de vehicles-quilòmetre haguts l’any anterior, aprovat per l’Administració i 
el concessionari a l’Acta de consolidació del trànsit real corresponent a l’any anterior. 

Atès que de conformitat amb la clàusula 60.3 b) dels plecs de clàusules administratives particulars 
l’òrgan competent per adoptar l’acord és el Ple de la Corporació, per ser l’òrgan de contractació del 
contracte de concessió de l’obra pública de construcció, conservació i explotació de la carretera Ma-15 
Palma-Manacor, el conseller executiu del Departament d’Urbanisme i Territori sotmet a la consideració 
de la comissió informativa general i de comptes, pel seu dictamen previ a la elevació al Plenari del 
Consell Insular de Mallorca, la següent proposta d’ 

ACORD 
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1. Actualitzar un 2,9% la tarifa per a l’any 2012 del contracte de concessió d’obra pública per a la 
construcció, conservació i explotació de la carretera Ma-15 Palma-Manacor a aplicar a partir de dia 1 
de gener de 2012, de conformitat amb el que estableix la clàusula 60.3 b) 1 r. paràgraf del plecs de 
clàusules administratives particulars que regeixen el contracte de concessió d’obra pública, signat el dia 
24 de juny de 2004, que seran les següents: 

Tipus de vehicle  Tarifa 2012 sense IVA Tarifa 2012 IVA 18% inclòs 

Vehicle lleuger 0,025367293€ 0,029933406€ 

Vehicle pesat 0,040588396€ 0,047894307€ 

2. La retribució variable que el Consell Insular de Mallorca ha d’abonar a la companyia concessionària 
“Carretera Palma-Manacor concessionària del Consell Insular de Mallorca SA” (PAMASA) amb CIF 
A-57277709, l’any 2012, serà el resultat d’aplicar les tarifes aprovades en l’apartat anterior al nombre 
de vehicles lleugers i vehicles pesats que determini l’Acta de consolidació del trànsit real hagut al llarg 
de l’any 2011 en la carretera Ma-15. 

 

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) comença la seva 
intervenció. 

Explica que la proposta pretén actualitzar, d’acord a l’IPC, la tarifa corresponent a 
l’any 2012 del contracte de concessió de l’obra pública. Diu que no és altra cosa que 
el compliment contractual que aquesta institució ha de renovar anualment, com a 
norma habitual. 

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

 

PUNT 10. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE 
LES NORMES SUBSIDIÀRIES DEL PLANEJAMENT DEL TERME 
MUNICIPAL DE MARRATXÍ RELATIVA AL NOU EMPLAÇAMENT DE 
L’ESPAI LLIURE PÚBLIC ELP 6.053/P ( SON RAMONELL NOU). 

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

Atès l’expedient relatiu a la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament del terme 
municipal de Marratxí relativa al nou emplaçament de l’Espai lliure públic ELP 6.053/P (Son Ramonell 
Nou), vist l’informe favorable de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni 
Històric, així com el dictamen favorable del Consell Consultiu de les Illes Balears, s’eleva al Ple del 
Consell Insular de Mallorca la següent proposta d’ 

ACORD 

1r.- Atès l’expedient corresponent a la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament del 
terme municipal de Marratxí relativa al nou emplaçament de l’Espai lliure públic ELP 6.053/P (Son 
Ramonell Nou), i d’acord amb el dictamen de la Ponència Tècnica i la proposta de la Comissió Insular 
d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric, en el tràmit previst a l’article 132.3 del 
Reial decret 2159/1978, de 23 de juny, Reglament de Planejament Urbanístic, i d’acord amb el 
Dictamen del Consell Consultiu de les Illes Balears número 147/2011, de data 14 de desembre de 2011, 
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el Ple del Consell Insular de Mallorca acorda aprovar definitivament l’esmentada modificació, amb la 
prescripció següent: S’haurà de garantir l’accés públic a l’equipament existent actualment destinat a 
serveis d’infraestructura. 

2n.- Comunicar aquest acord, que conclou el procediment tramitat, a l’Ajuntament de Marratxí i al 
Govern de les Illes Balears, i al Consell Consultiu de les Illes Balears, en aplicació del que preveu 
l’article 23.2 del Decret 24/2003, de 28 de març, pel qual s’aprova el Reglament orgànic del Consell 
Consultiu de les Illes Balears. 

 

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) comença la seva 
intervenció. 

Explica que correspon a una sol·licitud iniciada per l’Ajuntament de Marratxí per a 
una modificació puntual de les normes subsidiàries relativa a un nou emplaçament 
d’un espai lliure públic del seu terme municipal. 

Recorda que aquest procés el va iniciar l’equip de govern anterior i avui, un cop 
aconseguit l’informe favorable del Consell Consultiu, el nou equip de govern el 
presenta al Ple, per tal d’aconseguir tancar el procediment amb l’aprovació de l’acord 
i el vistiplau definitiu. 

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

 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 

PUNT 11. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL 
REGLAMENT 1/2012 DEL CONSELL DE MALLORCA PEL QUAL ES 
REGULEN LES VEDES I ELS RECURSOS CINEGÈTICS. 

Es dóna compte de la proposta de la consellera executiva del Departament de Medi 
Ambient, que diu: 

Atès l’article 70.17 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears (Llei Orgànica 1/2007, de 28 de 
febrer) que atorga als Consells Insulars, com a competència pròpia, la “Caça. Regulació, vigilància i 
aprofitament dels recursos cinegètics”. 

Atès l’article 72 del referit Estatut d’Autonomia de les Illes Balears que atribueix als Consells Insulars 
la potestat reglamentària en les competències atribuïdes com a pròpies, per tant, sobre la “Caça. 
Regulació, vigilància i aprofitament dels recursos cinegètics”. 

Atès l’Acord aprovat pel Ple del Consell de Mallorca en sessió ordinària de dia 9 de setembre de 2010, 
mitjançant el qual en data 1 d’octubre de 2010 es va fer efectiu el traspàs al Consell de Mallorca de les 
funcions i els serveis inherents a les competències pròpies del Consell de Mallorca que fins el 30 de 
setembre de 2010 va exercir la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria de caça; regulació, 
vigilància i aprofitament dels recursos cinegètics així com de la pesca fluvial. 

Atès el Decret 106/2010, de 24 de setembre, publicat al BOIB núm. 142, de 30 de setembre de 2010, 
sobre el traspàs als consells insulars de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies 
d'aquestes institucions insulars que fins el 30 de setembre de 2010 exerceix l'Administració de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de caça i de regulació, vigilància i aprofitament 
dels recursos cinegètics, com també de pesca fluvial. 
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Atès l’apartat j de l’article 7 del Decret, de 15 de juliol de 2011, d’organització del Consell de Mallorca 
(BOIB núm. 111, de 21 de juliol) que atribueix al departament de Medi Ambient les competències de 
regulació, vigilància i aprofitament dels recursos cinegètics. 

Atès l’acord del Ple del Consell de Mallorca d’aprovació inicial del Reglament, aprovat en sessió de 
dia 3 de febrer de 2011. 

Atès l’informe, de 8 de març de 2011, sobre l’impacte de gènere del Reglament del Consell de 
Mallorca pel qual es regulen les vedes i els recursos cinegètics. 

Vist l’informe – proposta del cap del Servei de caça, de 12 d’abril de 2011 sobre les al·legacions 
presentades al Reglament inicialment aprovat pel Ple del Consell de Mallorca. 

Atès el Dictamen 145/211 del Consell Consultiu de les Illes Balears relatiu al projecte de reglament del 
Consell de Mallorca pel qual es regulen les vedes i els recursos cinegètics, s’han incorporat al text totes 
les observacions essencials contingudes a la conclusió tercera en relació a la consideració jurídica 
cinquena. 

Atès l’apartat d de l’article 31 del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple en 
sessió de dia 8 de març de 2004, segons el qual una de les atribucions dels consellers executius es 
“preparar i presentar per a la seva aprovació per l’òrgan competent, a través del procediment establert, 
els projectes de reglaments o ordenances insulars relatius a qüestions del seu departament”.  

Atès l’apartat i de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars segons el qual 
correspon al Ple del Consell de Mallorca aprovar les ordenances i els reglaments insulars. 

Atès l'article 49 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local, el qual estableix 
que “l’aprovació de les ordenances locals s’ajustarà al següent procediment: a) aprovació inicial pel 
Ple, b) informació pública i audiència als interessats pel termini mínim de 30 dies per a la presentació 
de reclamacions i suggeriments, c) resolució de totes les reclamacions i suggeriments presentats dins 
termini i aprovació definitiva pel Ple. En el cas de que no s’hagués presentat cap reclamació o 
suggeriment, s’entendrà definitivament adoptat l’acord fins a les hores provisional. 

Atès l’article 102 de la llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, 
en relació al procediment d’elaboració de reglaments i ordenances. 

Considerant que la tramitació del Reglament en qüestió no suposa despesa econòmica directa pel 
Consell de Mallorca. 

Per tot el que s'ha exposat, la Consellera Executiva del Departament de Medi Ambient eleva al Ple la 
següent proposta d' 

ACORD 

1.- Estimar les següents al·legacions presentades al Reglament inicialment aprovat pel Ple de Consell 
de Mallorca en la sessió de dia 3 de febrer de 2011, en els termes de l’informe del cap del Servei de 
caça de data12 d’abril de 2011 que s’adjunta con annex I a la present proposta: 

RC/01A. 1, 2, 3 i 4, de la Federació Balear de Caça. 
RC/02A. 1, de Joan Janer Andreu, Blai Nadal Rigo i Toni Noguera Cardell. 
RC/02B. 1, de Joan Janer Andreu, Blai Nadal Rigo i Toni Noguera Cardell. 
RC/03. 1, 2, de l’Associació de caça Tradicional amb ca mè i ca rater mallorquí. 
RC/05. 1, 4, 5, del GOB. 
RC/06. 1, 2, 3, del Partit Popular. 
RC/07. 1, 2, d’Antoni X. Colom Colom. 
RC/08. 1, de l’ Associació de Caça i Conservació de la Cabra Mallorquina. 
RC/09. 1, de l’Associació de Propietaris i Caçadors dels Monts Reials de Sóller i Fornalutx. 
RC/10. 1, 4, de la Societat de Caçadors “La Veda” St. Llorenç – Son Carrió. 
RC/11. 1, 3, 5, de la Societat de Caçadors de Montuiri. 
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RC/12B. 2, 3, de les associacions de filaters d’Alaró, Bunyola, Sóller i Valldemossa.  
RC/14. 1, 2, 4, de l’Associació de Caçadors de Perdiu amb Reclam Mascle. 
RC/15. 2, 4, 6, 8, 12, 13, de les societats de caçadors d’Alcúdia, Ariany, Lloret, Llubí, Manacor, Maria 
de la Salut, Sóller, Petra i Vilafranca. 
RC/16. 1, 3, 5, 6, 7, de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat. 
 
2.- Desestimar les següents al·legacions presentades al Reglament inicialment aprovat pel Ple de 
Consell de Mallorca en la sessió de dia 3 de febrer de 2011, en els termes de l’informe del cap del 
Servei de caça de data12 d’abril de 2011 que s’adjunta con annex I a la present proposta: 
RC/01A. 5, 6, de la Federació Balear de Caça. 
RC/01B. 1, de la Federació Balear de Caça. 
RC/03. 3, de l’Associació de caça Tradicional amb ca mè i ca rater mallorquí. 
RC/04, de Antonio Feliu Pons. 
RC/05. 2, 3, 6, 7, del GOB. 
RC/09. 2, 3, de l’Associació de Propietaris i Caçadors dels Monts Reials de Sóller i Fornalutx. 
RC/10. 2, 3, 5, 6, 4, de la Societat de Caçadors “La Veda” St. Llorenç – Son Carrió. 
RC/11. 2, 4, 6, de la Societat de Caçadors de Montuiri. 
RC/12A. 1, 2, de les associacions de filaters d’Alaró, Bunyola, Sóller i Valldemossa. RC/12B. 1, de les 
associacions de filaters d’Alaró, Bunyola, Sóller i Valldemossa. RC/13. 1, de l’Associació de Guardes 
Jurats de les Illes Balears. 
RC/14. 3, de l’Associació de Caçadors de Perdiu amb Reclam Mascle. 
RC/15. 1, 3, 5, 9, 10, 11, de les societats de caçadors d’Alcúdia, Ariany, Lloret, Llubí, Manacor, Maria 
de la Salut, Sóller, Petra i Vilafranca. 
RC/16. 2, 4, de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat. 
RC/17. 1, 2, de l’Associació de ramaders de la cabra mallorquina. 
 
3.- Aprovar definitivament el Reglament del Consell de Mallorca pel qual es regulen les vedes i els 
recursos cinegètics i que s’incorpora con annex II a la present proposta, d’acord amb el dictamen núm. 
145/2011, de data 14 de desembre de 2011 del Consell Consultiu de les Illes Balears. 

Reglament 1/2012 del Consell Insular de Mallorca pel qual es regulen les vedes i els recursos 
cinegètics, aprovat definitivament en data 9 de febrer de 2012. 

Els articles 70.17 i 72 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, redactats conforme a la Llei orgànica 
1/2007, de 28 de febrer, atorga als consells insulars, com a competència pròpia, la regulació, vigilància i 
aprofitament dels recursos cinegètics,  a més de tenir-ne la  potestat reglamentària.  

El 27 d’abril de 2006 es va promulgar la Llei 6/2006 balear de caça i pesca fluvial. És necessari 
desenvolupar la Llei amb aquest reglament, ja que així ho confirmen el temps transcorregut i la necessitat 
d’aclarir alguns dels articles que ho requereixen, quant a la interpretació, per acomplir-ne la previsió de 
desenvolupament reglamentari d’alguns aspectes. 

Aquest Reglament s’estructura en tres títols: 

a) El títol I recull les disposicions generals. 

b) El títol II regula l’Ordre general de vedes. 

c) El títol III regula els recursos cinegètics de l’illa de Mallorca.  

Efectivament, de conformitat amb l’article 27 de la Llei 6/2006, de 12 d’abril, balear de caça i pesca fluvial, 
que fa referència a l’Ordre general i a la Resolució anual de vedes, l’administració competent en matèria de 
caça ha d’aprovar l’Ordre general de vedes, en virtut de la qual s’han de determinar els aprofitaments 
cinegètics, les limitacions generals en benefici de la fauna i les mesures preventives de control aplicables a 
la caça. Així, l’aplicació de l’Ordre de vedes es farà efectiva anualment amb una resolució del departament 
de Medi Ambient que determina, com a mínim, els períodes i els dies hàbils de caça per a les diferents 
espècies de les Illes Balears, i les distintes modalitats de caça. Pot fixar igualment el nombre màxim de 
captures permeses per caçador i dia o per temporada. 
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L’article 62.3.a de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, de patrimoni natural i biodiversitat, concreta els 
procediments de caça o captura prohibits en tot el territori de l’Estat, pel seu caràcter massiu i no selectiu. A 
Mallorca, l’arrelament fort de la caça del tord en la modalitat de coll, unit a la tendència de l’espècie per 
cercar els passos o colls en els moviments diaris, des de les colgades fins a les àrees d’alimentació i a 
l’inversa, necessita una regulació específica d’aquesta modalitat de caça tradicional. En especial, cal 
actualitzar el Decret 27/1992, de 3 de juny, pel qual es regula la caça del tord amb el sistema tradicional de 
coll. Per això cal fer palès que, pel seu principi i per les condicions d’ús, és un mètode de caça selectiu i no 
massiu, que no es pot assimilar a la categoria de xarxes prohibides per la normativa comunitària i estatal 
bàsica per raons de massivitat i no selectivitat. En conseqüència, la Llei 6/2006 balear de caça i pesca 
fluvial el reconeix expressament com a mètode tradicional selectiu i no massiu, dotat de peculiaritats locals, 
que s’ha de tractar amb un reglament que  ofereixi una regulació i una protecció administrativa especial. 

La caça de cabres és una pràctica ancestral, atès que a Mallorca existeix la modalitat tradicional de caça 
amb cans i llaç, que és exclusiva d’aquest indret geogràfic. Les particularitats orogràfiques i naturals 
que sustenten la riquesa del recurs aprofitat per aquesta via han donat lloc, en temps moderns, a un 
moviment de caça major convencional amb les seves característiques i, per tant, molt similar pel que fa 
als conceptes tècnics, econòmics, ecològics i esportius a la caça major amb rifle que es practica arreu 
del món. Ara bé, la popularització recent d’aquesta pràctica troba mancances comparatives respecte 
d’altres comunitats i països, atès el bagatge històric escàs i, en conseqüència, la implantació escassa 
d’estructures administratives i de gestió desenvolupades específicament per atendre les necessitats de la 
caça major i per donar-li resposta. En combinació amb la problemàtica específica de les poblacions 
caprines, que es basa en la superpoblació, perquè algunes races domèstiques passen a ser ferals, i que té 
un origen també recent, resulta indispensable desenvolupar vies de gestió i d’ordenació administratives 
i ambientals que posin la nostra illa al dia, amb procediments moderns i, alhora, adequats, per fer front 
a les peculiaritats diferencials del nostre entorn. L’auge que ha experimentat la caça major respon a tres 
causes principals: 
 
D’una banda, ha augmentat de manera desproporcionada el nombre de cabres ferals en els ecosistemes 
naturals, que ja no forneixen d’un recurs de caça, sinó que creen la necessitat d’efectuar caça selectiva, 
per tal d’evitar danys.  
 
D’una altra banda, s’han detectat poblacions fragmentades de cabra salvatge mallorquina, 
ancestralment coneguda com a fina, que, segons estudis recents, presenta un interès faunístic i ecològic 
ja reconegut per la Unió Europea, que s’incrementa pel fet de ser exclusiva de l’illa de Mallorca i que 
esportivament es considera, internacionalment, un trofeu homologable de primer nivell. 
Finalment, s’ha produït un auge esportiu de la modalitat de caça major, que s’associa a l’orografia de 
muntanya idònia i als interessos econòmics que deriven de l’homologació del trofeu de la cabra 
salvatge mallorquina, per mitjà, directament, del lloguer de la cacera o, indirectament, del turisme 
cinegètic, amb les particularitats favorables de rendibilitat econòmica, desestacionalització i 
contribució al desenvolupament rural autosustentable. 

D’altra banda, el Decret 91/2006, de 27 d’octubre, de regulació de poblacions caprines, d’ordenació de 
l’aprofitament cinegètic de la cabra salvatge mallorquina i de modificació dels plans tècnics, en 
l’article 13, estableix que, en aquells casos en què l’aprofitament de la caça major tengui un caràcter 
comercial o quan se’n derivin esdeveniments de caràcter públic, l’administració competent en matèria 
de caça pot exigir la presència d’un guia de caça major que dirigeixi la cacera. L’acreditació com a guia 
de caça major l’atorga l’Administració, a les persones interessades que ho sol·licitin, per la qual cosa ha 
de valorar, com a mínim, aspectes relatius a formació específica, coneixements de primers auxilis, 
experiència i altres garanties o requisits de formació que es considerin escaients. Igualment, les 
persones interessades han de tenir la documentació preceptiva per a la caça major. Per desenvolupar el 
procediment que acredita el guia de caça major, a partir de les premisses esmentades, l’Administració 
pot efectuar convocatòries de proves i exàmens. 

L’article 19 de la Llei 6/2006, la Llei balear de caça i pesca fluvial, preveu la caça en els terrenys de 
règim cinegètic d’aprofitament comú, popularment coneguts com a lliures, que estan gestionats amb un 
pla tècnic, que s’ha de tramitar i aprovar segons el que disposa l’article 25 d’aquesta Llei. La disposició 
transitòria novena estableix que mantenen la vigència normativa aquelles disposicions reglamentàries 
que regulen matèries objecte d’aquesta Llei i no s’hi oposen, expressament i entre altres el Decret 
72/2004, de 16 de juliol, pel qual es regulen els plans tècnics de caça i els refugis de caça a les Illes 
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Balears. No obstant això, el Decret no preveu els plans tècnics dels terrenys lliures, per la qual cosa 
aquest Reglament supleix el buit que existeix en aquesta matèria. Efectivament, s’estableixen els plans 
marc com a instruments d’ordenament de la caça en els terrenys lliures, per comarques. 

Per una altra banda, aquest Reglament, en desenvolupament del que preveuen els articles 32.2, 33, 73.4 
i 74.2 de la Llei 6/2006 balear de caça i pesca fluvial, fixa mitjans o procediments prohibits de caça, pel 
seu caràcter massiu o no selectiu, i estableix les normes de senyalització dels terrenys cinegètics, 
d’acord amb l’article 74.8 d’aquesta Llei. 

Alhora, l’article 56.3 de la Llei 6/2006 balear de caça i pesca fluvial desenvolupa reglamentàriament 
els termes que es refereixen a la formació específica per habilitar, en funcions de vigilància, inspecció i 
control de l’activitat cinegètica, personal funcionari del Consell de Mallorca diferent dels agents de 
Medi Ambient i personal funcionari dels ajuntaments. L’article 57 desenvolupa reglamentàriament les 
proves d’aptitud, nomenament i acreditació dels zeladors privats i zeladors federatius de caça. 

Igualment, la Llei 6/2006 balear de caça i pesca fluvial desenvolupa reglamentàriament la composició i 
el règim de funcionament del Consell de Caça de Mallorca, mentre que en la disposició transitòria 
primera manté la vigència del Decret 95/2002, de 12 de juliol, pel qual es regulen el Consell Balear de 
Caça i els consells insulars de caça, i del 65/2005, de 10 de juny, que el modifica. Després d’una sèrie 
d’anys de vigència de la Llei, i a causa especialment de l’escenari competencial nou en matèria de caça, 
es recomana actualitzar la normativa específica reguladora del Consell de Caça de Mallorca.  

Finalment, l’article 7 j del Decret de 15 de juliol de 2011, d’organització del Consell de Mallorca 
(BOIB núm. 111, de 21 de juliol) atribueix al Departament de Medi Ambient les competències de 
regulació, vigilància i aprofitament dels recursos cinegètics. 

Per això, el Consell de Mallorca, després d’escoltar el Consell de Caça de Mallorca, d’acord amb els 
articles 70.17 i 72 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears i d’acord amb el Consell Consultiu, aprova 
el Reglament següent:  

TÍTOL I 
DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1. Àmbit d’aplicació  

Aquest Reglament s’aplica a tot el territori de Mallorca. 

Article 2. Definicions i aclariments terminològics 

Aguait: procediment de caça consistent a esperar en un lloc fix la presència de les peces de caça, 
perquè n’és un lloc de pas, d’alimentació o de descans. 

Amollada: alliberament de peces de caça per a la captura a curt termini. 

Animal feral: animal domèstic, predomèstic o amb dependència antròpica que colonitza els ambients 
naturals gràcies als humans i s’hi adapta i en desenvolupa el seu cicle vital amb independència 
d’aquests, inclosos els animals assilvestrats. 

Arruix: procediment de caça consistent a forçar els animals a aproximar-se als punts d’espera dels 
caçadors. En el cas de les aus, equival al terme castellà “ojeo”. 
Caça a coll: procediment tradicional de caça consistent a usar els filats de coll, amb teles entre dues 
canyes, sostingudes i accionades pel caçador per capturar tords i estornells.  

Caça sembrada: col·locació o alliberament controlat de peces d’espècies cinegètiques provinents de 
granges, a terrenys cinegètics o a zones que hi estan delimitades, per caçar-les de forma immediata (in situ), 
amb ca de mostra i/o arma de foc, aus de falconeria, arc o altres modalitats adients. 

Ca de caça: varietat de podenc autòcton tradicional de Mallorca, especialitzat en la caça del conill a 
barres.  
Edifici agrari o ramader en ús: aquell en el qual hi ha persones o bestiar durant la pràctica de la caça. 
Esbart: grup de tres o més aus que desenvolupen una activitat de forma conjunta. 
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Espècie cinegètica: espècie que segons la normativa vigent pot ser declarada caçable. 
Espècie caçable: espècie que la Resolució anual de vedes preveu que es pot caçar. 

Espècie pròpia: espècie autòctona o introduïda en temps remots, i que forma part dels actuals 
ecosistemes naturals insulars. 

Lloc fix: aquell des del qual un mateix caçador dispara més de 10 tirs seguits, o en el qual hi roman a 
l’espera més de 15 min. Aquests punts no poden estar situats a menys de 100 m dels habitatges, ni de 
colls per a la caça de tords durant el període hàbil. 
 
Modalitat tradicional: procediment de caça utilitzat a l’illa de Mallorca, documentat abans de la meitat 
del segle XX i usat sense interrupció. 
 
Podencs autòctons: agrupació racial pròpia de les Illes Balears emprada per a la caça del conill a barres. 
 
Reclam mecànic: qualsevol tipus de dispositiu per a l’atracció d’espècies cinegètiques, capaç de tenir 
un funcionament autònom independent de l’acció humana, que es basa en mecanismes d’aprofitament 
de l’energia mecànica. 

Repoblació: alliberament controlat d’espècies cinegètiques per reforçar les poblacions locals i que es 
poden caçar posteriorment, quan s’han reproduït i/o s’han adaptat al medi natural. 

Terreny lliure: terreny cinegètic que està gestionat i és d’aprofitament comú. 

Zona humida: qualsevol paratge inundat o inundable on la vegetació natural sigui la pròpia.  

Article 3. Llicències de caça 
 
El Departament de Medi Ambient expedirà les llicències de caça de les persones residents a Mallorca.  

Els caçadors no residents a les Illes Balears que no tinguin el reconeixement d’aptitud preceptiu per 
obtenir la llicència de caça, poden obtenir del Departament de Medi Ambient una llicència temporal de 
caça per a períodes d’un mes, si prèviament han acreditat que tenen el document que els habilita per 
caçar en el seu lloc de residència. 

Totes les llicències de caça expedides pel Departament de Medi Ambient del Consell Insular de 
Mallorca valdran en tot el territori autonòmic. 

Article 4. Modalitats i mètodes de captura permesos 

Les modalitats de caça o mètodes de captura permesos són els que preveu aquest Reglament.  

TÍTOL II 

ORDRE GENERAL DE VEDES 

Article 5. Caça major 

La caça major s’ha de regir per les regles següents: 

a) La cabra salvatge mallorquina, popularment coneguda com a fina, només es pot caçar en els vedats 
de caça major que tenguin la certificació de qualitat de caça major, expedida segons la normativa 
vigent en cada moment. Amb caràcter general, es podrà caçar amb rifle, escopeta carregada amb 
bala, cans i llaç i arc en aquest tipus de terrenys. Cada exemplar de cabra salvatge mallorquina 
abatut s’ha d’identificar, amb el precinte indicatiu de l’origen, el sexe i l’edat, que l’Administració 
lliura als vedats autoritzats. La Resolució anual de vedes ha d’establir  el procediment d’ús i de 
control dels precintes. 

b) A la resta de varietats caprines assilvestrades s’hi aplicarà el que preveu aquest reglament i es 
podrà caçar d’acord amb la Resolució anual de vedes.  
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c) A les vies d’accés dels vedats de caça major o de les Unions de Vedats de Caça Major, s’hi han de 
col·locar, a més dels rètols indicadors de vedat privat de caça, uns altres que assenyalin la condició 
de vedat de caça major. Aquests s’han d’ajustar al model que figura en l’Annex I d’aquest 
Reglament. 

d) La Resolució anual de vedes ha d’establir les modalitats, els tipus d’armes i municions i els 
elements auxiliars per a cada tipus de terreny cinegètic.  

e) La captura amb cans i llaços de cabres que no sigui de cabres salvatges mallorquines requereix 
tenir la llicència de caça, el permís del titular si es tracta d’un vedat o de les Unions de Vedats de 
Caça Major, o del propietari en els altres casos. 

f) En els terrenys lliures únicament es pot capturar la cabra que no sigui salvatge mallorquina, i, 
exclusivament, amb la modalitat de cans i llaç. 

g) La caça amb arc requereix tenir la documentació específica que habiliti l’ús de l’arc, una 
assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els risc de danys a persones durant aquesta 
pràctica i tenir una autorització expressa per a aquesta modalitat, expedida pel titular del vedat. 
S’han d’usar arcs recorbats, rectes o de politges, amb una potència no superior a la fixada per la 
Resolució anual de vedes, fletxes de caça i puntes de caça major. No s’han d’utilitzar ni portar 
durant la caça les puntes fielt i d’arpó. Cada fletxa i arc s’ha d’identificar amb el document 
nacional d’identitat o passaport del caçador. 

h) S’estarà obligat a declarar el nom del vedat i les dates aproximades de caça per a tots els caçadors 
no residents a Mallorca, sol·licitants de la llicència de caça. 

 
Article 6. Caça menor 
 
La caça menor s’ha de regir per les regles següents: 
6.1 Normes generals 
La Resolució anual de vedes autoritza les modalitats següents:  
a) Modalitats amb escopeta 
- caça de conill a l’aguait amb escopeta 
- caça amb escopeta, o amb escopeta i cans 
- caça en arruix de perdiu, faisà, coll verd i colom 
- caça de conill amb fura 
- caça d’aus aquàtiques amb escopeta, amb les particularitats pròpies 
- caça de perdiu amb reclam mascle i escopeta 
- caça sembrada 
- caça del tord amb reclam bucal a barraca 
b) Modalitats sense armes de foc 
- caça amb aus de falconeria 
- caça de conills amb cans de caça o podencs autòctons 
- caça amb cans llebrers 
- caça amb cans 
- caça de tord a coll 
- caça de conill amb fura 
- caça amb arc 
- caça sembrada 
- caça de la perdiu amb reclam mascle i bagues  
c) Altres modalitats que es poden autoritzar d’acord amb la normativa sectorial vigent i amb allò que 

preveu l’article 4 del Reglament. 
d) Les modalitats autoritzades es poden combinar amb l’ús de cimbells, dispositius, procediments o 

mitjans auxiliars, quan no estiguin prohibits, excepte en el cas de les modalitats tradicionals quan 
la combinació impliqui la pèrdua o l’alteració de les característiques pròpies. 

6.2 Normes específiques 
a) En el període hàbil de caça del conill a l’aguait amb escopeta, el caçador ha de romandre a l’espera 

de la peça en un lloc fix. Durant els desplaçaments en la zona de caça, el caçador ha de transitar 
amb l’escopeta enfundada. 

b) No s’ha de caçar la cega a l’aguait ni a l’espera. 
c) No s’ha de tirar als esbarts de perdiu a terra. 
d) No s’han de caçar aus migratòries durant el període de migració prenupcial.  
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Article 7. Modalitats tradicionals de caça menor 

7.1 Caça de perdiu amb reclam mascle i escopeta 

Està subjecte a les limitacions següents: 

a) Amb caràcter general, es permet la caça de la perdiu amb reclam mascle i escopeta únicament als 
vedats.  

b) No s’ha de caçar amb reclam de perdiu femella, ni tampoc amb magnetòfons, ni reclams mecànics. 

c) No s’ha de treure el reclam els dies no hàbils, en terrenys cinegètics, a més de 25 m de la casa on 
el reclam romangui. 

d) Es pot autoritzar com a màxim sis setmanes anuals, que no han de coincidir amb el període 
reproductiu de l’espècie. 

7.2 Caça de la perdiu amb reclam mascle i bagues  

a) La Resolució anual de vedes, si les condicions naturals del territori i la fauna no aconsellen el 
contrari, podrà concretar un nombre limitat d’autoritzacions, en funció de l’estat poblacional de la 
perdiu roja. Aquestes autoritzacions seran nominals e intransferibles, per a la caça de la perdiu amb 
reclam i bagues.  

b) Les autoritzacions seran expedides d’acord amb el que preveu l’article 39 de la Llei 6/2006 Balear 
de caça i pesca fluvial, per a les motivacions previstes en els seu apartat f). 

c) Serà necessari que es tengui l’autorització del titular del vedat, expressa i escrita, per a aquesta pràctica 
cinegètica. 

d) Les limitacions que en caràcter general estableixi aquesta reglament per  a la caça de la perdiu amb 
reclam mascle i escopeta, ho seran també d’aplicació per a aquesta modalitat. 

e) En cap cas es podran comercialitzar les perdius capturades. 

f) La Resolució anual de vedes establirà el tipus, nombre i altres limitacions que siguin adients 
referents a la tipologia de les bagues, estris i condicions d’ús. 

7.3 Caça de tord a coll 

S’autoritza la captura de les espècies de tords que determina la Resolució anual de vedes, així com la 
captura de l’estornell comú, amb el sistema tradicional de caça a coll, pel seu caràcter selectiu i no 
massiu. 
Està subjecte a les limitacions següents: 

a) Per a aquesta modalitat de caça, a més de la corresponent llicència, s’ha de tenir un permís específic, 
personal i intransferible. 

b) Les canyes de subjecció dels filats han de tenir una longitud màxima de 7,5 metres, sempre que les 
teles no superin els 6 metres.  

c) Els filats, per poder utilitzar-se, s’han d’identificar amb un precinte oficial.  

d) La Resolució anual de vedes ha de fixar l’antelació màxima, a l’inici de la temporada de caça, en què 
els filats poden estar als colls, i el període màxim, posterior al tancament de la temporada de caça, en 
què els filats s’han de retirar.   

e) Per a la pràctica d’aquesta modalitat, el caçador ha de sostenir els filats en tot moment, i quan percebi 
la proximitat de l’ocell, abatre’ls pivotant al voltant de les canyes, de manera que l’ocell quedi atrapat 
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viu i que es pugui alliberar a l’acte en cas que per error d’apreciació sigui una espècie eventual diferent 
al tord caçable o a l’estornell comú. 

f) La Resolució anual de vedes ha de fixar el període de sol·licitud de l’autorització de caça amb 
filats.  

g) Una vegada acabada la temporada de caça amb filats, s’han de presentar, abans de la data que 
s’estableixi en la Resolució anual de vedes, els impresos de captures complimentats, que han de llistar 
el nombre de captures per dia, per lloc i per caçador autoritzat.  

h) El nombre màxim d’autoritzacions de caça a coll anuals que es concedeixen depèn de l’estat de les 
poblacions, del calendari hàbil, del màxim de captures per caçador i dia i d’altres factors establerts a la 
Resolució anual de vedes. En cap cas s’ha de posar en perill l’estat de conservació favorable de 
l’espècie. 

7.4 Caça de conills amb cans de caça o podencs autòctons 

Està subjecte a les limitacions següents: 

a) La Resolució anual de vedes ha de fixar el nombre màxim de caçadors i de cans per guarda. 

b) No es poden ajuntar guardes per caçar. 

7.5 Caça de conill amb fura 

Està subjecte a les limitacions següents: 

a) Es permet la caça de conill amb fura en els vedats de caça sempre que es tengui l’autorització del 
titular del vedat, expressa i escrita, per a aquesta pràctica cinegètica.  

b) Els complements que pot autoritzar la Resolució anual de vedes per a la caça amb fura són: 
escopetes, cans, aus de falconeria i arcs.  

c) Sense perjudicar el que estableix la Resolució anual de vedes, es pot autoritzar, per a la prevenció 
de danys a l’agricultura degudament acreditats, l’ús de la fura en tot tipus de terreny, en qualsevol 
moment de l’any, amb la sol·licitud prèvia del: 

1. propietari, en cas de finques no constituïdes en vedat; 

2. propietari, amb el vist i plau del titular del vedat, quan siguin danys dins una finca que forma part 
d’un vedat; 

3. titular del vedat, si hi ha danys generalitzats. 

7.6 Caça amb aus de falconeria 

Està subjecte a les limitacions següents: 

a) L’au ha d’estar documentada amb la credencial de falconeria o document assimilable expedit per 
l’administració autonòmica.  

b) Durant tot l’any les aus es poden entrenar amb cimbell o amb peces de caça sembrada; cal tenir 
l’autorització del titular del vedat o, en els terrenys de règim cinegètic comú, l’autorització de la 
persona propietària.  

c) Les aus de falconeria que pertanyen a espècies exòtiques han de volar amb un transmissor que en 
permeti la localització en tot moment. 
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Article 8. Altres modalitats de caça menor 

8.1 Caça d’aus aquàtiques 

La modalitat de caça d’ànneres i d’aus aquàtiques caçables es pot desenvolupar a torrents, zones inundades, 
zones de pas o d’alimentació, zones humides on l’activitat no estigui restringida per raons de conservació i, 
en general, a tots els indrets on la caça s’hi pugui practicar d’acord amb les limitacions de caràcter general 
establertes i les específiques següents: 

a) Es poden usar cimbells tradicionals de fusta, plàstic o d’altres materials adients per a la seva 
funció, col·locats per atreure les ànneres durant la cacera, així com reclams vius no mutilats ni cegats, i 
reclams bucals i manuals.  

b) Són procediments prohibits:  

- L’ús de reclams mecànics, elèctrics o electrònics.  

- El fet de deixar en el camp cimbells o reclams abans o després de l’acció de caça.  

- L’ús de munició de plom en els casos previstos en l’article 15 a del Reglament. 

8.2 Caça amb arc 

La caça menor amb arc es pot practicar en vedats tenint en compte les condicions establertes de caràcter 
general i subjecte a les limitacions següents: 

a) Tenir la targeta T2 o el document assimilable d’altres països, en el cas de caçadors estrangers. 

b) Tenir una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els riscs de danys a persones durant 
aquesta pràctica. 

c) Tenir l’autorització expressa expedida pel titular del vedat per a la pràctica d’aquesta modalitat. 

d) S’han d’usar arcs recorbats i de politges, la potencia l’ha de fixar la Resolució anual de vedes.  

e) S’han d’usar fletxes de caça i puntes d’impacte, de tall i d’arrossegada. No s’han d’usar, ni s’han de 
tenir durant la cacera, puntes fielt i d’arpó. 

f) El tipus de fletxa per a la caça al vol ha de ser el flu flu. 

g) Cada fletxa i arc ha d’anar identificat amb el document nacional de identitat o el passaport del 
caçador.   

Article 9. Limitacions per raons ambientals 

9.1 Es prohibeix practicar qualsevol tipus de caça a tots els illots i en el vessant marí dels penya-segats 
costaners de Mallorca. Amb una autorització especial prèvia del departament de Medi Ambient del 
Consell de Mallorca, es pot caçar el conill, la gavina (Larus michahellis) i altres espècies per raons de 
control poblacional.  
9.2. Per caçar en espais naturals protegits s’han de seguir les indicacions de la normativa corresponent i 
del règim jurídic que s’hi aplica.  

Article 10. Ensinistrament de cans 

10.1 Es faculta el departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca per autoritzar camps 
d’ensinistrament de cans d’un màxim de 8 ha de superfície, en vedats de més de 300 ha i en els vedats 
de societats de caçadors i clubs esportius, per fer activitats i pràctiques esportives de caça. 
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10.2 Els camps d’ensinistrament de cans han de senyalitzar-se perimetralment cada 50 m, amb les 
plaques identificatives que figuren en l’Annex I, que s’han de col·locar de forma equivalent a les 
plaques de segon ordre dels vedats. 
 
10.3 Es poden autoritzar 500 peces de caça sembrada, com a màxim, anuals per camp, entre perdiu, 
faisà, guàtlera o conill, provinents de cria en captivitat i amb la guia sanitària corresponent. S’han de 
notificar les espècies, dates i quantitats de cada amollada al departament de Medi Ambient del Consell 
de Mallorca, quan finalitzi la temporada de caça menor, juntament amb el resum anual de captures del 
vedat. Aquestes peces no computen dins les autoritzades segons el pla tècnic del vedat. 
 
10.4 L’autorització del camp d’ensinistrament roman vigent mentre ho sigui el pla tècnic del vedat i 
està condicionada al pagament de la taxa anual corresponent.  
 
10.5 El departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca pot autoritzar camps d’ensinistrament 
dedicats al foment de races de cans, modalitats, competicions oficials, preparació d’aquestes 
competicions i activitats formatives en altres terrenys, àrees i centres de caràcter públic de superfície 
diferent, sotmesos a condicions diferenciades de les establertes en els apartats anteriors, en funció dels 
objectius i de les característiques específiques que tinguin.  
 
10.6 En temps de veda, durant el recorregut per accedir al camp d’ensinistrament, els cans han d’anar 
fermats. 
 
Article 11. Proves i campionats de caça 
 
Els campionats oficials de caça i les proves morfològiques i funcionals amb cans, en el medi natural a 
qualsevol època de l’any, estan subjectes a l’autorització del departament de Medi Ambient del Consell 
de Mallorca, sense perjudici d’altres autoritzacions concurrents. Els campionats de caça i proves 
oficials hauran d’anar avalades per a la federació corresponent. 
 
A més, les modalitats esportives de recorregut de caça, Compak Sporting, tir al colomí, tir a la guàtlera 
amb braç mecànic, tir al plat i d’altres d’equivalents, pel que fa a la ubicació dels tiradors en llocs fixos 
disposats en estructura de canxa de tir, requereixen, quan es realitzen en terrenys cinegètic, 
l’autorització de l’autoritat competent en matèria de camps de tir.  

Article. 12 Activitats cinegètiques a centres d’ús públic 

El Consell de Mallorca, sense perjudici de les autoritzacions concurrents pertinents, podrà autoritzar a 
centres o espais d’ús públic la pràctica de la caça o la realització d’activitats cinegètiques esportives, 
formatives o educatives, foment de bones pràctiques o implantació de pràctiques alternatives, amb 
l’objecte d’implementar millores en relació a una gestió cinegètica sostenible.  

Les activitats  de l’apartat anterior que estiguin incloses en  el Pla d’usos del centre o espai d’ús públic 
aprovat a la Resolució Anual de Vedes, restaran autoritzades de manera automàtica amb la presentació 
de la sol·licitud del servei, on s’haurà de fer constar:  

i. declaració de coneixença de les normes d’ús, així com de la normativa que 
fos d’aplicació a la pràctica o activitat. 

ii. assumpció de les responsabilitats derivades de l’activitat a realitzar.  
iii. declaració d’estar en possessió d’una assegurança quan sigui legalment 

exigible, de tota la documentació legal preceptiva i d’altres autoritzacions 
concurrents, si s’escau. 

iv. Quan es tracti d’una prova o campionat oficial, si n’és el cas, justificació de 
la federació esportiva corresponent 

L’autorització automàtica es produirà sempre que en el termini de 48 hores  no se notifiqui  la 
impossibilitat de dur a terme l’activitat per ser incompatible amb altres serveis o activitats prèviament 
autoritzades. 

Article 13. Dies amb la consideració d’hàbils i pràctiques cinegètiques excepcionals 
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Són considerats dies hàbils els inclosos dins els períodes hàbils per a cada espècie establerts a la 
Resolució anual de vedes, així com els dies en què s’autoritzen proves, campionats, entrenaments i 
altres activitats dins l’àmbit de la pràctica cinegètica, únicament a les zones on aquestes s’autoritzin. 
El departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca, amb la justificació tècnica prèvia, pot 
autoritzar als vedats que així ho sol·licitin, les pràctiques cinegètiques excepcionals previstes en els 
plans tècnics respectius. 

Article 14. Alliberament d’espècies cinegètiques 

a) L’alliberament d’espècies cinegètiques a l’illa de Mallorca amb la finalitat de repoblació, caça 
sembrada, amollades o caça en arruix, quan no estigui previst en el pla tècnic corresponent, està 
condicionat per un permís d’alliberament expedit pel departament de Medi Ambient del Consell de 
Mallorca, que en determina al manco la data o dates, les espècie i la quantitat d’exemplars. 
L’Administració empra les dades que figuren en cada autorització atorgada per fer un seguiment 
estadístic  de l’activitat, per la qual cosa no és necessari notificar l’acte, excepte si s’alliberen 
menys exemplars dels autoritzats.  

b) És preceptiva la guia sanitària pertinent quan els exemplars provinguin de granges, o una autorització 
administrativa de l’òrgan competent a l’indret d’origen dels animals quan provinguin del medi natural. 

c) No es poden alliberar exemplars d’espècies al·lòctones. 

d) Les alliberacions autoritzades en els plans tècnics corresponents, s’han de notificar en la memòria 
anual del pla. 

Article 15. Municions i pràctiques prohibides 

Als efectes prevists a l’article 33 de la Llei 6/2006 balear de caça i pesca fluvial, són municions i pràctiques 
prohibides:  

a) Tenir i usar munició de plom durant la caça en les zones humides de Mallorca (s’entén per zona 
humida qualsevol paratge inundat o inundable on la vegetació natural sigui la pròpia de les zones 
humides). 

b) Tenir i usar munició identificada i destinada al control de la processionària durant la caça. 
c) Usar cartutxos de postes amb caràcter general i cartutxos carregats amb perdigons per abatre 

cabres. 
d) Abandonar en el lloc on s’ha desenvolupat la seqüència de tir les beines dels cartutxos utilitzats.  
e) Abandonar residus durant la caça, o caçar en llocs on n’hi hagi d’acumulats atribuibles a l’activitat 

cinegètica.  
f) Portar tres cartutxos a l’interior de les armes semiautomàtiques durant la caça.  
g) La resta d’armes, calibres i dispositius auxiliars establerts en l’article 33 apartats 1 i 3, de la Llei 

6/2006 balear de caça i pesca fluvial, són procediments prohibits que no tenen caràcter massiu o no 
selectiu pel que fa a la qualificació com a infraccions greus; és lleu la qualificació dels supòsits 
dels punts a) fins l’e) d’aquest article. 

Article 16. Memòria anual de captures 

Els titulars dels vedats de caça han de lliurar al departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca 
la memòria anual de captures del vedat, l’alliberament d’espècies cinegètiques, si escau, així com la 
resta de dades previstes per a notificació segons la normativa reguladora dels plans tècnics de caça, 
abans de la data que estableix la Resolució anual de vedes. 

Article 17. Notificacions 

Totes les notificacions a què fa referència aquesta Ordre general, així com les previstes en la Resolució 
anual de vedes, s’han de formalitzar per escrit  al departament de Medi Ambient del Consell de 
Mallorca, i s’han de registrar. 

Article 18.  Cessió de peces de caça 
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En cas de cedir peces de caça, s’ha de portar un document que acrediti l’acte, en el qual constin al 
manco les dades següents: nom, llinatges i DNI de les persones interessades, data, hora, vedat o terreny 
cinegètic, espècie i nombre de peces que se cedeixen. Aquest document únicament és vàlid quan s’ha 
acabat de caçar i fora del terreny cinegètic on es pot caçar, atès que durant la caça o dins el terreny 
cinegètic una vegada acabada aquesta, cada caçador pot tenir únicament les seves peces. 

Article 19. Foment de les races de cans autòctones 

La Resolució anual de vedes pot establir a Mallorca mesures de foment per a les modalitats amb cans de 
caça propis de les Illes Balears. 

Article 20. Resolució anual de vedes 

L’aplicació d’aquesta Ordre general de vedes es fa efectiva anualment mitjançant la resolució 
administrativa de la persona titular del departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca que n’aplica 
els criteris a les circumstàncies particulars i al calendari anual. Determina, com a mínim, els períodes i dies 
hàbils de caça per a les diferents espècies de l’illa de Mallorca i les distintes modalitats de caça. Pot fixar 
igualment el nombre de captures permeses per caçador i dia o temporada. Aquesta Resolució anual 
requereix un informe tècnic i jurídic previ favorables i l’audiència prèvia del Consell de Caça de 
Mallorca. S’ha de publicar en el BOIB, 15 dies hàbils abans de l’inici de l’època hàbil per caçar. 

Article 21. Consell de Caça de Mallorca 

La composició del Consell de Caça de Mallorca es la següent: 

President: La persona titular del departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca. 

Vicepresident: La persona titular de la direcció insular de caça del Consell de Mallorca. 

Secretari: un funcionari del departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca, amb veu i sense 
vot. 

Vocals: 

• El cap de Servei de Caça. 
• Tres membres representants de la Federació Balear de Caça, nomenats pel president del 

Consell de Caça, i proposats per la Federació: 
un per caça major 
un per caça menor 
un per modalitats de caça que no tenguin representació específica, tradicionals i altres 
 

• Un representant de cada una de les següents modalitats tradicionals: caça del tord amb filats, 
caça del conill amb ca eivissenc, caça de la perdiu amb reclam, caça de cabres amb llaç i 
falconeria. Dins cada modalitat, la representació serà exercida amb caràcter rotatori, amb 
periodicitat anual, per una de les associacions legalment constituïdes amb caràcter específic 
d’aquella modalitat.  

• Un representant de cada una de les comarques cinegètiques establerta en l’article 25.a).  
• Un membre nomenat pel president del Consell de Caça elegit entre persones de reconegut 

prestigi i experiència en matèria cinegètica. 
• Un representant dels agents de Medi Ambient, amb funcions específiques en caça, nomenat 

pel president del Consell de Caça. 
• Un representant del Servei de Protecció de la Natura (SEPRONA) nomenat pel president del 

Consell de Caça, proposat per la Guàrdia Civil. 
• Un representant de les entitats sense ànim de lucre de reconegut prestigi amb matèria 

ambiental, nomenat pel president del Consell de Caça, proposat per les entitats i triat entre 
elles.  

• Un representant de la conselleria competent en matèria de Medi Ambient del Govern de les 
Illes Balears. 
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TÍTOL III 

REGULACIÓ DEL RECURSOS CINEGÈTICS DE L’ILLA DE MALLORCA 

CAPÍTOL I. ELS RECURSOS CINEGÈTICS 

Article 22. Caça sembrada i arruixos 

Queda subjecte a les limitacions i a les notificacions següents: 
A. Limitacions: 
a) Els plans tècnics de caça poden preveure aquestes pràctiques, o el departament de Medi Ambient del 

Consell de Mallorca les pot autoritzar a petició dels titulars dels vedats amb pla tècnic de caça de 
regim general i especial. Les espècies que s’utilitzen per a aquests tipus de caça són la perdiu roja, el 
faisà, la guàtlera, el collverd i el colom amb exemplars provinents únicament de granges a partir de la 
data establerta en la Resolució anual de vedes, i fins no més enllà de la fi de la caça menor en general 
per a cada espècie. 

b) En els vedats de règim intensiu s’ha de seguir el que prevegi el pla tècnic corresponent. 
c) La caça sembrada es pot practicar en els camps d’ensinistrament de cans, amb les limitacions que 

l’autorització del camp estableixi. 
d) La caça sembrada i els arruixos estan prohibits en terrenys lliures. 
e) Per a la caça sembrada dins espais naturals protegits, s’ha de seguir el que prevegin els instruments de 

gestió d’aquests espais.  
f) Els dies que es realitzen proves i campionats de caça sembrada, autoritzats d’acord amb el que preveu 

l’article 11 d’aquest Reglament, s’han de considerar dies hàbils. 
B. Notificacions: 
a) Si l’activitat està autoritzada en el pla tècnic de caça pertinent, se n’ha de notificar l’execució en el 

marc de la memòria anual de captures. 
b) Si és una activitat amb autorització administrativa, l’Administració fa un seguiment estadístic de 

l’activitat, del nombre d’exemplars autoritzats, i no cal notificar l’acte, excepte si s’alliberen menys 
exemplars dels autoritzats.  

c) Les peces alliberades per a aquestes pràctiques no computen com a amollades o com a 
repoblacions dins el corresponent pla tècnic de caça del vedat, excepte si aquest pla les computa 
com a autoritzades expressament en aquestes modalitats. 

Article 23. Caça comercial 

La caça comercial es pot realitzar en els vedats de caça d’acord amb les limitacions establertes en aquesta 
Ordre i amb les previsions que figuren en el pla tècnic de caça per a la modalitat o modalitats objecte de 
l’activitat comercial, sempre que el titular o el que tengui els drets cinegètics sigui una entitat degudament 
autoritzada per desenvolupar l’activitat econòmica, d’acord amb la normativa sectorial aplicable. 

Article 24. Plans tècnics de caça  

a) Els plans tècnics de caça no poden preveure la caça d’aus migratòries silvestres, més enllà de les 
limitacions establertes a la Resolució anual de vedes. 

b) El departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca pot promoure d’ofici l’aprovació o 
modificació, amb la col·laboració de la titularitat del vedat, dels plans tècnics de caça dins la Xarxa 
Natura 2000, dels espais naturals protegits, si és recomanable per conservar o millorar la sostenibilitat 
de l’aprofitament cinegètic. 

c) Els titulars dels vedats de caça poden donar entrada en el departament de Medi Ambient del Consell de 
Mallorca, anualment, el resum de la normativa interna per a la temporada de caça en qüestió, i han 
d’instar-ne la inclusió en el pla tècnic corresponent i l’actualització. En aquests casos, l’incompliment 
d’aquesta normativa suposa l’incompliment del pla tècnic, una infracció administrativa sancionable 
d’acord amb l’article 74.10 de la Llei 6/2006 balear de caça i pesca fluvial. Per això, les autoritzacions 
expedides pel titular del vedat al caçador han d’ajustar-se al contingut i format que es detalla en 
l’Annex II i han de reflectir les especificacions del pla tècnic i les actualitzacions.   

d) Qualsevol estructura o tancat permanent per retenir o estabular la fauna cinegètica, dedicat a 
repoblació, amollada, controls sanitaris i biomètrics, marcatges o qualssevol altres actuacions relatives 
a la gestió cinegètica, haurà de comptar amb autorització del departament de Medi Ambient del 
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Consell de Mallorca, tret de si es troba específicament previst i autoritzat en el Pla Tècnic de Caça del 
vedat o terreny cinegètic. Els tancats o estructures de retenció no permanents, és a dir, aquells que 
puguin ser retirades totalment del terreny, no estan subjectes a  autorització o a inclusió en el Pla 
Tècnic, amb l’excepció de si han de retenir  fauna per més de 7 dies. 

Article 25. Plans marc d’ordenació cinegètica en els terrenys d’aprofitament comú (lliures) d’àmbit 
municipal 

a) Els plans marc d’ordenació cinegètica dels terrenys lliures per a les comarques cinegètiques o per a 
l’agrupació d’aquestes són els següents: 

- Nord: Andratx, Calvià, Estellencs, Puigpunyent, Banyalbufar, Esporles, Valldemossa, Deià, 
Bunyola, Sóller, Fornalutx, Alaró, Lloseta, Mancor de la Vall, Escorca, Selva, Campanet, 
Pollença i Alcúdia. 

- Centre: Palma, Marratxí, Santa Maria del Camí, Santa Eugènia, Algaida, Consell, Sencelles, 
Binissalem, Costitx, Lloret, Montuïri, Sant Joan, Petra, Vilafranca de Bonany, Porreres, Sineu, 
Ariany, Maria de la Salut, Llubí, Inca, Búger, sa Pobla, Muro i Santa Margalida. 

- Migjorn: Llucmajor, Campos, ses Salines, Santanyí i Felanitx. 
- Llevant: Manacor, Sant Llorenç des Cardassar, Son Servera, Artà i Capdepera. 

b) El departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca ha de generar i actualitzar d’ofici la 
cartografia dels terrenys lliures de cada àmbit municipal sobre la qual s’estableix el pla marc, i hi ha de 
garantir l’accés a aquesta informació als ajuntaments i als caçadors. El departament de Medi Ambient 
del Consell de Mallorca pot excloure les zones inhàbils que consideri oportunes per raons de seguretat 
o coherència d’ordenació i d’aprofitament cinegètic.  

c) El contingut mínim del pla marc, aplicat comarcalment per mitjà de la Resolució anual de vedes, és el 
següent: 

1. espècies cinegètiques 
2. calendari de caça 
3. dies hàbils 
4. limitacions horàries, si escau 
5. límit màxim de captures 
6. modalitats de caça 

d) El departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca ha de vigilar l’activitat cinegètica, ha de fer 
un seguiment i ha de dur la gestió  administrativa i d’aplicació del pla. Tot i això, pot cedir la gestió 
cinegètica dels terrenys a l’ajuntament o a la societat de caçadors local amb l’informe favorable de 
l’ajuntament, prèvia petició de la societat de caçadors local interessada. Les actuacions de gestió que es 
desenvolupen sobre el territori, com ara repoblacions, col·locació de gàbies trampa per al control de 
depredadors antròpics, col·locació d’abeuradors i menjadors entre altres, han de comptar amb les 
autoritzacions de l’entitat promotora i amb el permís exprés del propietari del terreny.  

e) Els plans marc prevists en aquest article han de respectar els plans tècnics vigents degudament 
aprovats pel Departament de Medi Ambient, de conformitat amb el que preveu l’article 19.1 de la Llei 
6/2006 balear de caça i pesca fluvial.  

f) Els ajuntaments que es vulguin acollir al pla marc ho han de notificar de forma fefaent al 
departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca. Si no ho fan, queden com a zones inhàbils de 
caça. 

CAPÍTOL II. LA SENYALITZACIÓ DELS TERRENYS 

Article 26. Senyalització dels terrenys cinegètics i no cinegètics  

Els terrenys cinegètics que s’han de senyalitzar són els vedats de societats locals, vedats particulars, 
vedats socials, vedats públics i vedats intensius, així com també les zones de caça controlada. 

Els terrenys no cinegètics que s’han de senyalitzar són els refugis de fauna. 
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Article 27. Tipus de senyals i ubicació en els terrenys cinegètics, cartografia oficial 

La tipologia de senyals i la ubicació en els terrenys cinegètics i la cartografia oficial està subjecte a les 
prescripcions següents:  
a) Els vedats de caça, les zones de caça controlada i els refugis de fauna s’han de senyalitzar 

mitjançant plaques indicadores de dos tipus: de primer i de segon ordre, segons el model que figura 
en l’Annex I. Han d’estar fixades de forma permanent a llocs ben visibles. 

b) Per reduir l’impacte visual s’han de col·locar el mínim de plaques, d’acord amb els criteris 
següents: 
a. Els senyals de primer ordre s’han de col·locar a les vies d’accés del terreny on interceptin el 

perímetre extern, o intern en el cas d’enclavats, de forma que siguin visibles per als vehicles 
i/o persones en el sentit d’entrada.  

b. Els senyals de segon ordre s’han de disposar entre els senyals de primer ordre, al llarg del 
perímetre extern i intern, i han de ser visibles, s’ha de poder veure un senyal des d’allà on hi 
ha l’altre, o amb distàncies màximes de 100 m quan no es puguin veure.  

c) Els terrenys lliures queden senyalitzats per defecte, d’acord amb la delimitació perimetral dels 
vedats veïnats. 

d) La cartografia digital oficial de terrenys cinegètics publicada pel departament de Medi Ambient del 
Consell de Mallorca que marca els límits que figuren en els expedients dels vedats, així com la 
dels terrenys lliures, preval per sobre la senyalització de camp, a tots els efectes.  

e) Els titulars dels vedats de caça i dels refugis de fauna han de mantenir actualitzada la senyalització 
dels terrenys, d’acord amb l’expedient corresponent i amb la cartografia digital oficial feta pública.  

CAPÍTOL III. LA VIGILÀNCIA CINEGÈTICA 

Article 28. Autoritats competents i acreditació 

La funció de vigilància, inspecció i control de l’activitat cinegètica de Mallorca correspon al 
departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca, mitjançant el personal que tengui atribuïdes 
aquestes funcions, sense perjudici de les competències del personal d’altres administracions públiques i 
del personal de les forces i cossos de seguretat.  

A. Requisits i proves per a l’acreditació: 

D’acord amb el que preveu l’article 56.3 de la Llei 6/2006 balear de caça i pesca fluvial, el departament 
de Medi Ambient del Consell de Mallorca pot habilitar i, per tant, adquirir la condició d’agent de 
l’autoritat,  personal funcionari propi i/o dels ajuntaments, amb l’acreditació prèvia de la formació 
específica i dels requisits següents: 

1. Ser major d’edat. 

2. Ostentar la condició de funcionari del Consell de Mallorca o d’un ajuntament de Mallorca. En 
aquest darrer cas l’acreditació habilita en el terme municipal corresponent l’exercici de les 
funcions de vigilància, inspecció i control. 

3. Aportar un certificat mèdic coincident o assimilable al requerit per posseir el permís d’armes, o 
acreditar la possessió del permís. 

4. Superar les proves selectives següents i obtenir un mínim de 5 punts sobre 10. Els continguts han 
de versar sobre el temari de l’Annex III. 

a) Examen teòric. Test de 30 preguntes amb 3 respostes alternatives, només n’hi ha 1 de vàlida. 
S’ha d’haver respost correctament un mínim de 18 preguntes per considerar la prova superada.  
Màxim 4 punts. 

b) Casos pràctics. La Comissió Avaluadora ha de plantejar 2 casos pràctics dels quals se n’ha de 
respondre correctament almenys 1. Màxim 4 punts. 

c) Formació específica. S’han de valorar, a raó de 0,01 punts per hora lectiva, els cursos de 
formació assimilables als continguts del temari de l’Annex III, a criteri de la Comissió 
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Avaluadora, rebuts durant els darrers 10 anys immediatament anteriors a la publicació en el 
BOIB de la convocatòria de les proves. Màxim 1 punt. 

d) Experiència. S’ha de valorar el currículum de cada aspirant a partir de l’experiència prèvia en 
matèria de vigilància degudament acreditada, a raó de 0’03 punts per mes de feina. Màxim 1 
punt. 

B. Convocatòria: 

La persona titular del departament de Medi Ambient mitjançant anunci en el BOIB ha de convocar les 
proves. El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies que s’han de comptar des de la 
publicació. Entre una convocatòria i la següent ha de transcorre un mínim de 2 anys i un màxim de 3.  

C. Comissió Avaluadora: 

1. La Comissió Avaluadora és un òrgan col·legiat de caràcter administratiu i es regeix, en tot allò que 
no està previst en aquest Reglament, per la normativa dels òrgans col·legiats prevista a la legislació 
en matèria de procediment administratiu comú. 

2. La Comissió Avaluadora la presideix la persona titular de la direcció insular de caça, i la resta 
d’integrants, quan no ho són pel càrrec que ocupen, han de ser nomenats per la persona titular del 
departament de Medi Ambient.  

3. La Comissió Avaluadora ha d’estar formada, a més de pel president, per sis avaluadors 
responsables de la part teòrica i pràctica, que també han de baremar els mèrits aportats, quant a 
formació específica i a experiència: 
1. El cap del Servei caça o funcionari en qui delegui. 
2. El cap del Servei competent en matèria jurídica del departament de Medi Ambient o 

funcionari en qui delegui, en qualitat de secretari. 
3. Un agent de medi ambient de caça. 
4. Un tècnic de reconegut prestigi en matèria cinegètica proposat per la Federació Balear de 

Caça. 
5. Un tècnic proposat per la Guàrdia Civil. 
6. Un tècnic de reconegut prestigi proposat per la persona titular de la direcció insular de caça. 

4. Funcions de la Comissió Avaluadora: 

1. Elaborar, organitzar i avaluar els exàmens. 
2. Puntuar la formació i l’experiència. 
3. Elaborar la llista d’aspirants que queden acreditats. 
4. Redactar l’acta de tot el procediment. 

D. Resolució: 

La Resolució correspon a la persona titular del departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca, 
prèvia proposta preceptiva i vinculant de la Comissió Avaluadora. La Resolució s’ha de publicar en el 
BOIB, i ha de motivar la inscripció del funcionari habilitat en un registre a aquest efecte.  

El vestuari que ha de portar el personal de vigilància regulat en aquest article es descriu en l’Annex IV. 

Article 29. Zeladors de caça i habilitació 

1. D’acord amb el que preveuen l’article 56.4 i 57 de la Llei 6/2006 balear de caça i pesca fluvial, la 
direcció insular de caça de Consell de Mallorca pot habilitar com a personal col·laborador, a petició 
dels vedats particulars de caça, vedats de societats locals, refugis de fauna, zones de caça controlada i 
de la Federació Balear de Caça, zeladors privats de caça i zeladors federatius de caça respectivament, 
així com qualsevol altre personal de vigilància de caça, amb els requisits següents: 

1. Ser major d’edat. 

2. Aportar un certificat mèdic que coincideixi o sigui assimilable amb el requerit per obtenir el 
permís d’armes, o acreditar que es té aquest darrer. 
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3. Tenir l’habilitació vigent com a guarda particular de camp, especialitat guarda de caça, 
regulada a la Llei 23/1992, de 30 de juliol, de seguretat privada. 

2. El departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca ha de nomenar, inscriure en un registre i 
acreditar amb un document oficial els zeladors que superin les proves, per un termini de 10 anys, 
sempre que perduri la condició de guarda de camp, especialitat en caça, exigida en l’apartat 3 del punt 
precedent.  

3. Quan s’exhaureixi el termini de 10 anys, l’habilitació es pot renovar en les condicions que la 
resolució de la persona titular del departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca estableixi. 

4. El document acreditatiu de zelador ha d’indicar l’entitat que en proposa l’habilitació, i n’ha de 
determinar la condició de privat o federatiu, així com els terrenys dins els quals està facultat per actuar. 
Aquests terrenys han de ser els dels vedats de caça, refugis de fauna o zones de caça controlada que han 
sol·licitat l’acreditació inicial del zelador, així com aquells altres que ho hagin sol·licitat amb 
posterioritat. En el cas dels zeladors federatius queden facultats per actuar en els vedats de les societats 
de caçadors federades de Mallorca. 

5. D’acord amb els preceptes que estableixen els punts 4 i 5 de l’article 57 de la Llei 6/2006 balear de 
caça i pesca fluvial, quan un zelador actua en col·laboració amb l’agent de l’autoritat en matèria 
cinegètica, perquè així ho requereix l’agent o el departament de Medi Ambient del Consell de 
Mallorca, l’àmbit d’actuació pot ser qualsevol de l’illa de Mallorca.  

6. Igualment, atesa la condició de guarda de camp, especialitat en caça, els zeladors queden subjectes a 
les obligacions i adscripcions jurisdiccionals i disciplinàries que estableix la normativa específica 
d’aquesta matèria. 
7. En el cas de zeladors privats de les societats de caçadors locals, aquests es podran anomenar en 
caràcter honorífic, sense ànim de lucre, per tal de dinamitzar les tasques de vigilància i gestió dins el 
vedat de la societat de caçadors local. Aquests tendran la facultat d’actuar únicament dins els terrenys 
de la societat de caçadors local que els hagi anomenat amb caràcter honorífic. Les responsabilitats, a 
tots els efectes, que es derivin de l’actuació d’aquests zeladors recauran sobre la societat de caçadors 
local que hagi promogut el seu nomenament.   

CAPÍTOL IV. ELS GUIES DE CAÇA MAJOR 

Article 30. Funcions 

Els guies de caça major han de dirigir la caça major, amb els objectius següents: 

1. Identificar degudament els exemplars caprins que es poden abatre, a l’efecte esportiu o de control 
poblacional. 

2. Emplenar els fulls de recompte d’abatiments i/o d’observació d’individus, d’acord amb els 
procediments establerts en cada vedat o àrea d’actuació, així com obtenir mostres i dades 
biològiques i veterinàries per fer el seguiment poblacional. 

3. Vetllar per un desenvolupament de la cacera segur per als caçadors i per a terceres persones. 
4. Si escau, actuar d’ofici amb l’arma durant la cacera quan una circumstància tècnica ho faci 

recomanable, en el cas de la caça de descastament o imperativa, durant la caça amb una finalitat 
esportiva. 

5. Observar el compliment de la normativa vigent en matèria de caça durant la cacera o en les fases 
de preparació prèvia i posterior, i informar l’autoritat competent de qualsevol incidència. 

6. Vetllar per l’esportivitat i per la bona imatge de l’activitat de caça major. 
7. Realitzar la prehomologació de trofeus: biometria de camp i prehomologació en verd. 
8. Informar de l’origen legal dels individus caçats, si escau, perquè l’administració competent pugui 

certificar-ho.  

Article 31. Requisits 

Els requisits per ser guia de caça major són els següents: 

1. Ser major d’edat. 
2. Tenir la llicència de caça preceptiva. 
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3. Tenir el permís d’armes tipus D. 
4. Acreditar haver seguit un curs de suport vital bàsic homologat per l’autoritat competent en matèria 

sanitària. 
5. Superar les proves selectives descrites en l’article següent. 

Article 32. Proves per obtenir l’acreditació 

Per obtenir l’acreditació com a guia de caça major s’ha de superar un examen teòric sobre el temari de 
l’Annex V, una prova pràctica, s’han d’acreditar hores d’assistència a cursos i conferències de 
continguts assimilables al temari esmentat, i experiència prèvia en matèria de caça major. En total 
s’han d’obtenir 10 punts entre les puntuacions obtingudes pels 4 conceptes. 
1. Examen teòric. Test de 30 preguntes amb 3 respostes alternatives, només n’hi ha 1 de vàlida. S’ha 

d’haver respost correctament un mínim de 18 preguntes per considerar la prova superada. 
L’examen s’ha de puntuar a raó de 0,30 punts per pregunta. 

2. Part pràctica: 
1. Proves de tir en galeria. S’han d’agrupar a 100 m, des d’un banc de tir, 3 impactes que han de 

tenir, entre ells, els centres a menys de 60 mm. La distància entre el centre teòric de 
l’agrupació i el centre de la diana no pot ser superior a 60 mm. Es poden efectuar 3 
agrupacions com a màxim per a aquest fi i, si la persona aspirant a guia ho considera adient, es 
poden fer tirs de prova i modificar el centrament del rifle entre les proves. S’han d’atorgar 2 
punts per a aquesta prova, que s’ha de superar obligatòriament. 

2. Prova de camp. S’ha de fer una sessió de descastament en una finca pública, durant la qual 
l’aspirant ha de guiar 2 dels membres de la Comissió Avaluadora, esmentats en l’article 33. 
S’han d’obtenir almenys 2,5 punts dels 5 possibles, a raó de:  
1. fins a 0,5 punts pel reconeixement dels exemplars; 
2. fins a 0,5 punts per l’orientació i pel coneixement general del medi físic; 
3. fins a 0,5 punts per l’ús i el maneig segur de les armes de foc i/o per orientar el tirador en 

aquest sentit; 
4. fins a 0,5 punts per pautes de comportament en el medi natural, per l’esportivitat i per 

l’atenció al caçador; 
5. fins a 0,5 punts pel vestuari i l’equipament; 
6. fins a 0,5 punts pels coneixements de fauna, de flora i del medi natural; 
7. fins a 2 punts per la condició física. 

3. Formació específica. S’han de valorar a raó de 0,05 punts per hora lectiva els cursos de formació 
assimilables als continguts del temari de l’Annex V que s’han rebut durant els darrers 10 anys 
precedents a la convocatòria de les proves. L’acceptació o no acceptació d’un curs com a 
assimilable l’efectua la Comissió Avaluadora que es descriu a l’article 33. 

4. Experiència. S’ha de valorar el currículum de cada aspirant i s’han d’atorgar fins a 0,5 punts per 
l’experiència prèvia.  

Article 33. Comissió Avaluadora 

1. La Comissió Avaluadora la presideix la persona titular de la direcció insular de caça, i la resta 
d’integrants, quan no ho siguin per raó del càrrec, han de ser nomenats per la persona titular 
del departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca: 

 
1. Set avaluadors responsables de la part teòrica i de la prova de camp inclosa en la part 

pràctica, que també han de baremar els mèrits aportats quant a formació específica i a 
experiència: 
1. El cap del Servei de caça  o funcionari en qui delegui. 

2. Una persona del departament de Medi Ambient amb funcions d’inspecció, vigilància i 
control.  
3. El cap del Servei competent en matèria jurídica del departament de Medi Ambient o 
funcionari en qui delegui, en qualitat de secretari. 
4. Un tècnic de reconegut prestigi en l’àmbit de la caça major proposat per la Federació Balear 
de Caça. 
5. Un tècnic de reconegut prestigi en l’àmbit de la caça major proposat per l’Associació de 
Caça Major i Conservació de la Cabra Salvatge Mallorquina (ACAM). 
6. Un tècnic de reconegut prestigi en l’àmbit de la caça major proposat per la direcció insular 
de caça. 
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7. Un membre de la Comissió Balear de Caça Major i Homologació de Trofeus, proposat per 
aquesta. 

2. Dos avaluadors de les proves de tir en galeria corresponents a la part pràctica, proposats pel 
club o la galeria de tir on es facin les proves. 

2. Les funcions de la Comissió Avaluadora són: 

1. Fer públics els terminis d’inscripció, elaborar la llista d’admesos i fixar les dates de 
l’examen teòric i de la resta de proves. 

2. Elaborar, organitzar i avaluar els exàmens i les proves. 
3. Puntuar les hores de formació i l’experiència. 
4. Elaborar la llista d’aspirants que queden acreditats per incorporar-se al Registre 

Autonòmic de Guies de Caça Major. 
5. Valorar els mèrits que aporten els guies inclosos en el Registre per mantenir l’acreditació 

en anys successius, segons el que preveu l’article 36. 
6. Redactar l’acta de tot el procediment. 

3. La Comissió Avaluadora és un òrgan col·legiat de caràcter administratiu i s’ha de regir, en tot allò 
que no està previst en aquest Reglament, per la normativa dels òrgans col·legiats prevista a la legislació 
en matèria de procediment administratiu comú. 

Article 34. Actuació dels guies de caça major 

1. Cada guia de caça major pot dirigir l’actuació, com a màxim, de tres caçadors amb arma de foc, 
amb la finalitat d’aprofitament cinegètic o de control de poblacions. 

2. L’àmbit d’actuació del guia queda restringit en el vedat o en la unió de vedats on la persona que 
n’és titular l’hagi autoritzat. En el cas que es tracti d’una finca o un conjunt de finques no 
constituïdes en vedat, l’autorització del guia correspon a la propietat. 

Article 35. Vestuari i equipaments 

1. Els guies de caça major poden dur un vestuari lliure, però s’han d’identificar amb un distintiu de 
10 cm d’alt al braç, de color grana amb lletres blanques, on hi ha d’haver escrit guia de caça 
major. La tipografia de la lletra ha de ser de 2 cm d’alt. Opcionalment, es pot portar l’escut de 
l’entitat que empara l’actuació del guia de caça major, el nom de la finca o el vedat, o altres dades 
identificatives. 

2. Els guies de caça major, durant la tasca, han d’anar equipats obligatòriament amb uns binocles, un 
telèmetre, un telèfon mòbil, una farmaciola d’emergència amb els components enumerats en 
l’Annex VI, material per a la preparació de la peça abatuda i/o el trofeu, i també material per a la 
prehomologació de trofeus i la biometria de camp. Opcionalment, es considera equipament propi 
del guia de caça major un telescopi terrestre, radioemissors i radioreceptors portàtils, i un rifle dels 
calibres autoritzats per a la caça major a les Illes Balears. 

Article 36. Registre de Guies de Caça Major i renovacions 

1. Els guies de caça major que han superat les proves selectives queden inscrits en un registre 
com a guies de caça major amb caràcter general, o bé com a guies de caça major amb cans i llaç, i 
se’ls ha de lliurar un carnet acreditatiu en el qual s’ha de reflectir aquesta diferenciació. 

2. La vigència de l’acreditació és indefinida. 

3. La pèrdua de la condició de guia de caça major es produeix quan es deixa de complir alguns 
dels requisits necessaris per a la concessió de l’acreditació, o quan la persona és sancionada per 
infracció greu o molt greu en matèria de caça. 

4. El departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca pot establir condicions noves per 
mantenir l’acreditació. La persona competent del departament de Medi Ambient, mitjançant una 
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resolució, pot convocar proves noves, cursos de reciclatge o revisions de coneixements i aptituds, i 
també pot retirar l’acreditació quan, mitjançant expedient administratiu, s’acrediti l’incompliment 
de les obligacions inherents a la condició de guia de caça major; se n’ha de garantir el dret de 
defensa.  

Article 37. Responsabilitats dels guies de caça major 

1. És responsabilitat del guia de caça major la planificació i el desenvolupament tècnic de la cacera, 
en matèria de seguretat, normativa, rigor en la consecució dels objectius de gestió o esportius que 
motiven la cacera, i la imatge que s’ofereix d’aquesta activitat. 

2. No són responsabilitat del guia de caça major els accidents o les infraccions que es puguin produir 
per negligència del caçador o per desobeir les directrius establertes pel guia o per la normativa 
vigent. 

3. El guia ha de vetllar per l’aprofitament racional de la carn i per l’obtenció i l’adequat tractament de 
camp del trofeu, però no està obligat a efectuar personalment aquesta tasca. 

Article 38. Obligació de disposar d’un guia de caça major durant les caceres 

S’ha de disposar d’un guia de caça major durant les caceres en els casos següents: 

1. Quan les caceres es desenvolupen en finques de titularitat pública, o sota la gestió o la 
responsabilitat d’administracions públiques, en absència de personal competent en matèria de 
vigilància, inspecció i control o personal col·laborador.  

2. Durant tota cacera comercial, excepte quan la finalitat és exclusivament la comercialització de la 
carn de cabrit. També quan la cacera implica l’ús de precintes. 

3. Quan, de la cacera, se’n deriven materials gràfics, radiofònics, televisius o en qualsevol suport amb 
finalitat divulgativa, informativa o comercial, sigui quina sigui la via de difusió. 

4. Quan, a criteri de l’administració competent, es donen circumstàncies que ho fan recomanable. 

Article 39. Guies de caça major amb cans i llaç 

1. Hi ha d’haver un guia de caça major durant les caceres de cabres amb cans i llaç quan es donen les 
mateixes circumstàncies que ho fan obligatori en el cas de l’arma de foc. 

2. Els guies de caça major que desenvolupen l’activitat únicament amb cans i llaç no cal que tenguin 
la llicència d’armes de tipus D, ni han de fer la prova pràctica de tir en galeria. Durant la prova de 
camp, el punt 2.2.3 de l’article 32, referent a l’arma de foc, se substitueix per la coneixença de la 
modalitat de caça amb cans i llaç, que s’ha de valorar fins a 2,5 punts. 

3. Quan es caça amb cans i llaç el telèmetre no es considera equipament obligatori del guia de caça 
major. 

4. Un guia de caça major durant una cacera amb cans i llaç queda facultat per dirigir un nombre 
màxim de 4 caçadors. 

5. Al distintiu previst a l’article 35.1 la inscripció general guia de caça major ha d’anar seguida de la 
inscripció cans i llaç, amb lletres d’1 cm d’alt, en el mateix color blanc. 

Article 40. Guies de caça major en finques públiques 

1. L’article 38.1 preveu que les administracions i entitats públiques poden disposar de guies de caça 
major, a partir de personal propi o aliè, que estiguin acreditats. 
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2. Per a aquesta finalitat, els guies de caça major han d’acreditar haver desenvolupat 80 h o 
10 jornades, guiats o com a guia, en l’àmbit territorial d’actuació de l’administració o entitat 
pública pertinent en els 5 darrers anys, cosa que s’ha de fer constar en el Registre de Guies de Caça 
Major. 

3. En el distintiu previst en l’article 35 hi ha de figurar explícitament l’administració o l’entitat 
pública sota la responsabilitat de la qual actua el guia. 

Disposició addicional primera 

Es reconeix la capacitat per exercir les funcions de guia de caça major als agents de medi ambient, als 
tècnics del departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca sense necessitat de realitzar les 
proves, quan compleixen la resta dels requisits establerts a l’article 31 i tenguin entre les seves funcions 
o tasca diària, funcions similars o de qualificació superior a les de guia de caça major i a les persones 
integrants de la Comissió Avaluadora de la primera convocatòria de proves acreditatives, que han 
d’estar inscrites en el Registre. 
Els agents de Medi Ambient, tenen inherent la condició d’agent de l’autoritat, i queden exclosos dels 
procediments per a l’acreditació establerts en l’article 28. 

Disposició addicional segona 

En l’àmbit territorial de Mallorca es modifica la redacció dels articles 5 i 6 del Decret 95/2002, de 12 de 
juliol, pel qual es regulen el Consell Balear de Caça i el Consell de Caça, i queden redactats de la 
manera següent: 

“Art.5 

La presidència del Consell de Caça pot convocar, amb veu i sense vot, a aquelles entitats o persones 
expertes per tractar determinats punts de l’ordre del dia. Pot també donar audiència a entitats i a 
representants del col·lectiu per tractar temes específics i recollir o avaluar propostes abans que tengui 
lloc el Consell de Caça.” 

 “Art. 6: 

El Consell de Caça s’adscriu al departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca, en qualitat 
d’òrgan assessor en matèria cinegètica, sense que els  informes i els dictàmens que emeti siguin 
vinculants.” 

Disposició addicional tercera 

L’adscripció de municipis a les comarques cinegètiques establertes a l’article 25.a ha de poder ser 
revisada i actualitzada, previ informe tècnic justificatiu, i s’ha de publicar l’actualització a la Resolució 
anual de vedes.  

Disposició addicional quarta 

El “Curset de Guies de Caça Major” celebrat a l’any 2009, impartit per la Direcció General de Caça, 
Protecció d’Espècies i Educació Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat del Govern 
de les Illes Balears, serà valorat conforme al punt 3 “Formació Específica” de l’article 32 del present 
reglament.  

Disposició transitòria  

S’estableix un període de set anys per a la substitució progressiva dels senyals de primer ordre a efectes 
d’adaptar-los al que preveu el Reglament, durant els quals s’admet la retolació de vedat privat de caça  
per als vedats  locals de caça i vedats particulars de caça, i la retolació de refugi de caça per als refugis 
de fauna. 
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Disposició final primera.  Inaplicació de normes autonòmiques.  

No son aplicables a Mallorca les disposicions següents: 

- L’article 8.2.c, els articles 6.b i 7.b pel que fa als arruixos de perdiu, faisà, colom i cap blau i l’Annex 1 
del Decret 72/2004, de 16 de juliol, pel qual es regulen els plans tècnics de caça i els refugis de caça a 
les Illes Balears, en tot allò que s’oposi al Reglament. 

- Decret 27/1992, de 3 de juny, pel qual es regula la caça del tord pel procediment tradicional de filats a 
coll. 

Disposició final segona 

Aquest Reglament entrarà en vigor a partir del dia següent de la publicació íntegra en el BOIB. 
ANNEX I 
[ imatges] 
ANNEX II 
AUTORITZACIÓ PER CAÇAR EN UNA ÀREA PRIVADA DE CAÇA 
- A- Número del vedat 
- B- Nom del vedat 
- C- Nom del titular del vedat 
- D- Número de DNI del titular del vedat 
- E- Nom del caçador autoritzat 
- F- Número de DNI del caçador autoritzat 
- G- Dates que s’autoritza caçar 
- H- Espècies cinegètiques que s’hi poden caçar 
- I- Número de peces per espècie i dia (com a màxim les establertes per a cada espècie a la Resolució 

anual de vedes) 
- J- Signatura del titular del vedat i segell en el cas que la titularitat correspongui a una societat de 

caçadors locals 
- K- Lloc i data de l’autorització 

Els apartats G, H, I es poden omplir, cada un d’ells, amb el concepte general “segons la Resolució 
anual de vedes”. 

ANNEX III 

TEMARI PER A LES PROVES D’HABILITACIÓ DE FUNCIONARIS DEL CONSELL DE MALLORCA I DELS 

AJUNTAMENTS COM A AGENTS DE L’AUTORITAT PER A LA FUNCIÓ DE VIGILÀNCIA, INSPECCIÓ I CONTROL 

DE L’ACTIVITAT CINEGÈTICA DE L’ILLA DE MALLORCA 

1. Normativa comunitària en matèria de caça i conservació d’espècies. Directrius comunitàries 
en matèria d’aprofitaments de recursos cinegètics. 

2. Normativa estatal en matèria de conservació: implicacions en l’aprofitament i la gestió 
cinegètica. 

3. Normativa autonòmica en matèria de caça. 
4. Normativa autonòmica en matèria de conservació: implicacions en l’aprofitament i la gestió 

cinegètica. 
5. Procediment administratiu en la instrucció d’expedients sancionadors. 
6. Cossos i forces de seguretat competents en matèria de caça. 
7. Fauna cinegètica de Mallorca I: aus. 
8. Fauna cinegètica de Mallorca II: mamífers. 
9. Principals espècies protegides. Espècies no cinegètiques. Espècies no cinegètiques confusibles 

amb les cinegètiques. Problemàtica del verí i pautes d’actuació. 
10. Censos i tècniques de seguiment, control i maneig de la fauna. Tractament de la fauna ferida. 
11. Gestió cinegètica. Gestió integral de finques i espais de caça. 
12. Sistemes d’informació geogràfica aplicats a la caça. Nivell d’usuari. 
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13. Organització social de la caça a Mallorca. Aspectes competencials. Confluència d’usos al 
camp. 

14. Modalitats de caça de Mallorca. 
15. Elements auxiliars per a la caça. Cans. Fures. Aus de falconeria. Situació administrativa. 

ANNEX IV 

VESTUARI I IDENTIFICACÓ DELS AGENTS DE MEDI AMBIENT, FUNCIONARIS HABILITATS PER A FUNCIONS 

DE VIGILÀNCIA, INSPECCIÓ I CONTROL DE L’ACTIVITAT CINEGÈTICA A L’ILLA DE MALLORCA, I ZELADORS 

PRIVATS I FEDERATIUS DE CAÇA 

1. VESTIMENTA 

Color verd. 

2. IDENTIFICACIÓ 

1. AGENTS DE MEDI AMBIENT 

A l’espatlla, a la part superior, han de dur en un requadre la identificació del cos o la condició 
d’agent de Medi Ambient. A la part inferior, hi ha d’haver l’escut del departament de Medi 
Ambient del Consell de Mallorca, amb la paraula caça inscrita en lletres no inferiors a un 20 
% de l’alçada del requadre i amb majúscules. 

A la pitrera han de portar una placa metàl·lica amb el número d’agent de Medi Ambient. 

2. FUNCIONARIS HABILITATS DEL CONSELL DE MALLORCA 

A l’espatlla, a la part superior, han de dur en un requadre la condició d’agent de l’autoritat 
cinegètica. A la part inferior, hi ha d’haver l’escut del departament de Medi Ambient del 
Consell de Mallorca, amb la paraula caça inscrita en lletres no inferiors a un 20 % de l’alçada 
del requadre i amb majúscules. 

A la pitrera han de portar una placa metàl·lica amb el número d’agent de l’autoritat cinegètica. 

3. FUNCIONARIS HABILITATS DELS AJUNTAMENTS DE MALLORCA 

A l’espatlla, a la part superior, han de dur en un requadre la condició d’agent de l’autoritat 
cinegètica. A la part inferior, hi han de dur l’escut de l’Ajuntament, amb la paraula caça 
inscrita en lletres no inferiors a un 20 % de l’alçada del requadre i amb majúscules. 

A la pitrera han de portar una placa metàl·lica amb el número d’agent de l’autoritat cinegètica. 

4. ZELADORS FEDERATIUS DE CAÇA 

A l’espatlla, a la part superior, han de dur en un requadre la condició de zelador federatiu de 
caça. A la part inferior, hi han de portar l’escut de la Federació Balear de Caça. 

A l’altra espatlla, hi han de dur l’escut de guarda particular de camp, en l’especialitat de caça. 

A la pitrera han de portar una placa metàl·lica amb el número de zelador. 

5. ZELADORS PRIVATS DE CAÇA 

A l’espatlla, en un requadre, han de dur a la part superior la condició de zelador de caça. A la 
part inferior han de dur escrit amb lletres el nom del vedat, refugi de caça o zona de caça 
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controlada on estiguin facultats per actuar. En el cas dels vedats de caça, a més, hi ha d’haver 
la matrícula.  

A l’altra espatlla, hi han de portar l’escut de guarda particular de camp, en l’especialitat de 
caça. 

A la pitrera han de portar una placa metàl·lica amb el número de zelador. 

ANNEX V 

TEMARI PER A LES PROVES DE GUIA DE CAÇA MAJOR 

1. Cabra salvatge mallorquina: origen, morfologia, genètica i ecologia. Caràcters selectius i 
indicadors d’hibridació. Problemàtica actual de conservació. 

2. Masses forestals de Mallorca: riscos i estat de conservació actual. Incendis, erosió. 
Problemàtica de la sobrepoblació de cabres. Repoblacions forestals. 

3. Gestió de caça major. Dinàmica poblacional. Seguiment i estimes poblacionals. Plans tècnics 
de caça major i certificació de qualitat de la caça major.  

4. Armes i municions. Tipus de rifles, calibres i cartutxos. Puntes. Nocions bàsiques de balística 
interior, balística exterior i balística d’efectes. Nocions bàsiques per carregar manualment els 
cartutxos. Generalitats sobre equipaments òptics per a la caça major: visor, telèmetre, 
binocles, telescopi terrestre. Centrament d’un rifle. Neteja i conservació de l’arma. 
Equipament de caça major i accessoris. Mesures de seguretat en l’ús de l’arma de caça major. 

5. Tècniques i procediments de caça selectiva i de descastament. Objectius. Equipament. Criteris. 
Reconeixement dels exemplars. Mesures de seguretat. Tractament i aprofitament de la carn. 

6. Homologació del trofeu. Organismes competents. Prehomologació i homologació. Fórmules 
d’homologació per a la cabra salvatge mallorquina. 

7. Mallorca. Serres de Mallorca. Climatologia. Fauna i flora. Endemismes. Espais forestals. 
Figures de conservació territorial.  

8. Interpretació cartogràfica i orientació. Ús del GPS. Sistemes d’informació geogràfica. 

9. Turisme cinegètic: concepte i perfil general del turista. Caça major fora de les Illes Balears: 
espècies principals i tècniques més generals. Primera preparació de trofeus, normativa 
d’exportació i d’importació. Transport d’armes de foc. Suport vital bàsic, sanitat i prevenció 
d’accidents. 

10. Normativa aplicable. 

11. ANNEX VI 

FARMACIOLA D’EMERGÈNCIES 

- Alcohol sanitari 
- Alcohol o povidona iodada 
- Aigua oxigenada 
- Gases i compreses estèrils 
- Esparadrap 
- Benes 
- Pomada esprai per a contusions 
- Vaselina 
- Manta tèrmica de paper d’alumini 
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- Tisores 
 

INFORME - PROPOSTA SOBRE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES A L’ESBORRANY DEL 
REGLAMENT DEL CONSELL DE MALLORCA PEL QUAL S’APROVA L’ORDRE GENERAL 
DE VEDES I DE REGULACIÓ DELS RECURSOS CINEGÈTICS DE L’ILLA DE MALLORCA 

Al·legacions presentades per la Federació Balear de Caça, ref. RC/01A: 

1- Sol·licitud d’incloure a l’article 6 Caça menor, apartat 6.1 Normes generals, subapartat b) 
modalitats sense armes de foc com a modalitat sense armes de foc la de la caça de la perdiu 
amb reclam amb bagues;  

• Existeix un informe jurídic realitzat pel Servei Jurídic de la Conselleria de Medi 
Ambient, que motiva la NO inclusió d’aquesta modalitat com a mètode de caça a 
l’illa de Mallorca. 

• Per contra, existeix un altre informe de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma, que 
considera possible la inclusió d’aquesta modalitat com a mètode de caça. 

• S’estima l’al·legació, afegint a l’article 6, al llistat de modalitats, la  redacció de la 
següent manera: “caça de la perdiu amb reclam mascle i bagues”. 

S’afegeix un punt  a l’article 7, de regulació de la modalitat, quedant redactat com segueix: 

 “7.2 Caça de la perdiu amb reclam mascle i bagues  

g) La Resolució anual de vedes, si les condicions naturals del territori i la fauna no 
aconsellen el contrari, podrà concretar un nombre limitat d’autoritzacions, en funció de 
l’estat poblacional de la perdiu roja. Aquestes autoritzacions seran nominals e 
intransferibles, per a la caça de la perdiu amb reclam i bagues.  

h) Les autoritzacions seran expedides d’acord amb el que preveu l’article 39 de la Llei 
6/2006 Balear de caça i pesca fluvial, per a les motivacions previstes en els seu apartat f). 

i) Serà necessari que es tengui l’autorització del titular del vedat, expressa i escrita, per a 
aquesta pràctica cinegètica. 

j) Les limitacions que en caràcter general estableixi aquesta reglament per  a la caça 
de la perdiu amb reclam mascle i escopeta, ho seran també d’aplicació per a aquesta 
modalitat. 

k) En cap cas es podran comercialitzar les perdius capturades. 

l) La Resolució anual de vedes establirà el tipus, nombre i altres limitacions que siguin 
adients referents a la tipologia de les bagues, estris i condicions d’ús.” 

2- Sol·licitud d’eliminar de l’article 6 Caça menor, apartat 6.2 Normes específiques, subapartat 
d) no s’ha d’abatre la perdiu femella en la modalitat de reclam amb perdiu mascle; 

• S’estima aquesta proposta, per raons de viabilitat d’aplicació en el camp. 

3- Sol·licitud d’incloure a l’article 11 proves i campionats la conveniència de tenir l’autorització 
i el suport de la federació corresponent per a la realització de proves esportives; 

• S’estima la proposta incorporant el següent incís al primer paràgraf de l’article 11: 
“Els campionats de caça i proves oficials hauran d’anar avalades  per  la federació 
corresponent.”. 



 43

4- Sol·licitud d’incloure a l’article 29 Zeladors de caça i habilitació la possibilitat de creació de 
guardes honorífica, els quals no haurien d’aportar la titulació de guarda. Això suposaria fer 
una prova complementària per tal de poder habilitar a aquestes persones per a que poguessin 
dur a terme funcions de vigilància als vedats que estiguessin autoritzats. 

• S’estima la proposta parcialment, en el sentit de considerar en el text el caràcter 
honorífic, no lucratiu, de determinats zeladors de societats de caçadors locals, però no 
en el sentit de programar una prova més senzilla per a aquests. S’incorpora a l’article 
29 la següent redacció, concretament el 29.7, quedant de la següent manera: “En el 
cas de zeladors privats de les societats de caçadors locals, aquests es podran 
anomenar en caràcter honorífic, sense ànim de lucre, per tal de dinamitzar les 
tasques de vigilància i gestió dins el vedat de la societat de caçadors local. Aquests 
tendran la facultat d’actuar únicament dins els terrenys de la societat de caçadors 
local que els hagi anomenat amb caràcter honorífic. Les responsabilitats, a tots els 
efectes, que es derivin de l’actuació d’aquests zeladors recauran sobre la societat de 
caçadors local que hagi promogut el seu nomenament.”   

5- Sol·licitud de modificació de l’article 14.2 de la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial 
referent a la superfície mínima exigida per ala formació de vedats particulars de caça; 

• No és possible estimar aquesta proposta per estar fixades les superfícies mínimes per 
la llei 6/2006, Balear de caça i pesca fluvial, i no esser modificable pel reglaments. 

6- Sol·licitud d’actualització de l’article 76.1 quantia de les sancions de la Llei 6/2066 Balear de 
Caça i Pesca Fluvial; 

• No és possible estimar aquesta proposta per estar fixades les superfícies mínimes per 
la llei 6/2006, Balear de caça i pesca fluvial, i no esser modificable pel reglaments. 

Al·legacions presentades per la Federació Balear de Caça, ref. RC/01B: 

1- Sol·licitud d’actualització de les quanties de les indemnitzacions per peces decomisades. 

• Aquestes actualitzacions no s’accepten en el marc del present reglament, atès que en 
la seva versió actual no inclou aspectes econòmics. Poden ser  objecte de regulació 
específica mitjançant una ordenança fiscal, de cara a futures tramitacions normatives 
per part del Consell de Mallorca. 

Al·legacions presentades pels Srs. Joan Janer Anedreu, Blai Nadal Rigo i Toni Noguera Cardell, 
ref. RC/02A: 

1- Sol·licitud d’incloure a l’article 6 Caça menor, apartat 6.1 Normes generals, subapartat b) 
modalitats sense armes de foc com a modalitat sense armes de foc la de la caça de la perdiu 
amb reclam amb bagues; 

• Idem sol·licitud ref. RC/01A 

Al·legacions presentades pels Srs. Joan Janer Andreu, Blai Nadal Rigo i Toni Noguera Cardell, 
ref. RC/02B: 

1- Idem al·legacions ref. RC/01A 

Al·legacions presentades per l’Associació de caça tradicional amb ca mè i ca rater mallorquí, ref. 
RC/03: 

1-Consideració del “ca de caça” com a terme vàlid. 
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• Per raons de coherència terminològica, i seguint el fil de l’al·legació, es redefineix el 
concepte de “ca de caça”, i s’afegeix la definició de “podenc autòcton”. Quedant 
redactades con segueix: 

“Podencs autòctons: agrupació racial pròpia de les Illes Balears emprada per a la caça del 
conill a barres.” 

“Ca de caça: varietat de podenc autòcton tradicional de Mallorca, especialitzat en la caça 
del conill a barres.” 

2- Mesures de protecció pel ca mè i ca rater, en tant que races en perill d’extinció. 

• S’aclareix que l’esborrany de reglament, en el seu article 19, contempla expressament 
la inclusió de mesures de foment d’aquestes races, que se materialitzarien sobre la 
resolució anual de vedes (dies addicionals de caça, com s’ha fet en les darreres 
temporades de caça, per exemple). 

3- Consideració del sistema de les tres races com a modalitat tradicional.  

• La llei de caça considera com a modalitat tradicional la caça amb ca eivissenc, perquè 
més enllà de ser una raça tradicional, la modalitat de caça és exclusiva i particular, 
fora de tota discussió, comparativament amb altres, i per tant la llei, segons 
s’interpreta, li confereix entitat pròpia com a modalitat tradicional diferenciada. La 
mateixa interpretació no la fa de cara a les modalitats de caça en les quals les dues 
altres races treballen. Per reconsiderar la interpretació i fer-ho efectiu sobre la llei, 
s’hauria d’obrir en primer lloc un debat conceptual, i en segon lloc, si és el cas, 
tramitar la preceptiva modificació de llei. Atès que es fa palesa la necessitat de 
modificar la llei en nombrosos aspectes, es pren nota d’aquest tema com a un més 
dels molts a tractar. 

Al·legacions presentades pel Sr. Antonio Feliu Pons, ref. RC/04: 

Aquest escrit no planteja cap proposta de modificació concreta del reglament. Conceptualment, exposa 
unes inquietuds que poden ser aclarides amb els següents arguments: 

• Dins l’articulat ja és palès que es pot caçar la cabra fina amb cans i llaços, però 
òbviament a vedats que disposin de l’annex de caça major al seu pla tècnic, és a 
dir, als que disposen de Certificat de Qualitat. Es cas contrari, la caça en absència 
de pla tècnic per a l’espècie és il·legal, essent una obvietat que la sostenibilitat de 
la població es trobaria compromesa per una caça sense ordenació. Tot això sense 
entrar en els problemes de furtivisme i tràfic creixent que se produeixi amb 
cabres fines, el qual ha crescut darrerament. 

• Per altra banda, es fa constar que el foment de la pràctica ramadera associada a 
cabres fines es objecte d’una especial atenció i d’una col·laboració específica 
entre l’IBABSA i el Consell de Mallorca. Aquest és el marc formal dins el qual 
millor pot tenir un sentit de conservació la caça amb cans i llaç, a més d’esportiu 
i tradicional. 

Al·legacions presentades pel GOB, ref. RC/05: 

1- Supressió de redundàncies legals. 

• S’efectuarà una revisió estilística i lingüística, millorant la redacció del text i 
l’existència de redundàncies, si bé es considera, per raons de claredat de cara al 
públic en general i al caçador en particular, que val la pena  recordar determinats 
aspectes tot i que estiguin fixats per llei. 
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2- Obligació de volar amb transmissor de seguiment per a totes les aus de falconeria, i no només 
les exòtiques. 

• No s’estima l’al·legació atès que el caràcter preventiu d’aquesta mesura té un sentit 
en cas d’aus de falconeria que tenguin un àrea que no inclogui l’illa de Mallorca.  

3- Supressió de l’aclariment de l’article 24.a que els plans tècnics de caça no podran preveure la 
caça d’aus migratòries silvestres més enllà de les dates establertes a la resolució de vedes. 

• No s’estima perquè creiem que queda més clar si es fa constar, especialment per 
l’entrada de plans tècnics que no compleixen aquesta premissa bàsica i que per tant 
no poden ser aprovats, i s’han de refer. 

4- Supressió de l’article 24.b. 

• S’estima l’al·legació. 

5- Es qüestiona la Disposició addicional primera per  l’avinentesa que els agents de medi 
ambient, tècnics de l’administració competent en matèria de caça i persones integrants de la 
primera comissió avaluadora siguin inscrits al registre de caça major sense efectuar proves. 

• S’estima parcialment i es proposa la següent redacció alternativa al primer paràgraf 
de dita disposició “Es reconeix la capacitat per exercir les funcions de guia de caça 
major als agents de medi ambient, als tècnics del departament competent en matèria 
de caça sense necessitat de realitzar les proves, quan compleixen la resta dels 
requisits establerts a l’article 31 i tenguin entre les seves funcions o tasca diària, 
funcions similars o de qualificació superior a les de guia de caça major i a les 
persones integrants de la Comissió Avaluadora de la primera convocatòria de proves 
acreditatives, que han d’estar inscrites en el Registre.” 

6- Proposta de mantenir les dates entre l’1 de febrer i el 31 de maig com a període tancat de 
retorn de les aus migratòries. 

• No s’estima la proposta atès que unes dates tancades de forma genèrica d’aquesta 
manera no tenen una fonamentació clara, i és més racional estar-se per exemple al 
que vagi publicant el comitè Ornis al respecte, o a altres dades científiques de les 
quals es vagi disposant. 

7- Incloure al reglament l’examen del caçador. 

• No s’estima atès el punt C.1.4 del Decret 106/2010, de transferències de caça, és el 
Govern de les Illes Balears qui ha de reglamentar l’examen: temari i tipus de proves. 
Per tant, no es pot incloure al present reglament del Consell de Mallorca. 

Al·legacions presentades pel Partit Popular, ref. RC/06:  

1- Sol·licitud d’incloure a l’article 6 Caça menor, apartat 6.1 Normes generals, subapartat b) 
modalitats sense armes de foc com a modalitat sense armes de foc la de la caça de la perdiu amb 
reclam amb bagues;  

• Idem sol·licitud ref. RC/01A 

2- Sol·licitud d’ampliar de la longitud màxima de les canyes dels filats a 7,5 metres; 

• S’estima aquesta proposta, ja que amb la disposició derogatòria es deixaria d’aplicar 
el Decret 27/1992 de 3 de juny que regula la caça del tord pel procediment tradicional 
de filats a coll. Aquesta proposta, resta condicionada a que les teles dels filats no 
superin els 6 metres, longitud màxima fitxada per la Llei 6/2006, quedant redactat de 
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la següent manera “Les canyes de subjecció dels filats han de tenir una longitud 
màxima de 7,5 metres, sempre que les teles no superin els 6 metres.” 

3- Sol·licitud d’incloure a l’article 29 Zeladors de caça i habilitació la possibilitat de creació de 
guardes honorífica, els quals no haurien d’aportar la titulació de guarda; 

• Idem sol·licitud ref. RC/01A. 

Al·legacions presentades pel Sr. Antoni X. Colom Colom, ref. RC/07: 

1- Sol·licitud d’incloure a l’article 5 caça major, l’autorització de poder caçar cabres fines, en la 
modalitat tradicional de caça amb cans i llaç, als terrenys lliures o vedats; 

• S’estima aquesta proposta parcialment, incloent la caça amb llaç expressament entre 
les autoritzades en els vedats amb la Certificació de Qualitat de Caça Major, atès que 
la caça i captura de la cabra salvatge mallorquina està condicionada a un Pla Tècnic 
de caça major específic en aquest tipus de terrenys. En conseqüència, s’afegeix a 
l’article 5 a) “...Amb caràcter general, es podrà caçar amb rifle, escopeta carregada 
amb bala, cans i llaç i arc en aquest tipus de terrenys...”.  En la resta de terrenys 
cinegètics on no es  compleixi aquesta condició legal i biològica, no  és possible la 
caça major amb cans i llaços d’aquests animals, ni amb cap altre modalitat, per raons 
òbvies. Per altra banda, per l’escassetat de cabres fines, la caça amb cans i llaç es 
practica majoritàriament sobre exemplar bords, cosa de sentit comú. És especialment 
important fer constar que interessos de captura de cabres fines amb cabres i llaç 
sovint es veuen relacionats amb activats de comerç il·legal, com es fa palès en 
expedients sancionadors instruïts per aquestes causes. 

2- Sol·licitud d’incorporar dins l’articulat del reglament el concepte de doble qualitat de la cabra 
salvatge mallorquina com a espècie de caça major i com a espècie que dóna sentit a la caça amb 
llaç històricament. 

• S’entén la consideració com a acceptada implícitament amb l’acceptació parcial de la 
prèvia al·legació. 

Al·legacions presentades per l’Associació de Caça i Conservació de la Cabra Mallorquina, ref. 
RC/08: 

1- Sol·licitud de ser inclosos els membres de dita associació que realitzaren a l’any 2009 el curs 
de la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, dins el registre de Guies de 
Caça Major, ja que exposen tenir la titulació exigida a l’article 36 Registre de Guies de Caça 
Major i renovacions;  

• S’estima parcialment l’al·legació, per medi de la disposició addicional quarta, 
quedant redactada de la següent manera “El “Curset de Guies de Caça Major” 
celebrat a l’any 2009, impartit per la Direcció General de Caça, Protecció 
d’Espècies i Educació Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat del 
Govern de les Illes Balears, serà valorat conforme al punt 3 “Formació Específica” 
de l’article 32 del present reglament”. S’accepta el curs esmentat, però no es pot 
estimar una convalidació total del curset per raons de proporcionalitat i obligació 
formal de fer una prova. 

Al·legacions presentades per l’Associació de Propietaris i Caçadors dels Monts Reials de Sóller i 
Fornalutx, ref. RC/09: 

1- Sol·licitud d’incloure a l’article 6 Caça menor, apartat 6.1 Normes generals, subapartat a) 
modalitats amb escopeta com a modalitat la caça del tord amb reclam bucal a barraca 
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• S’estima dita sol·licitud. quedant redactat de la següent manera: “caça del tord amb 
reclam bucal a barraca”. 

2- Sol·licitud d’incloure un representant  de la modalitat de caça del tord amb reclam bucal a 
barraca al Consell Insular de Caça; 

• No s’estima aquesta sol·licitud ja que la modalitat esmentada, tot i ser pròpia 
d’alguns indrets de la Serra de Tramuntana, no està contemplada com a modalitat 
tradicional segons la llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial, i es faria molt 
extensa la composició del Consell de caça si s’haguessin d’incloure totes per no fer 
un greuge comparatiu.  

3- Sol·licitud de modificar i reduir les distàncies de seguretat  per a la modalitat de la caça del 
tord amb reclam bucal a barraca, degut al desnivell del terreny d eles zones on es practica; 

• No s’estima per ara aquesta sol·licitud, ja que el reglament no pot modificar la 
regulació de la llei 6/2006 balear de caça i pesca fluvial. 

Al·legacions presentades per la Societat de Caçadors “La Veda” de St. Llorenç – Son Carrió, ref. 
RC/10: 

1- Sol·licitud d’aclariment de l’article 13 Dies amb consideració d’hàbils i pràctiques 
cinegètiques excepcionals. 

• S’estima aquesta proposta, especificant que “...únicament a les zones on aquestes 
s’autoritzin”. 

2- Sol·licitud d’ampliació del termini per a la presentació de la memòria de captures dels vedats 
exposat a l’article 16 Memòria anual de captures. 

• No s’estima aquesta sol·licitud per incorporar-la al present reglament, ja que en 
aquest no està definit el temps en que s’han de presentar, ja que es determinarà en la 
resolució anual de vedes. Sí que es tendrà en compte la proposta quan s’elabori la 
resolució anual de vedes.   

3- Sol·licitud de modificació de la publicació de l’ordre anual de vedes de 15 dies hàbil a 30 
exposat a de l’article 20 Resolució anual de vedes. 

• No es pot estimar aquesta sol·licitud ja que és una condició fixada per la llei 6/2006 
Balear de Caça i Pesca Fluvial, i per tant no modificable mitjançant el present reglament. 

4- Sol·licitud d’incloure a l’article 22, Caça sembrada i arruixos, apartat A Llimitacions, 
subapartat a) a la guàtlera com espècies autoritzada;  

• S’estima aquesta sol·licitud, atès que se tracta de la peça més habitual en la producció 
de granja, i no s’hauria d’haver omès. 

5- Sol·licitud de modificació de l’article 24 apartat d) , plans tècnics de caça; 

• No s’estima. No obstant, això aclarir que aquest apartat s’ha inclòs al reglament a 
petició de les societats de caçadors per tal de que determinades decisions de règim intern 
puguin ser oficialitzades via pla tècnic i per tant sancionades tal i com preveu l’article. No 
únicament per medi de règim intern. Atès que se tracta d’una petició de vàries societats 
de caçadors i que hi ha hagut casos pràctics en què s’ha fet palesa aquesta necessitat, 
s’opta per mantenir l’apartat. 
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6- Sol·licitud de modificar l’article 25, plans marc d’ordenació cinegètica en els terrenys lliures 
d’aprofitament comú eximint l’informe favorable de l’ajuntament per a dur la gestió cinegètica 
dels terrenys lliures les societat de caçadors; 

• No s’estima aquesta proposta, atès que en ser l’ajuntament quie té la potestat de 
adherir-se o no al Pla, de forma discrecional, també ha de tenir la capacitat de opinar 
sobre l’avinentesa o no de que la societat de caçadors del seu àmbit municipal tengui la 
gestió reconeguda dels terrenys. 

4- Sol·licitud de modificació de l’article 14.2 de la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial 
referent a la superfície mínima exigida per ala formació de vedats particulars de caça essent de 50 
Ha. un sols propietari o 100 Ha. varis propietaris; 

• No es pot acceptar aquesta proposta per estar fixades les superfícies mínimes per la 
llei 6/2006, Balear de caça i pesca fluvial. En tot cas es pot tenir present a l’hora de 
modificar la llei de caça. 

Al·legacions presentades per la Societat de Caçadors de Montuïri, ref. RC/11: 

1- Sol·licitud d’incloure a l’article 6 Caça menor, apartat 6.1 Normes generals, subapartat b) 
modalitats sense armes de foc com a modalitat sense armes de foc la de la caça de la perdiu amb 
reclam amb bagues;  

• Idem sol·licitud ref. RC/01A. 

2- Sol·licitud d’aclariment de l’article 6 Caça menor, apartat 6.2 Normes específiques, 
subapartat c) no s’ha de tirar als esbart de perdiu a terra; 

• No s’estima aquesta proposta ja que a les definicions establertes a l’article 2, 
Definicions i aclariments terminològics  queda prou clar la definició d’esbart, per tant es 
considera que no hi ha lloc a confusions. 

3- Sol·licitud d’eliminar de l’article 6 Caça menor, apartat 6.2 Normes específiques, subapartat 
d) no s’ha d’abatre la perdiu femella en la modalitat de reclam amb perdiu mascle; 

• S’estima aquesta sol·licitud. 

4- Sol·licitud de poder notificar plurianualment l’acolliment per part dels ajuntaments al plans 
marc d’ordenació cinegètica en els terrenys d’aprofitament comú; 

• No s’estima aquesta sol·licitud, tot i que pugui ser una simplificació de tràmit 
conceptualment aconsellable, atès que la resolució anual de vedes dins la qual es troba 
inclòs el pla, és de periodicitat anual. 

5- Sol·licitud d’incloure a l’article 29 Zeladors de caça i habilitació la possibilitat de creació de 
guardes honorífica, els quals no haurien d’aportar la titulació de guarda; 

• Idem sol·licitud ref. RC/01A. 

6- Sol·licitud de modificació de l’article 14.2 de la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial referent 
a la superfície mínima exigida per a la formació de vedats particulars de caça essent de 60 Ha. un sols 
propietari o 120 Ha. varis propietaris; 

• No s’estima aquesta proposta per estar fixades les superfícies mínimes per la llei 
6/2006, Balear de caça i pesca fluvial, i per tant no podent ser modificat 
reglamentàriament. Es pot tenir present en cas d’una modificació de llei. 
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Al·legacions presentades per les associacions de filaters d’Alaró, Bunyola, Sóller i Valldemossa, 
ref. RC/12A: 

1- Sol·licitud d’ajustar la temporada de caça a unes dates més adaptades al calendari migratori 
del tord. 

2-  Sol·licitud de poder desenvolupar la caça del tord amb filats tots els dies de la setmana; 

• No es poden atendre aquesta propostes atès que el calendari de caça i els dies hàbils 
queden obert a ser regulats mitjançant la resolució anual de vedes. Llavors sí es pot tenir 
en compte, depenent de les dates. 

Al·legacions presentades per les associacions de filaters d’Alaró, Bunyola, Sóller i Valldemossa, 
ref. RC/12B: 

1- Sol·licitud d’afegir a l’article 3, llicències de caça la reducció del 50% del preu de la llicència 
de caça per als caçadors de coll; 

• No s’estima aquesta sol·licitud, ja que implicaria fer una nova definició de les 
diferents llicències existents, si bé es pot tenir en compte aquesta proposta per fer-la 
extensiva a totes les modalitats tradicionals que hi figuren a la Llei 6/2006 Balear de Caça 
i Pesca Fluvial, i tractar-ho en la propera ordenança fiscal en matèria de caça, a tramitar 
per part del Consell de Mallorca. És un dels temes sobre els quals aprofundir respecte del 
que preveu l’actual Llei de medures tributàries del Govern de les Illes Balears, del 2001, 
la qual fixa la tipologia, preus i reducció d’imports de les llicències de caça i matricules 
de vedats. 

2- Sol·licitud d’ampliar de la longitud màxima de les canyes dels filats a 7,5 metres. 

• Idem sol·licitud ref. RC/06. 

3- Sol·licitud d’incorporar a la composició del Consell de Caça de Mallorca un membre per a 
cada una de les modalitats tradicionals de caça, amb veu i vot. 

S’estima l’al·legació i es proposa la següent redacció de composició del Consell de Caça de Mallorca: 

“Article 21. Consell de Caça de Mallorca 

La composició del Consell de Caça de Mallorca es la següent: 

President. La persona titular del departament competent en matèria de caça del Consell de 
Mallorca. 

Secretari: un funcionari del departament competent en matèria de caça del Consell de Mallorca, 
amb veu i sense vot. 

Vocals: 

• El cap de Servei de Caça. 

• Tres membres representants de la Federació Balear de Caça, nomenats pel president del 
Consell de Caça, i proposats per la Federació: 

un per caça major 

un per caça menor 
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un per modalitats de caça que no tenguin representació específica, tradicionals i 
altres 

• Un representant de cada una de les següents modalitats tradicionals: caça del tord amb filats, 
caça del conill amb ca eivissenc, caça de la perdiu amb reclam, caça de cabres amb llaç i 
falconeria. Dins cada modalitat, la representació serà exercida amb caràcter rotatori, amb 
periodicitat anual, per una de les associacions legalment constituïdes amb caràcter específic 
d’aquella modalitat.  

• Un representant de cada una de les comarques cinegètiques establerta en l’article 25.a).  

• Un membre nomenat pel president del Consell de Caça elegit entre persones de reconegut 
prestigi i experiència en matèria cinegètica. 

• Un representant dels agents de Medi Ambient, amb funcions específiques en caça, nomenat 
pel president del Consell de Caça. 

• Un representant del Servei de Protecció de la Natura (SEPRONA) nomenat pel president del 
Consell de Caça, proposat per la Guàrdia Civil. 

• Un representant de les entitats sense ànim de lucre de reconegut prestigi amb matèria 
ambiental, nomenat pel president del Consell de Caça, proposat per les entitats i triat entre 
elles.  

• Un representant de la conselleria competent en matèria de Medi Ambient del Govern de les 
Illes Balears.” 

Al·legacions presentades per les l’Associació de Guardes Jurats de les Illes Balears, ref. RC/13: 

1- Sol·licitud de que un representant de dita associació sigui inclòs com a membre de l’article 28 
Autoritats competents i acreditació, apartat C Comissió Avaluadora, punt 3; 

• No s’estima l’al·legació atès que no es tracta d’un òrgan de participació ciutadana ni d’un 
òrgan consultiu si no d’una comissió avaluadora. L’ens públic competent en el mateix àmbit 
de vigilància, la Guardia Civil, es troba representat en la Comissió Avaluadora. 

Al·legacions presentades per les l’Associació de Caçadors de Perdiu amb reclam mascle, ref. 
RC/14: 

1- Sol·licitud d’incloure a l’article 6 Caça menor, apartat 6.1 Normes generals, subapartat b) 
modalitats sense armes de foc com a modalitat sense armes de foc la de la caça de la perdiu amb reclam 
amb bagues;  

• Idem sol·licitud ref. RC/01A. 

2- Sol·licitud d’eliminar de l’article 6 Caça menor, apartat 6.2 Normes específiques, subapartat 
d) no s’ha d’abatre la perdiu femella en la modalitat de reclam amb perdiu mascle; 

• Idem sol·licitud ref. RC/11. 

3- Sol·licitud d’autoritzar la caça amb reclam no sols a vedat, sinó també a terreny lliure. 

• No s’estima, aquesta proposta per les especials característiques dels llliures i conflictivitat 
respecte dels límits, aspecte especialment regulat per la Llei 6/2006 respecte d’aquesta 
modalitat.  
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4- Sol·licitud d’incorporar a la composició del Consell Insular de Caça un membre per a cada una 
de les modalitats tradicionals de caça amb veu i vot; 

• Idem RC/12.3. 

Al·legacions presentades per les societats de caçadors de Alcúdia, Ariany, Lloret, Llubí, 
Manacor, Maria de la Salut, Sóller, Petra i Vilafranca ref. RC/15: 

1- Sol·licitud de modificació de l’article 5, caça major, punt f) poder caçar la cabra al terrenys 
cinegètics d’aprofitament comú (lliures) amb arma de foc; 

• No s’estima aquesta sol·licitud per raons de seguretat, ja que en la majoria dels casos, les 
dimensions d’aquests terrenys són reduïdes, i la titularitat dels terrenys múltiple, per tant poc 
idònies per a la caça major amb arma de foc. 

2- Petició d’inclusió de la modalitat de caça de la perdiu amb reclam i bagues. 

• Idem sol·licitud ref. RC/01A 

3- Petició d’inclusió de la modalitat de caça del tord amb xibiu. 

• No s’estima aquesta sol·licitud per raons normatives. 

4- Llevar la prohibició d’abatre la perdiu femella amb reclam. 

• S’estima l’al·legació. 

 

5- Modificació de l’article 11 en referència a què caça no és esport, i part de les modalitats que 
inclou l’article, es considera que han de ser autoritzades per part de la conselleria de competent en 
esports. 

• No s’estima l’al·legació perquè les proves esportives indicades poden afectar a les 
espècies cinegètiques provocant pertorbacions, impactes i molèsties, molts de pics en 
temps de veda, per tant han de ser autoritzades expressament, o denegades si s’escau. 

6- Article 15, modificar la redacció per tal que el caçador no sigui el femater d’excursionistes, 
etc. 

• S’estima parcialment. Tot i que els residus als quals fa referència l’article no són els 
d’altres col·lectius, sinó els dels caçadors (en la majoria de casos fa referència a llocs 
fixos de caça amb  acumulació de cartutxos abandonats, capses de cartró de munició, 
etc.), convé no obstant això modificar la redacció de la manera següent “Abandonar 
residus durant la caça, o caçar en llocs on n’hi hagi d’acumulats atribuibles a 
l’activitat cinegètica.” 

8 – Modificació de la composició del Consell de Caça de Mallorca.  

• Idem RC/12.3. 

9- Article 28. Afegir a la comissió avaluadora 8 representants de les societats de caçadors.  

• No s’estima l’al·legació perquè en una comissió avaluadora per a llocs de treball 
públics,  no hi són  propis representants d’entitats privades, ni en tant de grau. 
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10- Article 29. Incloure la figura de garriguer a la redacció, com a aclariment. 

• No s’estima l’al·legació coma modificació formal de redacció, sí com a filosofia de 
fons. És a dir, la funció del garriguer és molt valuosa, sigui honorífica o remunerada. 
No obstant això, no és una figura reglada a la llei de caça. Per tant, és més correcte 
parlar de zeladors, que sí estan específicament tractats a la llei, tot i que 
funcionalment siguin molt semblants a la figura del garriguer. 

11- Afegir dos representants de societats de caçadors de la zona nord a la comissió avaluadora dels 
guies de caça major. 

• No s’inclou la proposta, perquè la comissió seria molt nombrosa sense afegir una 
representativitat transcendent de cara a la finalitat dels guies de caça major. 

12- Corregir la redacció del nombre de representants de cada comarca cinegètica. 

• Idem RC/12.3. 

13- Obligació de declarar el nom del vedat i les dates de caça per a caçadors de caça major no 
residents, a l’hora d’expedir-lis la llicència de caça. 

• Com a mesura de control del furtivisme i el frau associat a la caça major de trofeu, 
s’estima l’al·legació i queda redactada de la següent manera l’article 5 h) “S’estarà 
obligat a declarar el nom del vedat i les dates aproximades de caça per a tots 
caçadors no residents, sol·licitants de la llicència de caça.” 

Al·legacions presentades per la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat, ref. RC/16: 

1- Afegir una referència explícita als illots perifèrics, a l’article 1. 

• S’estima, i queda redactat l’article 1 com segueix: “Aquest Reglament s’aplica a tot el 
territori de Mallorca i als illots perifèrics.” 

2- Recomanar suprimir a l’article 2 que la caça a coll és només per a tords i estornells. 

• Se desestima per raons de interpretació per part del públic. 

3- Definició de ca de caça. Dubtes interpretatius. 

• Idem al·legació RC/03.1 

4- Espècie caçable. Dubtes d’interpretació. 

• No s’accepta l’al·legació perquè se considera que tali com està té un sentit diferent a la 
del Govern, i precisament és el que se vol donar. És a dir, diferenciar les caçables com un 
subconjunt que llista la Resolució anual de les cinegètiques, les quals es troben 
relacionades al Reglament. 

5- Article 25.b. Redacció ambigua. 

• S’estima l’al·legació i se proposa la redacció alternativa:  

“ El departament competent en matèria de caça del Consell de Mallorca ha de generar i 
actualitzar d’ofici la cartografia dels terrenys lliures de cada àmbit municipal sobre la qual 
s’estableix el pla marc, i hi ha de garantir l’accés a aquesta informació als ajuntaments i als 
caçadors. El departament competent en matèria de caça del Consell de Mallorca pot excloure 
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les zones inhàbils que consideri oportunes per raons de seguretat o coherència d’ordenació i 
d’aprofitament cinegètic.” 

6- Article 38.2. Matisar la definició d’activitat comercial indirecta, i obligació de que hi hagi un 
guia de caça major. 

• S’estima l’al·legació, i se proposa la redacció alternativa següent:  

“Durant tota cacera comercial, excepte quan la finalitat és exclusivament la comercialització 
de la carn de cabrit. També quan la cacera implica l’ús de precintes.” 

7- Addicional primera. Error de redacció, o interpretació ambigua sobre la superació de les 
proves. 

• S’estima l’al·legació. Es proposa la redacció que segueix: 

“Es reconeix la capacitat per exercir les funcions de guia de caça major als agents de medi 
ambient, als tècnics del departament competent en matèria de caça sense necessitat de 
realitzar les proves, quan compleixen la resta dels requisits establerts a l’article 31 i tenguin 
entre les seves funcions o tasca diària, funcions similars o de qualificació superior a les de 
guia de caça major i a les persones integrants de la Comissió Avaluadora de la primera 
convocatòria de proves acreditatives, que han d’estar inscrites en el Registre. 

Els agents de Medi Ambient, tenen inherent la condició d’agent de l’autoritat, i queden 
exclosos dels procediments per a l’acreditació establerts en l’article 28.” 

Al·legacions presentades per l’Associació de Ramaders de la Cabra Mallorquina, ref. RC/17 i 
successives, les quals en són còpia per a ser signades per particulars: 

1- Incorporar dins l’articulat la autorització de captura de cabres fines amb cans i llaç dins 
terrenys lliures i vedats. 

• No s’estima. Dins l’articulat ja és palès que es pot caçar la cabra fina amb cans i llaços, 
però òbviament a vedats que disposin de l’annex de caça major al seu pla tècnic, és a dir, 
als que disposen de Certificat de Qualitat. Es cas contrari, la caça en absència de pla 
tècnic per a l’espècie és il·legal, essent una obvietat que la sostenibilitat de la població es 
trobaria compromesa per una caça sense ordenació. Tot això sense entrar en els problemes 
de furtivisme i tràfic creixent que se produeixi amb cabres fines, el qual ha crescut 
darrerament. 

• No s’estima. Per altra banda, es fa constar que el foment de la pràctica ramadera 
associada a cabres fines es objecte d’una especial atenció i d’una col·laboració específica 
entre l’IBABSA i el Consell de Mallorca. Aquest és el marc formal dins el qual millor pot 
tenir un sentit de conservació la caça amb cans i llaç, a més d’esportiu i tradicional. 

2- Incorporar a l’articulat la doble qualitat de les cabres fines com a espècie de caça major així 
com també d’espècie que dóna sentit a la pràctica de la modalitat tradicional de cans i llaços. 

• Es fa innecessari tal aclariment atès que és una obvietat. El marc dins el qual millor troba 
un sentit la caça amb cans i llaç de cabres fines s’ha explicat en el punt precedent. 

• Per altra banda, la caça amb cans i llaç de cabres bordes troba totes les facilitats 
administratives possibles a l’actualitat, tant per tipus de terrenys com per dates, donant 
compliment a la protecció administrativa que la Llei de caça estableix com a objectiu de 
cara a les modalitats tradicionals de caça. 

En conseqüència de tot l’anterior, s’adjunta esborrany de reglament pel qual s’aprova l’Ordre general 
de vedes i de regulació dels recursos cinegètics de l’illa de Mallorca per tal de que la Presidenta del 
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Consell de Mallorca sol·liciti dictamen al Consell Consultiu i posterior elevació al Plenari del Consell 
de Mallorca per a la seva aprovació definitiva. 

 

La Sra. SOLER (consellera executiva de Medi Ambient) inicia la seva intervenció. 

Explica que es tracta d’un tràmit del procediment que ja va iniciar el Consell Insular 
de Mallorca durant la passada legislatura, quan se varen produir les transferències en 
matèria de caça. Avui es presenta la proposta definitiva, atès que el passat 14 de 
desembre el Consell Consultiu va emetre el seu darrer dictamen i es va adaptar la 
proposta de reglament, que ja s’havia presentat per a la seva aprovació inicial, amb les 
modificacions que s’indicaven a l’esmentat dictamen.  

Amb l’aprovació definitiva d’aquest reglament, es compleix allò que el PP va 
prometre fa vuit mesos, com a partit polític. En conseqüència, donaran validesa 
interinsular a la llicència de caça i fomentaran el ca mè, el ca rater, el ca de caça 
(podenc eivissenc) a dins Mallorca. 

A més, es recuperarà la figura del garriguer o del guarda honorífic, que també és una 
petició que ha rebut el PP des de les associacions de caçadors i que comparteixen 
també altres partits polítics. Reitera el seu caràcter d’honorífic, la qual cosa significa 
que no tendrà retribució econòmica.  

També s’autoritzarà i es reconeixerà la modalitat de caça de la perdiu amb reclam i 
bagues, que a Mallorca és molt sol·licitada.  

S’aconseguirà també, amb l’ajut del Govern balear, retardar quinze dies la caça dels 
tords. Diu que enguany no s’ha arribat a temps perquè s’ha preferit esperar 
l’aprovació de tota la documentació reglamentària.  

En aquest sentit, comenta que enguany tots els ajuntaments de la serra de Tramuntana 
–no tots governats pel Partit Popular– ja han fet una sol·licitud al Consell Insular de 
Mallorca per demanar si es podia fer una excepció per tal de poder caçar tords durant 
quinze dies més. Informa que s’ha denegat la petició per tal d’esperar a tenir aprovada 
la normativa tal i com pertoca.  

Davant aquesta aprovació d’un reglament iniciat durant la passada legislatura, com a 
representant d’un partit polític considera que es dóna compliment a cinc promeses 
electorals manifestades al programa electoral del seu Grup polític. Per aquesta raó 
creu que la ciutadania pot mostrar-se confiada pel fet de comprovar que aquest partit 
compleix el que va prometre. 

La Sra. CAMPOMAR (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) inicia la seva 
intervenció. 

Considera que és important que finalment s’elabori aquest reglament, perquè és molt 
necessari.  

Tot i això, anuncia que el seu Grup polític no votarà a favor de la proposta perquè 
opina que s’haurien d’haver considerat algunes al·legacions que finalment no s’han 
reflectit en el reglament. En conseqüència, tot i que considera que és positiu que 
s’aprovi, perquè és necessari, assegura que el sentit del vot serà l’abstenció. 

El Sr. FERRÀ (PSOE) intervé a continuació. 
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Agraeix que finalment s’aprovi aquest reglament, iniciat per l’anterior equip de 
govern. 

Anuncia que l’abstenció serà també el sentit del vot del seu Grup polític perquè també 
opina que s’haurien d’haver considerat determinades al·legacions i no s’ha fet. 

Adverteix a la Sra. Soler que no la felicitarà per un compliment de promeses 
electorals i li fa avinent que ella ho ha fet amb la feina dels altres. Tot i això, diu que 
benvingut sigui el reglament.  

La Sra. SOLER intervé tot seguit per tancar el debat. 

Recorda al Sr. Ferrà que l’estimació i la desestimació de les al·legacions varen tenir 
lloc quan encara governava aquesta institució l’equip anterior, raó per la qual no té 
cap sentit que comenti que s’abstenen de votar un reglament, amb estimació o 
desestimació de les al·legacions, quan qui ho va fer va ser la Sra. Magdalena Tugores, 
una consellera del Grup polític EU-Els Verds, com a representant del Pacte PSM-EU-
Els Verds i en conseqüència ara el PP només ha continuat els tràmits oportuns. 

Finalment, expressa la seva satisfacció i reitera l’orgull per haver donat compliment a 
les promeses electorals.  

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

 

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 

 

PUNT 12. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DELS 
ESTATUTS DE L'INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS 
 
Es dóna compte de la proposta de la consellera executiva del Departament de Benestar 
Social, que diu: 

I. En data 1 d’octubre de 2007 el Ple del Consell de Mallorca va aprovar el canvi de nom i la 
modificació dels Estatuts per adaptar-los a l’estructura orgànica del Consell de Mallorca, aprovada per 
Decret de 17 de juliol de 2007.  

II. Dia 15 de juliol de 2011 es va dictar el Decret pel qual es regula l’organització del Consell de 
Mallorca, modificat per Decret de 10 d’octubre de 2011. D’acord amb aquest Decret d’organització, 
corresponen a l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, organisme autònom adscrit al Departament de 
Benestar Social, les atribucions relatives a serveis socials, menors i igualtat.  

III. En el BOIB núm. 178, de 26 de novembre, es va publicar l'acord d'aprovació inicial i es va sotmetre 
l'expedient a informació pública per a què totes les persones interessades poguessin examinar-lo i 
presentar les reclamacions i els suggeriments que considerassin pertinents, dins el termini de trenta dies 
a comptar des de la inserció del corresponent anunci en el butlletí. 

IV. En temps i forma, ha tingut entrada en el Registre General del Consell de Mallorca l’escrit 
d'al·legacions presentat pel Grup Socialista al Consell de Mallorca.  

V. Correspon a la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials proposar al Ple la modificació 
dels Estatuts, d’acord amb l’article 7.2 h) dels Estatuts.  
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VI. La secretària delegada de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials ha emès el corresponent informe 
jurídic en data 27 de gener de 2012.  

Per tot això, es proposa al Ple del Consell de Mallorca que adopti el següent  

ACORD 

Primer. Estimar íntegrament l'al·legació presentada pel Grup Socialista al Consell de Mallorca. 

Segon. Aprovar definitivament la modificació dels Estatuts de l'Institut Mallorquí d’Afers Socials, que 
queden redactats en els termes següents: 

ESTATUTS DE L’INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS 

L’article 39 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears preveia la possibilitat que els consells 
insulars assumissin, entre d’altres, la funció executiva i la gestió de l’assistència social, dels serveis 
socials, i de la protecció i tutela de menors a les Illes Balears. En exercici d’aquestes previsions i 
d’acord amb el principi de màxima proximitat als ciutadans en la prestació dels serveis socials s’anaren 
transferint als consells insulars, i especialment al Consell de Mallorca, diferents blocs competencials. 

Així, l’aprovació de les Lleis 12/1993, de 20 de desembre, d’atribució de competències en matèria de 
serveis socials i assistència social; i 8/1997, de 18 de desembre, d’atribució de competències als 
consells insulars en matèria de tutela, acolliment i adopció de menors, fou una primera passa en la 
potenciació d’aquest model descentralitzat en la gestió dels serveis socials a l’illa de Mallorca. 

Posteriorment, l’aprovació la Llei 14/2001, de 29 d’octubre, de transferència de competències als 
consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social, va suposar una segona passa, molt més 
important que la primera, en el camí d’aquesta gestió autònoma dels interessos propis de cada illa i en 
la satisfacció de les demandes de serveis socials primordials en el territori de l’illa de Mallorca. 

El repte que suposa per al Consell de Mallorca la gestió de totes aquestes competències es vol afrontar 
amb tots els instruments que estan a l’abast de les administracions públiques en el moment actual, per 
tal d'aconseguir prestar uns serveis socials de màxima qualitat amb fórmules de gestió àgils i eficaces. 

Aquest repte requereix, com ja s’ha dit, posar damunt la taula la necessitat d’habilitar instruments que 
permetin desenvolupar la tasca proposada amb garanties. Aquesta gestió passa per poder gaudir de 
l’autonomia suficient, que no independència, de l’organització administrativa centralitzada. Aquesta 
necessitat pren major envergadura ja que els serveis, el personal, els mitjans i els equipaments de 
serveis socials transferits  ja s'estaven gestionant al Govern de les Illes Balears a través de la fórmula 
d’una organització autònoma. 

La fórmula que dóna resposta a les necessitats esmentades és la d’entitat pública de caràcter 
institucional i, més concretament, la d’organisme autònom. Una gestió de l’atenció social àgil i eficaç 
permetrà encaixar la gestió dels serveis actuals del Consell de Mallorca i aquells que puguin ser 
transferits, sense crear compartiments estancs, i es podrà disposar d’una certa identitat pròpia, que li 
permetrà relacionar-se adequadament amb altres institucions. 

Així, es crea, d’acord amb el que estableix l’article 85 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, i els articles 159 i 161 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de 
règim local;  i en el marc d’allò que disposen els articles 6.1 i 8.1 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de 
consells insulars, l’Institut Mallorquí d'Afers Socials, com a organisme autònom amb personalitat 
jurídica pròpia, creat pel Consell de Mallorca per a l’exercici, en forma directa i descentralitzada, de les 
competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de serveis socials i 
menors. 

En consonància amb les idees precedents, l’estructura organitzativa establerta en aquests estatuts dóna 
prioritat a esquemes de gestió que consolida un organigrama jeràrquic i departamentalitzat, i que 
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articula un Consell Rector que ha de garantir l’efectivitat del principi de coordinació, i facilita el debat i 
la participació social a través del consell assessor. 

CAPÍTOL I.  DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1. Naturalesa i adscripció orgànica. 

1. L’Institut Mallorquí d'Afers Socials és un organisme autònom local creat pel Consell de Mallorca, i 
del qual depèn, per a l’assoliment de les finalitats determinades en aquests Estatuts, d’acord amb allò 
que estableixen els articles 85 i 85 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, i els articles 159 i 161 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local; i en el 
marc d’allò que preveuen els articles 6.1 i 8.1 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars. 

2. La Presidència del Consell de Mallorca determinarà, mitjançant el Decret d'organització, el 
departament del Consell de Mallorca al qual s'ha d'adscriure l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. 

Article 2. Objecte i funcions 

1. Constitueix l’objecte fonamental de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials l’exercici, en forma directa i 
descentralitzada, de les competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria 
de serveis socials,menors i igualtat. 

2. D’acord amb això, l'Institut Mallorquí d'Afers Socials té les funcions següents: 

a) Planificar, ordenar i gestionar les actuacions en matèria de serveis socials, menors i igualtat que són 
pròpies del Consell de Mallorca d’acord amb les normatives aprovades i aplicables. 

b) Dur a terme un desenvolupament comunitari i integració. 

c) Desenvolupar polítiques de protecció i atenció a persones dependents. 

d) Dur a terme polítiques de protecció i atenció a les persones menors  

e) Atendre les necessitats socials de la població de Mallorca, en especial dels col·lectius més 
desfavorits. 

f) Desplegar una oferta general i específica de programes, serveis i recursos orientada a la cobertura de 
les necessitats socials. 

g) Detectar les noves necessitats i proposar els recursos necessaris per tal de poder abordar-les. 

h) Coordinar les actuacions que en matèria de serveis socials, menors i igualtat li corresponen. 

i) Representar el Consell de Mallorca en els espais de coordinació interinstitucional d’àmbit insular, 
autonòmic i estatal, en matèria de serveis socials, menors i igualtat. 

j) Elevar propostes al Consell de Mallorca per millorar les situacions detectades, així com els informes 
i els estudis que les complementin. 

k) Donar suport tècnic als municipis de Mallorca d’acord amb l’objecte de l'Institut Mallorquí d'Afers 
Socials. 

l) Impulsar i coordinar totes aquelles iniciatives, investigacions i estudis de caràcter social que puguin 
incidir favorablement en el benestar de la població i en la correcció de les desigualtats socials. 

m) Millorar la gestió dels programes, centres i serveis socials, de menors i d’igualtat per tal de poder 
donar una atenció de qualitat, àgil i eficaç. 
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n) Impulsar, promoure i realitzar investigacions i estudis per tal d’augmentar la qualitat de vida i el 
benestar de la població. 

o) Impulsar el voluntariat social.  

p) Desenvolupar els complements de la seguretat social no contributiva. 

q) Dur a terme polítiques de gènere i relacionades amb la dona. 

r) Dur a terme polítiques de conciliació de la vida laboral i familiar.  

s) Totes aquelles funcions complementàries a les anteriors que siguin competència del Consell de 
Mallorca.  

3. L'Institut Mallorquí d'Afers Socials exercirà qualsevol altra competència que li encomani el Consell 
directament, mitjançant delegació o comanda, o, indirectament, a través de conveni amb altres ens 
territorials o institucionals amb finalitats coincidents. 

Article 3. Personalitat i capacitat 

L'Institut Mallorquí d'Afers Socials té personalitat jurídica pròpia i un patrimoni adscrit, així com la 
capacitat d’obrar necessària per complir els seus fins. Per tant, sense perjudici de les funcions de tutela 
que aquests Estatuts reserven al Consell de Mallorca, pot: 

a) Gestionar i administrar els béns de domini públic i patrimonials que se li adscriguin o que adquireixi, 
sense perjudici de la titularitat del Consell de Mallorca. Adquirir, arrendar i alienar béns i drets.  

b) Obtenir subvencions i ajudes.  

c) Contractar obres, serveis i subministraments, i gestionar serveis públics, sense perjudici d’allò que 
correspongui a l’òrgan competent del Consell de Mallorca. 

d) Desenvolupar la política general establerta pel Consell de Mallorca en matèria de Funció Pública 
així com coordinar, controlar i executar les competències que li corresponen pel que fa al personal de 
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials. 

e) Exercir la potestat d’autoorganització i establir la pròpia organització interna. 

f) Dictar actes administratius dins l’àmbit de les competències atribuïdes. 

g) Assumir obligacions.  

h) Concertar operacions de crèdit, sense perjudici de l’aprovació del Consell de Mallorca. 

i) Prestar garanties i avals amb l’aprovació de l’òrgan competent del Consell de Mallorca. 

j) Comparèixer en judici i realitzar tota mena d’actes i negocis jurídics, congruents amb la finalitat de 
l’entitat. 

k) Fixar els preus públics i recaptar les quantitats que s’escaiguin per a la prestació dels serveis atribuïts 
a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. 

l Establir acords i convenis de tot tipus amb entitats públiques i privades en relació amb l’objecte de 
l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. 

m) Atorgar subvencions, premis, beques i altres ajuts sempre en relació amb les competències de 
l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. 
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n) Dur a terme el control administratiu d’entitats, serveis i centres dependents de l'Institut Mallorquí 
d'Afers Socials. 

o) Realitzar totes les actuacions que estiguin directament o indirectament relacionades amb les 
finalitats de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials i que es derivin de l’aplicació de la normativa vigent. 

Article 4. Règim jurídic 

L'Institut Mallorquí d'Afers Socials desenvoluparà la gestió dels serveis i de les activitats que li són 
confiades de conformitat amb aquests Estatuts i les disposicions estatals i autonòmiques que siguin 
d'aplicació. 

L'Institut Mallorquí d'Afers Socials es regeix per aquests Estatuts, pels reglaments i ordenances que es 
dictin de desenvolupament i pels acords dels òrgans de govern vàlidament adoptats. En les qüestions no 
previstes expressament, s’aplicaran la Llei de bases de règim local i els seus reglaments;  la Llei 
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local; i la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com pel que sigui 
d’aplicació de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per la modernització del govern local. 

La contractació administrativa de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials es regirà per la Llei 30/2007, de 
contractes del sector públic, o normativa que la substiueixi, i normes concordants. 

El patrimoni de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials es regirà pel Reial decret 1372/86, de 13 de juny, 
pel que s’aprova el Reglament de béns de les entitats locals, i per la Llei 33/2003, de 3 de novembre, 
del patrimoni de les administracions públiques i per les altres normes concordants. 

Tot això respecte dels preceptes que siguin d’aplicació plena i bàsica. 

Article 5. Seu 

1. L'Institut Mallorquí d'Afers Socials té la seu a la ciutat de Palma. Mentre la Presidència no determini 
una altra cosa, el domicili social està al carrer del General Riera, núm. 67, d’aquesta ciutat. 

2. Si la Presidència ho autoritza, poden crear-se delegacions territorials a qualsevol municipi de 
Mallorca. 

CAPÍTOL II.  ORGANITZACIÓ 

Article 6. Òrgans de l’entitat 

L'Institut Mallorquí d'Afers Socials adopta l’estructura bàsica següent: 

a) Òrgans de govern: la Presidència, la Vicepresidència i el Consell Rector. 

b) Òrgans de gestió: la Gerència, les direccions executives i la resta d’òrgans subordinats als anteriors. 

c) Òrgan de consulta i participació: el Consell Assessor. 

Article 7. Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials 

1. La Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials recau en el conseller o consellera titular del 
departament al qual quedi adscrit. 

2. Correspon a la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials: 

a) Assumir la representació institucional de l’entitat amb caràcter general, i dirigir i coordinar els 
òrgans i els serveis de l’entitat. Crear òrgans desconcentrats de gestió, com també els que hagin 
d’exercir funcions d’assessorament, d’estudi i de participació. 
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b) Aprovar els reglaments de règim intern, els catàlegs de serveis i els programes d’actuació.  

c) Convocar i presidir les sessions del Consell Rector, i executar i fer complir els acords que adopti 
aquest òrgan. 

d) Proposar al Ple del Consell de Mallorca la reforma d’aquests estatuts. 

e) Autoritzar l’exercici d’accions judicials i administratives. 

f) Autoritzar els convenis de col·laboració amb altres organismes i entitats públiques, i donar-ne 
compte al Ple del Consell de Mallorca. 

g) Proposar al Ple del Consell de Mallorca l’aprovació de les bases reguladores de les ajudes i 
subvencions públiques. Aprovar i resoldre els procediments d’ajudes i subvencions. 

h) Exercir la potestat sancionadora.  

i) Dictar les instruccions, circulars i ordres de servei en matèria de personal. 

j) Aprovar l’oferta pública d’ocupació. 

k) Elaborar la relació de llocs de feina del personal i proposar-ne l’aprovació al Ple del Consell de 
Mallorca.  

l) Convocar i resoldre els procediments de selecció, establir-ne les bases, els programes i el contingut 
de les proves i nomenar els membres dels òrgans de selecció 

m) Nomenar el personal funcionari de carrera; nomenar el personal funcionari interí; disposar el 
cessament del personal funcionari; formalitzar els contractes de treball del personal laboral fix i 
temporal i acordar l’extinció dels contractes de treball d’aquest personal.  

n) Nomenar i cessar lliurement el personal eventual; formalitzar els contractes del personal d’alta 
direcció i acordar-ne l’extinció. 

o) Convocar i resoldre els procediments ordinaris de provisió de llocs de feina, establir-ne les bases i 
nomenar els membres dels òrgans de valoració.  

p) Resoldre les comissions de serveis voluntàries, forçoses i per cooperació internacional, les 
atribucions temporals de funcions, els trasllats per motius de salut, per causa de violència, els canvis 
d’adscripció de lloc de feina i les permutes.  

q) Autoritzar les comissions de serveis del personal de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials a altres 
administracions públiques.  

r) Concedir els permisos, les llicències, les reduccions de jornada i vacances del personal. 

s) Resoldre l’adquisició i el canvi de grau personal, les situacions administratives i el reingrés al servei 
actiu. Reconèixer els triennis del personal. Resoldre les sol·licituds de reconeixement de compatibilitat 
del personal.    

t) Resoldre els expedients de concessió d’incentius al rendiment, complements de productivitat, 
gratificacions per serveis extraordinaris i els complements de torns, nits i festius.  

u) Resoldre els procediments disciplinaris incoats al personal funcionari per faltes lleus, greus o molt 
greus, excepte que impliquin separació del servei, i exercir la facultat disciplinària en relació al 
personal laboral.  
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v) Aprovar el projecte de pressuposts anuals i proposar-ne l’aprovació al Ple del Consell de Mallorca. 
Planificar l’actuació de l’entitat. 

w) Aprovar l’adquisició i alienació de béns i drets. 

x) Autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions d'acord amb el que disposin les bases 
d'execució del pressupost i retre comptes d'acord amb aquests Estatuts. 

y) Fixar els preus públics dels serveis de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials establerts pel Consell de 
Mallorca, llevat dels que no cobreixen el cost del servei. 

z) Aprovar els projectes d’obres i serveis així com la contractació de tota classe d’obres, serveis, 
subministraments i altres prestacions. Dirigir, impulsar i inspeccionar les obres i els serveis que ha de 
dur a terme l’entitat. 

3. La Presidència exerceix totes aquelles competències no atribuïdes expressament per aquests estatuts 
a cap altre òrgan de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, d’acord amb la normativa vigent. 

Article 8. La Vicepresidència 

1. El vicepresident o la vicepresidenta supleix el president o la presidenta i assumeix les seves 
atribucions en els casos de vacant, absència o malaltia. A més, tindrà les funcions i competències que li 
delegui la Presidència. 

2. El vicepresident o vicepresidenta serà nomenat per la Presidència del Consell de Mallorca, a 
proposta de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. 

Article 9. El Consell Rector 

1. El Consell Rector és l’òrgan col·legiat de caràcter executiu al qual, d’acord amb les directrius de la 
Presidència, correspon la coordinació dels serveis de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. Està format 
pel president o presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, que en deté la presidència, pel 
vicepresident o vicepresidenta, pel director o directora gerent, pels directors executius o directores 
executives i pels coordinadors o coordinadores d'àrea. 

2 Són funcions del Consell Rector: 

a) Adoptar les mesures de coordinació administrativa dels serveis de l’entitat. 

b) Donar assistència i assessorament a la Presidència en les qüestions que aquesta li plantegi, i 
particularment en relació als projectes que tenen per objecte les matèries següents: 

1. Pressuposts anuals. 

2. Plans generals d’actuació. 

3. Organització i reglaments de règim intern. 

4. Relació de llocs de treball, plantilla de personal, convenis col·lectius i acords del personal funcionari. 

5. Memòries anuals d’activitats. 

6. Reforma dels estatuts. 

c) Exercir qualsevol altra competència que determinin aquests Estatuts o que li delegui el president o 
presidenta. 
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3. El Consell Rector és convocat pel president o presidenta, que en fixa l’ordre del dia i  en dirigeix els 
debats. També pot autoritzar l’assistència a les sessions, amb veu però sense vot, de l’interventor o 
interventora i del personal tècnic i assessor que consideri oportú. 

Article 10. La Gerència 

1. El o la gerent és el titular del màxim òrgan de direcció de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, 
nomenat per la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. El nomenament ha de recaure en un 
funcionari o funcionària de carrera o laboral de qualsevol administració pública o en un o una 
professional del sector privat, titulat/da superior en ambdós casos, i amb més de cinc anys d’exercici 
professional en el segon. En cas que tengui la condició de personal laboral, estarà sotmès/a a la relació 
laboral de caràcter especial d'alta direcció. 

2. El director o directora gerent tendrà la consideració de personal directiu i queda equiparat a tots els 
efectes al càrrec de secretari tècnic. 

3. Són funcions del director o directora gerent: 

a) Representar tècnicament i administrativament l'Institut Mallorquí d'Afers Socials quan la Presidència 
o Vicepresidència no assumeixin aquesta representació; i relacionar-se en funció del seu càrrec amb 
altres institucions públiques i privades. 

b) Executar i fer complir les resolucions de la Presidència i els acords del Consell Rector. 

c) Dirigir i inspeccionar les obres, servei i dependències de l’Entitat, així com tot el seu personal, 
d’acord amb les directrius de la Presidència. 

d) Proposar a la Presidència la contractació del personal laboral temporal. 

e) Adscriure i traslladar el personal als diversos llocs de treball de l’entitat.  

f) Redactar i proposar a la Presidència la plantilla del personal, la relació de llocs de treball i les 
retribucions.  

g) Vetllar per la millora dels mètodes de treball i per la introducció de les innovacions tecnològiques 
adequades. 

h) Aprovar l’expedient i contractar obres, serveis i subministraments que requereixin un contracte 
menor. 

i) Presidir les meses de contractació. 

j) Autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions d'acord amb les bases del pressupost. 

k) Ordenar els pagaments que tinguin consignació expressa i responguin a obligacions degudament 
contretes per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. 

l) Preparar la Memòria i els Pressupostos de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials així com la liquidació i 
la rendició de comptes. 

m) Contractar tota classe d’obres, serveis, subministraments, i serveis, prèvia delegació de la 
Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. 

n) Realitzar l’inventari general dels béns de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, i mantenir-lo en estat 
permanent d’actualització i remetre’l a l'òrgan que correspongui del Consell de Mallorca. 
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o) Exercir qualsevol altra competència per delegació de la Presidència, excepte les definides en els 
apartats a), b), j), l), o), n) i x) de l'article 7. 

Article 11. Les direccions executives 

1. La Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials determina el nombre i l’àmbit de competències 
de les direccions executives i nomena lliurement els directors executius i les directores executives 
d’acord amb criteris de qualificació tècnica i d’experiència. 

2. Els directors executius i les directores executives, que queden assimilats a tots els efectes al càrrec de 
director insular, dirigeixen les àrees de gestió que es determinin, les quals s’estructuren en una o més 
unitats, al capdavant de cada una de les quals hi haurà un coordinador o coordinadora d’àrea. 

3. Atribucions: 

a) Dirigir i gestionar els serveis de la seva àrea i exercir-ne la prefectura. 

b) Vigilar i fiscalitzar les dependències al seu càrrec. 

c) Proposar a la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials que resolgui els assumptes de la seva 
competència, la tramitació dels quals correspongui a l'àrea. 

d) Establir el règim interior dels serveis que depenguin de l'àrea. 

e) Representar la seva àrea, per delegació de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. 

f) Exercir altres atribucions que els assenyalin les lleis i els reglaments. 

Article 12. Les coordinacions d'àrea 

1. La Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials determina el nombre i l’àmbit de competències 
dels coordinadors o coordinadores d'àrea, i els/les nomena lliurement d’acord amb criteris de 
qualificació tècnica i d’experiència. 

2. Als coordinadors i coordinadores d'àrea correspon la gestió, sota la direcció de la direcció executiva 
respectiva, de les diverses unitats funcionalment homogènies que conformen la àrea. 

3. Els coordinadors i les coordinadores d'àrea tenen les atribucions que els assigni el director executiu o 
directora executiva corresponent. 

Article 13. El Consell Assessor de Serveis Socials 

1. El Consell Assessor de Serveis Socials és l'òrgan de consulta i participació sectorial de l'Institut 
Mallorquí d'Afers Socials. Està presidit pel president o presidenta o pel vicepresident o vicepresidenta 
de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, o per la persona en la qual deleguin, i integrat pels vocals 
següents: 

- El director o la directora gerent de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials o el director executiu o 
directora executiva que designi la Presidència. 

- Una persona en representació de cada partit polític amb representació en el Consell de Mallorca. 

- Quatre persones designades per la Presidència d’entre membres del Ple del Consell, personal tècnic de 
l'Institut Mallorquí d'Afers Socials i/o persones de competència reconeguda en el camp dels serveis 
socials. 
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- Quatre persones en representació de les entitats més representatives de l’àmbit dels serveis socials 
amb major implantació a l’illa de Mallorca. 

- Una persona en representació de cadascuna de les entitats representatives dels interessos locals. 

- Una persona en representació de cadascuna de les organitzacions sindicals més representatives a 
nivell de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 

2. Són funcions bàsiques del Consell Assessor: 

a) Conèixer i examinar, a sol·licitud de la Presidència, els projectes, els plans i els programes de 
competència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. 

b) Elevar propostes o suggeriments a la Presidència o al Consell Rector en relació a la millora del 
serveis, quan així li ho requereixin aquests òrgans. 

c) Qualsevol altra que, en connexió amb les anteriors, li encomani la Presidència de l'Institut Mallorquí 
d'Afers Socials. 

3. El Consell Assessor s'ha de reunir, com a mínim, una vegada a l’any, i quan ho acordi la Presidència, 
per pròpia iniciativa o per sol·licitud d’un mínim de cinc membres. 

Article 14. De la Secretaria i de la Intervenció 

1. Actuarà de secretari o secretària de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials el secretari o secretària 
general del Consell de Mallorca, que podrà delegar en un funcionari o funcionària del grup A1 del 
propi Institut Mallorquí d'Afers Socials. 

2. La Intervenció de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials serà exercida per l'interventor o la interventora 
general del Consell de Mallorca, o per un interventor delegat o interventora delegada. 

CAPÍTOL III.  EL PERSONAL 

Article 15. Del règim jurídic del personal 

1. El personal al servei de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials pot esser personal funcionari, personal 
eventual i personal laboral. 

El personal depèn orgànicament de la Presidència i funcionalment del personal directiu responsable 
últim de la unitat administrativa a què està adscrit el lloc de feina que ocupa. 

2. El personal es regeix pel règim jurídic de fonts aplicables a les entitats locals en matèria de funció 
pública. 

3. Les relacions de llocs de feina son l’instrument tècnic mitjançant el qual l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials ordena els seus recursos humans per a la prestació eficaç del servei públic i estableix els 
requisits per a l’ocupació de cada lloc de feina. 

El Ple del Consell aprova la relació de llocs de feina del personal al servei de l’Institut Mallorquí 
d’Afers Socials.  

La Presidència determina les funcions dels llocs de feina adscrits a l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, 
les quals s’han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

La plantilla de personal és l’instrument de coordinació entre l’ordenació de la funció pública i les 
estructures pressupostàries i conté la relació de places corresponents a cadascun dels grups i escales, 
subescales, classes i especialitats funcionarials i a cadascun dels grups i nivells de classificació de 
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personal laboral, que s’emparen en la dotació pressupostària dels llocs de feina. L’aprova el Ple a 
proposta de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials.  

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials selecciona el personal al seu servei d’acord amb els principis 
constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, mitjançant convocatòria pública i amb criteris 
d’objectivitat. 

4. L’administració de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials ha d’establir els mecanismes que garanteixin 
i facilitin l’accés del personal funcionari i del personal laboral fix a altres escales, subescales, 
especialitats o categories professionals mitjançant la promoció interna. 

Es garanteix el dret a la mobilitat del personal, d’acord amb el sistemes d’ocupació de llocs de feina 
que regula la normativa vigent en la matèria. 

Així mateix, es facilita i garanteix la formació i el perfeccionament del personal, com a instrument 
essencial per a la millora de la prestació del serveis públics. 

L’administració de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials protegeix el personal al seu servei en l’exercici 
de les funcions que té encomanades i facilita l’efectivitat del drets que té reconeguts aquest personal 
amb especial atenció als que faciliten la conciliació de la vida familiar i laboral. 

5. El personal provinent del Consell de Mallorca que passi a formar part de l'Institut Mallorquí d'Afers 
Socials podrà participar en els concursos de trasllats que convoqui el Consell de Mallorca en igualtat de 
condicions que la resta del personal del mateix cos o categoria, perquè així pugui mantenir en cada 
moment el dret permanent d'opció. A aquests efectes, l'antiguitat a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials 
es considerarà com a pròpia del Consell. 

6. El personal traspassat per la comunitat autònoma de les Illes Balears, a més del dret permanent 
d'opció recollit a l'apartat anterior, mantindrà el dret d'opció establert a la disposició addicional tercera 
de la Llei 14/2001, de 29 d'octubre. 

7. Els dos col·lectius assenyalats als dos punts anteriors mantindran tots el drets econòmics i socials que 
tenen a l’Administració d’origen, fins i tant no s’acordin, prèvia l’oportuna negociació, les 
modificacions que es considerin adients. 

8. Quan sigui escaient, i d’acord amb la legislació aplicable i la relació d’ocupació existent en cada cas, 
correspon a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials la determinació del marc laboral i de les condicions de 
treball del personal vinculat a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, prèvia la corresponent negociació 
amb els representants del personal. 

9. El personal de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials tindrà el seus propis òrgans de representació, que 
constituiran les corresponents meses negociadores, a l’objecte de tractar els temes que s’hagin de 
sotmetre a negociació o consulta, d’acord amb el que preveu la Llei 9/1987, de 12 de juny, modificada 
per la Llei 7/1990, de 19 de juliol, i la resta de normativa que sigui d’aplicació. 

CAPÍTOL IV. RÈGIM ECONÒMIC 

Article 16. Patrimoni 

El patrimoni de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials està integrat per: 

a)  Els béns i drets que l’entitat adquireixi per qualsevol títol jurídic. 

b) Els béns necessaris per a l’exercici de les seves funcions que li siguin adscrits pel Consell de 
Mallorca. 
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Article 17. Recursos econòmics 

Per al compliment de les seves finalitats, l'Institut Mallorquí d'Afers Socials comptarà amb els recursos 
econòmics següents: 

a) Les aportacions inicials que el Consell de Mallorca atribueixi a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. 

b) Les aportacions que el Consell de Mallorca consigni anualment en els seus pressupostos per garantir 
una prestació efectiva dels serveis establerts en els plans d'actuació de l'Institut Mallorquí d'Afers 
Socials, aprovats pel Consell de Mallorca. 

c) Les subvencions i aportacions de la Unió Europea, de l’Estat, de la comunitat autònoma de les Illes 
Balears i d'altres entitats públiques, o de particulars, que siguin transferits al Consell de Mallorca per a 
fins propis de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. 

d) Els ingressos que obtingui per la prestació dels serveis a què es refereix l’article 2 d’aquests Estatuts. 

e) Les bestretes, préstecs i crèdits que obtingui. 

f) Les herències, llegats i donacions que siguin rebuts pel Consell de Mallorca per a fins propis de 
l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. 

g) Tots els altres que puguin ser-li atribuïts de conformitat amb la normativa legal aplicable. 

Article 18. Tresoreria 

Les funcions encomanades a la Tresoreria de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials seran assumides pel 
tresorer o tresorera del Consell de Mallorca, que podrà delegar en un funcionari, i que són: 

a) Recaptar els drets i pagar les obligacions relacionades amb els comptes restringits de pagaments a 
justificar o bestretes de caixa fixa. 

b) Servir al principi d’unitat de caixa. 

c) Les altres que se’n deriven del seu càrrec, relacionades amb les anteriors, i les altres que la legislació 
vigent li atribueixi. 

Article 19. Potestats 

1. L'Institut Mallorquí d'Afers Socials podrà concertar els serveis financers de la seva Tresoreria amb 
entitats de crèdit i estalvi, mitjançant l’obertura de comptes restringits de recaptació i de pagaments. 

2. L'Institut Mallorquí d'Afers Socials podrà disposar de caixes fixes per als fons de les operacions 
diàries, subjectes a les limitacions que estableixin la legislació i les bases d'execució del pressupost. 

3. El règim pressupostari, econòmic i financer, de comptabilitat, d'intervenció, de control financer i 
d'eficàcia, es faran d'acord al que disposen la legislació sobre les hisendes locals; el capítol III, Títol X, 
de la llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local; i pel Títol XI 
de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local o normativa que resulti d'aplicació. 

4. El control i la fiscalització de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, amb la seva triple accepció de 
funció interventora, funció de control financer i de control d'eficàcia, serà exercida per l'interventor o 
interventora general del Consell de Mallorca o per un interventor delegat o interventora delegada.  
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Article 20. Règim de comptabilitat 

L'Institut Mallorquí d'Afers Socials queda sotmès al règim de comptabilitat pública, sota el control de 
la Intervenció General del Consell de Mallorca. 

Article 21. Memòries econòmiques 

1. A l’acabament de l’exercici pressupostari, l'Institut Mallorquí d'Afers Socials formarà i elaborarà els 
estats i comptes anuals, els quals comprendran totes les operacions pressupostàries, independents i 
auxiliars, patrimonials i de Tresoreria, dutes a terme durant l’exercici. 

2. La Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials rendirà aquest Compte General, configurat en 
la forma i amb els requisits determinats per la normativa d’hisendes locals, al Consell de Mallorca 
abans del 15 de maig de cada any. 

Article 22. Elaboració del pressupost 

L'Institut Mallorquí d'Afers Socials elaborarà per a cada exercici econòmic un pressupost que 
s’integrarà en el Pressupost general del Consell de Mallorca. En el pressupost esmentat hi constarà la 
documentació preceptiva segons la normativa local vigent. 

Article 23. Aprovació del pressupost 

1. El director o la directora gerent elabora l’Avantprojecte de pressupost l’eleva a la Presidència de 
l'Institut Mallorquí d'Afers Socials abans de la primera desena de setembre, juntament amb la Memòria 
explicativa, les certificacions dels conceptes i l’import dels deutes exigibles, com també els ingressos 
percebuts en l’exercici anterior i en els sis primers mesos de l’any en curs. Així mateix s'aportarà la 
plantilla de personal. 

2. La Presidència aprova el Projecte de pressupost i l’eleva al Consell de Mallorca perquè l'integri en el 
Pressupost general i l’aprovi abans del 15 de setembre de cada any. 

Article 24. Liquidació del pressupost 

1. El pressupost de cada exercici es liquidarà, quant a la recaptació de drets i al pagament 
d’obligacions, el 31 de desembre de l’any natural corresponent. 

2. L'Institut Mallorquí d'Afers Socials confeccionarà la liquidació del seu pressupost abans del 15 de 
febrer de l’exercici següent. Aquesta liquidació, amb l'informe de la Intervenció i amb una proposta de 
la Presidència, es remetrà al Consell de Mallorca abans del primer de març perquè l'aprovi. 

Article 25. Gestió del pressupost 

La gestió del pressupost de despeses es realitzarà en els fases establertes per la normativa d’hisendes 
locals. L'Institut Mallorquí d'Afers Socials realitzarà de forma descentralitzada totes les fases 
d'execució pressupostària. 

Article 26. Facultats que se reserva el Consell de Mallorca 

1. El Consell de Mallorca, a través del Ple, es reserva les facultats de tutela següents: 

a) L'aprovació del pressupost de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de la plantilla i de la relació de 
llocs de treball. 

b) La concessió de crèdits extraordinaris, l’ampliació dels existents mitjançant suplement i 
transferències de crèdits entre diferents grups de funció, llevat quan afecti als crèdits de personal. 
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c) Aprovar els estats i comptes que formen el Compte General, que inclou el balanç, el compte de 
resultats, la liquidació del pressupost, i el patrimoni de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. 

d) La modificació d'aquests Estatuts. 

e) L'aprovació de l’establiment de preus públics i taxes quan no correspongui a la Presidència de 
l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. 

f) Aprovar les despeses plurianuals, llevat de les que corresponen a expedients de contractació o de 
concessions administratives amb una durada igual o inferior a quatre anys. 

g) Autoritzar la concertació d'operacions de crèdit a llarg termini. 

2. A l'efecte de facilitar l’exercici de les funcions de control i fiscalització que corresponen al Ple, el 
titular de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials compareixerà davant el Ple, a petició 
pròpia, a requeriment de la Presidència del Consell de Mallorca o d’un dels grups polítics amb 
representació al Consell de Mallorca, d’acord amb el que estableix el capítol III del títol III del 
Reglament orgànic del Consell, per tal d’informar sobre l’actuació de l’entitat. 

Article 27. Dels actes de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials 

1. Contra els actes dictats per la Presidència i pel Consell Rector de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, 
es pot interposar recurs d'alçada davant el Consell Executiu del Consell de Mallorca en el termini i amb 
els efectes de l'article 114 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 

2. Contra els actes dictats per qualsevol altre òrgan de l’entitat es pot interposar recurs d’alçada davant 
el president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials en els terminis i amb els efectes de l’article 114 de la 
Llei de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

Excepcionalment, respecte dels actes de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials que, per 
normativa sectorial aplicable, hagin de posar fi a la via administrativa, se seguirà el règim de recursos 
aplicable d’acord amb la normativa que els reguli.  

Article 28. Modificació 

La modificació dels Estatuts haurà d’ajustar-se als mateixos tràmits seguits per aprovar-los. 

Article 29. Duració i extinció 

La duració de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials serà indefinida. Per acord del Consell de Mallorca, 
l'Institut Mallorquí d'Afers Socials podrà ser extingit en qualsevol moment. 

Article 30. Efectes de l’extinció 

1. En extingir-se l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, el Consell de Mallorca el succeirà universalment i 
el seu patrimoni, amb tots els increments i aportacions que figurin en l’actiu, revertirà al Consell de 
Mallorca. 

2. En cas de dissolució de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, el Consell de Mallorca se subrogarà en 
tots els drets i obligacions del personal que en aquell moment integri la plantilla de l'Institut Mallorquí 
d'Afers Socials. 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA 
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1. Els expedients de despesa i els corresponents a subvencions amb partida nominativa, i que facin 
referència a les competències en matèria d‘igualtat seran gestionats pel Consell de Mallorca fins que 
s’aprovi el Decret de modificació d’estructura pressupostària corresponent.  

2. Correspon al Consell de Mallorca el reconeixement dels drets i la recaptació dels ingressos prevists 
en el seu pressupost fins que entrin en vigor aquests Estatuts i s’aprovi la corresponent modificació de 
l’estructura pressupostària. 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

Queden derogades totes les normes de rang igual o inferior en el que contradiguin o s'oposin a aquests 
estatuts. 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquests estatuts entraran en vigor l’endemà d’haver-se publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

Tercer.  Publicar el text íntegre dels estatuts en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, que entrarà en 
vigor transcorreguts els quinze dies hàbils a què fan referència els articles 70.2 i 65.2 de la Llei 7/85 de 
2 d'abril, modificada per la llei 57/2003 i els articles 103 i 113 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, 
municipal i de règim local de les Illes Balears.  

No obstant això, el Ple resoldrà. 

 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) comença la seva 
intervenció. 

Comenta que aquesta és la darrera passa del procediment que varen iniciar en el 
Ple del passat mes de novembre, amb la presentació de l’aprovació inicial de la 
modificació dels estatuts. 

Recorda que  aquesta modificació va ser motivada pel Decret d’organització 
interna del Consell Insular de Mallorca del mes de juliol de 2011, modificat 
posteriorment en virtut d’un decret d’octubre de 2011 que determinava que les 
competències en matèria d’Igualtat havien de passar al Departament de 
Benestar Social, més concretament a l’IMAS.  

També recorda que quan es va presentar l’aprovació inicial es va aprofitar per 
fer una sèrie de modificacions i millores als estatuts arran d’aquesta 
incorporació. 

Informa que es va publicar al BOIB del 26 de novembre de 2011 i que durant la 
fase d’exposició pública sí que es va presentar una esmena, en aquest cas del 
PSOE, que una vegada revisada i estimada es va considerar que s’havia 
d’aprovar, raó per la qual es va incorporar el seu contingut a la modificació dels 
estatuts.  

Dins l’apartat de les esmentades millores es parlava també de modificar un 
procediment pel que fa a modificació de llocs de feina per tal d’agilitar la 
política i la gestió de la secció de Recursos Humans de l’IMAS. Es va establir 
la potestat de poder aprovar, sense passar pel Ple, determinades modificacions 
de llocs de feina, com ara les que són conseqüència d’una reestructuració 
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orgànica, d’execució d’una resolució judicial ferma o la supressió de llocs de 
feina declarats per extingir, però mai les referides a contingut econòmic.  

Assenyala que tots aquests aspectes estaven avalats per un informe tècnic del 
Consell Insular de Mallorca que afirmava que s’ajustava a la legalitat. Manté 
que és així però no obstant això, tampoc no considera que els minvi capacitat 
de gestió –potser només la pot retardar– poder atendre l’al·legació del PSOE 
que demanava suprimir el paràgraf tercer de l’article 15.3 

En aquest sentit, assenyala que s’ha acceptat l’al·legació del PSOE per 
aconseguir disposar d’uns estatuts que integrin el parer de totes les formacions 
polítiques, atès que totes elles els hauran d’aplicar en un moment o altre. Tot i 
això, fa avinent que és una qüestió més d’oportunitat que de compliment de la 
legalitat, atès que el PP com a formació política avalada pels tècnics ja complia 
del tot la legalitat amb la redacció de l’aprovació inicial. 

Finalment, reitera un cop més que el PP accepta l’esmena del PSOE i dóna per 
bona la redacció de la modificació definitiva que l’incorpora.  

El Sr. GARAU (PSOE) intervé a continuació. 

Expressa la seva satisfacció pel fet d’haver-se acceptat l’al·legació del PSOE, perquè 
durant l’anterior legislatura hi va haver uns debats bastant intensos entre diferents 
departaments dels Consell Insular de Mallorca sobre si era convenient tenir una única 
política de gestió de Recursos Humans o tenir-ne unes quantes, atesa l’existència de 
diversos organismes autònoms, instituts, etc.  

Observa que l’IMAS té molt de personal, per la qual cosa sempre varen pensar que 
s’havien d’igualar els sistemes d’aprovació, de modificació, etc. Per aquesta raó, 
reitera la seva satisfacció. 

Per acabar, demana a la Sra. Cirer que aprofiti ara que s’aproven els estatuts per 
convocar el Consell Assessor al més aviat possible, perquè el PSOE té moltes ganes 
de debatre les seves polítiques. 

La Sra. CIRER intervé tot seguit. 

Agraeix el suggeriment que li ha fet el Sr. Garau i diu que ja sap que ho ha demanat a 
altres sessions del Ple. 

Informa que ja s’ha culminat el procés de nomenaments dels distints membres del 
Consell Assessor i que alguns han canviat. S’ha aprofitat la nova estructura de 
l’IMAS per ajustar els components i ja estan fetes totes les designacions. En 
conseqüència, en el termini d’uns dies ja es podrà convocar aquest Consell Assessor. 

Destaca que és un lloc de debat important i de molta utilitat amb vista a les polítiques 
socials del Consell Insular de Mallorca. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-vuit vots a favor (PP i PSOE), cap 
vot en contra i quatre abstencions (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 
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PUNT 13. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN LA COMISSIÓ DE 
COORDINACIÓ DELS ENS TERRITORIALS DE LES ILLES BALEARS EN 
MATÈRIA DE COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar Social: 

Antecedent 
 
El Decret 41/2010, pel qual es regula la composició i el funcionament de la Comissió 
Interdepartamental de Cooperació per al Desenvolupament i la Comissió de Coordinació dels Ens 
Territorials de les Illes Balears en Matèria de Cooperació per al Desenvolupament, estableix que 
aquesta segona Comissió està integrada, entre d’altres, per una persona en representació de cada consell 
insular, designada per l’entitat respectiva. 
 
Fonament jurídic 
 
L'article 48 del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca estableix que és competència del Ple el 
nomenament dels representants de la corporació en tot tipus d'òrgans col·legiats i d'entitats en què hagi 
d'estar representada.  
 
Propòs al Ple del Consell de Mallorca que adopti el següent 
 
ACORD 
 
Primer. Designar perquè representin el Consell de Mallorca en la Comissió de Coordinació dels Ens 
Territorials de les Illes Balears el Sr. Antoni Mesquida Ferrando com a vocal titular, i el Sr. Octavio 
Cortés Oliveras com a vocal suplent.  
 
Segon. Deixar sense efecte qualsevol resolució, decret o acord de nomenament de representants en 
aquest ens. 
 
Tercer. Notificar-ho a les persones interessades i a la Comissió de Coordinació dels Ens Territorials de 
les Illes Balears. 

 

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

 

PUNT 14. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN EL CONSELL DE 
COORDINACIÓ DE BENESTAR SOCIAL DE LES ILLES BALEARS 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar Social: 

Antecedent 
 
El Decret 97/2009, pel qual es regula la composició, el funcionament i les atribucions del Consell de 
Coordinació de Benestar Social de les Illes Balears, estableix que està integrat, entre d’altres, per dues 
persones en representació de cada consell insular. 
 
Fonament jurídic 
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L'article 48 del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca estableix que és competència del Ple el 
nomenament dels representants de la corporació en tot tipus d'òrgans col·legiats i d'entitats en què hagi 
d'estar representada.  
 
Propòs al Ple del Consell de Mallorca que adopti el següent 
 
ACORD 
 
Primer. Designar perquè representin el Consell de Mallorca en el Consell de Coordinació de Benestar 
Social de les Illes Balears la Sra. Catalina Cirer Adrover i el Sr. Octavio Cortés Oliveras, com a 
membres titulars, i el Sr. Antoni Mesquida Ferrando i el Sr. Álvaro Celdrán Rasines, com a membres 
suplents.  
 
Segon. Deixar sense efecte qualsevol resolució, decret o acord de nomenament de representants en 
aquest ens. 
 
Tercer. Notificar-ho a les persones interessades i al Consell de Coordinació de Benestar Social de les 
Illes Balears. 

 

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

 

PUNT 15. PROPOSTA DE CANVI DE REPRESENTANT DEL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA EN EL CONSORCI DE RECURSOS 
SOCIOSANITARIS I ASSISTENCIALS DE LES ILLES BALEARS 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar Social: 

 

Antecedent 
 
El Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió de dia 28 de juliol de 2011, va acordar nomenar Pedro 
Cantarero Verger com a representant titular del Consell Insular de Mallorca a la Junta Rectora del 
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears. 
 
Fonament jurídic 
 
L'article 48 del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca estableix que és competència del Ple el 
nomenament dels representants de la corporació en tot tipus d'òrgans col·legiats i d'entitats en què hagi 
d'estar representada.  
 
Propòs al Ple del Consell de Mallorca que adopti el següent 
 
ACORD 
 
Primer. Disposar el cessament de Pedro Cantarero Verger com a representant titular del Consell Insular 
de Mallorca a la Junta Rectora del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes 
Balears. 
 
Segon. Nomenar Ana Belén Velasco Rodríguez com a representant titular del Consell Insular de 
Mallorca a la Junta Rectora del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears. 
 
Tercer. Notificar-ho a les persones interessades i al Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials 
de les Illes Balears. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per denou vots a favor (PP), cap vot en contra 
i tretze abstencions (PSOE i PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 

 

PUNT 16. PROPOSTA DE CANVI DE REPRESENTANT DEL CONSELL INSULAR 
DE MALLORCA EN EL CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ I ACOLLIDA DE LES 
PERSONES DISMINUÏDES PSÍQUIQUES PROFUNDES DE LES ILLES BALEARS 
(CONSORCI APROP)  

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar Social: 

Antecedent 
 
1. Per resolució urgent de la Presidenta del Consell Insular de Mallorca de data 10 d’agost de 2011, 
ratificada pel Ple sessió posterior, es va designar com a representant del Consell de Mallorca en el 
Consorci per a la Protecció i acollida de Disminuïts Psíquics Profunds de Balears a la senyora Catalina 
Sureda Fons com membre suplent.  
 
Fonament jurídic 
 
Primer. L'article 48 del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca estableix que és competència del 
Ple el nomenament dels representants de la corporació en tot tipus d'òrgans col·legiats i d'entitats en 
què hagi d'estar representada. 
 
Propòs al Ple del Consell de Mallorca que adopti el següent 
 
ACORD 
 
Primer. Disposar el cessament de la senyora Catalina Sureda Fons com a membre suplent representant 
del Consell Insular de Mallorca en el Consorci per a la Protecció i acollida de Disminuïts Psíquics 
Profunds de Balears. 
 
Segon. Designar perquè representi el Consell Insular de Mallorca en el Consorci per a la Protecció i 
acollida de Disminuïts Psíquics Profunds de Balears, al senyor Bartomeu Márquez Coll, com membre 
suplent.  
 
Segon. Notificar-ho a les persones interessades i al Consorci per a la Protecció i acollida de Disminuïts 
Psíquics Profunds de Balears. 

 

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

 

DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL 

PUNT 17. EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA NÚM. 692/11, DE 30 DE 
SETEMBRE, DE LA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS. 

Es dóna compte de la proposta del conseller executiu del Departament de Cooperació 
Local, que diu: 
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Per acord del Ple del Consell de Mallorca de data 2 de juny de 2008 es varen revocar les següents 
subvencions concedides a l’Ajuntament de Manacor en el marc del Pla d’obres i serveis de 2003, 
aprovat per acord del Ple de dia 3 de març de 2003: 

"Col·lector de pluvials de la zona Nord de Manacor, fase II". Any 2003. Pressupost: 120.585,68 euros. 
Subvenció: 59.509,03 euros. (MAP: 48.234,27 euros. CIM: 11.274,76 euros.) 

"Col·lector de pluvials de la zona Nord de Manacor, fase II". Any 2004. Pressupost: 237.707,15 euros. 
Subvenció: 117.308,48 euros. (CAIB: 117.308,48 euros.) 

"Remodelació tram xarxa clavegueram riuet Porto Cristo." Any 2004. Pressupost: 216.821,70 euros. 
Subvenció: 106.524,50 euros. (CAIB: 106.524,50 euros.) 

L’Ajuntament de Manacor va interposar un recurs contenciós administratiu contra l’acord del Ple del 
Consell de Mallorca de 2 de juny de 2008 de revocació de les subvencions. El Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 1 de Palma, en virtut de sentència núm. 479/2010, de 1 de desembre de 2010, va 
fallar desestimar el recurs interposat per l’Ajuntament de Manacor i va confirmar l’acord del Ple del 
Consell de 2 de juny de 2008. 

Tot seguit, l’Ajuntament de Manacor va interposar contra la sentència esmentada el recurs d’apel·lació 
82/11, davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears. 
Aquesta Sala ha dictat la sentència núm. 692/2011, de dia 30 de setembre, la qual, pel que fa a aquestes 
subvencions, estima el recurs d’apel·lació; estima el recurs contenciós administratiu interposat contra 
l’acord del Ple del Consell de 2 de juny de 2008 que revoca les subvencions; i anul·la aquest acte 
administratiu per ser contrari a la legalitat de l’ordenament jurídic.  

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

ACORD 

Executar en els seus estrictes termes la sentència núm. 692/2011, de dia 30 de setembre, de la Sala 
contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (recurs d’apel·lació 
82/11 interposat per l’Ajuntament de Manacor), la qual, pel que fa a les subvencions esmentades als 
antecedents d’aquest acord, estima el recurs d’apel·lació; estima el recurs contenciós administratiu 
interposat contra l’acord del Ple del Consell de 2 de juny de 2008 que revoca les subvencions 
assenyalades; i anul·la aquest acte administratiu per ser contrari a la legalitat de l’ordenament jurídic. 

 

El Sr. COLL (conseller executiu de Cooperació Local) inicia la seva intervenció. 

El Sr. Coll informa que aquest punt consisteix a fer complir una sentència judicial, 
atès que aquesta subvenció es va denegar perquè els informes de la Intervenció del 
Consell Insular de Mallorca eren negatius i els ajuntaments varen recórrer aquesta 
decisió.  

Fa notar que el Sr. Font (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) era aleshores el 
director general de Cultura del Consell Insular de Mallorca, raó per la qual ara ho 
podrà explicar millor en la seva intervenció. 

El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) intervé a continuació. 

Diu que té una explicació molt senzilla, atès que eren subvencions que provenien del 
Pla d’Obres i Serveis (POS) de 2003 i les justificacions corresponents, tant les de 
l’Ajuntament de Manacor com les de l’Ajuntament de Marratxí, encara no havien 
rebut el vistiplau de la Intervenció ni del cap de servei corresponent del Consell 
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Insular de Mallorca, raó per la qual no se podien pagar aquestes justificacions. 
L’única possibilitat que existia per poder pagar els ajuntaments era que hi hagués una 
sentència judicial que n’establís l’obligació de pagar-ho. 

Per aquesta raó, vol fer constar que els ajuntaments esmentats es varen enfadar molt 
en veure que no els podien pagar la subvenció i també que ell els va explicar quina era 
l’única solució, que finalment s’ha confirmat. Considera que aquesta experiència 
hauria de servir de precedent d’ara endavant amb vista a la justificació d’obres del 
POS del Consell Insular de Mallorca. 

Per acabar, anuncia que el seu Grup polític votarà evidentment a favor. 

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

 

PUNT 18. EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA NÚM. 139/2011, DE 27 D’ABRIL, 
DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM.3 DE PALMA, 
CONFIRMADA PER LA SENTÈNCIA NÚM. 965/2011, DE 21 DE 
DESEMBRE, DE LA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS. 

Es dóna compte de la proposta del conseller executiu del Departament de Cooperació 
Local, que diu: 

Per acord del Ple del Consell de Mallorca de dia 2 de juny de 2008 es va revocar la següent subvenció 
concedida a l’Ajuntament de Marratxí en el marc del Pla d’obres i serveis de 2003, aprovat per acord 
del Ple de dia 3 de març de 2003: 

Obra: “Xarxa evacuació residuals zona Pòrtol”. Pressupost: 159.480,12 euros.  Subvenció:  63.190,88 
euros.  (Aportació CAIB). 

Contra aquesta acord plenari de 2 de juny de 2008 l’Ajuntament de Marratxí va interposar un 
requeriment, que fou desestimat per acord del Ple del Consell de Mallorca de dia 6 d’octubre de 2008. 

L’Ajuntament de Marratxí va interposar un recurs contenciós administratiu contra aquest acord del Ple 
del Consell de 6 d’octubre de 2008 de desestimació del requeriment. El Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 3 de Palma, en virtut de sentència núm. 139/2011, de 27 d’abril de 2011, va decidir el següent: 

 “Que debo estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el 
Ayuntamiento de Marratxí, contra el Acuerdo adoptado por el Pleno del Consell Insular de Mallorca, el 
día 6 de octubre de 2008, por el que se desestiman los requerimientos interpuestos por el Ayuntamiento 
de Marratxí, al amparo del artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, por el que se solicitaba la 
anulación del Acuerdo adoptado por el Pleno del Consell Insular de Mallorca, el día 2 de junio de 2008, 
en el que se decidió revocar una subvención por valor de 63.190,88 euros, correspondiente a la obra 
consistente en la red de evacuación residuales zona perimetral de Portol, anulándola por no ser 
conformes a Derecho y ordenando retrotraer las actuaciones al momento en que por parte del 
Ayuntamiento de Marratxí pueda acreditarse el grado de ejecución parcial de las obras de evacuación 
de aguas residuales zona perimetral de Portol correspondientes a la anualidad de 2003, para, en su caso 
y una vez verificado su adecuado cumplimiento con anterioridad al día 1 de diciembre de 2004, 
proceder abonar a la citada Administración demandante el importe de los 63.190,88 euros revocados 
por el acto administrativo anulado por esta mi sentencia.” 
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El Consell de Mallorca, contra l’esmentada sentència, va interposar el recurs d’apel·lació 270/2011, 
davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears. Aquesta 
Sala ha dictat la sentència núm. 965/2011, de dia 21 de desembre de 2011, que disposa: 

 “Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal del Consell Insular de 
Mallorca contra la sentencia Nº 139, de fecha 27 de abril de 2011 dictada por el Ilmo Sr. Magistrado-
Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 3 de Palma, la cual se confirma en su 
integridad.” 

L’Ajuntament de Marratxí va presentar al Consell de Mallorca “en compliment de la Sentència nº 
139/11, de 27-04-2011, i als efectes de la seva execució” certificació acreditativa de l’informe elaborat 
per l’Enginyer municipal i Director de les obres, Sr. Mateu Carrió Grau, acreditant el grau d’execució 
parcial de les obres: “Evaquació d’aigües residuals a la zona perimetral de Pórtol” corresponents a 
l’anualitat del POS de 2003. Aquest informe, segons certifica el Secretari accidental de l’Ajuntament 
de Marratxí, acaba dient: 

 “Import de les obres executades abans de l’1 de desembre de 2.004: 214.410,38 euros. 

Import de les obres executades abans de l’1 de desembre de 2.004 i aptes per donar servei públic: 
179.712,00 euros. 

El tècnic que subscriu fa constar que l’anualitat de l’any 2.003 de l’obra “Evaquació d’Aigües 
Residuals Zona Perimetrals de Pòrtol” del POS 2003, estava finalitzada amb anterioritat a l’1 de 
desembre de 2.004.”  

Amb aquest informe aportat per l’Ajuntament de Marratxí es considera que s’ha donat compliment al 
que diu la sentència núm. 139/2011, i que, per tant, procedeix per part del Consell de Mallorca abonar a 
l’Ajuntament de Marratxí la subvenció de 63.190,88 euros. Diu la decisió de la sentència en aquest 
punt: “...ordenando retrotraer las actuaciones al momento en que por parte del Ayuntamiento de 
Marratxí pueda acreditarse el grado de ejecución parcial de las obras de evacuación de aguas residuales 
zona perimetral de Portol correspondientes a la anualidad de 2003, para, en su caso y una vez 
verificado su adecuado cumplimiento con anterioridad al día 1 de diciembre de 2004, proceder abonar a 
la citada Administración demandante el importe de los 63.190,88 euros revocados por el acto 
administrativo anulado por esta mi sentencia.” 

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

ACORD 

Executar en els seus estrictes termes la sentència núm. 139/2011, de 27 d’abril, del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 3 de Palma, confirmada íntegrament per la sentència núm. 965/2011, de dia 21 de 
setembre, de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears 
dictada en el recurs d’apel·lació 270/2011 interposat pel Consell de Mallorca. 

 

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

 

PUNT 19. DENEGACIÓ D’UN CANVI DE DESTÍ A L’AJUNTAMENT DE 
PUIGPUNYENT D’UNA OBRA INCLOSA EN EL PLA D’OBRES I SERVEIS 
DE 2010 



 77

Es dóna compte de la proposta del conseller executiu del Departament de Cooperació 
Local, que diu: 

El Ple del Consell de Mallorca, en sessió de dia 9 de setembre de 2010, (rectificat per acord del Ple de 
dia 23 de desembre de 2010), va aprovar, en el marc del Pla d’obres i serveis de 2010, subvencionar les 
següents obres a l’Ajuntament de Puigpunyent amb les quanties que a continuació es fan constar: 

“Millora de la pavimentació i drenatge del pluvials de varis carrers” 

Pressupost: 60.167,02 euros. 
Aportació Consell de Mallorca: 54.150,32 euros. 
Aportació Ajuntament: 6.016,70 euros. 

“Escoleta infantil municipal” 

Pressupost: 46.484,69 euros. 
Aportació Consell de Mallorca: 37.187,75 euros. 
Aportació Ajuntament: 9.296,94 euros. 

“Adaptació oficina de correus ” 

Pressupost: 17.557,40 euros. 
Aportació Consell de Mallorca: 14.045,92 euros. 
Aportació Ajuntament: 3.511,48 euros. 

“Entrada magatzem escola” 

Pressupost: 21.401,34 euros. 

Aportació Consell de Mallorca: 17.121,07 euros. 
Aportació Ajuntament: 4.280,27 euros. 

“Adequació entrada al poble” 

Pressupost:  53.064,07 euros. 
Aportació Consell de Mallorca: 47.757,66 euros. 
Aportació Ajuntament: 5.306,41 euros. 

 “Millores parc verd” 

Pressupost: 22.599,56 euros. 
Aportació Consell de Mallorca: 20.339,61 euros. 
Aportació Ajuntament: 2.259,95 euros.  

Mitjançant escrit del Batle de l’Ajuntament de Puigpunyent de data 31 d’octubre de 2011, es remet 
acord del Ple municipal de data 22 de juliol de 2011 en el qual s’acorda sol·licitar al Consell de 
Mallorca la substitució de la quantia assignada al projecte: “Adaptació oficina de correus” per cobrir 
despeses extres derivades de l’execució dels projectes: “Escoleta infantil municipal” i “Adequació 
entrada al poble”. 

Segons l’article 21.2 del vigent Reglament de Cooperació Municipal, els canvis de destí just es poden 
autoritzar per causes de força major, causes que no es donen en el present cas. Tampoc es pot autoritzar 
aquest canvi de destí perquè els crèdits resultants de l’obra que es dóna de baixa s’han d’emprar per a 
obres noves, no per a despeses extres d’obres ja incloses en el Pla d’obres i serveis. 

Per tot això, previ informe preceptiu de la Comissió Informativa General i de Comptes, el Conseller 
Executiu de Cooperació Local fa al Ple del Consell de Mallorca la següent proposta d' 

ACORD 

Denegar la sol·licitud de data 31 d’octubre de 2011 de l’Ajuntament de Puigpunyent de substitució de 
la quantia assignada al projecte: “Adaptació oficina de correus” per destinar-la a cobrir despeses extres 
derivades de l’execució de les obres: “Escoleta infantil municipal” i “Adequació entrada al poble”, atès 
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que segons l’article 21.2 del vigent Reglament de Cooperació Municipal solament es poden autoritzar 
els canvis de destí per causes de força major, i en aquest supòsit no es donen aquestes causes, i també 
perquè just es permet destinar els crèdits a obres noves, no a despeses extres de projectes ja inclosos en 
el Pla d’obres i serveis. 

Fiscalització 168/11 

 

El Sr. COLL (conseller executiu de Cooperació Local) inicia la seva intervenció. 

Recorda que es va retirar de l’ordre del dia de l’anterior Ple, a petició del Sr. Joan 
Ferrà. 

Posteriorment es varen reunir amb els tècnics del Consell Insular de Mallorca, amb el 
batle de Puigpunyent i amb el secretari. Fa avinent que ja ho havien fet abans, que no 
era la primera vegada, atès que la intenció és donar sortida i transparència a totes les 
gestions del seu departament.  

Explica que es va arribar a la conclusió que no era possible fer el canvi de destinació 
que se pretenia i molt menys un canvi d’obra per pagar despeses extra d’una obra 
anterior. Reitera que no és possible, perquè s’hauria d’haver fet un altre projecte i 
demanar-ho no com un extra, sinó com un canvi d’obra, que s’hagués pogut aprovar 
en cas d’haver-ho fet en el moment oportú.  

Per les raons expressades, diu que no queda altra solució que denegar la sol·licitud de 
l’Ajuntament de Puigpunyent.  

El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) intervé a continuació. 

Anuncia l’abstenció del seu Grup polític. Fa notar que és una abstenció positiva, però 
no volen votar en contra dels interessos d’un ajuntament que ha fet una petició al 
Consell Insular de Mallorca. 

Assenyala que era prou evident que el reglament no permetia acceptar la petició 
d’aquest ajuntament i per aquesta raó opina que no és adequat donar esperances a un 
ajuntament ni proposar-li que ho demani, perquè condueix a aquesta situació en què el 
Ple ha de resoldre una petició d’un ajuntament. Pensa que és més convenient explicar-
ho de forma clara des del primer moment i no donar falses esperances. Fer-ho d’altra 
forma és complicat i poc adequat. 

El Sr. FERRÀ (PSOE) intervé tot seguit. 

Diu que el seu Grup no comparteix les opinions que han manifestat el Sr. Coll ni el 
Sr. Font. Opina que no hi ha hagut voluntat suficient per trobar una solució a aquest 
problema atès que el cost és de 15.000€ aproximadament, una quantitat que no suposa 
gran esforç per al Consell Insular de Mallorca però sí que ho és per a un ajuntament 
com el de Puigpunyent. 

El reglament del POS contempla dues condicions com a motius principals per atendre 
aquestes peticions, les quals s’han complert, segons el parer del PSOE. Tot seguit, les 
explica. 

El primer supòsit és que es tracti d’una força major i es compleix perquè l’obra a la 
qual fa referència aquesta petició de canvi ja prové d’un altre canvi ocasionat per una 
altra força major, per la qual cosa se pot entendre que persisteix en el temps la 
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circumstància de força major, per raó de la qual no s’ha pogut donar compliment al 
reglament.  

Pel que fa al segon supòsit, que indica que hauria de ser un projecte diferent, per una 
obra diferent, comenta que és fàcilment considerable –atès que els tècnics redactors 
del projecte estaven disposats a certificar-ho– que corresponia a un altre projecte 
completament diferent que complementava una altra obra, que també tenia una 
subvenció del POS i que inicialment no es podia contemplar perquè era una obra de 
rehabilitació i s’havien trobat amb problemes i deficiències de les quals no s’existia 
constància al principi.  

Opina que, per aquesta raó, era molt fàcil argumentar que suposava fer una obra 
diferent, que en complementava una altra que ja tenia l’aprovació del POS.  

Per les raons que ha explicat, reitera que és clar que no hi ha hagut gaire voluntat ni la 
suficient diligència per tal d’atendre correctament aquesta petició.  

Finalment, retreu un cop més la manca de sensibilitat d’aquesta institució per atendre 
aquesta necessitat del municipi. 

A continuació diu que voldria fer una puntualització al punt anterior, referida al 
Reglament de Caça. Demana disculpes per fer-ho en aquest punt. 

Finalment fa notar, en relació a l’argument de la Sra. Soler sobre el fet que les 
al·legacions ja provenen de l’anterior legislatura, que la proposta que se presenta avui 
és estimar i desestimar al·legacions, raó per la qual és avui quan s’aprova, no venia 
aprovat.  

El Sr. COLL intervé tot seguit per tancar el debat. 

En primer lloc, respon al Sr. Font.  

En relació al retret que li ha fet per haver donat esperances a l’ajuntament per 
aconseguir la subvenció li diu que el cert és que si la subvenció la va aprovar el Ple, 
ara també correspon al Ple rebutjar-la si hi ha deficiències. 

En segon lloc, respon al Sr. Ferrà. 

Li diu que lamenta el vot negatiu del PSOE perquè és evident que pot dir el que 
vulgui en relació al sentit del seu vot però el que no pot dir és que hagi existit manca 
d’interès per part del Departament de Cooperació Local. Per aquesta raó, li resulta 
molt difícil acceptar aquest retret. 

El Sr. FONT intervé a continuació. 

Admet que, si existeix un escrit, és evident que el cas s’ha de presentar al Ple, sense 
cap dubte. Puntualitza que el que ell ha volgut dir és que s’hauria pogut evitar la 
presentació d’aquest escrit. 

La presidenta demana al Sr. Coll i al Sr. Ferrà si volen intervenir. Ambdós responen 
negativament. 

No hi ha més intervencions.  

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

 

PRIMER PUNT. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DEL REPRESENTANT DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA A LA COMISSIÓ TÈCNICA 
D’AVALUACIÓ DE CONEIXEMENTS DE CATALÀ 

Es dóna de la següent proposta de la presidenta: 

L’article 10 del Decret 6/2012, de 3 de febrer, d’avaluació i certificació de coneixements de llengua 
catalana (BOIB núm. 19, de 7 de febrer de 2012) crea la Comissió Tècnica d’Avaluació de 
Coneixements de Català i estableix els requisits que han de complir els membres. 

L’article 11 de l’esmentat Decret estableix la composició de la Comissió i regula que entre els vocals 
n’hi haurà un en representació del Consell Insular de Mallorca. 

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

1. Designar la Sra. Carme Bennàssar Ferragut, cap de secció del Servei d’Assessorament, representant 
del Consell Insular de Mallorca a la Comissió Tècnica d’Avaluació de Coneixements de Català. 

2. Notificar-ho a la persona interessada i a la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats. 

 

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

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

 

II) PART DE CONTROL 

 

PUNT 20. DECRETS I RESOLUCIONS A DONAR –NE COMPTE 

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

DECRETS DE 
PRESIDÈNCIA 

     

DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

29/12/11 COMPAREIXENÇA DAVANT SECCIÓ ENJUICIAMENT 
TRIB.COMPTES 

REINTEGRO POR 
ALCANCE A 129/11 

 

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

14/12/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.2 DE PALMA 

ACTUACIONS PA 568/2011  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

12/12/11 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.2 DE PALMA 

ACTUACIONS PO 216/2011  
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ASSESSORIA 
JURÍDICA 

12/12/11 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.2 DE PALMA 

ACTUACIONS PA 560/2011  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

13/12/11 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.8 
DE PALMA 

DILIGÈNCIES PRÈVIES 
4052/2011 

 

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

13/12/11 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.1 DE PALMA 

ACTUACIONS PO 289/11  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

05/01/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.8 
DE PALMA 

DILIGÈNCIES PRÈVIES 
4582/2011 

 

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

02/12/11 RECTIFICACIÓ 
DECRET 

DATA 16 DE NOVEMBRE DE 2011 ACTUACIONS PO 258/2011  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

01/12/11 INTERPOSICIÓ 
RECURS  

APEL.LAICÓ CONTRA SENTÈNCIA NÚM. 
468/11 DE 21 DE NOVEMBRE 

PO 93/2011  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

22/11/11 COMPAREIXENÇA DAVANT LA SALA 
CONT.ADMINISTRATIVA DEL TSJ ILLES 
BALEARS 

ACTUACIONS 437/2011  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

21/11/11 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ 
NÚM.10 DE PALMA 

DILIGÈNCIES 825/2011  

COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

13/12/11 AVOCAR 
COMPETÈNCIA 

PER SIGNAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ ENTRE LA CAIB I CIM 
PER INCORPORACIÓ CENTRAL 
EMERGÈNCIES DEL CIM AL SISTEMA 
INTEGRAL DE GESTIÓ 

PRESIDENTA  

COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

13/12/11 APROVACIÓ 
CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ  

ENTRE LA CAIB I EL CIM PER A LA 
INCORPORACIÓ DE LA CENTRAL 
EMERGÈNCIES DEL CIM AL SISTEMA 
INTEGRAL GESTIÓ EMERGÈNCIES 112 

  

CULTURA I 
PATRIMONI 

20/12/11 DENEGAR RECURS ALÇADA CONTRA SUSPENSIÓ 
OBRES SEGONS RESOLUCIÓ DE 8-6-11 
OBRA MOLÍ DEN CARRERES ES 
JONQUES PALMA 

M.A.B  

CULTURA I 
PATRIMONI 

01/12/11 INADMETRE PER EXTEMPORANI I SUBSIDIÀRIAMENT 
DENEGAR RECURS ALÇADA 

A.F.G I JM.P.H  

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/12/12 AMPLIACIÓ NÚMERO ANUALITATS DE LA DESPESA 
DE CONTRACTE RELATIU AL SERVEI DE 
TELECOMUNICACIONS DEL CIM, IMAS, 
IEHM 

  

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/12/12 REDISTRIBUCIÓ DESPESA DEL CONTRACTE RELATIU AL 
LLOGUER AMB MANTENIMENT DE 
VEHICLES PELS BOMBERS DE 
MALLORCA 

SA NOSTRA DE RENTING 
S.A 

 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/12/12 ANUL.LACIÓ  CRÈDIT DE DIVERSES OPERACIONS 
COMPTABLES EN FASE A I D DEL 
CONTRACTE DE LLOGUER AMB OPCIÓ 
DE COMPRA ( LEASING) DE DIVERSOS 
VEHICLES PELS BOMBERS DE 
MALLORCA LOT 1. 

SA NOSTRA DE RENTING 
S.A 
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HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/12/12 MODIFICACIÓ  CONTRACTES RELATIUS AL SERVEI DE 
RECOLLIDA SELECTIVA DE PAPER-
CARTRÓ, VIDRE I ENVASOS LLEUGERS  

  

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/12/11 APROVAR PRESSUPOST GENERAL PRORROGAT 
DEL CIM EXERCICI 2012 

  

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/12/11 INCLOURE NÓMINA MES DE GENER LES 
INDEMNITZACIONS PER DIETES I 
DESPLAÇAMENTS 

MEMBRES DE LA 
CORPORACIÓ 

17035,46 

MEDI AMBIENT 28/11/11 NOMENAMENT REPRESENTANT DEL CIM EN EL 
SUBCOMITÈ INFORMES AMBIENTALES 

JOSEP ANTONI AGUILÓ 
RIBAS 

 

PRESIDÈNCIA 12/12/11 DELEGACIÓ DE 
FUNCIONS 

ASSESSORAMENT JURÍDIC EN MATÈRIA 
DE DESENVOLUPAMENT DE 
POLÍTIQUES DE GÈNERE I 
RELACIONADES AMB LA DONA I LES 
POLÍTIQUES DE CONCILIACIÓ DE LA 
VIDA LABORAL I FAMILIAR 

  

PRESIDÈNCIA 29/12/11 APROVAR LA 
CONTRACTACIÓ 

OPERACIÓ DE PRÈSTEC BANCO SANTANDER 1750385,34 

SECRETARIA 
GENERAL 

12/12/11 APROVAR REGISTRE ENTITATS DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA 

ASS. UN BOT AL MOLINAR  

URBANISME I 
TERRITORI 

07/12/11 PRÒRROGA 
TERMINI EXECUCIÓ 

OBRES CORRESPONENTS AL 
MODIFICAT NÚM.1 DEL PROJECTE DE 
LA VARIANT DE SON SERVERA. 
EXP.2/2011 

  

 

 

RESOLUCIONS 
CONSELLERS 

     

DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

25/11/11 FINALITZACIÓ 
CONTRACTE 
LABORAL 

BAIXA MMG 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

25/11/11 FINALITZACIÓ 
CONTRACTE 
LABORAL 

BAIXA MTC 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

22/11/11 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

BAIXA RVC 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

29/11/11 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

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

ABM 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

17/11/11 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT/PRESA POSSESSIO AL 
LLOC TREBALL (ART 10.1.B I ART 15.2.B 
LLEI 3/2007 ) 

DRS 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

24/11/11 FINALITZACIÓ 
INTERINITAT 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL CMM 0 
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DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

24/11/11 FINALITZACIÓ 
INTERINITAT 

CESSAEMNT EN LLOC TREALL MPFA 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

15/11/11 EXCEDÈNCIA CESSAEMNT EN LLOC TREBALL 
(EXCEDENCIA VOLUNTARIA PER 
PRESTAR SERVEIS EN SECTOR  
PUBLIC) 

JLC 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

23/11/11 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL AFL 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

23/11/11 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL ARG 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

23/11/11 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL DPC 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

02/12/11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI FSM 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

02/12/11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI AHL 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

02/12/11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MPR 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

02/12/11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MPJJ 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

02/12/11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI CRV 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

02/12/11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MAGB 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

02/12/11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI ARP 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

02/12/11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JCR 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

02/12/11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI FJRL 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

02/12/11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI FJFF 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

02/12/11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECOENIXEMENT TRIENNI ACR 0 
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DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

02/12/11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JMPS 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

02/12/11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRINNI JTME 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

02/12/11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI CPV 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

02/12/11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JJP 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

02/12/11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JBAB 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

02/12/11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JSM 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

02/12/11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MERM 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

02/12/11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JRC 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

02/12/11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI RPT 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

02/12/11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI LSMT 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

02/12/11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MAC 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

02/12/11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MRPE 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

02/12/11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI  RSE 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

02/12/11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI PRM 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

02/12/11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI BLF 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

02/12/11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MAB 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

02/12/11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MPM 0 
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DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

22/11/11 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

JUBILACIO RVC 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

23/11/11 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

JUBILACIO AFL 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

23/11/11 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

JUBILACIO ARG 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

23/11/11 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

JUBILACIO DPC 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

07/12/11 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

AUTORITZACIO ASSISTENCIA 
JORNADES 

CCP 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

07/12/11 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

AUTORITZACIO ASSISTENCIA 
JORNADES 

CCP 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/11/11 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT A LA 
CORPORACIO 

0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

28/11/11 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

CONCESSIO PERMIS PEL NAIXEMENT 
FILL 

JGR 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

18/11/11 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

CONCESSIO PERMIS NAIXEMENT FILL ASR 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

29/11/11 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA PER ESCOLARITAT JGR 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

05/12/11 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA PER ESCOLARITAT PJRE 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

29/11/11 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT JGR 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

29/11/11 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA PER ESCOLARITAT EMB 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

25/11/11 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT CSS 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

28/11/11 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA  PJRE 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

28/11/11 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA LABORAL LBJ 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

23/11/11 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA  IAB 0 
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DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

07/12/11 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA JCR 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

18/11/11 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA  EMB 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

18/11/11 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA  MACC 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/11/11 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA LABORAL MCC 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

29/11/11 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

FINALITZACIO REDUCCIO JORNADA BAA 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

01/12/11 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT  

JCBV 34,33 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

29/11/11 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

MMBB 34,33 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

30/11/11 PERMÍS 
PATERNITAT 

CONCESSIO LLICENCIA PER 
PATERNITAT 

JMAN 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

01/12/11 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

AGE 68,67 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

24/11/11 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

GCC 34,33 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

24/11/11 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

JMPS 68,67 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

24/11/11 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

CML 34,33 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

24/11/11 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

CLM 34,33 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

16/11/11 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

MVR 68,67 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

16/11/11 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

JGHS 68,67 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

16/11/11 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

FGM 68,67 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

16/11/11 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

AMB 68,67 
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DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

28/11/11 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS AAR 589,95 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

28/11/11 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS MIMS 395,17 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

28/11/11 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS MCTA 470,44 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

28/11/11 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESUDIS MMMG 320,47 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

28/11/11 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS MMMG 622,73 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

28/11/11 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUIDIS JGBS 564,53 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

28/11/11 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS MCT 141,13 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

28/11/11 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS MGC 559,82 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

28/11/11 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS ASM 159,95 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

28/11/11 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS JFD 395,17 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

28/11/11 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS BBP 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

28/11/11 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS AMCB 112,9 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

28/11/11 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS ASB 681,73 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

28/11/11 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS GCM 564,53 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

28/11/11 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS JJC 244,62 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

28/11/11 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS PCC 655,51 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

18/11/11 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 54/92060/20111117 
DPT HISENDA I FUNCIO PUBLICA 

PERSONES FISIQUES I 
JURIDIQUES 

2520 
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DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

23/11/11 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 54/92060/20111123 
DPT HISENDA I FUNCIO PUBLICA 

PERSONES FISIQUES O 
JURIDIQUES 

6299,52 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

08/11/11 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES Q/2011/3770 
CORRESPONENT RECEPTES 
DISPENSADES PERSONAL CIM  
SETEMBRE 2011 DPT HISENDA I FUNCIO 
PUBLICA 

COL·LEGI OFICIAL 
FARMACEUTICS ILLES 
BALEARS 

4822,85 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

22/11/11 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 54/92060/20111122 
DPT HISENDA I FUNCIO PUBLICA 

PERSONES FISIQUES I 
JURIDIQUES 

2520 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

13/12/11 ALTRES RELACIO Q/2011/4064 PAGAMENT 
SANCIO (EXP 0033/11 ACTA 
17201100067200) 

DIRECCIO GENERAL 
TREBALL I SALUT 
LABORAL  

12500 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

25/11/11 ABONAMENT 
CURSOS 

GRATIFICACIO REALITZACIO CURS MRPE 120 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

25/11/11 ABONAMENT 
CURSOS 

GRATIFICACIO RELITZACIO CURS HMB 102 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

01/12/11 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

JUBILACIO PARCIAL  JLE 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

30/11/11 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA  SST 521,9 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

23/11/11 ABONAMENT 
CURSOS 

GRATIFICACIO RELITZACIO CURS CRS 1840 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/11/11 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO EN PART RESOLUCIÓ 
CONCESSIO BESTRETA 

GAM 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

23/11/11 PRORROGA 
INTERINITAT 

PRORROBGA PRESETACIO SERVEIS 
REGIM INTERINITAT PER EXECUCIO 
PROGRAMA TEMPORAL 

RPM 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/11/11 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO EN PART 
RESOLUCONCESSIO BESTRETA 

FJFF 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/11/11 ABONAMENT 
CURSOS 

GRATIFICACIO PER RELITZACIO CURS AFH 864 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

15/11/11 ALTRES ABONAMENT LIQUIDACIO VACANCES JCG 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

17/11/11 ALTRES ABONAMENT LIQUIDACIO VACANCES OJCG 0 
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DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

17/11/11 ALTRES ABONAMENT LIQUIDACIO VACANCES JN 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/11/11 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

CONCESSIO LLICENCIA ASSUMPTES 
PROPIS 

MMGS 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

28/11/11 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

ABONAMENT PREMI JUBILACIO 
INCAPACITAT PERMANENT 

ABM 2292,03 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

28/11/11 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

AJUDA ECONOMICA JUBILACIO 
FORÇOSA  

FRC 2292,03 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

01/12/11 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL 
LABORAL 

CONTRACTACI REGIM LABORAL 
OFICIAL CARRETERES 

JLE 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

29/11/11 ALTRES SOL·LICITUD PERMISOS RETRIBUÏTS  MJBR 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

28/11/11 APROVACIÓ 
NÒMINA 

APROVACIO NOMINA NOVEMBRE 2011 PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

3835518,77 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

30/11/11 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

AUTORITZACIO ERTENCIONS 
SINDICALS PRACTICADES NOVEMBRE 
2011 

PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

13/12/11 ALTRES RECONEIXEMENT CARACTER 
INDEFINITS RELACIN CONTRACTUAL 
AMB CIM DEL PERSONAL REFUGIS  
DPT MEDI AMBIENT DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

09/12/11 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

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

JAAB 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

14/12/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

NOMENAMENT I/O PRESSA POSSESSIO 
AL LLOC DE TREBALL ( ART 82 LLEI 
3/2007 DE 27 MARÇ) 

MMBM 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

14/12/11 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

MBBL 68,67 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

13/12/11 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

JDM 68,67 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

07/12/11 ABONAMENT 
CURSOS 

GRATIFICACIO PER REALIZACIÓ CURS GLPM 2115 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

15/12/11 ABONAMENT 
CURSOS 

GRATIFICACIO PER REALIZACIÓ CURS CCT 1440 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

07/12/11 PRORROGA 
INTERINITAT 

PRORROGA PRESTACIO SERVEIS EN 
REGIM INTERINITAT PER EXECUCIÓ 
PROGRAMA TEMPORAL 

MPMM 0 
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DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

09/12/11 PRORROGA 
INTERINITAT 

PRORROGA PRESTACIO SERVEIS EN 
REGIM INTERINITAT PER EXECUCIÓ 
PROGRAMA TEMPORAL 

JML 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

09/12/11 PRORROGA 
INTERINITAT 

PRORROGA PRESTACIO SERVEIS EN 
REGIM INTERINITAT PER EXECUCIÓ 
PROGRAMA TEMPORAL 

GGN 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

09/12/11 PRORROGA 
INTERINITAT 

PRORROGA PRESTACIO SERVEIS EN 
REGIM INTERINITAT PER EXECUCIÓ 
PROGRAMA TEMPORAL 

NBA 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

09/12/11 PRORROGA 
INTERINITAT 

PRORROGA PRESTACIO SERVEIS EN 
REGIM INTERINITAT PER EXECUCIÓ 
PROGRAMA TEMPORAL 

MANG 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

09/12/11 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT JFO 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

13/12/11 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT CVL 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

14/12/11 PERMÍS 
PATERNITAT 

CONCESSIO PERMIS NAIXEMENT JMA 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

09/12/11 PERMÍS 
PATERNITAT 

CONCESSIO PERMIS NAIXEMENT JFO 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

09/12/11 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

CONCESSIO LLICENCIA ASSUMPTES 
PROPIS 

FMG 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

14/12/11 ALTRES RENUNCIA REDUCCIO JORNADA PER 
CURA FILLS 

GCC 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

09/12/11 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA CRS 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

09/12/11 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA JFO 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

12/12/11 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO HORNADA  IMMB 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

13/12/11 ALTRES RECONEIXEMENT CARACTER INDEFINIT 
RELACIO CONTRACTUAL AMB EL CIM 
AMB TREBALLADOR DPT  
VICEPRESIDENCIA, CULTURA, 
PATRIMONI I ESPORTS DEL CIM 

MSL 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

13/12/11 ALTRES RECONEIXEMENT CARACTER INDEFINIT 
RELACIO CONTRACTUAL AMB EL CIM 
AMB TREBALLADOR DPT  
VICEPRESIDENCIA, CULTURA, 
PATRIMONI I ESPORTS DEL CIM 

AGE 0 
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DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

13/12/11 ALTRES RECONEIXEMENT CARACTER INDEFINIT 
RELACIO CONTRACTUAL AMB EL CIM 
AMB TREBALLADOR DPT  
VICEPRESIDENCIA, CULTURA, 
PATRIMONI I ESPORTS DEL CIM 

DAAC 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

13/12/11 ALTRES RECONEIXEMENT CARACTER INDEFINIT 
RELACIO CONTRACTUAL AMB EL CIM 
AMB TREBALLADOR DPT  
VICEPRESIDENCIA, CULTURA, 
PATRIMONI I ESPORTS DEL CIM 

REFV 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

13/12/11 ALTRES RECONEIXEMENT CARACTER INDEFINIT 
RELACIO CONTRACTUAL AMB EL CIM 
AMB TREBALLADOR DPT  
MEDI AMBIENT DEL CIM 

FJVF 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

13/12/11 ALTRES RECONEIXEMENT CARACTER INDEFINIT 
RELACIO CONTRACTUAL AMB EL CIM 
AMB TREBALLADOR DPT  
MEDI AMBIENT DEL CIM 

MMRL 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

13/12/11 ALTRES RECONEIXEMENT CARACTER INDEFINIT 
RELACIO CONTRACTUAL AMB EL CIM 
AMB TREBALLADOR DPT  
MEDI AMBIENT DEL CIM 

CANB 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

13/12/11 ALTRES RECONEIXEMENT CARACTER INDEFINIT 
RELACIO CONTRACTUAL AMB EL CIM 
AMB TREBALLADOR DPT  
MEDI AMBIENT DEL CIM 

ANS 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

13/12/11 ALTRES RECONEIXEMENT CARACTER INDEFINIT 
RELACIO CONTRACTUAL AMB EL CIM 
AMB TREBALLADOR DPT  
VICEPRESIDENCIA, CULTURA, 
PATRIMONI I ESPORTS DEL CIM 

AGDA 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

13/12/11 ALTRES RECONEIXEMENT CARACTER INDEFINIT 
RELACIO CONTRACTUAL AMB EL CIM 
AMB TREBALLADOR DPT  
MEDI AMBIENT DEL CIM 

AGA 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

13/12/11 ALTRES RECONEIXEMENT CARACTER INDEFINIT 
RELACIO CONTRACTUAL AMB EL CIM 
AMB TREBALLADOR DPT  
MEDI AMBIENT DEL CIM 

MCM 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

13/12/11 ALTRES RECONEIXEMENT CARACTER INDEFINIT 
RELACIO CONTRACTUAL AMB EL CIM 
AMB TREBALLADOR DPT  
MEDI AMBIENT  DEL CIM 

MCER 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

13/12/11 ALTRES RECONEIXEMENT CARACTER INDEFINIT 
RELACIO CONTRACTUAL AMB EL CIM 
AMB TREBALLADOR DPT  
MEDI AMBIENT DEL CIM 

RPCN 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

13/12/11 ALTRES RECONEIXEMENT CARACER INDEFINIT 
RELACIO CONTRACTUAL AMB EL CIM 
AMB TREBALLADOR DEL   
CIM 

JMBG 0 
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DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

20/12/11 ALTRES CONCESSIO PERMIS RETRIBUIT PER 
CARREC ELECTIU 

JLE 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

20/12/11 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

CONCESSIO BESTRETA MJEG 1649,36 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

20/12/11 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

CONCESSIO BESTRETA  JMEG 2262,72 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

12/12/11 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

RHRM 34,33 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

12/12/11 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT  

JFV 34,33 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

20/12/11 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO EN PART RESOLUCIO 
ABONAMENT HORES EXTRES 

PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

15/12/11 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

CONCESSIO LLICENCIA PATERNITAT FLA 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

12/12/11 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

CONCESSIO LLICENCIA PATERNITAT MVR 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

16/12/11 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

INCLUSIO NOMINA AJUDES PROTESIS PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

4300,8 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

15/12/11 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO PROTESIS MPA 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

15/12/11 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO PROTESIS  NAQ 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

23/12/11 DOTACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 
PLACES 

DOTACIO PRESSUPOSTARIA PLAÇA  DEPARTAMENT HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

23/12/11 DOTACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 
PLACES 

DOTACIO PRESSUPOSTARIA PLAÇA DEPARTAMENT HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

19/12/11 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES Q/2011/4146 COL·LEGI OFICIAL 
FARMACEUTICS ILLES 
BALEARS 

3659,05 
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DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES Q/2011/4197 COL·LEGI OFICIAL 
FARMACEUTICS ILLES 
BALEARS 

3895,29 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

19/12/11 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 54/92060/20111222 PERSONES FISIQUES O 
JURIDIQUES 

3236 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

20/12/11 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 54/92060/20111224 PERSONES FISIQUES O 
JURIDIQUES 

2480 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES 54/92060/20111226 ACTIVA FORMACION 
DESARROLLO 
PROFESIONAL SL 

5820 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

19/12/11 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 54/92060/20111218 CSI-CSIF UA 1640 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

19/12/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES 54/92060/20111217 JPB 5292 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

20/12/11 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 54/92060/20111221 PERSONES FISIQUES I 
JURIDIQUES 

2366,93 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

19/12/11 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 54/92060/20111216 VIAJES CAMPANARIO SA 99,2 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

07/12/11 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 54/92060/20111205 PERSONES FISIQUES I 
JURIDIQUES 

5772 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

16/12/11 APROVACIÓ 
NÒMINA 

APROVACIO NOMINA DESEMBRE 2011 PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

5052089,06 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

02/12/11 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

RETENCIONS JUDICIALS I 
ADMINISTRATIVES APLICADES 
PERSONAL CIM DINS NOMINA 
NOVEMBRE  
2011 

PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

29/12/11 PRORROGA 
INTERINITAT 

PRORROGA PRESTACIO SERVEIS EN 
REGIM INTERINITAT PER EXECUCIO 
PROGRMA TEMPORAL 

NCP 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

22/12/11 FINALITZACIÓ 
INTERINITAT 

FINALITZACIO NOMENAMENT 
PERSONAL INTERI VINCULAT 
PROGRAMA BIBLIOTECA ELECTRONICA 
I  
GESTIO CULTURAL 2.0 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO RESOLUCIO 
RECONEIXEMENT CARACTER INDEFINIT 
RELACIO CONTRACTUAL AMB  
CIM DPT VICEPRESIDENCIA CULTURA, 
PATRIMONI I ESPORTS DATA 13 
DESEMBRE 2011 

AGE 0 



 94

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO RESOLUCIO 
RECONEIXEMENT CARACTER INDEFINIT 
RELACIO CONTRACTUAL AMB  
CIM DPT MEDI AMBIENT DATA 13 
DESEMBRE 2011 

AGDA 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO RESOLUCIO 
RECONEIXEMENT CARACTER INDEFINIT 
RELACIO CONTRACTUAL AMB  
CIM DPT MEDI AMBIENT DATA 13 
DESEMBRE 2011 

AGA 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO RESOLUCIO 
RECONEIXEMENT CARACTER INDEFINIT 
RELACIO CONTRACTUAL AMB  
CIM DPT VICEPRESIDENCIA CULTURA, 
PATRIMONI I ESPORTS DATA 13 
DESEMBRE 2011 

REFV 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO RESOLUCIO 
RECONEIXEMENT CARACTER INDEFINIT 
RELACIO CONTRACTUAL AMB  
CIM DPT MEDI AMBIENT DATA 13 
DESEMBRE 2011 

MCER 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO RESOLUCIO 
RECONEIXEMENT CARACTER INDEFINIT 
RELACIO CONTRACTUAL AMB  
CIM DPT MEDI AMBIENT DATA 13 
DESEMBRE 2011 

MCM 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO RESOLUCIO 
RECONEIXEMENT CARACTER INDEFINIT 
RELACIO CONTRACTUAL AMB  
CIM DPT MEDI AMBIENT DATA 13 
DESEMBRE 2011 

RPCM 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO RESOLUCIO 
RECONEIXEMENT CARACTER INDEFINIT 
RELACIO CONTRACTUAL AMB  
CIM DPT VICEPRESIDENCIA CULTURA, 
PATRIMONI I ESPORTS DATA 13 
DESEMBRE 2011 

AAC 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO RESOLUCIO 
RECONEIXEMENT CARACTER INDEFINIT 
RELACIO CONTRACTUAL AMB  
CIM DPT VICEPRESIDENCIA CULTURA, 
PATRIMONI I ESPORTS DATA 13 
DESEMBRE 2011 

MSL 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO RESOLUCIO 
RECONEIXEMENT CARACTER INDEFINIT 
RELACIO CONTRACTUAL AMB  
CIM DPT MEDI AMBIENT DATA 13 
DESEMBRE 2011 

ANS 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO RESOLUCIO 
RECONEIXEMENT CARACTER INDEFINIT 
RELACIO CONTRACTUAL AMB  
CIM DPT MEDI AMBIENT DATA 13 
DESEMBRE 2011 

ANB 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO RESOLUCIO 
RECONEIXEMENT CARACTER INDEFINIT 
RELACIO CONTRACTUAL AMB  
CIM DPT MEDI AMBIENT DATA 13 
DESEMBRE 2011 

MMRL 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO RESOLUCIO 
RECONEIXEMENT CARACTER INDEFINIT 
RELACIO CONTRACTUAL AMB  
CIM DPT MEDI AMBIENT DATA 13 
DESEMBRE 2011 

FJVF 0 
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DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

02/01/12 ALTRES NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO 
AL LLOC TREEBALL(ART 10.1.B LLEI 
7/2007 I ART 15.2.B LLEI  
3/2007) 

MLV 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

29/12/11 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL GPM 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

29/12/11 REINCORPORACIÓ 
LLOC DE TREBALL 

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

TMD 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PERSSA POSSESSIO AL 
LLOC TREBALL EFECTUATS MATEIXA 
AUTORITAT 

PVC 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS PVC 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

29/12/11 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

JUBILACIO GPM 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

29/12/11 ALTRES ABONAMENT LIQUIDACIO VACANCES MMF 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

04/01/12 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA JFGN 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

29/12/11 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA PSA 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

29/12/11 ALTRES FINALITZACIO PERMIS ADOPCIO 
INTERNACIONAL 

CBF 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

29/12/11 ALTRES FINALITZACIO PERMIS ADOPCIO 
INTERNACIONAL 

JMCM 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

29/12/11 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT PSA 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

29/12/11 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT CBF 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

29/12/11 PERMÍS 
PATERNITAT 

CONCESSIO PERMIA NAIXEMENT 
FILL/FILLA 

PSA 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

29/12/11 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

CONCESSIO LLICENCIA PER 
PATERNITAT 

RMV 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

29/12/11 ALTRES CONCESSIO PERMIS PER ADOPCIO 
FILL/FILLA 

JMCM 0 
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DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

23/12/11 ALTRES INCLUSIO A NOMINA DESPESES 
DERIVADES TRAMITACIO PRORROGA 
CONDUIR VEHICLES 

MDB 79,4 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

23/12/11 ALTRES INCLUSO NOMINA DESPESES 
DERIVADES TRAMITACIO PRORROGA 
CONDUIR VEHICLES 

GBP 79,4 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

23/12/11 ALTRES INCLUISO NOMINA DESPESES 
DERIVADES TRAMITACIO PRORROGA 
CONDUIR VEHICLES 

JABT 79,4 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

23/12/11 ALTRES INCLUSIO NOMINA DESPESES 
DERIVADES TRAMITACIO PRORROGA 
CONDUIR VEHICLES  

JRCD 79,4 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

23/12/11 ALTRES INCLUSIO NOMINA DESPESES 
DERIVADES TRAMITACIO PRORROGA 
CONDUIR VEHICLES  

MBM 79,4 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

29/12/11 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

GRATIFICACIO REALITZACIO CURS CCP 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

29/12/11 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

MGRS 34,33 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

29/12/11 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

ABM 34,33 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

05/01/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

ELA 34,33 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

05/01/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

MDG 34,33 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

05/01/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

MMBM 34,33 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 ALTRES BAIXA MDCMD 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 ENCOMANDA 
FUNCIONS 

INCORPORACIO LLOC TREBALL O 
PLAÇA (ART 10 CONVENI COL·LECTIU 
PERSONAL LABORAL  
CONSELL) 

MDCMD 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

22/12/11 FINALITZACIÓ 
INTERINITAT 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL JCP 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

22/12/11 FINALITZACIÓ 
INTERINITAT 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL MMNC 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

23/12/11 FINALITZACIÓ 
INTERINITAT 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL FCS 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO AL 
LLC DE TREBALL EFECTUATS PER 
MATEIXA AUTORITAT 

LSM 0 
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DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO AL 
LLC DE TREBALL EFECTUATS PER 
MATEIXA AUTORITAT 

AGG 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO AL 
LLC DE TREBALL EFECTUATS PER 
MATEIXA AUTORITAT 

LVT 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO AL 
LLC DE TREBALL EFECTUATS PER 
MATEIXA AUTORITAT 

JMSV 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO AL 
LLC DE TREBALL EFECTUATS PER 
MATEIXA AUTORITAT 

DBS 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO AL 
LLC DE TREBALL EFECTUATS PER 
MATEIXA AUTORITAT 

BLL 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO AL 
LLC DE TREBALL EFECTUATS PER 
MATEIXA AUTORITAT 

JGHS 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO AL 
LLC DE TREBALL EFECTUATS PER 
MATEIXA AUTORITAT 

CJRP 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO AL 
LLC DE TREBALL EFECTUATS PER 
MATEIXA AUTORITAT 

JPV 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO AL 
LLC DE TREBALL EFECTUATS PER 
MATEIXA AUTORITAT 

ECS 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO AL 
LLC DE TREBALL EFECTUATS PER 
MATEIXA AUTORITAT 

PBA 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO AL 
LLC DE TREBALL EFECTUATS PER 
MATEIXA AUTORITAT 

MCA 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO AL 
LLC DE TREBALL EFECTUATS PER 
MATEIXA AUTORITAT 

CNF 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO AL 
LLC DE TREBALL EFECTUATS PER 
MATEIXA AUTORITAT 

RRV 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO AL 
LLC DE TREBALL EFECTUATS PER 
MATEIXA AUTORITAT 

JGP 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO AL 
LLC DE TREBALL EFECTUATS PER 
MATEIXA AUTORITAT 

ARL 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO AL 
LLC DE TREBALL EFECTUATS PER 
MATEIXA AUTORITAT 

JAF 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO AL 
LLC DE TREBALL EFECTUATS PER 
MATEIXA AUTORITAT 

ECS 0 
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DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO AL 
LLC DE TREBALL EFECTUATS PER 
MATEIXA AUTORITAT 

JLMV 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO AL 
LLC DE TREBALL EFECTUATS PER 
MATEIXA AUTORITAT 

JRD 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO AL 
LLC DE TREBALL EFECTUATS PER 
MATEIXA AUTORITAT 

AGL 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO AL 
LLC DE TREBALL EFECTUATS PER 
MATEIXA AUTORITAT 

FMGL 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO AL 
LLC DE TREBALL EFECTUATS PER 
MATEIXA AUTORITAT 

JABR 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO AL 
LLC DE TREBALL EFECTUATS PER 
MATEIXA AUTORITAT 

MAMB 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO AL 
LLC DE TREBALL EFECTUATS PER 
MATEIXA AUTORITAT 

MBB 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

20/12/11 REDISTRIBUCIÓ 
EFECTIUS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO AL 
LLC DE TREBALL EFECTUATS PER 
MATEIXA AUTORITAT 

MMB 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS CJRP 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS JPV 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS ECS 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS PBA 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS MCA 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS CNF 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS RRV 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS JGP 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS MBB 0 
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DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS ARL 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS JAF 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS ECS 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS JLMV 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS FMGL 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS JABR 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS MAMB 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS AGL 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS JRD 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS LSM 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS AGG 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS LVT 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS JMSV 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS DBS 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS BLL 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS JGHS 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

16/12/11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TEMPS SERVEIS 
EFECTES COMPUT TRIENNIS 

PJRE 0 
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DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

16/12/11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TEMPS SERVEIS 
EFECTES COMPUT TRIENNIS 

CCL 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

16/12/11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TEMPS SERVEIS 
EFECTES COMPUT TRENNIS 

BRP 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

16/12/11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TEMPS SERVEIS 
EFECTES COMPUT TRENNI 

MMBB 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

19/12/11 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TEMPS SERVEIS 
EFECTES COMPUT TRIENNIS 

MPFAS 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

02/01/12 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO AL 
LLOC TREBALL EFECTUATS PER 
MATEIXA AUTORITAT 

GMF 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

02/01/12 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO AL 
LLOC TREBALL EFECTUATS PER 
MATEIXA AUTORITAT 

LOB 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

02/01/12 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO AL 
LLOC TREBALL EFECTUATS PER 
MATEIXA AUTORITAT 

FJCB 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

02/01/12 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO AL 
LLOC TREBALL EFECTUATS PER 
MATEIXA AUTORITAT 

TMD 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

02/01/12 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO AL 
LLOC TREBALL EFECTUATS PER 
MATEIXA AUTORITAT 

FMS 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

02/01/12 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO AL 
LLOC TREBALL EFECTUATS PER 
MATEIXA AUTORITAT 

JLFL 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

02/01/12 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO AL 
LLOC TREBALL EFECTUATS PER 
MATEIXA AUTORITAT 

TMF 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

02/01/12 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO AL 
LLOC TREBALL EFECTUATS PER 
MATEIXA AUTORITAT 

FJRL 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO AL 
LLOC TREBALL EFECTUATS PER 
MATEIXA AUTORITAT 

GAM 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

02/01/12 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS GMF 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

02/01/12 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO AL 
LLOC TREBALL EFECTUATS PER 
MATEIXA AUTORITAT 

JLFL 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

02/01/12 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS FJRL 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

02/01/12 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS TMF 0 
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DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

02/01/12 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS LOB 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

02/01/12 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS FMS 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

02/01/12 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS TMD 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

02/01/12 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS FJCB 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/12/11 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS GAM 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

09/01/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI ASD 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

09/01/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI BMA 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

09/01/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI BMA 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

09/01/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JLUM 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

09/01/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI DFM 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

09/01/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI DGG 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

09/01/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MBB 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

09/01/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MMNM 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

09/01/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI PAF 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

09/01/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI SAM 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

09/01/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI LFC 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

09/01/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MMET 0 
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DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

09/01/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI RAG 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

09/01/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI GCF 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

09/01/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JABB 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

09/01/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MMPC 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

09/01/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MIMT 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

09/01/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MCCP 0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

09/01/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JAG 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/11/11 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2011/3947 RELATIVES  
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUGI CAN BOI 

ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL,  

602,58 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/11/11 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2011/3966 RELATIVES  
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUGI PONT ROMÀ 

ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL 

256,54 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/11/11 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2011/3936 RELATIVES  
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
TALLER OCUPACIÓ 

LA HERRAMIENTA 
BALEAR, S.A. 

2412,81 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/11/11 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2011/3963 RELATIVES  
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUGI CAN BOI 

RELACIÓ Q/2011/3963 1819,05 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/11/11 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2011/3948 RELATIVES  
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUGI MULETA 

REPSOL BUTANO, S.A. 726,31 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/11/11 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2011/3961 RELATIVES  
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUGI CAN BOI 

FONTANA 
INSTALACIONES, S.L. 

2507,22 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/11/11 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2011/3971 RELATIVES  
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUGI MULETA 

FONTANA 
INSTALACIONES, S.L. 

1930,4 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/11/11 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2011/3959 RELATIVES  
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUGI SON AMER 

RELACIÓ Q/2011/3959 4899,45 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/11/11 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2011/3984 RELATIVES  
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUGI TOSSALS VERDS 

FONTANA 
INSTALACIONES, S.L. 

3465,94 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/12/11 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2011/4075 RELATIVES  
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
ACT. PROT. MEDI AMBIENT 

RELACIÓ Q/2011/4075 3005,44 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/12/11 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2011/34097 RELATIVES  
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUGI TALLER OCUPACIÓ 

ALMACENES RULLAN, S.A. 78,81 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/11/11 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2011/3979 RELATIVES  
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUGI TOSSALS VERDS 

RELACIÓ Q/2011/3979 8389,35 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/12/11 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2011/4154 RELATIVES  
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUGI SON AMER 

RELACIÓ Q/2011/4154 225,87 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/11/11 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2011/3975 RELATIVES  
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUGI MULETA 

RELACIÓ Q/2011/3975 5210,08 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/12/11 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2011/4152 RELATIVES  
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUGI CAN BOI 

RELACIÓ Q/2011/4152 1390,74 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/12/11 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2011/4123 RELATIVES  
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUGI MULETA 

RELACIÓ Q/2011/4123 782,72 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/12/11 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2011/4151 RELATIVES  
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUGI MULETA 

RELACIÓ Q/2011/4151 390,22 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/12/11 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2011/4105 RELATIVES  
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUGI TOSSALS VERDS 

RELACIÓ Q/2011/4105 1370,8 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

20/12/11 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2011/4175 RELATIVES  
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUGI TOSSALS VERDS 

FCOMO 2003, S.L. 944,89 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

20/12/11 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2011/4176 RELATIVES  
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUGI SON AMER 

FCOMO 2003, S.L. 1060,44 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

20/12/11 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2011/4181 RELATIVES  
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUGI TOSSALS VERDS 

REPSOL BUTANO, S.A. 213,01 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

20/12/11 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2011/4181 RELATIVES  
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUGI TOSSALS VERDS 

REPSOL BUTANO, S.L. 213,01 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/12/11 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2011/4103 RELATIVES  
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUGI MULETA 

RELACIÓ Q/2011/4103 770,87 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/12/11 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2011/4101 RELATIVES  
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUGI SON AMER 

RELACIÓ Q/2011/4101 1778,68 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/12/11 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2011/4102 RELATIVES  
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUGI SON AMER 

REPSOL BUTANO, S.A. 627,31 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/12/11 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2011/4150 RELATIVES  
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUGI TOSSALS VERDS 

RELACIÓ Q/2011/4150 1071,7 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/12/11 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2011/4104 RELATIVES  
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUGI PONT ROMA 

DE SALABERT E HIJOS 32,69 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/12/11 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2011/4125 RELATIVES  
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUGI CAN BOI 

RELACIÓ Q/2011/4125 1166,13 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/11/11 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2011/4122 RELATIVES  
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUGI SON AMER 

PANRICO, S.A.U. 33,93 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/12/11 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2011/4121 RELATIVES  
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUGI TOSSALS VERDS 

G.C.P. 1113,75 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/12/11 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2011/4107 RELATIVES  
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUGI CAN BOI 

RELACIÓ Q/2011/4107 677 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/12/11 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2011/4120 RELATIVES  
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUGI TOSSALS VERDS 

RELACIÓ Q/2011/4120 410,74 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/12/11 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2011/4108 RELATIVES  
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUGI CAN BOI 

REPSOL BUTANO, S.A. 28,65 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/10/11 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2011/3647 4388,19 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/11/11 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIO Q/2011/3956 115,33 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/12/11 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES FERRETERIA PRADOS, 
C.B. 

39,13 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/12/11 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES FERRETERIA PRADOS, 
C.B. 

39,13 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/12/11 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2011/4111 1035,59 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/12/11 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES COMPAÑIA 
CONCESIONARIA DEL 
TUNEL DE SOLLER, S.A. 

465,4 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/12/11 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES SERVITEC BALEAR, S.L. 82,6 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/01/11 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2011/4109 2223,92 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/12/11 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES KAIROS AGENDAS, S.L. 2812,73 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/12/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2011/4156 3566,05 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/12/11 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

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

840,22 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/12/11 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2011/4148 2023,19 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/12/11 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES BUADES PUJOL, S.L. 4660,95 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/12/11 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2011/4149 290,53 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/12/11 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2011/4106 2170,66 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/12/11 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2011/4147 1151,74 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/11/11 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES CAMBER MARINA, S.L. 914,76 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/12/11 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2011/4110 3498,18 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

20/12/11 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES COMERCIAL RIBAS, S.L. 1132,86 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/11/11 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2011/3839 4672,99 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/12/11 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2011/4112 8631,48 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/12/11 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES DAPP PUBLICACIONES 
JURIDICAS, S.L. 

113,26 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18/11/11 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ RESOLUCIÓ J.S.S. 58,65 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/11/11 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

CORRECCIÓ RESOLUCIÓ AJUNTAMENT ESCORCA 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

02/12/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ AJUNTAMENT INCA 23323 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/12/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ AJUNTAMENT MANACOR 4910,8 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/12/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ AJUNTAMENT FELANITX 1946,17 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/12/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ JARDI BOTÀNIC SOLLER 63000 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/12/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ AJUNTAMENT POLLENÇA 17908,96 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/12/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ INSTITUT FORMACIÓ 
RAMON SERRA-ESCOLA 
ESPLAI 

6750 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/12/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ MANCOMUNITAT DES 
RAIGUER 

10043,15 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/12/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ MANCOMUNITAT DES PLA 3551,61 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/12/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ AJUNTAMENT MURO 2060,09 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/12/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ AJUNTAMENT ST. 
LLORENÇ 

5125,68 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/12/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ AJUNTAMENT INCA 6360,74 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/12/11 ALTRES AUTORITZACIÓ DE CANVI TITULAR DIES 
HÀBILS CAÇA SENSE MODIFICACIÓ 
PRESSIÓ 

X.S.R. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/12/11 ALTRES APROVACIÓ PLA TÈCNIC CAÇA RÈGIM 
GENERAL VEDAT PM-11833 

MORTITX, S.A. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

20/12/11 ALTRES APROVACIÓ PLA TÈCNIC CAÇA RÈGIM 
GENERAL VEDAT PM-10151 

J.D.S. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/12/11 ALTRES APROVACIÓ PLA TÈCNIC CAÇA RÈGIM 
GENERAL VEDAT PM-12133 

B.V.O 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/12/11 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-11036 J.B.R. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

02/12/11 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-11190 SOCIETAT CAÇADORS 
ALCUDIA 

0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/12/11 ALTRES CREACIÓ REFUGI FAUNA FINCA CAN 
VAQUETA 

J.B.N. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/12/11 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM- 10756 SOCIETAT CAÇADORS 
MONTUÏRI 

0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ ENDESA ENERGIA S.A. 
UNIPERSONAL 

808,12 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

20/12/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ CATALINA RIERA MONJO 1968,79 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

20/12/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ C.R.M. 1140,14 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

20/12/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ C.R.M. 6275,19 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/12/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ OFICINAS GRANDES DE 
BALEARES, S.L.U. 

4248 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/12/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ M.M.M. 15000 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/12/11 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2011/254 

1543,37 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/12/11 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2011/249 

60,36 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

01/12/11 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2011/243 

2500 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

09/12/11 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2011/245 

330,39 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/12/11 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2011/244 

645,13 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

01/12/11 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0161/11 

M.M.S. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

01/12/11 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0167/11 

J.LL.A. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

01/12/11 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0205/11 

F.M.A.P. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

01/12/11 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0203/11 

F.J.P.L. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/11/11 ALTRES RESOLUCIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0254/11 

F.G.C. 478,03 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/12/11 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0200/11 

J.A.S.R. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/12/11 ALTRES RESOLUCIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0235/11 

T.S.V. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/12/11 ALTRES RESOLUCIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0250/11 

A.S.G. 105,05 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/12/11 ALTRES RESOLUCIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0275/11 

J.M.S.M. 303 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/12/11 ALTRES RESOLUCIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0261/11 

P.M.I. 902 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

20/12/11 ALTRES RESOLUCIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0276/11 

J.C.H.T. 202 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

20/12/11 ALTRES RESOLUCIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0223/11 

B.B.C. 1080,5 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/12/11 ALTRES RESOLUCIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0208/11 

S.T.D.C. 466,02 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/12/11 ALTRES RESOLUCIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0228/11 

C.S.P. 1440,13 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/12/11 ALTRES FI PROCEDIMENT SANCIONADOR PER 
RECONEIXEMENT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT  
SANCIÓ 

J.M.C. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/12/11 ALTRES FI PROCEDIMENT SANCIONADOR PER 
RECONEIXEMENT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT  
SANCIÓ 

J.A.C. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/12/11 ALTRES FI PROCEDIMENT SANCIONADOR PER 
RECONEIXEMENT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT  
SANCIÓ 

M.S.R. 202 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/12/11 ALTRES FI PROCEDIMENT SANCIONADOR PER 
RECONEIXEMENT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT  
SANCIÓ 

J.A.C 120,1 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/12/11 ALTRES FI PROCEDIMENT SANCIONADOR PER 
RECONEIXEMENT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT  
SANCIÓ 

N.M.E 202 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/12/11 ALTRES FI PROCEDIMENT SANCIONADOR PER 
RECONEIXEMENT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT  
SANCIÓ 

A.F.M. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/12/11 ALTRES FI PROCEDIMENT SANCIONADOR PER 
RECONEIXEMENT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT  
SANCIÓ 

J.J.R.H. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/12/11 ALTRES FI PROCEDIMENT SANCIONADOR PER 
RECONEIXEMENT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT  
SANCIÓ 

L.F.M 511 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/12/11 ALTRES FI PROCEDIMENT SANCIONADOR PER 
RECONEIXEMENT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT  
SANCIÓ 

J.R.M. 63,01 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/12/11 ALTRES FI PROCEDIMENT SANCIONADOR PER 
RECONEIXEMENT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT  
SANCIÓ 

A.S.R. 69,01 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/12/11 ALTRES FI PROCEDIMENT SANCIONADOR PER 
RECONEIXEMENT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT  
SANCIÓ 

V.C.U. 375,02 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/12/11 ALTRES FI PROCEDIMENT SANCIONADOR PER 
RECONEIXEMENT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT  
SANCIÓ 

C.L.C. 60 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

05/12/11 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES FOTO LEVANTE S.L 1967,49 
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DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

09/12/11 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES M.R.S 2119,16 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

01/12/11 MODIFICACIÓ 
IMPORT CAIXA 
FITXA 

TRASLLAT DE JUSTIFICACIO DE LA 
BSTRETA DE CAIXA FIXA 

J/2011/242 424,09 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

24/11/11 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES P.A.G 873,6 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

24/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

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

FUEIB 60000 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

02/12/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIO AMB 
ELS GRUPS POLITICS AMB 
REPRESENTACIO EN EL CONSELL DE  
MALLORCA DESESEMBRE 2011 

GRUPS POLITICS 16933,56 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

22/11/11 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES J.B.C 626,25 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

22/11/11 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES J.B.C 3068 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

28/11/11 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ABONAMENT DE LA FACTURA 
CORRESPONENT AL CONTRACTE 
RELATIU AL SUBMINISTRAMENT I  
HOMOLOGACIO DELS DIFERENTS 
EQUIPS INFORMÀTICS DEL CIM 

VISUALES E 
INFORMÀTICA,SERVICIOS 
Y SUMINISTROS S.L 

4336,5 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

23/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RESOLUCIÓ D'AUTORITZACIÓ, 
DISPOSICIÓ, ADJUDICACIÓ I DE 
RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ  
DE LA CONTRACTACIÓ MENOR DE 
SERVEI 

TOOL S.A 4166,57 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

23/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RESOLUCIÓ D'AUTORITZACIÓ, 
DISPOSICIÓ, ADJUDICACIÓ I DE 
RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ  
DE LA CONTRACTACIÓ MENOR DE 
SERVEI MICROSTATION SELET 

BENTLEY SYSTEMS 
IBERICA S.A 

9876,6 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

28/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

CONVALIDACIO DE LA RESOLUCIO DE 
RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ 
D'ABONAMENT, FULLETONS I  
MAPES D'INFORMACIÓ TURÍSTICA 

INGRAMA S.A 49798 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

23/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RESOLUCIÓ D'AUTORITZACIÓ, 
DISPOSICIÓ, ADJUDICACIÓ I DE 
RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ  
DE LA CONTRACTACIÓ MENOR DE 
SERVEI 

SEMICONDUCTORES Y 
SISTEMAS S.A 

12428,37 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

22/11/11 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES Q/2011/3888 514,15 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

17/11/11 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ABONAMENT DE LA FACTURA 
CORRESPONENT AL SERVEI DE 
MANTENIMENT DE LA  
MICROINFORMÀTICA DEL CIM 

UP7 BALEAR S.L 7041,66 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

23/11/11 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

RESOLUCIÓ AUTORITZACIÓ, 
DISPOSICIÓ I ADJUDICACIÓ DE LA 
CONTRACTACIÓ MENOR DEL  
SERVEI DE MANTENIMENT DEL 
SISTEMA INFORMÀTIC DE GESTIÓ DE 
BIBLIOTEQUES MILLENIUM. 

INNOVATIVE INTERFACES 
LTD 

18680,111 
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DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

21/11/11 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES Q/2011/3822 2589,25 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

17/11/11 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ABONAMENT DE LA FACTURA 
CORRESPONENT AL SERVEI DE 
MANTENIMENT DE LA  
MICROINFORMÀTICA DEL CIM. 

UP7 BALEAR S.L UTE 7041,66 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

22/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RESOLUCIÓ DE RECONEIXEMENT 
D'OBLIGACIÓ D'ABONAMENT A 
L'ENTITAT S'ALTRA SENALLA 

S'ALTRE SENALLA 2518,61 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

23/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RESOLUCIO D'AUTORITZACIÓ, 
DISPOSICIÓ, ADJUDICACIÓ I DE 
RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ  
DE LA CONTRACTACIÓ MENOR DE 
SERVEI GESTIÓ DE RESERVES DELS 
REFUGIS DEL CIM 

EVOLUCION 
INFORMATICA HOTELERA 
S.L 

10418,27 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

23/11/11 APROVACIÓ INICI 
EXP. 
CONTRACTACIÓ 

RESOLUCIO AUTORITZACIÓ, 
DISPOSICIÓ I ADJUDICACIÓ DE LA 
CONTRACTACIÓ MENOR DEL  
SERVEI DE MANTENIMENT DELS 
SITEMES DE WEBMAIL I AGENDA 
COL·LABORATIVA I DE COPIES DE  
CORREU ELECTRONIC 

RUNSOLUTIONS S.L 20743,1 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

20/12/11 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES Q/201/4161 2897,94 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

20/12/11 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES Q/2011/4189 193,28 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

12/12/11 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

TRASLLAT DE JUSTIFICACIO DE LA 
BESTRETA DE CAIXA FIXA 

J/2011/247 2845,51 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

19/12/11 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES J.B.C 944 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

19/12/11 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES FOTO LEVANTE S.L 1967,49 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

19/12/11 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES IRU GESTIO I PRODUCCIO 4482,23 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

13/12/11 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES M.L.V.F 45,28 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

12/12/11 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES Q/2011/4055 918,49 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

16/09/11 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES IRU GESTIÓ I PRODUCCIÓ  2991,3 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

20/12/11 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES Q/2011/4172 390 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

20/12/11 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES Q/2011/4171 1284,53 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

20/12/11 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES Q/2011/4170 10308,11 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

20/12/11 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES Q/2011/4173 5513,02 
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DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

20/12/11 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RESOLUCIO PER DEIXAR SENSE 
EFECTES LA CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS ECONÒMIQUES   
PRODUCTES AGROALIMENTARIS 2011 

CONSELLS REGULADORS 
DE DENOMINACIÓ 
D'ORIGEN I D'INDICACIÓ 
GEOGRÀFICA PROTEGIDA 
DE MALLORCA 

60000 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

20/12/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER L'OBLIGACIO  FUEIB 17500 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

20/12/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RESOLUCIO DE RECONEIXEMENT 
D'UNA OBLIGACIO PER APORTACIO 
ECONOMICA AL CONVENI AMB  
LA CAMBRA DE COMERÇ DE MALLORCA 

CAMBRA DE COMERÇ 
INDUSTRIA I NAVAGACIO 

9398,75 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

01/12/11 ALTRES MODIFICACIO DEL PROGRAMA 
APLICACIO I EXECUCIO DE LES 
POLITIQUES DE MODERNITZACIO I  
INNOVACIO DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

CONSELL DE MALLORCA  0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

12/12/11 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES M.L.V.F 60 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

29/12/11 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES Q/2011/4054 6021,31 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

12/12/11 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES Q/2011/4056 2148,31 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

12/12/11 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ABONAMENT DE LA FACTURA 
CORRESPONENT AL SERVEI DE 
TELECOMUNICACIONS DEL CIM, XARXA  
MULTISERVEI DE COMUNICACIONS 

CABLEUROPA S.A.U 28798,1 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

14/12/11 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

RESOLUCIO D'APROVACIO, 
AUTORITZACIO I DISPOSICIO A UNA 
SUBVENCIO DEL CONSELL DE  
MALLORCA A L'OBSERVATORI 
ASTRONOMIC DE MALLORCA 

IBSERVATORI 
ASTRONOMIC DE 
MALLORCA 

50000 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

21/12/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

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

JUTJAT CONTENCIOS 
ADMINISTRATIU NUM.1 DE 
PALMA 

2880 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

02/12/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER L'OBLIGACIO  P.T 7906 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

16/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
LES OBLIGACIONS 

Q/2011/3856 138,43 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

07/12/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
LES OBLIGACIONS 

Q/2011/4026 275,97 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

14/12/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
LES OBLIGACIONS 

Q/2011/4082 862,62 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

15/12/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER L'OBLIGACIO GESTION DEL MEDIO 
RURAL DE CANARIAS 
S.A.U 

5000 
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DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

15/12/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER L'OBLIGACIO  FUEIB 3503,02 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

15/12/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER L'OBLIGACIO FUEIB 4862,4 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

15/12/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER L'OBLIGACIO FUEIB 4862,4 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

30/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER L'OBLIGACIO M.C.B 20650 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

21/12/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
LES OBLIGACIONS 

Q/2011/3874 156,32 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

21/12/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
LES OBLIGACIONS 

Q/2011/3869 462,58 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

21/12/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
LES OBLIGACIONS 

Q/2011/3432 2950 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

20/12/11 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ABONAMENT DE LA FACTURA 
CORRESPONENT AL SERVEI DE 
TELECOMUNICACIONS 

CABLEUROPA S.A.U 28798,1 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

30/05/11 PRÓRROGA 
CONVENI 
COL·LABORACIÓ 

ACCEPTACIO I APROVACIO DE LA 
FRORROGA D'UN CONVENI DE 
COL·LABORACIO  

FUEIB//M.F.M 6000 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

01/12/11 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES Q/2011/3995 4668,09 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

20/12/11 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES Q/2011/4186 1178 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

21/12/11 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES IRU GESTIO I PRODUCCIO 
S.L 

1066,72 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

27/12/11 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

TRASLLAT DE JUSTIFICACIO DE LA 
BESTRETA DE CAIXA FIXA 

J/2011/265 527,33 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

27/12/11 MODIFICACIÓ 
IMPORT CAIXA 
FITXA 

TRASLLAT DE JUSTIFICACIO DE LA 
BESTRETA DE CAIXA FIXA 

J/2011/263 1016,13 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

20/12/11 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ABONAMENT DE LA FACTURA DE 
SERVEI DE TELECOMUNICACIONS DEL 
CIM, TELEFONIA MOBIL 

TELEFONICA DE ESPAÑA 
S.A.U. TELEFONICA 
MOVILES  

10511,92 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

22/12/11 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSSIO EN LA NOMINA DE 
DESPESES DE QUILOMETRATGE 

C.D.E.F 60,04 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

22/12/11 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSSIO EN LA NOMINA DE 
DESPESES DE QUILOMETRATGE 

A.S.M 57,63 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

20/12/11 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ABONAMENT DE LA FACTURA SERVEI 
DE TELECOMUNICACIONS TELEFONIA 
MOBIL 

TELEFONICA DE ESPAÑA 
S.A.U/ TELEFONICA 
MOVILES S.A.U 

10511,92 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

27/12/11 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

TRASLLAT DE JUSTIFICACIO DE LA 
BESTRETA DE CAIXA FIXA 

J/2011/263 1016,13 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

27/12/11 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

TRASLLAT DE JUSTIFICACIO DE LA 
BESTRETA DE CAIXA FIXA 

J/2011/265 527,33 
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DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

21/12/11 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES IRU GESTIO I PRODUCCIO 
S.L 

1066,72 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

16/12/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ 
DERIVAT DE LA FACTURA INCLOSA EN 
EL RO N.APUNT PREVI  
920110016948 REFERENT AL  SERVEI DE 
RECEPCIÓ, VIA INTERNET, DE LES 
NOTÍCIES REFERENTS A  
BALEARS DE L'AGÈNCIA EFE, SET. I 
OCT. 2011 

AGENCIA EFE, SA 1824,73 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

16/12/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ 
DERIVAT DE LA FACTURA INCLOSA EN 
EL RO N.APUNT PREVI  
920110016949 REFERENT AL  SERVEI DE 
RECEPCIÓ, VIA INTERNET, DE LES 
NOTÍCIES REFERENTS A  
BALEARS DE L'AGENCIA EUROPA 
PRESS, MESOS DE SET.,OCT. I NOV.DE 
2011 
 

EUROPA PRESS, SL 2503,2 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

16/12/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE L¿OBLIGACIÓ 
DERIVAT DE LA FACTURA INCLOSA EN 
EL RO N. APUNT PREVI  
920110016947  REFERENT AL 
MANTENIMENT DEL WEB 
"SERRADETRAMUNTANA.NET" MESOS 
DE  
SET.OCT. I NOVEMBRE  DE 2011 
 
 

LACOMBA 
PRODUCCIONS, SL 

5203,8 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

16/12/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ 
DERIVAT DE LA FACTURA INCLOSA EN 
EL RO N.APUNT PREVI  
920110016950 RECONEIXEMENT DE 
L'OBLIGACIÓ REFERENT A 
L'ADQUISICIÓ D'EXEMPLARS  
DE QUADERNS DE GADESO, MESOS 
D'OCTUBRE I NOVEMBRE DE 2011 
 

FUNDACIÓ GADESO 1666,66 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

16/12/11 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR,AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER L'OBLIGACIÓ DERIVADA 
DE LA FACTURA INCLOSA  
EN LA RELACIÓ Q/2011/4133 
 
 

DI 7, SL 672,6 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

19/12/11 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR,AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER L¿OBLIGACIÓ DERIVADA 
DE LA FACTURA INCLOSA  
EN LA RELACIÓ Q/2011/4145 
 
 

DISEÑO,COMUNICACIÓN 
Y PUBLICIDAD TRES, SL 
(DCP3) 

265,5 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

16/12/11 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR,AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER L¿OBLIGACIÓ DERIVADA 
DE LA FACTURA INCLOSA  
EN LA RELACIÓ Q/2011/4139 
 

DIVERSOS SEGONS 
RELACIÓ ADJUNTA 

2644,61 
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DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

20/12/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ DERIVAT 
DE LA FACTURA INCLOSA EN EL RO N. 
APUNT PREVI  
920110017715 REFERENT AL SERVEI 
D¿ASSESSORAMENT D¿IDENTITAT I 
GESTIÓ DE LA IMATGE  
CORPORATIVA INSTUITUCIONAL DEL 
CONSELL, MESOS DE MAIG,JUNY, 
JULIOL, AGOST I SETEMBRE  
DE   2011 

BORISGRAFIC, SL 5900 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

05/12/11 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003216/2011 VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

05/12/11 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT.  003247/2011 VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

05/12/11 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003237/2011 VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

05/12/11 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003234/2011 VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

01/12/11 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

CÈDULA HABITABILITAT NÚM. 
005349/2011 A 005363/2011 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

05/12/11 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2011/152 RANK COMPANY LIMITED 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

05/12/11 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXTP. AL-2011/151 RANK COMPANY LIMITED 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

05/12/11 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2011/153 S'ENTRADOR SL 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

01/12/11 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2011/185 EDIFICACIONES DE 
BALEARES S.L.U. 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

02/12/11 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2011/135 COMUNITAT DE 
PROPIETARIS EDIFICI 
SKAL 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

01/12/11 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2011/184 URBANIZADORA CALA 
ESMERALDA S.A. 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

02/12/11 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

CÈDULA HABITABILITAT NÚM. 
005364/2011 A 005381/2011 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

05/12/11 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

CÈDULA HABITABILITAT NÚM. 
005382/2011 A 5400/2011 

VARIS 0 
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DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

07/12/11 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

CÈDULA HABITABILITAT NÚM. 
005401/2011 A 005431/2011 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

29/09/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:79/45300/2011061800,DESP
ESES DEL SERVEI DE CARRETERES, 
EXERCICI 2011. 

SENSE ESPECIFICAR 14273,84 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

03/10/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP.:001/04.LIQUIDACIÓ RETRIBUCIÓ 
VARIABLE ANY 2010. 

PAMASA 29358,54 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

03/10/11 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

EXP.:37/10.ABONAMENT FACTURA 
PRIMERA CERTIFICACIÓ SERVEI 
MANTENIMENT SENYALITZACIÓ  
HORITZONTAL XARXA CARRETERES 
ZONA NORD 2011-2014. 

VIABAL MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ, S.A. 

36380,5 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

03/10/11 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

EXP.:15/09.ABONAMENT FACTURA 
VINTENA CERTIFICACIÓ PROJECTE 
CONSERVACIÓ XARXA  
CARRETERES,ZONA Nº3. 

CONSTRUCCIONES 
LLABRÉS FELIU, S.L.U. 

124177,06 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

03/10/11 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

EXP.:17/10.ABONAMENT FACTURA 
NOVENA CERTIFICACIÓ PROJECTE 
VARIANT DE LLUBÍ MFI. 

VIAS Y 
CONSTRUCCIONES, S.A. I 
EXCAVACIONES S'HORTA 

169560,35 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

03/10/11 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

EXP.:18/10.ABONAMENT FACTURA 
NOVENA CERTIFICACIÓ PROJECTE 
VARIANT PORTO CRISTO MFI. 

VIAS Y 
CONSTRUCCIONES, S.A. I 
EXCAVACIONES S'HORTA 

102864,21 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

03/10/11 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

EXP.:35/10.ABONAMENT FACTURA 
QUARTA CERTIFICACIÓ SERVEI 
MANTENIMENT INSTAL·LACIONS  
ENLLUMENAT PÚBLIC A LES 
CARRETERES ZONA B 2011-2014. 

ELECTROHIDRÁULICA 
MANACOR, S.A. 

9987,79 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

03/10/11 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

EXP.:35/10.ABONAMENT FACTURA 
TERCERA CERTIFICACIÓ SERVEI 
MANTENIMENT INSTAL·LACIONS  
ENLLUMENAT PÚBLIC A LES 
CARRETERES ZONA B 2011-2014. 

ELECTROHIDRÁULICA 
MANACOR, S.A. 

33596,45 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

03/10/11 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

EXP.:35/10.ABONAMENT FACTURA 
SEGONA CERTIFICACIÓ SERVEI 
MANTENIMENT INSTAL·LACIONS  
ENLLUMENAT PÚBLIC A LES 
CARRETERES ZONA B 2011-2014. 

ELECTROHIDRÁULICA 
MANACOR, S.A. 

16657,64 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

03/10/11 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

EXP.:35/10.ABONAMENT FACTURA 
PRIMERA CERTIFICACIÓ SERVEI 
MANTENIMENT INSTAL·LACIONS  
ENLLUMENAT PÚBLIC A LES 
CARRETERES ZONA B 2011-2014. 

ELECTROHIDRÁULICA 
MANACOR, S.A. 

7199,22 
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DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

03/10/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP.:29/2010.SETENA FACTURA 
CONTRACTE SERVEI ASSISTÈNCIA 
TÈCNICA COORDINACIÓ  
SEGURETAT I SALUT OBRES PROJECTE 
VARIANT LLUBÍ(PLURIANUAL 2010-2012). 

SGS TECNOS, S.A. 1367,17 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

03/10/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP.:11M03490.CONTRACTE MENOR 
SUBMINISTRAMENT ADQUISICIÓ 
VESTUARI PERSONAL BRIGADES 
GESTIÓ PRÓPIA.LOTS 4 I 18. 

PROTECCIÓ HUMANA, 
S.A. 

1266,73 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

03/10/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:79/45300/2011061000,DESP
ESES DEL SERVEI DE CARRETERES, 
EXERCICI 2011. 

ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL 

37331,73 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

04/10/11 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

EXP.:13/09.ABONAMENT FACTURA 
DINOVENA CERTIFICACIÓ PROJECTE 
CONSERVACIÓ XARXA  
CARRETERES ZONA Nº 1. 

CONTRATISTAS 
MALLORQUINES 
ASOCIADOS, S.A. 

138247,39 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

04/10/11 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

EXP.:01/09.ABONAMENT FACTURA VINT-
I-SISENA CERTIFICACIÓ CONTRACTE 
SUBMINISTRAMENT  
ARRENDAMENT VEHICLES 2009-2013. 

SA NOSTRA DE RENTING, 
S.A. 

17849,59 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

04/10/11 ALTRES REF.:SJA(CRTES.DA-24/11).DONAR PER 
FINALITZAT EXPEDIENT INCOAT COM A 
CONSEQUÈNCIA  
DELS DANYS PRODUÏTS A 
CARRETERES. 

A.G.K. 1905,76 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

04/10/11 APROVAR PLA 
SEGURETAT I 
SALUT EN OBRES 

EXP.:07/2011,CLAU:10-05.0-
RF.APROVACIÓ PLA SEGURETAT I 
SALUT EN EL TREBALL OBRES  
PROJECTE REFORÇ DEL FERM MA-2031 
DEL PK.4,100 FINS AL 5,350 
S'INDIOTERIA-ELS GARROVERS. 

MATIAS ARROM BIBILONI, 
S.L. 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

04/10/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP.:11M04690.CONTRACTE MENOR 
OBRA MALLA SUBJECCIÓ MASSÍS 
ROCÓS MA-10 PK.103,000 MFE. 

GEOBRUGG, S.A. 58656,03 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

04/10/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:79/45300/2011062000,DESP
ESES DEL SERVEI DE  
CARRETERES,EXERCICI 2011. 

COMUNITAT AUTÒNOMA 
DE LES ILLES BALEARS 

1759,8 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

05/10/11 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ ABONAR 
DANYS 

REF.:SJA(CRTES.DA-23/11).IMPOSAR 
L'OBLIGACIÓ DE SATISFER ELS DANYS 
PRODUÏTS A  
CARRETERES. 

A.J.S. 1065,21 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

05/10/11 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:1261/2011.PERMÍS 
CARRETERA:MA-
10;PQ.2,550;TM.POLLENÇA.CONDICIONA
R PORTELL I  
TANCAMENT AMB PALS I REIXETA. 

A.V.O. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

05/10/11 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:328/2009B.PERMÍS 
CARRETERA:MA-
14;PQ.23;TM.MANACOR.INSTAL·LACIÓ 
XARXA DE B.T. 

X.LL.F. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

05/10/11 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:46/2011.PERMÍS CARRETERA:MA-
11;CRTA.DESVIAMENT,57;TM.SÒLLER.R
EPASSAR TEULADA. 

J.B.P. 0 
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DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

05/10/11 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:1183/2011.PERMÍS 
CARRETERA:MA-
13;PQ.5,400;TM.MARRATXÍ.TANCAMENT. 

G.B.M. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

05/10/11 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:179/2011.PERMÍS CARRETERA:MA-
2020;POLÍGON 7;PARCEL·LA 
180;TM.SANTA MARIA.CANVI  
ACCÉS. 

J.O.S. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

05/10/11 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:1007/2011.PERMÍS 
CARRETERA:MA-
6040;PQ.3,400;TM.CAMPOS.TANCAMENT
. 

A.C.V. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

16/12/11 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2011/164 VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

16/12/11 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2011/158 VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

16/12/11 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2011/189 VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

16/12/11 EMETRE INFORME 
SÒL RÚSTIC 

NÚM. EXPT. 000107/2011-HLSR G.M.P. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

16/12/11 EMETRE INFORME 
SÒL RÚSTIC 

NÚM. EXPT. 000118/2011-HLSR M.C.B. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

16/12/11 EMETRE INFORME 
SÒL RÚSTIC 

NÚM. EXPT. 000032/2011-HLSR B.A.R. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

16/12/11 EMETRE INFORME 
SÒL RÚSTIC 

NÚM. EXPT. 000123/2011-HLSR L.G. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

16/12/11 EMETRE INFORME 
SÒL RÚSTIC 

NÚM. EXPT. 0000/2011-HLSR SON TORRELLA SL 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

16/12/11 EMETRE INFORME 
SÒL RÚSTIC 

NÚM. EXPT. 000045/2011-HLSR SON TORRELLA SL 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

16/12/11 EMETRE INFORME 
SÒL RÚSTIC 

NÚM. EXPT. 000108/2011-HLSR J.B.P. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

16/12/11 EMETRE INFORME 
SÒL RÚSTIC 

NÚM. EXPT. 0000097/2011-HLSR M.N.R. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

16/12/11 EMETRE INFORME 
SÒL RÚSTIC 

NÚM. EXPT. 000062/2011-HLSR J.N.R. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

13/12/11 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2011/110 VARIS 0 
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DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

19/12/11 ALTRES DICTAMEN INTEGRANT DE L'ACTIVITAT 
NÚM. EXPT. 42/11 

B.D.J. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

06/10/11 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

EXP.:07/09-M (MF2).ABONAMENT 
FACTURA TRETZENA CERTIFICACIÓ 
MODIFICAT Nº 1 PROJECTE  
CONDICIONAMENT MA-2130 DEL PK. 
1,380 AL 6,350. 

COMSA, S.A. 35814,88 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

06/10/11 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

EXP.:07/09-M(MF2).ABONAMENT 
FACTURA QUINZENA CERTIFICACIÓ 
MODIFICAT Nº 1 PROJECTE  
CONDICIONAMENT MA-2130 DEL 
PK.1,380 AL 6,350. 

COMSA, S.A. 5054,83 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

06/10/11 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

EXP.:07/09-M (MF2).ABONAMENT 
FACTURA CATORZENA CERTIFICACIÓ 
MODIFICAT Nº 1 PROJECTE  
CONDICIONAMENT MA-2130 DEL 
PK.1,380 AL 6,350. 

COMSA, S.A. 19982,75 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

06/10/11 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ ABONAR 
DANYS 

REF.:SJA(CRTES.DA-25/11).IMPOSAR 
L'OBLIGACIÓ DE SATISFER ELS DANYS 
PRODUÏTS A  
CARRETERES. 

ESCUDERIA TR BALEAR 1537,6 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

06/10/11 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ ABONAR 
DANYS 

REF.:SJA(CRTES.DA-3/11).IMPOSAR 
L'OBLIGACIÓ DE SATISFER ELS DANYS 
PRODUÏTS A  
CARRETERES. 

J.J. C. R. 1616,81 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

06/10/11 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ ABONAR 
DANYS 

REF.:SJA(CRTES. DA-21/11).IMPOSAR 
L'OBLIGACIÓ DE SATISFER ELS DANYS 
PRODUÏTS A  
CARRETERES. 

K.Z. 1068,26 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

06/10/11 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:824/2011.PERMÍS CARRETERA:MA-
6014;PQ.13,600;TM.LLUCMAJOR.ACCÉS 
FINCA. 

J.M.M. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

07/10/11 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

EXP.:20/09.ABONAMENT FACTURA 
VINTENA CERTIFICACIÓ PROJECTE 
CONSERVACIÓ XARXA  
CARRETERES, ZONA 8. 

MELCHOR MASCARÓ, S.A. 74753,15 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

07/10/11 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ ABONAR 
DANYS 

REF.:SJA(CRTES.DA-65/10).IMPOSAR 
L'OBLIGACIÓ DE SATISFER ELS DANYS 
PRODUÏTS A  
CARRETERES. 

MªA.F.M. 283,55 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

07/10/11 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:920/2011.PERMÍS CARRETERA:MA-
5013;POLÍGON 42;PARCEL·LA 
34;TM.PALMA.MOVIMENT DE  
TERRES. 

P.P.D. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

07/10/11 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:1083/2011.PERMÍS 
CARRETERA:MA-19;POLÍGON 
41;PARCEL·LA 24;TM.LLUCMAJOR. 

F.M.O. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

10/10/11 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:961/2011.PERMÍS CARRETERA:MA-
3016;PQ.1;TM.MARRATXÍ.TANCAMENT 
AMB PALS I REIXETA. 

A.M.C. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

10/10/11 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:930/2011.PERMÍS CARRETERA:MA-
14;PQ.24,500;TM.MANACOR.CONDICION
AR ACCÉS. 

F.R.G. 0 
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DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

10/10/11 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:947/2011.PERMÍS CARRETERA:MA-
14;PQ.20,030;TM.FELANITX.ACCÉS. 

JM.G.V. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

10/10/11 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:943/2011.PERMÍS CARRETERA:MA-
19;PQ.52,900;TM.SANTANYÍ.INSTAL·LACI
Ó COMPTADOR I  
CONNEXIÓ XARXA D'AIGUA. 

AGUA DE CONSOLACIÓN, 
S.L. 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

28/12/11 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003363/2011 VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

30/12/11 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 
Q/2011/4236 DEL SERVEI D'ITV (42200) 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

7613,63 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

29/12/11 SUSPENSIÓ ACORD 
O RESOLUCIÓ 

NÚM. EXPT. AL-2011/133 VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

28/12/11 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2011/173 B.C.G. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

28/12/11 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

CÈDULA HABITABILITAT NÚM. 
005624/2011 A 005646/2011 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

27/12/11 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

CÈDULES HABITABILITAT NÚM. 
005607/2011 A 005623/2011 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

23/12/11 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

CÈDULES HABITABILITAT NÚM. 
005581/2011 A 005606/2011 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

22/12/11 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

CÈDULES HABITABILITAT NÚM. 
005574/2011 A 005580/2011 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

21/12/11 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

CÈDULES HABITABILITAT NÙM. 
005560/2011 A 005573/2011 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

20/12/11 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

CÈDULES HABITABILITAT NÚM. 
005553/2011 A 5559/2011 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

19/12/11 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

CÈDULES HABITABILITAT NÚM. 
005528/2011 A 005552/2011 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

28/12/11 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003405/2011 J.M.T. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

27/12/11 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003333/2011 J.T.F. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

28/12/11 EXPEDICIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM. EXPT. 001685/2011 VARIS 0 
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DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

29/12/11 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003256/2011 M.V.T. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

14/12/11 EXPEDICIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM. EXPT.  003295/2011 VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

20/12/11 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2011/157 AJUNTAMENT 
CAPDEPERA 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

27/12/11 EXPEDICIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM. EXPT. 002958/2011 L.R.G. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

27/12/11 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003359/2011 V.L.B. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

23/12/11 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTUERS NÚM. 
Q/2011/4223 (ANY 2011) DEL PROJECTE 
EUROPEU PAY.ME.URBAN  
(17220) D'URBANISME I TERRITORI 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

1003 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

23/12/11 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACUTRES NÚM. 
Q/2011/4224 (ANY 2011) DEL PROJECTE 
EUROPEU PAY.ME.URBAN  
(17220) D'URBANISME I TERRITORI 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

3009 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

23/12/11 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 
Q/2011/4222 DEL SERVEI D'URBANISME 
(15110) 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

440,14 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

27/12/11 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 
Q/2011/4225 DEL SERVEI D'ACTIVITATS 
CLASSIFICADES 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

132,28 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

20/12/11 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 
Q/2011/4208 DEL SERVEI D'URBANISME 
(15110) 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

4920,43 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

20/12/11 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 
Q/2011/4209 DEL SERVEI D'ACTIVITAT 
CLASSIFICADES (17900) 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

657,19 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

23/12/11 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA 
D'URBANISME I TERRITORI J/2011/262 - 
(13/2011) 

INTERVENCIÓ GENERAL 1295,8 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

23/12/11 ALTRES PERMÍS PER A DUR A TERME ACTIVITAT 
NO PERMANENT. 

AJUNTAMENT DE 
BINISSALEM 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

22/12/11 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000143/2010-XIG 

J.P.B. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

22/12/11 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000124/2010-XIG 

ASOCIACION DE VECINOS 
BENNOC SL 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

22/12/11 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000325/2005/XIG 

J.C.A. 0 
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DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

22/12/11 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000088/2011-XIG 

ENDESA DISTRIBUCION 
ELECTRICA SLU 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

22/12/11 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000129/2010-XIG 

E.M.L.L. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

22/12/11 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000015/2010-XIG 

E.S.S. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

22/12/11 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000100/2011-XIG 

J.B.A. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

22/12/11 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000057/2011-XIG 

J.N.O. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

22/12/11 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000070/2009-XIG 

C.A.A. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

22/12/11 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000064/2011-XIG 

C.O.C. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

21/12/11 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

MERCEDES BENZ, MODEL 280-SE 3.5 VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

21/12/11 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

FORD MUSTANG FASTBACK VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

21/12/11 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

SUZUKI GS 650 G MOTICICLETA J.A. D.P. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

21/12/11 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2011009253 I.L.G. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

21/12/11 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2011009241 J.F.M.F. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

21/12/11 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2011009237 D.M.L. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

21/12/11 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2011009218 B.M.M. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

21/12/11 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2011009174 O.B.V. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

21/12/11 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2011003999 E.C. 0 
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DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

21/12/11 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2011001273 A.K. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

21/12/11 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2011017575 J.J.J. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

21/12/11 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2011014579 L.M.S. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

21/12/11 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2010013768 L.J.S.C. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

14/12/11 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003158/2011 PROCO BALEAR 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

12/12/11 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

CÈDULA HABITABILITA NÚM. 
005432/2011 A 005454/2011 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

13/12/11 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

CÈDULA HABITABILITAT NÚM. 
005455/2011 A 005506/2011 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

14/12/11 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

CÈDULA HABITABILITAT NÚM. 
005507/2011 A 005519/2011 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

15/12/11 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

CÈDULA HABITABILITAT NÚM. 5520/2011 
A 5527/2011 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

22/12/11 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000087/2011-HLSR J.C.P. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

22/12/11 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000039/2011-HLSR M.A.B. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

22/12/11 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000049/2011-HLSR KAMPHUIS PROMOCION 
SL 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

22/12/11 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000065/2011-HLSR B.M.P 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

22/12/11 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000122/2011-HLSR C.J.P. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

12/12/11 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2011015340 N.N.T. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

12/12/11 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2011014655 V.F. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

12/12/11 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2011014266 A.I.R.G. 0 



 125

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

12/12/11 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2011012595 AMERICAN LION SL 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

13/12/11 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2011011802 P.G.V. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

13/12/11 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2011011800 P.G.V. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

12/12/11 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2011011626 A.M.Z.S. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

12/12/11 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2011011621 B.LL.M. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

12/12/11 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2011'11617 J.M.D. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

12/12/11 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2011011613 B.G.C. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

12/12/11 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2011011612 I.B.M. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

13/12/11 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2011011573 G.F.F. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

12/12/11 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2011011175 P.C.F. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

13/12/11 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2011010055 G.F.F. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

13/12/11 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 201109875 J.M.C. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

13/12/11 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2011009758 N.J.G. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

12/12/11 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2011009757 N.J.G. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

12/12/11 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2011009257 S.M.S. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

12/12/11 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2011009754 I.G.J. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

13/12/11 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2011008915 G.C. 0 
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DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

13/12/11 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2011008319 M.R.G. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

05/10/11 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2011008160 A.M.N. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

30/09/11 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2011001712 M.H.C. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

30/09/11 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 20110011248 G.H.O. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

05/10/11 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2011009752 I.G.J. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

05/10/11 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2011009755 N.G.J. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

06/10/11 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2011004925 F.R.F. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

06/10/11 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2011009243 M.D.T.B. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

06/10/11 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2011009670 M.B. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

05/12/11 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

SERVEI D'ITV J.J.E.S. 117,67 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

05/12/11 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

SERVEI D'ITV MESOS AGOST I 
SETEMBRE 

F.LL.G. 60,04 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

05/12/11 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

SERVEI D'ITV MESOS JUNY, JULIOL, 
AGOST I SETEMBRE. 

M.M.D. 663,99 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

05/12/11 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

SERVEI D'ITV MESOS JUNY, JULIOL I 
SETEMBRE 

J.M.M. 280,96 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

05/12/11 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

SERVEI D'ITV MES DE JULIOL M.M.R. 28,82 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

05/12/11 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

SERVEI D'ITV MES D'ABRIL J.S.M. 78,05 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

05/12/11 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

SERVEI D'ITV MESOS DE JUNY, JULIOL, 
AGOST I SETEMBRE. 

M.S.C. 218,54 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

05/12/11 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

SERVEI D'ITV MES D'ABRIL M.P.M.I. 12,01 
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DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

05/12/11 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

SERVEI D'ITV MESOS DE JUNY, JULIO I 
SETEMBRE. 

G.J.F.D. 104,46 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

05/12/11 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

SERVEI D'ITV MESOS DE JUNY, JULIOL I 
SETEMBRE 

F.R.O. 17,77 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

10/10/11 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

DESPLAÇAMENT EN COMISSIÓ DE 
SERVEIS A LA 67ª REUNIÓ DE 
COORDINACIÓ D'ITV DE CA A  
MADRID 

F.R.O. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

10/10/11 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT EN 
COMISSIÓ DE SERVEIS PER TAL 
D'ASSISTIR A LA 67ª REUNIÓ DE  
COORDINADIÓ D'ITV A LES CA. 

M.M.D. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

05/12/11 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

SERVEI D'ITV MESOS JULIOL I 
SETEMBRE 

I.D.F. 140,49 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

20/12/11 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

INCLUSSIÓ EN LA NÓMINA 
D'INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL 
SERVEI 

M.M.D. 71,6 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

20/12/11 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

INCLUSSIÓ EN LA NÒMINA 
D'INDEMNITZACIÓ PER RAÓ DEL 
SERVEI. 

F.R.O. 71,6 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

05/12/11 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

SERVEI D'ITV MESOS DE JUNY, JULIOL I 
SETEMBRE. 

M.G.LL. 554,72 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

05/12/11 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

SERVEI D'ITV MESOS DE JULIOL I 
AGOST 

M.I.J.P. 164,49 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

11/10/11 EXPROPIACIÓ EXP.:175.APROVACIÓ DESPESA 
LIQUIDACIÓ INTERESSOS DEFINITIVA 
FINCA 26.2 OBRA:VARIANT  
PORT DE POLLENÇA.TRAM 
II.ADD.7.TM.POLLENÇA. 

MªP.C.R., MªF.C.R. I 
ALTRES 

10356,85 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

11/10/11 EXPROPIACIÓ EXP.:166.APROVACIÓ DESPESA 
LIQUIDACIÓ INTERESSOS DEFINITIVA 
FINCA 1.1 OBRA:VARIANT  
SUD ANDRATX.ADD.8.TM.ANDRATX. 

MM.J.B. 1608,45 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

11/10/11 EXPROPIACIÓ EXP.:CM-34.APROVACIÓ DESPESA 
LIQUIDACIÓ INTERESSOS DEFINITIVA 
FINCA 105 OBRA: 
CONDICIONAMENT I MILLORA TRAÇAT 
MA-13.TRAM SA POBLA-
ALCÚDIA.ADD.38.TM.ALCÚDIA. 

JARDINERIA BISANYES, 
S.L. 

24141,64 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

11/10/11 EXPROPIACIÓ EXP.:CM-42.APROVACIÓ DESPESA 
LIQUIDACIÓ INTERESSOS DEFINITIVA 
FINCA 7 OBRA:MILLORA  
TRAÇAT CAMÍ FONDO.TRAM MA-30 A 
POL.LLEVANT.ADD.9.TM.PALMA. 

EXPLOTACIONES 
AGRICOLAS RIBOT COSTA 
E HIJOS, S.L. 

17464,1 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

11/10/11 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:1100/2011.PERMÍS 
CARRETERA:MA-
15;PQ.51,620;TM.MANACOR.TANCAMEN
T PARCEL·LA. 

A.F.P. 0 
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DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

11/10/11 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:1002/2011.PERMÍS 
CARRETERA:MA-15;PARCEL·LA 
159;POLÍGON 
26;TM.ALGAIDA.CONSTRUCCIÓ  
HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT. 

F.V.S. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

11/10/11 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:1312/2011.PERMÍS 
CARRETERA:MA-6015;POLÍGON 
24;PARCEL·LA 18,30,14 I 15;PQ.10,5;TM. 
LLUCMAJOR. CONDICIONAMENT 
ACCÉS. 

B.P.M. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

11/10/11 EXPROPIACIÓ EXP.:CM-34.APROVACIÓ DESPPESA 
LIQUIDACIÓ INTERESSOS DEFINITIVA 
FINCA 98 OBRA: 
CONDICIONAMENT I MILLORA TRAÇAT 
MA-13.TRAM SA POBLA-
ALCÚDIA.ADD.37.TM.ALCÚDIA. 

P.J.C. 2255,87 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

13/10/11 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ ABONAR 
DANYS 

REF.:SJA(CRTES.DA-5/11).IMPOSAR 
L'OBLIGACIÓ DE SATISFER ELS DANYS 
PRODUÏTS A  
CARRETERES. 

P.D.R. 1579,73 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

13/10/11 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:1241/2011.PERMÍS 
CARRETERA:MA-4041;POLÍGON 
7;PARCEL·LA 156 I 250;TM.SON  
SERVERA.CONDICIONAMENT ACCÉS. 

J.L.G. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

13/10/11 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:1297/2011.PERMÍS 
CARRETERA:MA-
3121;PQ.3,300;TM.COSTITX.COL·LOCACI
Ó MIRALL. 

A.B.A. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

13/10/11 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:996/2011.PERMÍS CARRETERA:MA-
3431;POLÍGON 10;PARCEL·LA 
214;TM.MURO.TANCAMEMT AMB  
PALS I REIXETA I ENTRADA FOLRADA 
DE PEDRA. 

J.B.M. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

13/10/11 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:1010/2011.PERMÍS 
CARRETERA:MA-
3011;PQ.4,900;TM.PALMA.CANALITZACIÓ 
PER EVAQUOCIÓ 
AIGÜES PLUVIALS. 

A.V.M. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

13/10/11 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:187/2009B.PERMÍS 
CARRETERA:MA-
2021;PQ.1,870;TM.SANTA MARIA DEL 
CAMÍ.CANVIAR  
PORTELL ENTRADA. 

MªD.G.S. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

13/10/11 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:1020/2011.PERMÍS 
CARRETERA:MA-3340;POLÍGON 
6;PARCEL·LA 8(SES 
FERRITGES);TM.PETRA. 
CONSTRUCIÓ PARET. 

ALMENDRAS Y FRUTOS 
SECOS, S.L. 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

13/10/11 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:1023/2011.PERMÍS 
CARRETERA:MA-
5030;PQ.3,100;TM.PORRERES.AMPLIACI
Ó PORTELL. 

LL.T.R. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

10/10/11 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:1242/2011.PERMÍS 
CARRETERA:MA-
13A;PQ.20,410;TM.BINISSALEM.CONDICI
ONAR ACCÉS. 

J.S. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

10/10/11 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ Nº 198 BESTRETA CAIXA 
FIXA ORGÀNICA 90 AMB Nº DE COMPTE 
JUSTIFICATIU 
J/2011/198. 

SENSE ESPECIFICAR 552,64 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

03/10/11 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

EXP.:37/10.ABONAMENT FACTURA 
SEGONA CERTIFICACIÓ DEL SERVEI 
PEL MANTENIMENT  
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL XARXA 
CARRETERES.ZONA NORD 2011-2014. 

VIABAL MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ, S.A. 

73078,27 
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DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

23/12/11 CONTRACTE 
MENOR 

ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR 
Q/2011/4220 PER AL DEPARTAMENTE 
URBANISME I TERRITORI 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

705,62 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

29/12/11 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

CÈDULES HABITABILITAT NÚM. 
005647/2011 AL 005663/2011 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

30/12/11 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

CÈDULES HABITABILITAT NÚM. 
005664/2011 A 005688/2011 

VARIS 0 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

08/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2011/3781 (34002/20111108) 
FACTURES RELATIVES A DESPESES DE 
LA COMISSIÓ  
D'ESPORTS/VICEPRESIDENCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI  
2011 

VARIS 239,52 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ D'UNA 
OBLIGACIÓ 

ASSOCIACIÓ CIRC MÀGIC 1576,92 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

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

CLUB VOLEI CIDE 1000 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ D'UNA 
OBLIGACIÓ 

AGRUPACIÓ JOVES DE 
CONSELL 

460 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

08/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I PROPOSTA 
D'ORDRE DE PAGAMENT 
CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ  
CONCEDIDA PER ACORD DEL CONSELL 
EXECUTIU DE 10 DE NOVEMBRE DE 
2010 PER A L'ANY 2010 

AJUNTAMENT DE SA 
POBLA 

4461,79 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

08/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2011/3782 (34003/20111108) 
FACTURES RELATIVES A DESPESES DE 
MEDICINA  
ESPORTIVA/VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI  
2011 

VARIS 1100,8 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

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

CLUB ESPORTIU ALGAIDA 828,77 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

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

CLUB VOLEI ARTÀ 772,92 
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VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ D'UNA 
OBLIGACIÓ 

ASSOCIACIÓ MÚSICA I 
JOVES DE LES ILLES 
BALEARS 

7086,76 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ D'UNA 
OBLIGACIÓ 

ASSOCIACIÓ CULTURAL 
COLLA DE DIMONIS BOCS 
I FOCS D'ESPORLES 

1374,37 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2011/3793 (33790/20111109) 
FACTURES RELATIVES A DESPESES 
DEL SERVEI DE  
JOVENTUT/VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI  
2011 

VARIS 8101,6 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/11/11 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DEL 
CONTRACTE MENOR PER DUR A TERME 
L'EDICIÓ DE 800  
EXEMPLARS DEL LLIBRE "TROBADA 
CIENTÍFICA DE CONSERVACIÓ I 
RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI  
ARQUITECTÒNIC. PÀTINES I ACABATS 
HISTÒRICS DE LA PEDRA 
MALLORQUINA" 

PLANOGRÀFICA BALEAR, 
SL 

8633,77 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/11/11 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DEL 
CONTRACTE MENOR PER L'ADQUISICIÓ 
D'EXEMPLARS DE LA  
COL·LECCIÓ DE DVD EN 4 VOLUMS DE 
"CONTANT RONDALLETES" I DELS 
LLIBRES DE  
PARTITURES "AIXÒ ERA I NO ERA" I 
"VORA MAR" 

SATIE PRODUCCIONES 
AUDIOVISUALES, SL 

9096 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/11/11 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

INCLUSIÓ EN NÒMINA DE DESPESE DE 
QUILOMETRATGE 

GGN 111,42 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/11/11 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

INCLUSIÓ EN NÒMINA DE DESPESES DE 
QUILOMETRATGE 

RLR 100,38 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/11/11 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

INCLUSIÓ EN NÒMINA DE DESPESES DE 
QUILOMETRATGE 

MANG 30,5 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/11/11 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

CORRECCIÓ D'ERRADES DE LA 
RESOLUCIÓ DE INCLUSIÓ EN NÒMINA 
DE DESPESES DE  
QUILOMETRATGE DE DATA 2 DE 
SETEMBRE DE 2011 

NBA 25,94 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/11/11 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

INCLUSIÓ EN NÒMINA DE DESPESES DE 
QUILOMETRATGE 

JML 34,1 
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VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/11/11 ANUL.LACIÓ 
RESOLUCIÓ 

ANULACIÓ RESOLUCIÓ D'INCLUSIÓ EN 
NÒMINA DE DESPESES DE 
QUILOMETRATGE 

GGN 0 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2011/3816 (33790/20111111) 
FACTURES RELATIVES A DESPESES 
DEL SEVEI DE  
JOVENTUT/VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI  
2011 

VARIS 719,45 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2011/3817 (34101/20111111) 
FACTURES RELATIVES A DESPESE DE 
L'ESPORT  
ESCOLAR/VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI  
2011 

ETP 2714 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO FRA. 45/2011 I 46/2011 
(34002/20111111) FACTURES RELATIVES 
A DESPESES DE COMISSIÓ  
D'ESPORTS/VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS AMB 
CÀRREC AL PRESSUPOST  
2011 

FEDERACIÓ BALEAR DE 
CICLISME 

3350 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'UNA OBLIGACIÓ 
PER HAVER-SE JUSTIFICAT LA 
REALITZACIÓ DEL CONCERT  
MUSICAL SUBVENCIONAT DINS EL 
CIRCUIT DE MÚSICA TRADICIONAL 2010 

AJUNTAMENT DE SANT 
LLORENÇ DES 
CARDASSAR 

205,02 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'UNA OBLIGACIÓ DE 
205,02 ¿ PER HAVER.SE JUSTIFICAT LA 
REALITZACIÓ DEL  
CONCERT MUSICAL SUBVENCIONAT 
DINS EL CIRCUIT DE MÚSICA 
TRADICIONAL 2010 

AJUNTAMENT DE SANT 
LLORENÇ DES 
CARDASSAR 

205,02 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

14/11/11 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

INCLUSIÓ EN NÒMINA DE DESPESES DE 
QUILOMETRATGE 

JTRM 172,18 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

14/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2011/3824 FACTURES RELATIVES 
A DESPESES DEL CENTRE 
SOCIOCULTURAL DE  
MANACOR/VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI  
2011 

VARIS 875,91 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

14/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2011/3835 (34002/20111114) 
FACTURES RELATIVES A DESPESES DE 
LA COMISSIÓ  
D'ESPORTS/VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI  
2011 

VARIS 3483,28 
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VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

14/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LA FACTURA 222.724 
RELATIVA A DESPESES DE  
COMISSIÓ 
D'ESPORTS/VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS AMB 
CÀRREC AL  
PRESSUPOST 2011 

FEIM ESPORT SL 20920,05 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

14/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LA FACTURA 04.11-2024 
RELATIVA A DESPESES DE  
COMISSIÓ 
D'ESPORTS/VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS AMB 
CÀRREC AL  
PRESSUPOST 2011 

SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS 
GENERALES SL 

659,19 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

14/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LA FACTURA 363 
RELATIVA A DESPESES DEL  
POLIESPORTIU S. 
FERRAN/VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS AMB 
CÀRREC AL  
PRESSUPOST 2011 

BCF 1489,75 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

14/11/11 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

CORRECCIÓ D'ERRADA OBSERVADA A 
LA RESOLUCIÓ DEL VICEPRESIDENT DE 
DATA 3 D'AGOST DE  
2011, SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER 
ACORD DEL CONSELL EXECUTIU DE 13 
D'OCTUBRE DE 2010, PER  
A L'ANY 2010 

C.E. SANTANYÍ 1121 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ I 
PROPOSTA D'ORDRE DE PAGAMENT 
CORRESPONENT A LA  
SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER 
RESOLUCIÓ DE LA CONSELLERA 
EXECUTIVA D'ESPORTS, JOVENTUT I  
IGUALTAT DE 18 DE MAIG DE 2011 PEL 
PERÍODE COMPRÉS ENTRE EL 31 
D'OCTUBRE DE 2010 I EL 30  
D'OCTUBRE DE 2011 

FEDERACIÓ BALEAR DE 
PATINATGE DE LES ILLES 
BALEARS 

10500 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LES FACTURES 
RELATIVES A DESPESES DEL  
04/07/2011 AL 31/08/2011 DEL 
PROGRAMA POLIESPORTIU SANT 
FERRAN/VICEPRESIDÈNCIA DE  
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS AMB 
CÀRREC AL PRESSUPOST 2011 

L'ESCOSA D'ESTIU AL 
POLIESPORTIU SANT 
FERRAN 

42527,66 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ I 
PROPOSTA D'ORDRE DE PAGAMENT 
CORRESPONENT A LA  
SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER ACORD 
DEL CONSELL EXECUTIU DE 10 DE 
NOVEMBRE DE 2010 PER A  
L'ANY 2010 

AJUNTAMENT DE 
CAMPANET 

4859,76 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/11/11 ANUL.LACIÓ 
RESOLUCIÓ 

ANULACIÓ RESOLUCIÓ D'INCLUSIÓ EN 
LA NÒMINA DE DIETES DE MANUTENCIÓ 
PER RAÓ DEL SERVEI 

RMGR 0 
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VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2011/3838 FACTURES RELATIVES 
A DESPESES DEL CENTRE 
SOCIOCULTURAL  
D'INCA/VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, 
PATRIMONI I ESPORTS 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2011 

VARIS 535,63 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2011/3852 FACTURES RELATIVES 
A DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA/CULTURA,  
PATRIMONI I ESPORTS 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2011 

GRUP TRUI MALLORCA, 
SL 

1451,4 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE 
DATA 6/10/2011 D'ADO Q/2011/3582, 
FACTURES RELATIVES A  
DESPESES DE L'ESPORTS 
ESCOLAR/VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS  
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2011 

VARIS 1165 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/11/11 ALTRES NOMENAMENT T'ÈCNIC DELS 
DIRECTORS DE L'OBRA DE 
CONDICIONAMENT DEL JACIMENT  
ARQUEOLÒGIC DE CALOSCAMPS A 
ARTÀ 

CMJ 0 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/11/11 ALTRES CONCESSIÓ, RECONÈIXER I LIQUIDAR 
ELS PREMIS MALLORCA 2011 DE 
CREACIÓ LITERÀRIA EN LES  
MODALITATS DE NARRATIVA, POESIA I 
NARRATIVA JUVENIL 

VARIS 70000 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/11/11 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

ABONAMENT DE DESPESES DE 
QUILOMETRATGE MES NOVEMBRE 2011 

NMS 15,18 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ I 
ORDRE DE PAGAMENT 
CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ 
APROVADA  
PER CONSELL EXECUTIU DEL CONSEL 
DE MALLORCA EN DATA 22 DE 
DESEMBRE DE 2010 

ASSOICIACIÓ DE 
JUBILADOS Y 
PENSIONISTAS DEL BEX, 
ARGENTARIA, BBVA 

700 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ I 
ORDRE DE PAGAMENT 
CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ 
APROVADA  
PER CONSELL EXECUTIU DEL CONSEL 
DE MALLORCA EN DATA 22 DE 
DESEMBRE DE 2010 

ASSOCIACIÓ D'AMICS 
GENT GRAN DE CAIMARI 

700 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ I 
ORDRE DE PAGAMENT 
CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ 
APROVADA  
PER CONSELL EXECUTIU DEL CONSEL 
DE MALLORCA EN DATA 22 DE 
DESEMBRE DE 2010 

ASSOCIACIÓ AMICS DE LA 
SEGONA EDAT DE 
BINISSALEM 

700 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ I 
ORDRE DE PAGAMENT 
CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ 
APROVADA  
PER CONSELL EXECUTIU DEL CONSEL 
DE MALLORCA EN DATA 22 DE 
DESEMBRE DE 2010 

ASSOCIACIÓ GENT GRAN 
DE LLOSETA 

700 
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VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'OBLIGACIÓ ECONÒMICA 

ASSOCIACIÓ DE TEATRES 
I AUDITORIS PÚBLICS DE 
LES ILLES BALEARS 

14969,7 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'OBLIGACIÓ RECONEGUDA PER 
L'ACORD DE 29 DE SETEMBRE DE  
2010 CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ 
PER A L'ANY 2010 

HORA NOVA, SA 61000 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'OBLIGACIÓ 

COMPANYIA TAU TEATRE 2164,21 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LES FACTURES 
RELATIVES A DESPESES DEL  
PROGRAMA DE DINAMITZACIÓ 
SOCIOCULTURAL DE LA DIRECCIÓ 
INSULAR DE JOVENTUT AMB  
CÀRREC AL PRESSUPOST 2011 

CIAC, FORMACIÓ I 
GESTIÓ DE RECURSOS 
HUMANS 

48720 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LES RACTURES 
RELATIVES A DESPESES DEL  
PROGRAMA DE DINAMITZACIÓ 
SOCIOCULTURAL DE LA DIRECCIÓ 
INSULAR DE JOVENTUT AMB  
CÀRREC AL PRESSUPOST 2011 

CIAC, FORMACIÓ I 
GESTIÓ DE RECURSOS 
HUMANS 

33600 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ I 
PROPOSTA D'ORDRE DE PAGAMENT 
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 
CAMPANET 

6000 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

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

CLUB LUCHA OLÍMPICA 
COSTA DE CALVIÀ 

533,67 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

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

CLUB DE LUCHA 
OLÍMPICA SON RULLÁN 

265 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

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

CLUB ATLETISMO 
AMISTAD 

747,33 
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VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

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

CLUB BÀSQUET 
JOVENTUT MARIANA 

984,57 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LES FACTURES 
RELATIVES A LA DIFERÈNCIA IPC  
LLOGUER DEL LOCAL SITUAT AL CARER 
PIUS XII, NÚM 5 BAIXOS DE MANACOR 
DELS MESOS  
D'OCTUBRE A DESEMBRE 2010, 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2011 

CNS 215,31 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

21/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ I 
ORDRE DE PAGAMENT 
CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ 
APROVADA  
PER CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL 
DE MALLORCA EN DATA 22 DE 
DESEMBRE DE 2010 

ASSOCIACIÓ GENT GRAN 
DE SON REAL 

700 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

21/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ I 
ORDRE DE PAGAMENT 
CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ 
APROVADA  
PER CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL 
DE MALLORCA EN DATA 22 DE 
DESEMBRE DE 2010 

ASSOCIACIÓ GRUPO DE 
MAYORES DE 
TELEFÓNICA DE LES 
ILLES BALEARS 

700 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

21/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ I 
ORDRE DE PAGAMENT 
CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ 
APROVADA  
PER CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL 
DE MALLORCA EN DATA 22 DE 
DESEMBRE DE 2010 

ASSOCIACIÓ MASTERS 
NATACIÓN DE BALEARES 

700 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

21/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ I 
ORDRE DE PAGAMENT 
CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ 
APROVADA  
PER CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL 
DE MALLORCA EN DATA 22 DE 
DESEMBRE DE 2010 

ASSOCIACIÓ CENTRO DE 
PASIVOS DE BALEARES 

700 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

21/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ I 
ORDRE DE PAGAMENT 
CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ 
APROVADA  
PER CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL 
DE MALLORCA EN DATA 22 DE 
DESEMBRE DE 2010 

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS 
SANT ANTONI DE LA 
PLATJA (SECCIÓ GENT 
GRAN) 

700 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

21/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ I 
ORDRE DE PAGAMENT 
CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ 
APROVADA  
PER CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL 
DE MALLORCA EN DATA 22 DE 
DESEMBRE DE 2010 

ASSOCIACIÓ L'ESPLAI 
GENT GRAN ES FORTI 

674,61 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

21/11/11 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 ACORD DE CONSELL EXECUTIU DE 
2 DE DESEMBRE DE 2009 

GESPORT BALEAR, SL 899,99 
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VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

21/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2011/3855, FACTURES 
RELATIVES A DESPESES DE 
NORMALITZACIÓ 
LINGÜÍSTICA/CULTURA,  
PATRIMONI I ESPORTS 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2011 

VARIS 1602,5 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

21/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2011/3830, FACTURES 
RELATIVES A DESPESES DE 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I  
MUSEUS/CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS CORRESPONENTS A 
L'EXERCICI 2011 

VARIS 1043,39 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

21/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2011/3825, FACTURES 
RELATIVES A DESPESES DE 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I  
MUSEUS/CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS CORRESPONENTS A 
L'EXERCICI 2011 

LLIBRES  COLOM, SL 189,41 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

21/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2011/3802, FACTURES 
RELATIVES A DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE   
CULTURA I PATRIMONI/CULTURA, 
PATRIMONI I ESPORTS 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2011 

VARIS 1113,82 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

21/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ DE 
L'OBLIGACIÓ ECONÒMICA 

UNIVERSITAT DE LES 
ILLES BALEARS - 
PROJECTE CULTURA A LA 
UNIVERSITAT 

35270,78 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

21/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ 
ECONÒMICA D'UNA SUBVENCIÓ 

UNIVERSITAT DE LES 
ILLES BALEARS - 
PROJECTE UNIVERSITAT 
D'ESTIU 

10571,87 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER LES OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LA RELACIÓ DE 
FACTURES RELATIVES A DESPESES  
DEL CENTRE SOCIOCULTURAL DE 
MANACOR/VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS  
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2011 

ENDESA ENERGIA S.A.U 179,07 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER LES OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LA RELACIÓ DE 
FACTURES RELATIVES A DESPESES  
DEL CENTRE SOCIOCULTURAL 
D'INCA/VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, 
PATRIMONI I ESPORTS  
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2011 

ENDESA ENERGIA S.A.U 238,49 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2011/3849, FACTURES 
RELATIVES A DESPESES DEL SERVEI 
DE PATRIMONI  
HISTÒRIC/CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS CORRESPONENTS A 
L'EXERCICI 2011 

VARIS 685,28 
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VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT 
D'OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES  
RELATIVES A DESPESES DEL SERVEI 
DE CULTURA (ITINERÀNCIA DE 
L'EXPOSICIÓ "TENS RES PER A  
MI?")/CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2011 

VARIS 3708 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

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

VARIS 2185 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2011/3892, FACTURES 
RELATIVES A DESPESES DE 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I  
MUSEUS/CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS CORRSPONENTS A 
L'EXERCICI 2011 

MPTA 863,76 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2011/3892, FACTURES 
RELATIVES A DESPESES DEL SERVEI 
DE CULTURA/CULTURA,  
PATRIMONI I ESPORTS 
CORRSPONENTS A L'EXERCICI 2011 

JMFS 560,5 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/11/11 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),  
ACORD DE CONSELL EXECUTIU DE 2 DE 
DESEMBRE DE 2009 

AMMV 750 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/11/11 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),  
ACORD DE CONSELL EXECUTIU DE 2 DE 
DESEMBRE DE 2009 

CANAVES COMERCIAL SA 400,2 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/11/11 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),  
ACORD DE CONSELL EXECUTIU DE 2 DE 
DESEMBRE DE 2009 

20 DE MARZO DE 1997, SL 85,74 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/11/11 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),  
ACORD DE CONSELL EXECUTIU DE 2 DE 
DESEMBRE DE 2009 

AGF 2550 
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VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/11/11 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),  
ACORD DE CONSELL EXECUTIU DE 2 DE 
DESEMBRE DE 2009 

CAFETERÍAS NINO MANE 
SL 

413,67 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/11/11 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),  
ACORD DE CONSELL EXECUTIU DE 2 DE 
DESEMBRE DE 2009 

MTNB 720,88 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ D'UNA 
OBLIGACIÓ BENEFICIÀRIA DE LA 
CONVOCATÒRIA DE SUPORT  
GENÈRIC A LA PRODUCCIÓ EDITORIAL I 
FONOGRÀFICA EN LLENGUA CATALANA 
PER L'ANY 2010 -  
FASE 2 

TUMBET MUSIC SCP 693,93 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/11/11 CONCESSIÓ 
SUBVENCIÓ AD 

CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA 

SA XARXA DE TEATRE 
INFANTIL I JUVENIL DE 
LES ILLES BALEARS 

12500 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ D'UNA 
OBLIGACIÓ 

FUNDACIÓ JARDÍ 
BOTÀNIC DE SÓLLER 

20694,21 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ D'UNA 
OBLIGACIÓ 

AJUNTAMENT DE 
POLLENÇA 

100000 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/11/11 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 ACORD DE CONSELL EXECUTIU DE 
2 DE DESEMBRE DE 2009 

ASB 523,5 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ I 
PROPOSTA D'ORDRE DE PAGAMENT 
CORRESPONENT A LA  
SUBVENCIÓ APROVADA PEL PONSELL 
EXECUTIU DEL CONSELL DE MALLORCA 
D'1 D'OCTUBRE DE 2008 

APA COLEGIO LA 
MILAGROSA 

1200 
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VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ I 
PROPOSTA D'ORDRE DE PAGAMENT 
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 MURO 5508,07 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ I 
PROPOSTA D'ORDRE DE PAGAMENT 
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 D'ARTÀ 3733,1 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ I 
PROPOSTA D'ORDRE DE PAGAMENT 
CORRESPONENT A LA  
SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER 
RESOLUCIÓ DE LA CONSELLERA 
EXECUTIVA D'ESPORTS, JOVENTUT I  
IGUALTAT DE 21 DE JUNY DE 2011 PEL 
PERÍODE COMPRÉS ENTRE EL 31 
D'OCTUBRE DE 2010 I EL 30  
D'OCTUBRE DE 2011 

FEDERACIÓ BALEAR DE 
BOXA 

2500 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2011/3831, FACTURES 
RELATIVES A DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA  
I PATRIMONI/CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS CORRESPONENTS A 
L'EXERCICI 2011 

INTERNACIONAL BALEAR 
COURIER, SL 

189,39 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2011/3785, FACTURES 
RELATIVES A DESPESES DE 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I  
MUSEUS/CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS CORRESPONENTS A 
L'EXERCICI 2011 

VLTD 942,82 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2011/3914, FACTURES 
RELATIVES A DESPESES DEL CENTRE 
SOCIOCULTURAL  
D'INCA/CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS CORRESPONENTS A 
L'EXERCICI 2011 

VARIS 936,51 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2011/3918, FACTURES 
RELATIVES A DESPESES DEL 
POLIESPORTIU SANT  
FERRAN/VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI  
2011 

VARIS 982,97 
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VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2011/3915 (34002/20111123), 
FACTURES RELATIVES A DESPESES DE 
LA COMISSIÓ  
D'ESPORTS/VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI  
2011 

VARIS 3593,26 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LES FACTURES 
(34002/20111123) NÚM. 47/2011 I  
48/2011 RELATIVES A DESPESES DE LA 
COMISSIÓ 
D'ESPORTS/VICEPRESIDENCIA DE 
CULTURA,  
PATRIMONI I ESPORTS AMB CÀRREC AL 
PRESSUPOST 2011 

FEDERACIÓ BALEAR DE 
CICLISME 

1000 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/11/11 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  
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2011 

VARIS 2104,47 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

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

SEDO SL 314,28 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/11/11 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  
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2011 

VARIS 2237,5 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

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

XICARANDANA SL 3683,23 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ I 
ORDRE DE PAGAMENT 
CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ 
APROVADA  
PER CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL 
DE MALLORCA EN DATA 22 DE 
DESEMBRE DE 2010 

ASSOCIACIÓ TERCERA 
EDAT DE SON COTONER 

700 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ I 
ORDRE DE PAGAMENT 
CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ 
APROVADA  
PER CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL 
DE MALLORCA EN DATA 22 DE 
DESEMBRE DE 2010 

ASSOCIACIÓ JUBILATS DE 
CAMPSA I CLH DE 
MALLORCA 

700 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ I 
ORDRE DE PAGAMENT 
CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ 
APROVADA  
PER CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL 
DE MALLORCA EN DATA 22 DE 
DESEMBRE DE 2010 

ASSOCIACIÓ ORQUESTA 
GENT GRAN  DE 
MALLORCA 

674,06 



 141

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ I 
ORDRE DE PAGAMENT 
CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ 
APROVADA  
PER CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL 
DE MALLORCA EN DATA 22 DE 
DESEMBRE DE 2010 

ASSOCIACIÓ CLUB 
BONAIRE PENSIONISTES 
DES CRÈDIT 

700 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ I 
ORDRE DE PAGAMENT 
CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ 
APROVADA  
PER CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL 
DE MALLORCA EN DATA 22 DE 
DESEMBRE DE 2010 

ASSOCIACIÓ TERCERA 
EDAD BONS AMICS D'ES 
RAFAL NOU 

700 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2011/3923, FACTURES 
RELATIVES A DESPESES DEL CENTRE 
SOCIOCULTURAL DE  
MANACOR/VICEPRESIDENCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI  
2011 

VARIS 359,17 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2011/3927, FACTURES 
RELATIVES A DESPESES DEL CENTRE 
SOCIOCULTURAL DE  
MANACOR/VICEPRESIDENCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI  
2011 

CLUB GIMNÀS MANACOR, 
SL 

498,96 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

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

MFM 2242 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

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

JMFB 1200 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT 
D'OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES  
RELATIVES A DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE 
CULTURA/CULTURA, PATRIMONI I  
ESPORTS CORRESPONENTS A 
L'EXERCICI 2011 

PORTAL FORÀ 
DINAMITZACIÓ 
CULTURAL, SL 

10142,1 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/11/11 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  
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2011 

ARB/ART RAPID 1829 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LA RELACIÓ DE 
FACTURES RELATIVES A DESPESES  
DEL SERVEI DE CULTURA/CULTURA, 
PATRIMONI I ESPORTS 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2011 

ARB/ART RÀPID 1770 
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VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/11/11 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),  
ACORD DE CONSELL EXECUTIU DE 2 DE 
DESEMBRE DE 2009 

CA'N TORRANDELL, SA 866,11 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2011/3933 (3410/20111123), 
FACTURES RELATIVES A DESPESES DE 
L'ESPORT  
ESCOLAR/VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI  
2011 

VARIS 7900 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2011/3925 (33790/20111124), 
FACTURES RELATIVES A DESPESES 
DEL SERVEI DE  
JOVENTUT/VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI  
2011 

VARIS 640,23 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DEL 
CONVENI ENTRE EL CONSELL DE 
MALLORCA I EL GREMI DE  
LLIBRETERS DE MALLORCA PER TAL DE 
SUBVENCIONAR LA FIRA DEL LLIBRE I 
LA CAMPANYA DEL  
FOMENT I PROMOCIÓ DE LA LECTURA 

GREMI DE LLIBRETERS 52700 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/11/11 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),  
ACORD DE CONSELL EXECUTIU DE 2 DE 
DESEMBRE DE 2009 

CAN MAJORAL SAT 953,24 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/11/11 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),  
ACORD DE CONSELL EXECUTIU DE 2 DE 
DESEMBRE DE 2009 

ASORTI SLU 980,9 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/11/11 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), ACORD DE CONSELL 
EXECUTIU DE 14 D'OCTUBRE DE 2009 

FLACALCO SL 823,36 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/11/11 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), ACORD DE CONSELL 
EXECUTIU DE 14 D'OCTUBRE DE 2009 

SPA 250 
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VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/11/11 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), ACORD DE CONSELL 
EXECUTIU DE 14 D'OCTUBRE DE 2009 

ES BUROTELL GRANJA 
ESCOLA, SL 

900 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

25/11/11 AUTORITZACIÓ 
OBRES PATRIMONI 
HISTÒRIC 

AUTORITZACIÓ D'URGÈNCIA PER A 
L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE 
REHABILITACIÓ DE CAN  
DOMÉNECH: PROJECTE DE PROTECCIÓ 
DE LES PINTURES DE LA FONÍCULA A 
LA PLANTA BAIXA,  
CARRER ALBELLONS, NÚM. 7 
D'ALCÚDIA 

CONSORCI DE LA CIUTAT 
ROMANA DE POLLENTIA I 
ORTIZ CONSTRUCCIONES 
I PROYECTOS SA 

0 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

25/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ I 
ORDRE DE PAGAMENT 
CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ 
APROVADA  
PER CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL 
DE MALLORCA EN DATA 22 DE 
DESEMBRE 

ASSOCIACIÓ GENT 
MAJOR DE CAMPANET 

700 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

25/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ PER 
HAVER-SE JUSTIFICAT LA REALITZACIÓ 
DEL CONCERT MUSICAL  
SUBVENCIONAT DINS EL CIRCUIT DE 
MÚSICA TRADICIONAL 2010 

AJUNTAMENT DE 
PORRERES 

366,1 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

25/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'OBLIGACIONS PER AL PROJECTE 
"VILAFRANCA EN SOLFA 2010" 

AJUNTAMENT DE 
VILAFRANCA DE BONANY 

1177,13 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

25/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'OBLIGACIONS PER AL PROJECTE "XVI 
FESTIVAL MALLORCA JAZZ  
SA POBLA" 

AJUNTAMENT DE SA 
POBLA 

6965,7 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

25/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'OBLIGACIONS PER AL PROJECTE 
"XXVI FESTIVAL DE MÚSICA DE  
BUNYOLA" 

AJUNTAMENT DE 
BUNYOLA 

1027,6 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

25/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'OBLIGACIONS PER AL PROJECTE 
"MAIG MUSICAL 2010" 

AJUNTAMENT DE PETRA 5139 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

25/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'OBLIGACIONS PER AL PROJECTE "VIII 
ENCONTRE DE CLARINETS" 

AJUNTAMENT DE 
PORRERES 

2036,45 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

25/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'OBLIGACIONS PER AL PROJECTE 
"OBRA TEATRAL EXITUS" 

AJUNTAMENT DE PETRA 3125 
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VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

25/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'OBLIGACIONS PER AL PROJECTE "47 
CERTAMEN INTERNACIONAL  
D'ARTS PLÀSTIQUES DE POLLENÇA" 

AJUNTAMENT DE 
POLLENÇA 

7773,6 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

25/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'OBLIGACIONS PER AL PROJECTE "IV 
FESTIVAL DE PALLASSOS  
SONSERVERACLOWN" 

AJUNTAMENT DE SON 
SERVERA 

11854,8 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

25/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'OBLIGACIONS PER AL PROJECTE 
"ALART-UNA NIT D'ART A ALARÓ" 

AJUNTAMENT D'ALARÓ 6814,5 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

25/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'OBLIGACIONS PER AL PROJECTE 
"ARTDEMOSSA 2010" 

AJUNTAMENT DE 
VALLDEMOSSA 

4000 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ I 
PROPOSTA D'ORDRE DE PAGAMENT 
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 
MONTUÏRI 

4488,93 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/11/11 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), ACORD DE CONSELL 
EXECUTIU DE 14 D'OCTUBRE DE 2009 

MESSALUT INTEGRAL SL 656,9 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

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

FEDERACIÓ BALEAR DE 
TENNIS 

1868,33 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/11/11 ALTRES 2A ORDRE D'EXECUCIÓ PER A LA 
CONSERVACIÓ I ESTABILITAT DELS 
MOLINS DE SA GARRIGUERA I  
D'EN GELÓS, ELEMENTS INTEGRANTS 
DEL CONJUNT HISTÒRIC D'ES JONQUET 
A PALMA 

ALE I ALTRES 0 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/11/11 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DEL 
CONTRACTE MENOR PER DUR A TERME 
L'EDICIÓ DE 500  
EXEMPLARS DEL LLIBRE I CD "MEMÒRIA 
DEL PATRIMONI CULTURAL 2009" 

KOSORYOKU, SL 5151 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'OBLIGACIONS PER AL PROJECTE "XIII 
MOSTRA D'ESCULTURES I  
NIT DE L'ART" 

AJUNTAMENT DE SANTA 
MARIA DEL CAMÍ 

2233,32 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'OBLIGACIONS PER AL PROJECTE 
"SETMANA CULTURAL 2010" 

PATRONAT D'ESCOLES 
MUNICIPALS 
D'ESPORLES" 

3887,5 



 145

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/11/11 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),  
ACORD DE CONSELL EXECUTIU DE 2 DE 
DESEMBRE DE 2009 

MEMF 424,21 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/11/11 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),  
ACORD DE CONSELL EXECUTIU DE 2 DE 
DESEMBRE DE 2009 

EMB 201,14 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/11/11 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),  
ACORD DE CONSELL EXECUTIU DE 2 DE 
DESEMBRE DE 2009 

ADDAYA CENTRE D'ART 
CONTEMPORANI, CB 

869,41 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/11/11 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),  
ACORD DE CONSELL EXECUTIU DE 2 DE 
DESEMBRE DE 2009 

JGO 57,65 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/11/11 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), ACORD DE CONSELL 
EXECUTIU DE 14 D'OCTUBRE DE 2009 

FRUITES DES PLA SL 515,29 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

O (34200/20111125) DESPESES DEL 
POLIESPORTIU S. 
FERRAN/VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA,  
PATRIMONI I ESPORTS AMB CÀRREC AL 
PRESSUPOST 2011 

ENDESA ENERGIA S.A.U 2311,77 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

O (34202/20111125) DESPESES DE LA 
COMISSIÓ 
D'ESPORTS/VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA,  
PATRIMONI I ESPORTS AMB CÀRREC AL 
PRESSUPOST 2011 

100 EMOCIONS ESPORT 
CLUB 

2780 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2011/3973 (34002/20111129), 
DESPESES DE LA COMISSIÓ 
D'ESPORTS/VICEPRESIDÈNCIA DE  
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS AMB 
CÀRREC AL PRESSUPOST 2011 

VARIS 13784,76 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2011/3974 (34101/20111128), 
DESPESES DE L'ESPORT 
ESCOLAR/VICEPRESIDÈNCIA DE  
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS AMB 
CÀRREC AL PRESSUPOST 2011 

SON ESPANYOLET 
INDUSTRIAS GRAFICAS 
SL 

1341,31 
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VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2011/3955 (34003/20111129), 
DESPESES DE MEDICINA 
ESPORTIVA/VICEPRESIDÈNCIA DE  
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS AMB 
CÀRREC AL PRESSUPOST 2011 

VARIS 1206,57 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2011/3946 (34003/20111128), 
DESPESES DE MEDICINA 
ESPORTIVA/VICEPRESIDÈNCIA DE  
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS AMB 
CÀRREC AL PRESSUPOST 2011 

VARIS 5205,92 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/11/11 ANUL.LACIÓ 
CONCESSIÓ 
SUBVENCIÓ 

APROVADA UNA SUBVENCIÓ PER A 
L'ORGANITZACIÓ DE LA SETMANA DEL 
LLIBRE EN CATALÀ PER A  
L'ANY 2011 

GREMI DE LLIBRETERS 
DE MALLORCA 

18000 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ I 
ORDRE DE PAGAMENT 
CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ 
APROVADA  
PER CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL 
DE MALLORCA EN DATA 22 DE 
DESEMBRE DE 2010 

ASSOCIACIÓ GRUPO DE 
MAYORES DE SOL MELIÀ 
DE LES ILLES BALEARS 

700 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/11/11 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),  
(ACORD DE CONSELL EXECUTIU DE 2 
DE DESEMBRE DE 2009) 

CERÀMIQUES L'ALBELLÓ 
DE PÒRTOL, SL 

448,26 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/11/11 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), (ACORD DE CONSELL 
EXECUTIU DE 14 D¿OCTUBRE DE 2009) 

ES GRIF ASSESSOR SL 68,73 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

O (34002/20111130), DESPESES DE 
COMISSIÓ 
D'ESPORTS/VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA,  
PATRIMONI I ESPORTS AMB CÀRREC AL 
PRESSUPOST 2011 

ETP 2124 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

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

ASSOCIACIÓ MONITORS 
D'ESCACS 

1750 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

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

ASSOCIACIÓ MONITORS 
D'ESCACS 

1750 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'OBLIGACIONS PER AL PROJECTE "XIV 
FIRA DE TARDOR" 

AJUNTAMENT DE 
MARRATXÍ 

6993,48 
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VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'OBLIGACIONS PER AL PROJECTE 
"MERCAT MEDIEVAL DE  
CAPDEPERA" 

AJUNTAMENT DE 
CAPDEPERA 

6483,4 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'OBLIGACIONS PER EL LLIBRE EL 
CONVENT DE MÍNIMS DE SINEU 

AJUNTAMENT DE SINEU 2018 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'OBLIGACIONS PER AL PROJECTE 
D'EDICIÓ DEL FONOGRAMA  
L'ESCOLA DE MÚSICA CANTA NADALES 

AJUNTAMENT DE SON 
SERVERA 

2517,6 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/11/11 ALTRES NOMENAMENT TÈCNIC DELS 
DIRECTORS DE L'OBRA DE 
CONDICIONAMENT DEL JACIMENT  
ARQUEOLÒGIC S'ARENALET DE SON 
COLOM A ARTÀ 

CMJ 0 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/11/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

NOMENAMENT TÈCNIC DELS 
DIRECTORS DE L'OBRA DE 
CONDICIONAMENT DEL JACIMENT  
ARQUEOLÒGIC DEL DOLMEN DE 
S'AIGUA DOLÇA A ARTÀ 

CMJ 0 

 

 

La Sra. GARRIDO (PSOE) manifesta que, com ja va puntualitzar en el Ple passat, hi 
ha decrets que diuen “segons la factura que s’acompanya” o “segons la relació de 
factures que s’acompanya” però que en realitat no s’acompanyen ni les factures ni les 
relacions de factures. També observa que fa dos plens que no hi ha decrets del 
Departament de Cooperació Local per donar-ne compte. 

La Sra. PRESIDENTA agraeix a la Sra. Garrido l’observació feta i assegura que ho 
miraran. 

La Corporació en resta assabentada. 

 bbbb)  NOMENAMENT DEL PRESIDENT I VICEPRESIDENT  DE LA COMISSIÓ INSULAR DE 
PATRIMONI HISTÒRIC. 

Atès que en el BOIB núm. 158, de 20-10-2011 es va publicar l’acord de Ple del CIM adoptat en sessió 
de dia 13 d’octubre de 2011, en el qual es va acordar la modificació parcial del Reglament Orgànic del 
Consell Insular de Mallorca que regula, entre d’altres qüestions, la creació de la Comissió Insular de 
Patrimoni Històric i inclou algunes modificacions en la composició de la Ponència Tècnica de 
Patrimoni Històric. 

Atesa la necessitat de fer els oportuns nomenaments d’ambdós òrgans. 

Atesa la proposta de decret de dia 22 de desembre de 2011. 

En virtut dels articles 40.1 a), 42.1 a), b) i c) del Reglament Orgànic de dia 8 de març de 2004 (BOIB 
núm. 38 de 16-03-2004) parcialment modificat pel Ple del CIM en sessió de dia 13 d’octubre de 2011 
(BOIB núm. 158, de 20-10-2011), i les funcions que tinc atribuïdes, dicto el següent 

DECRET 
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1r.- Nomenar al vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports, Sr. Joan Rotger Seguí com a President 
de la Comissió Insular de Patrimoni Històric (art. 40.1 a) del Reglament Orgànic). 

2n.- Nomenar al conseller executiu  Sr. Mauricio Rovira de Alós com a Vicepresident, de la Comissió 
Insular de Patrimoni Històric (art. 40.1 a) Reglament Orgànic). 

3r.- Disposar el cessament del Sr. Gabriel Cerdà Buades com a director de la ponència tècnica de 
Patrimoni Històric, i agrair-li els serveis prestats. 

4r.- Comunicar-ho a les persones interessades, al secretari de la Comissió Insular de Patrimoni Històric 
i  al Secretari de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric. 

6è.- Publicar-ho en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i donar-ne compte al Ple en la primera sessió 
que se celebri. 

 

La Corporació en resta assabentada. 

 

c) PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE LA SECRETÀRIA DE LA COMISSIÓ INSULAR DE 
PATRIMONI HISTÒRIC I DE LA PONÈNCIA TÈCNICA DE PATRIMONI HISTÒRIC 

Antecedents 

El Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 158, de dia 20 d’octubre de 2011, publica la modificació 
del Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca, aprovada definitivament per part del Ple el dia 
13 d’octubre de 2011. 

Fonaments 

L'art. 40.2 d) estableix que formen part de la Comissió Insular de Patrimoni Històric, com a vocals amb 
veu i sense vot, entre d'altres, 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. 

L'art. 42.1 k) estableix que integren la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric, amb veu i vot, entre 
d'altres, 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 un altra persona funcionària que reuneixi les 
característiques requerides per al càrrec de secretària de la comissió, nomenada per mateix 
procediment. 

Per tant, propòs a la presidenta que dicti el Decret següent: 

1. Designar secretària titular de la Comissió Insular de Patrimoni Històric i de la Ponència Tècnica de 
Patrimoni Històric la funcionària Sra. Ana M. Catalán Carrera, que actuarà per delegació del Secretari 
General del Consell Insular de Mallorca. 

2n. Designar secretària suplent de la Comissió Insular de Patrimoni Històric i de la Ponència Tècnica 
de Patrimoni Històric la funcionària Sra. Serafina Munar Gregorio que actuarà per delegació del 
Secretari General del Consell Insular de Mallorca. 

3r. Deixar sense efecte el Decret de dia 3 d’agost de 2007 (BOIB núm.121, de 09-08-2007), de 
delegació de funcions. 

4t. Publicar aquest Decret en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

5è. Donar compte al Ple en la primera sessió que se celebri. 
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La Corporació en resta assabentada. 

 

PUNT 21. DONAR COMPTE DEL PROTOCOL D’INTENCIONS DE 
COL.LABORACIÓ PER A LA CONSTITUCIÓ DE LA “FUNDACIÓ 
TURISMO PALMA DE MALLORCA 365”. 

Es dóna compte del següent protocol: 

“PROTOCOL D’INTENCIONS DE COL·LABORACIÓ PER A LA CONSTITUCIÓ DE LA 
F”FUNDACIÓ TURISMO PALMA DE MALLORCA 365” 

PARTS 

Mateo Isern Estela, amb DNI núm. 42985538X, com a batle de l’Ajuntament de Palma, i d’acord amb 
les atricuions conferides a la Batila per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local. 

Maria Salom Coll, amb DNI núm. 43028596N, com a presidenta del Consell de Mallorca, amb CIF 
núm. S0711002F i domicili fiscal al carrer del Palau Reial, 1, de Palma de Mallorca, CP 07001. 

José María Urrutia Mera, amb DNI núm. 32.608.393M, com a president de l’Autoritat Portuària de 
Balears, amb CIF núm.  Q0767004E i domicili fiscal alc arrer del Moll Vell, 3, de Palma de Mallorca, 
CP 07012. 

Álvaro Gijón Carrasco, amb DNI núm. 24276527G, com a tinent de batila de l’Area de Turismo i 
Coordinació Municipal de l’Ajuntament de Palma, en exercici de les competències que li atribueix el 
Decret de batila núm. 11918, de 13 de juny de 2011. 

Aina Calvo Sastre, amb DNI núm. 43057140J, com a portaveu del Grup Municipal PSOE, amb CIF 
núm. G28477727 i domicili fiscal a la plaça de Santa Eulalia, 9, 3r, de Palma de Mallorca, CP 07001. 

Antoni Josep Verger Martínez, amb DNI num. 43100279G, com a portaveu del Grup PSM-IV-Entesa 
per Mallorca, amb CIF núm. G57705048 i domicili fiscal al carrer d’Isidoro Antillón, 9, de Palma de 
Mallorca, CP 07009. 

Miguel Pardo Gil, amb DNI núm. 05421183Z, com a director regional del Mediterrani d’Acciona 
Transmediterránea, S.A., amb CIF núm. A28018075 i domicili fiscal a l’Estació Marítima, 2, de Palma 
de Mallorca, CP 07015. 

Álvaro Middelmann Blome, amb DNI núm. 51445563Z, com a director general per a Espanya i 
Portugal de ‘Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG (en endavant Air Berlin), amb CIF núm. 
W0042192E i domicili fiscal a la Gran Via Asima, 6ª, 1r C, de Palma de Mallorca, CP 07009. 

José María Hoyos Alda, amb DNI núm. 0507640H, com a subdirector general d’Air Europa Líneas 
Aéreas, S.A.U. (en endavant Air Europa), amb CIF núm. A07129430 i domicili fiscal a la ctra. De 
l’Arenal a Llucmajor, km. 21.5, de Llucmajor, CP 07620. 

Francisco José Vila Bennàsar, amb DNI núm. 43033203L, com a administrador de Arabella Hospitality 
España, S.L. (en endavant Arabella), amb CIF núm. B57710071 i domicili fiscal al carrer de 
l’Estornell, 1, de Palma de Mallorca, CP 07011. 



 150

Mario Sennacherbbo Pons, amb DNI núm. 43003867P, com a gerent de Baleares Consginatarios Tours, 
D.L. (en endavant BC Tours), amb CIF núm. B07915101 i domicili fiscal a la ctra. de Portopí, 8, 7è, 
edifici Reina Constanza, de Palma de Mallorca, CP 07015. 

Enrique Ybarra Valdenebro, amb DNI núm. 28713140D, com a gerent de City Sightseeing España, 
S.L. (en endavant City Sghteseeing), amb CIF núm. B82714189 i domicili fiscal al carrer de Jaén, 2, 1r, 
de Sevilla, CP 41001. 

Pedro Roser Sabater, amb DNI núm. 43042307S, com a conseller delegat de Dome Consulting & 
Solutions, S.L. (en endavant Dome), amb CIF núm. B57023533 i domicili fiscal al carrer Galileu, s/n, 
edifici U, local 14 (Parc Bit – ctra. de Valldemossa, km.l 7.4), de Palma de Mallorca, CP 07121. 

Lorenzo Jaime Coll, amb DNI núm. 43063123Q, com a gerent de Grup Trui Mallorca, S.L. (en 
endavant Trui), amb CIF núm. B57634131 i domicili fiscal al carrer Licorers, 125 (polígon de 
Marratxí), de Marratxí, CP 07141. 

Martín Amengual Mascaró, amb DNI núm. 78197775Y, com a president d’Ibacar Premium, S.L. (en 
endavant Ibacar), amb CIF núm. B57739435 i domicili fiscal alc arrer de Goethe, 2, entresòl, de Palma 
de Mallorca, CP 07011. 

Miquel Fluxà Rosselló, amb DNI núm. 41312633K, com a president d’Iberostar Hoteles y 
Apartamentos, S.L. (en endavant Iberostar), amb CIF núm. B28049344 i domicili fiscal al carrer del 
General Riera, 154, de Palma de Mallorca, CP 07010. 

Ovidio Andrés Arcos, amb DNI núm. 17433727ª, com a gerent de Logitravel, S.L.U. amb CIF núm. 
B57288193 i domicili fiscal al carrer de Galileu, s/n, edifici Logitravel  (Parc Bit-ctra. Valldemossa, 
km. 7.4), de Palma de Mallorca, CP 07121. 

Gabriel Escarrer Jaime, amb DNI núm. 43070810K, com a vicepresident i conseller delegat de Melia 
Hotels Internacional, S.A. (en endavant Melia Hotels), amb CIF núm. A78304516 i domicili fiscal al 
carrer del Gremi de Boters, 24, de Palma de Mallorca, CP 07009. 

Victor Manuel Bañares Yebenes, amb DNI núm. 30588317L, com a director general d’Orizonia Travel 
Group, S.L. (en endavant Orizonia), amb CIF núm. B57188237 i domicili fiscal al carrer de Rita Levi, 
s/n, edifici Orizonia (Parc Bit-ctra. de Valldemossa, km. 7.4), de Palma de Mallorca, CP 07121. 

Antonio Luis González Clemente, amb DNI núm. 506663108L, com a director general de Palma de 
Mallorca Aquarium, S.A. (en endavant PalmaAquarium), amb CIF núm. A57129751 i domicili fiscal al 
carrer de Manuela de los Herreros i Sorà, 21, de Palma de Mallorca, CP 07610. 

Carmen Riu Güell, amb DNI núm. 42957305K, com a consellera delegada de Riusa II, S.A. (en 
endavant Riu Hotels), amb CIF núm. A07d632474 i domicili fiscal al carrer del Llaüt, s/n, de Palma de 
Mallorca, CP 07610. 

Joan Vilà Bosch, amb DNI núm. 39857083S, com a conseller delegat de TUI Travel Accomodation & 
Destinations, S.L.U. (en endavant TUI Travel), amb CIF núm. B57233215 i domicili al camí de Son 
Fangos, 100, complex Mirall Balear, torre B, 5ª planta,  1B, de Palma de Mallorca, CP 07007. 

Les parts, en nom propi, tenen i es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d’obrar suficient 
per a formalitzar aquest Protocol i, a tal efecte 

EXPOSEN 

1. Que les parts intervinents proposen la creació d’una entitat mixta per a la millor gestió 
dels interessos turístics de la ciutat de Palma de Mallorca. 
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2. Que la creació d’aquesta entitat té origen en les competències municipals de l’Ajuntament 
de Palma en matèria de turisme i promoció exterior de la ciutat de Palma de Mallorca 
atribuïdes per llei. 

3. Que les entitats intervinents consideren necessària la creació d’un ens mixt sota la figura 
jurídica d’una fundació d’interès general i sense ànim de lucre. 

4. Que la concertació entre les entitats intervinents es materialitza en aquest Protocol i en els 
Estatus de la Fundació, el quals un cop desenvolupats i aprovats, l’acompanyaran de 
forma inseparable i formaran un únic instrument jurídic amb el qual queda configurada la 
fundació posada al servi del turismo i promoció exterior de la ciutat de Palma de 
Mallorca. 

5. Que les parts signants, dins de les seves respectives finalitats i competències acorden 
subscriure aquest Protocol, que es regirà conforme a les següents 

 

CLÀUSULES 

Primera. Objecte del protocol.  Aquest protocol té per objecte posar de manifest la voluntat de les 
entitats intervinents de constituir la “Fundació Turisme Palma de Mallorca 365”, d’acord amb el que 
estableix la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions, amb personalitat jurídica pròpia, per 
desenvolupar i impulsar tot tipus d’actuacions de planificació, gestió i promoció del desenvolupament 
turístic de la ciutat de Palma de Mallorca. 

Segona. Aportació dotacional.  La Fundació comptarà per a la constitució de la dotació fundacional 
inicial amb aportació de 3.000,00 € de cada una de les entitats privades fundadores. L’aportació a la 
dotació fundacional inicial de les entitats o organismo públics, i de la resta d’aportacions en concepte 
de col·laboració per a dur a terme les finalitats de la Fundació, ja siguin dineràries o no dineràries (en 
espècie), seran recollides en un document concret. 

Tercera. Estatuts de la Fundació.  El text dels Estatuts de la “Fundació Turismo Palma de Mallorca 
365” s’incorporaran a aquest Protocol una vegada aprovats i en formaran part. Els Estatuts regiran el 
funcionament de la Fundació quan aquesta es constitueixi mitjançant escríptura pública i hagi estat 
inscrita al Registre Únic de Fundacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

Quarta. Actuació de les parts.  En un termini de tres mesos, es constituirà la “Fundació Turisme 
Palma de Mallorca 365”, i cada entitat fundadora haurà de designar els patrons que la representaran en 
el Patronat com a patrons fundadors. 

El pressupost de la Fundació es podrà incrementar amb les aportacions de nous membres o 
col·laboradors, ja siguin dineràries o en espècie, i amb les activitats que desenvolupi la Fundació en 
compliment de les seves finalitats. 

Cinquena. Seguiment i control del Protocol.   Per al seguiment i la coordinació de les actuacions que 
es derivin d’aquest Protocol d’intencions de col·laboració, es crearà una Comissió de Seguiment, 
integrada per un representant de cada una de les parts designat lliurement per cada institució. Actuarà 
com a president de la Comissió de Seguiment el representant de l’Ajuntament de Palma. 

En el termini de quinze dies següents a la firma d’aquest Protocol es constituirà la Comissió. Tots els 
acords d’aquesta hauran de ser adoptats per majoria. 

Les funcions de la Comissió de Seguiment són : 

a. Coordinar els trabáis necessaris per a l’execució d’aques protocol.ç 
b. Vetllar pel compliment I el seguiment de quant s’estableixi en el Protocol. 
c. Informar sobre la interpretació, el seguiment i la pròrroga d’aquest protocol. 
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d. Resoldre totes les incidències produïdes com a conseqüència de la interpretació i 
l’execució del present Protocol. 

 
El règim de funcionament i organització de la Comissió de Seguiment serà el previst per als òrgans 
col·legiats en el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
La Comissió de Seguiment es dissoldrà quan la “Fundació Turismo Palma de Mallorca 365” obtingui 
personalitat jurídica. 
 

Sisena. Interpretació, modificació, règim jurídic i resolució.   En virtud del que estableix la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment 
administratiu comú i en la legislació que li sigui d’aplicació, les qüestions d’interpretació, modificació 
resolució i efecteds que es derivin d’aquest Protocol, Aixa com les controvèrsies que es puguin suscitar 
amb motiu de la serva aplicació, sera resoltes per les parts firmants del Protocol de mutu acord, sense 
perjudici de les facultats de cada part en les matèries atribuïdes a la serva exclusiva competència. 

Setena. Causes d’extinció.  El Protocol s’extingirà: 

a. Pel transcurs del temini acordat per a la seva vigència. 
b. Per l’acord exprés i escrit dels firmants. 
c. Per denúncia del Protocol per una de les pats per incompliment per una altra d’alguna 

de les estipulacions pactades o per la impossibilitat sobrevinguda del objecte o de la 
seva realització completa, que s’haurà de comunicar fefaentment a les altres parts 
amb l’antelació deguda. 

d. Per desacord entre les parts respecte de la proporció del finançament establerta o en 
relació amb la redacció de la regulació i el funcionament de la Fundació 

En els casos c i d les entitats afectades podran separar-se lliurement de la Fundació, si estan al corrent 
de les obligacions i dels compromisos adquirits i que encara no estiguin satisfets. 

Vuitena. Vigència.   Aquest Protocol entrarà en vigor l’endemà que es firmi i es mantindrà vigent fins 
el moment en que la “Fundació Turismo Palma de Mallorca 365” obtingui personalitat jurídica 
mitjançant la seva inscripció en el Registre Únic de Fundacions de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balerars. Magrat això, si s’escau el Protocol  serà ratificat pels òrgans competentes de les entitats 
intervinents, i aquesta ratificació serà tramesa a l’Àrea de Turismo i Coordinació Municipal de 
l’Ajuntament de Palma el més aviat posible. 

Com a mostra de conformitat, les parts firmen aquest Protocol en dos exemplars i a un sol efecte, en el 
loca i la data indicats a continuació. 

Palma de Mallorca, 16 de gener de 2012.” 

 

El Sr. COLOM (PSOE) indica que sobre aquest punt, malgrat que el duguin per dació 
de compte, li agradaria saber algunes qüestions. 

En primer lloc vol conèixer, si a més dels 3.000 euros que s’aporten per a la 
constitució de la Fundació, ja tenen parlat més o menys amb la resta de patrons quines 
seran les aportacions econòmiques anuals que hi haurà de fer el Consell de Mallorca i 
en quin tant per cent participarà de les despeses que generin els projectes que s’hi 
decideixin. 

Assevera que és sabedor que aquest és un acord d’intencions però imagina que les 
qüestions econòmiques esmentades s’hauran parlat. 

A més d’això, voldria conèixer unes qüestions de filosofia política de l’equip de 
govern del Consell de Mallorca. 
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Fa palès que ja existeix la Fundació Mallorca Turisme, impulsada per l’anterior equip 
de govern del Consell de Mallorca, que té tota l’illa de Mallorca com àmbit d’actuació 
i, en aquest sentit, planteja si no és contradictòria l’adhesió a aquesta nova fundació 
amb les directrius del Partit Popular –i dels seus líders nacional i regional– d’evitar 
duplicitats de competències en quant a infraestructures organitzatives i polítiques. 

També demana si no es tracta en realitat de justificar l’adhesió per desmuntar i deixar 
sense efectes la Fundació Mallorca Turisme simplement perquè la va crear l’anterior 
equip del Pacte de Progrés tot seguint l’esperit –que també segueix el Partit Popular– 
de contrareformes que estan duent al govern d’Espanya amb l’onada de propostes 
legislatives per desmuntar tot el que ja estava fet. 

Malgrat això, pensa que cal felicitar sincerament l’Ajuntament de Palma i els seus 
regidors per la seva intel·ligència, per la seva visió de futur i pel seu impuls a la 
promoció turística de Palma i fa notar que sembla ser que l’Ajuntament de Palma té 
més pes polític que el Consell de Mallorca i es veu que al batle de Palma li preocupa 
més el tema del turisme. 

Tot seguit recorda a la Sra. presidenta que en el seu programa electoral deia: 
“Mallorca tiene que ser turismo de 365 días al año porque es una marca inagotable 
de oferta y vivimos de ese servicio. La Mallorca que queremos está llena de 
oportunitades, de retos y de ilusiones que empiezan el 22 de mayo; solo falta ponerse 
a trabajar en ello y saber la Mallorca que queremos todos.”, i demana si l’equip de 
govern sap què vol en matèria de promoció turística. 

Actualment es troben que el Govern de les Illes Balears fa la promoció turística de 
Mallorca –basta veure les reunions que fa el conseller de Turisme amb els batles de 
l’illa–, els consells insulars de Menorca, d’Eivissa i de Formentera tenen la seva 
pròpia promoció turística i l’Ajuntament de Palma sembla que vol impulsar també 
Palma com a destí turístic i planteja què hi fa el Consell de Mallorca i si la resta de 
pobles no tenen dret a la promoció turística. 

Aquesta considera que és una mostra més de l’actitud de l’equip de govern de posar 
en segon lloc el Consell de Mallorca. 

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) diu que, pel que fa referència a la 
Fundació Mallorca Turisme, vol comentar que les afirmacions que s’han duit a terme 
fins ara –al llarg dels set mesos de govern del Partit Popular– han estat encaminades a 
treballar per evitar duplicitats. 

Comprèn que, en aquest sentit, es produeix una duplicitat evident amb el Govern de 
les Illes Balears i l’ATB en temes d’ordenació i de promoció turística però no així en 
temes d’informació turística perquè el Consell de Mallorca segueix mantenint les 
oficines d’informació. 

La Fundació Mallorca Turisme era una clara duplicitat amb les tasques del Govern de 
les Illes Balears i, atès que no hi havia hagut una transferència efectiva de mitjans 
humans i materials, esdevenia una duplicitat total i absoluta i amb unes despeses de 
gestió evidents com, per exemple, els locals llogats, personal, etc. 

Per tant, l’equip de govern ha treballat, com així es deia en el programa electoral, per 
evitar duplicitats. El Sr. Colom ho veu des del punt de vista que la Fundació Mallorca 
Turisme era un òrgan que servia per promocionar i, tot i poder-ho entendre així, 
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també poden entendre que era un tema de “gelosia” política perquè al Govern de les 
Illes Balears hi havia un altre partit que duia el tema turístic i, si al Consell de 
Mallorca volien també dur aquest tema, era necessari crear una duplicitat per treballar 
dues vegades sobre el mateix tema. 

Insisteix que el Sr. Colom pensa que hi havia un interès en la promoció però ell pensa 
que era una clara duplicitat en un tema turístic i, per això, l’equip de govern vol evitar 
aquesta despesa i ha deixat el tema de l’ordenació i la promoció turística a l’ATB –no 
l’han tornat perquè no s’havia transferit– per evitar duplicitats i despeses. 

Aquesta ha estat la via i el camí que ha agafat el Consell de Mallorca d’ençà que entrà 
a governar el Partit Popular: evitar una clara duplicitat. 

No obstant això i en quant a la Fundació Turisme Palma de Mallorca 365, que també 
pensen que és una molt bona idea per part de l’Ajuntament de Palma, diu que el 
Consell de Mallorca, com no pot ser d’altra manera, no pot sentir-se aliè a aquesta 
actuació que s’emmarca dins les competències pròpies dels ajuntaments perquè així 
ho fixa la Llei de bases de règim local que diu que els ajuntaments també tenen 
competències en matèria turística i poden fer actuacions en promoció turística. 

Així doncs, si un ajuntament de la importància del de Palma decideix fer una fundació 
i convida el Consell de Mallorca, la intenció evident de l’equip de govern és cooperar 
amb l’Ajuntament de Palma en aquells temes que siguin possibles. 

Per tant hi haurà cooperació total del Consell de Mallorca amb la Fundació Turisme 
Palma de Mallorca 365, que és la intenció del Consell de Mallorca quan ha entrat a 
formar part d’aquesta fundació. 

Afegeix que, com ha comentat el Sr. Colom, no hi haurà cap altre compromís que la 
cooperació en aquests moments, és a dir, que no s’està parlant d’aportacions 
econòmiques.  

El Sr. Colom ha citat una quantia de 3.000 euros que és certa i matisa que es recull en 
la clàusula segona que diu que seran 3.000 euros de cadascuna de les entitats privades 
fundadores. No parla, en cap cas, de les administracions i les entitats locals que hi 
puguin participar i, per tant, ara per ara no hi ha cap altre compromís que la 
cooperació i la voluntat de participar d’un projecte interessant que ha posat en marxa 
l’Ajuntament de Palma i amb el qual, evidentment, el Consell de Mallorca té interès 
en cooperar i donar una mà a l’Ajuntament. 

La Sra. PRESIDENTA, atès que el Sr. Colom li sol·licita una segona intervenció, 
indica que ara es tracta d’un punt a donar compte. No obstant això, a un proper Ple 
poden plantejar la iniciativa que considerin oportuna per tractar el tema perquè no 
creu que ara se n’hagi d’establir un debat. 

La Corporació en resta assabentada. 

 

MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT I DE CARÁCTER IDEOLÒGIC 
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PUNT 22. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA 
AL CONSELL DE MALLORCA SOBRE EL TEATRE PRINCIPAL. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Al passat plenari ordinari del Consell de Mallorca el Vice-president i conseller de Cultura, Patrimoni i 
esports es va comprometre, com a conseqüència d’una pregunta feta pel grup polític PSM-
IniciativaVerds-Entesa, a convocar dins el mes de gener del 2012 una Junta de Patrons del Teatre 
Principal per tal d’aprovar el pressupost de la Fundació pel 2012. 
 
A hores d’ara el pressupost no ha estat presentat a la Junta de Patrons i, mentres tant, la gerència 
(vorejant la legalitat i pel seu compte i risc) ens consta que està contractant la programació del 2012. 
 

Per tot això, el grup de Consellers del PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de Mallorca proposa al 
Ple que adopti els següent: 

Acord 
 

Que se convoqui immediatament una Junta de Patrons del Teatre Principal per tal de presentar, per la 
seva aprovació, el pressuposts pel 2012 de la Fundació Teatre Principal. 

 
 
El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) indica que, tal com diu 
l’enunciat, la moció està directament relacionada amb la no presentació, per part de 
Gerència, del pressupost del Teatre Principal a la Junta de Patrons. 

Considera que és una situació greu per al Teatre Principal el fet que, a hores d’ara, no 
se n’hagi presentat el pressupost a la Junta de Patrons perquè, entre d’altres coses, 
minimitza l’operativitat de la mateixa fundació, és a dir, que qualsevol entitat que no 
tengui un pressupost aprovat és evident que té molt poca operativitat i més si es tracta 
d’una fundació com el Teatre Principal que gestiona un espai escènic que implica 
contractacions per a la seva activitat. 

Per altra banda, el fet que no s’hagi presentat aquest pressupost és també un 
incompliment –entén que molt greu– dels mateixos Estatuts del Teatre Principal atès 
que els Estatuts ho deixen molt clar en l’article 10 que diu: “La Fundació organitzarà 
el seu pla d’actuacions mitjançant el corresponent pressupost anual que serà elaborat 
pel director gerent i el presentarà, abans de dia 1 d’octubre de cada any, al Patronat 
per a la seva aprovació.” 

Fa notar que els Estatuts parlen d’1 d’octubre i ja estam a mitjans de febrer i, per tant, 
es tracta d’un incompliment molt greu dels Estatuts de la Fundació. 

Igualment, l’article 10 diu que “el pressupost acompanyarà la documentació següent: 
un programa d’actuació, inversions i finançament en el qual es reflectiran les 
previsions pluriennals i la quantificació dels recursos necessaris per abastar-los.”, és a 
dir, que quant a la presentació del pressupost és clar i evident que s’han incomplert els 
Estatuts i això dificulta la gestió del Teatre Principal. 

Assenyala que, per un altre costat, hi ha tot un munt de tasques i atribucions que ha de 
tirar endavant el Patronat i que ell en cap moment, com a patró, no ha pogut tenir clar 
que s’hagi fet aquesta gestió. 
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L’article 15 dels Estatuts, sobre les atribucions del Patronat, diu, entre d’altres coses: 
“El Patronat té les atribucions següents: a) La modificació dels Estatuts, que haurà 
d’ésser aprovada per majoria absoluta dels seus membres i ratificada pel Plenari del 
Consell de Mallorca; b) Aprovar les normes per al govern, direcció i administració de 
la Fundació així com les regles de règim interior (matisa que d’això no s’ha fet res); 
d) Aprovar el pressupost anual, la seva liquidació i els comptes, els balanços i la 
memòria anual (fa notar que del tema del pressupost no s’ha fet res); e) Establir les 
grans línies i els criteris que regiran les activitats de la Fundació (diu que això tampoc 
no s’ha fet); f) Aprovar el Pla general d’activitats per a cada exercici i, en el seu dia, 
la memòria corresponent (tampoc no s’ha fet); g) Aprovació i modificació de la 
plantilla de personal (hi ha coses en marxa però el Patronat tampoc no ha aprovat 
absolutament res).” 

Amb tot això vol dir que el seu Grup pensa que de totes les funcions que té el 
Patronat, de moment, només ha estat un òrgan en el qual, pràcticament, s’ha anat 
informant de diferents propostes i diferents idees que ha tengut la Gerència o la 
Presidència de cara a la gestió del Teatre Principal. 

Per altra banda, aquestes convocatòries de la Junta de Patrons que haguessin pogut ser 
resolutives no ho han estat per defectes de forma i entén que això també és molt greu 
quan no hauria d’haver-hi hagut cap problema atès que tot s’hauria d’haver resolt en 
les juntes que s’haurien d’haver celebrat durant aquest any. 

Per tot això, demanen al Ple que es convoqui, immediatament, la Junta de Patrons 
amb una proposta de pressupost. 

Ateses les circumstàncies dels darrers dies relatives a la desafortunada intervenció de 
la gerent i la seva demostrada incompetència, amb tots els respectes a la persona 
perquè aprecia la Sra. Moner, cosa ha demostrat quan ell era batle i la Sra. Moner era 
consellera d’Agricultura i la felicitava per gestions fetes en matèria d’Agricultura, 
però segurament amb el Teatre Principal ha tengut mala sort, ha estat mal assessorada 
o no hi ha pogut fer allò que creia que hi havia de fer. 

En el seu moment varen demanar la dimissió de la Sra. Moner, cosa que no s’ha fet, i, 
per això, ara demanen a la presidenta que disposi el cessament de la Sra. Moner.   

El Sr. DALMAU (PSOE) manifesta que el seu Grup subscriu al 100% les paraules del 
Sr. Font i opina que s’està davant una situació molt delicada a la qual sembla que, des 
de la Presidència del Consell de Mallorca, se li dóna l’esquena. 

El PSOE està francament preocupat perquè, des del moment en què arribà la Sra. 
Moner al capdavant de la Gerència del Teatre Principal, no sap si ha estat mala sort –
com deia el Sr. Font– o un cúmul de circumstàncies que han generat confrontació total 
i absoluta. 

D’ençà que la Sra. Moner és nomenada gerent ha aconseguit fomentar la confrontació 
dels professionals del sector fins aconseguir que les companyies de teatre es 
manifestassin en contra de la seva gestió. 

Assegura que és evident la seva manifesta carència de sensibilitat artística en aquest 
sentit i afegeix que no ha atès, com cal, les diferents peticions, formalment 
presentades, dels diferents grups polítics amb representació al Consell de Mallorca i 
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que intentaven posar seny i fomentar el diàleg amb els treballadors del Teatre 
Principal. 

Mentre que, per un costat, el vicepresident del Cultura, Patrimoni i Esports, Sr. 
Rotger, es comprometia a dur endavant aquest consens necessari amb els sindicats, la 
Sra. Moner seguia sense atendre aquesta qüestió i una prova d’aquesta manca de 
voluntat és la inexistència total i absoluta de cap tipus de contacte entre la Gerència i 
els representants dels treballadors. 

Aquesta gestió se suma a la indiferència de la gerent envers el màxim òrgan de presa 
de decisions del Teatre Principal que és la seva Junta de Patrons de la qual formen 
part els grups polítics amb representació al Consell de Mallorca i que, de vegades, no 
està convocada ni dins el termini i en la forma escaient o ni tan sols no s’adjunta la 
documentació necessària per poder debatre les qüestions, in situ, a la Junta de Patrons. 
Tots els membres de la Junta de Patrons i que formen part del Ple en poden donar fe. 

A més a més, fa unes setmanes es va presentar a la Junta de Patrons una proposta de 
reestructuració de personal que creuen que no estava justificada i que és l’excusa 
perfecta per sumar més persones a les llistes d’aturats. 

El Grup Socialista es demana on és la voluntat de crear llocs de feina que durant la 
campanya electoral manifestava la Sra. presidenta; què s’ha fet de tantes i tantes 
promeses de crear ocupació quan únicament han destruït llocs de feina quan duen 6 
mesos governant i no veuen cap tipus de voluntat en aquest sentit. 

Sincerament consideren que s’hi ha de posar seny i assegura que, en aquesta qüestió, 
trobaran el Grup Socialista per tal de dialogar i assolir consensos que permetin arribar 
a acords. Remarca que els hi trobaran però no d’aquesta manera tal i com s’estan fent 
les coses a dia d’avui i no com ho està fent la Sra. gerent i no quan han de suportar 
manifestacions en sentit de confrontar els treballadors i faltar al respecte a les famílies 
dels treballadors de la companyia Spanair, que va tancar fa un parell de setmanes. 

La Sra. gerent va dir públicament que haurien d’haver tancat el Teatre Principal com 
va fer Spanair, d’un dia cap a l’altre. Li diu a la Sra. presidenta que aquestes paraules 
són inacceptables. Fa notar que ningú no s’hi ha pronunciat ni se n’ha disculpat ni 
ningú no ha dit que li sàpiga greu que s’hagi dit això sinó que, al contrari, l’actitud de 
prepotència de la Sra. gerent no ha tornat enrere i el seu Grup considera que no es pot 
suportar, ni un minut més, una persona al capdavant d’una Gerència quan és incapaç, 
en primer lloc, de fer una passa per mostrar voluntat d’arribar a acords i, en segon 
lloc, de creure’s que el Teatre Principal és el cor i l’ànima de la cultura a nivell de 
Mallorca i, en aquest sentit, la Sra. Gerent ha anat molt mal encaminada. 

Recorda que el seu Grup va presentar un escrit per demanar una convocatòria 
extraordinària de la Junta de Patrons de forma urgent per tractar aquesta qüestió. Els 
varen convocar a la Junta de Patrons i no s’hi va tractar, en cap punt, aquesta qüestió. 
Així ho varen manifestar i li varen fer una carta expressa a la Sra. presidenta perquè 
en prengui una decisió. 

Cal, després d’aquests esdeveniments, que la Sra. presidenta prengui qualque 
determinació en aquest sentit i pregui consciència que al Teatre Principal estan passat 
realment coses que no es poden acceptar i més quan s’estan generant conflictes amb 
els treballadors amb manifestacions totalment desfortunades. 
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Per tot això, el Grup Socialista li reitera a la Sra. presidenta, ara públicament, que faci 
el favor de prendre decisions i que atengui la petició que va fer el seu Grup la setmana 
passada quan li va fer un escrit mitjançant el qual li demanaven que disposàs el 
cessament, de les seves responsabilitats, de la gerent del Teatre Principal. 

La Sra. PRESIDENTA constata que ella està contenta i satisfeta amb la feina que està 
fent, en aquests moments, la Sra. Moner al Teatre Principal. 

Tot seguit explica que quan el Partit Popular va entrar a governar aquesta institució es 
va trobar allò que els havia deixat l’anterior equip de govern, és a dir, els comptes 
embargats d’un teatre, el Principal de Palma, que és l’ànima del teatre a Mallorca. 

Reitera que es varen trobar els comptes embargats, amb un bunyol de gestió i la Sra. 
Moner té la feina i l’encàrrec de reestructurar, redimensionar i donar transparència a 
la gestió del Teatre Principal. Fa notar que aquesta és la seva feina, que la farà bé i 
que, de moment, compta amb la total i absoluta confiança de la Presidència i de 
l’equip de govern. 

Observa que no és fàcil fer feina dins el món de la cultura amb les condicions 
econòmiques actuals i que l’anterior equip de govern va deixar però, tot i això, 
garanteix que la Sra. Moner i tot l’equip de Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i 
Esports estan fent feina per tal que el Teatre Principal sigui l’orgull de tots els 
mallorquins i perquè hi vagi moltíssima gent de tots els racons de Mallorca a veure-hi 
obres que siguin interessants, és a dir, que el públic mallorquí se senti orgullós de 
tornar anar a Teatre Principal de Palma i això és el que estan intentant fer. 

Confirma que està sobredimensionada la plantilla perquè resulta que el Teatre 
Principal té una plantilla de gairebé el triple que altres teatres privats que hi ha a 
Mallorca i el Consell de Mallorca, com institució pública, té l’obligació d’intentar 
gestionar amb austeritat i amb rigor els doblers públics del Teatre Principal i aquesta 
és la feina i l’encàrrec que té la Sra. Moner. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) agraeix la intervenció 
de la Sra. presidenta i indica que procurarà dur un debat serè però sense deixar de dir 
allò que s’ha de dir. 

En primer lloc, fa constar el seu suport, com a vicepresident responsable de Cultura i 
directe del Teatre Principal, a la Sra. Moner que està duent a terme una de les 
principals funcions que li varen ser encomanades i que és dotar d’estabilitat financera 
el Teatre Principal. 

Tot seguit diu que la bancada de l’oposició hauria de tenir memòria però no només 
històrica sinó memòria recent també perquè, per molt que ignorin la realitat que varen 
deixar, aquesta realitat hi és i ara estan administrant els seus deutes i la seva falta de 
diligència en l’Administració. 

Recalca que això s’ha de dir clarament perquè la Sra. Moner ha gestionat el Teatre 
Principal, a diferència del Liceu que ara el tanquen 2 o 3 mesos, sense un euro i hi ha 
mantengut la programació amb un teatre amb els comptes embargats que haurien de 
fer dimitir el Sr. Font de la Junta de Patrons atès que queda inhabilitat per ser-hi des 
del moment que va dir en aquest Ple que no pagava una empresa perquè era de la 
península però, en canvi, aquest deute sí que l’ha hagut de pagar ara l’actual equip de 
govern amb la nova Junta de Patrons i la gerent. 
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Així doncs, la Sra. Moner ha pagat l’embargament del Teatre Principal que, fins fa 
unes setmanes, tenia els comptes embargats i això feia impossible el pagament de 
factures fins que no es pagàs l’embargament decretat per un jutjat com a conseqüència 
d’una gestió que l’anterior equip de govern no va atendre i, per tant, qui ha de dimitir 
és el Sr. Font i no la Sra. Moner que ha complert allò que té encarregat: posar ordre a 
les finances del Teatre Principal. 

En segon lloc, la Sra. Moner ha mantegut una programació que, en quatre mesos, ha 
superat en 1.000 persones el nombre d’assistents que hi havia al Teatre Principal i 
això amb una reducció de les despeses de 50.000 euros. En definitiva, 50.000 euros 
menys de despeses i 1.000 mallorquins més que han anat a veure obres de teatre al 
Teatre Principal i això sense doblers, amb deutes i amb una pressió constant d’1,6M€ 
pendents de pagar a proveïdors del Teatre Principal, que també són indústries 
culturals. 

De fet, s’han pogut atendre pagaments, d’ençà que s’ha aixecat l’embargament, per 
import de 108.000 euros corresponents a factures dels anys 2010, 2011 i 2012 i les 
companyies que han actuat al Teatre Principal estan cobrant a quinze dies de la 
representació. 

Per altra banda, assegura que el pressupost es durà a la Junta de Patrons i per això no 
han de passar pena encara que no el duran a la propera reunió sinó a la següent. La 
propera setmana es reunirà la Junta de Patrons per parlar del contracte que l’anterior 
equip de govern va modificar a l’antic director, Sr. Francesc Bonnín. 

A continuació explica que el Sr. Francesc Bonnín va entrar al Teatre Principal amb un 
contracte d’alta direcció i, durant el mandat anterior, varen convertir aquest contracte, 
sense cap informe tècnic, per decisió unilateral de l’antic director general –això fa 
palès que l’anterior gerent no informava el Sr. Font i, si ho feia, n’hauria de donar 
explicacions– en un contracte comú i, com sap o ha de saber el Sr. Font, aquests 
contractes tenen un règim jurídic molt diferent i això perjudica el Consell de 
Mallorca. 

Així doncs, amb aquesta actuació, s’ha perjudicat el Consell de Mallorca perquè 
afecta les compatibilitats de la persona per al desenvolupament d’altres feines i també 
afecta el règim d’indemnitzacions, en el seu cas, del contracte. 

Afegeix que allò que no faran serà dur un pressupost amb dèficit i retreu que l’anterior 
equip de govern, quan aprovava el pressupost, ja hi preveia un dèficit o bé perquè 
comptabilitzaven i gastaven fons procedents de subvencions la petició dels quals no 
s’ajustava als ítems i als requisits que hi havia a les subvencions com, per exemple, la 
de turisme de més de 200.000 euros. 

És molt fàcil pressupostar, com a ingrés, una subvenció que no se sap si es cobrarà o 
no i això hi ha provocat un forat –un dèficit– i reitera que l’anterior equip de govern, 
quan aprovava el pressupost, ja admetia que hi hauria un dèficit de fins a un 17% en 
2009 i en 2010. 

Insisteix que l’actual equip de govern no durà a la Junta de Patrons un pressupost que 
no sigui realista i, per aquest motiu, votaran en contra de la moció, la qual cosa no vol 
dir que no duguin a la Junta de Patrons l’aprovació del pressupost així com toca. 
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Tot i això, fa constar que el Consell de Mallorca ha tengut els seus pressuposts 
aprovats definitivament fa un parell de dies i, per tant, una vegada que es coneix 
l’aportació que rebrà el Teatre Principal és quan es pot redactar el seu pressupost. 

En aquest sentit, afirma que l’equip de govern creu en el Teatre Principal i estan 
segurs que faran un Teatre Principal en el qual l’estabilitat financera serà la millor 
garantia de la seva continuïtat. 

És cert que s’hi ha plantejat un nou organigrama amb els mateixos professionals als 
quals l’anterior equip de govern va encarregar la feina. Un organigrama adaptat a les 
circumstàncies actuals perquè pensen que amb la reducció de 10 llocs de feina 
reordenats i reestructurats es poden dur a terme, amb la mateixa eficàcia i amb la 
mateixa diligència, les feines que es fan al Teatre Principal. 

Reestructurar el Teatre Principal o reestructurar-ne l’administració no és anar en 
contra de la cultura sinó que és anar a favor de la cultura perquè una cosa és 
l’administració de la cultura i una altra cosa és la cultura i el seu contingut. Recalca 
que la reorganització que ara es duu a terme és la garantia que el Teatre Principal 
continuï. 

Ara, el Liceu de Barcelona, tanca 3 mesos amb un ERO i demana si gosarien dir que 
el Liceu de Barcelona va en contra de la cultura, o el museu Guggenheim d’Alemanya 
que també tanca així com tots els grans teatres arreu del món que estan reestructurant 
les seves plantilles. 

Demana si saben que els teatres que millor funcionen són els que reben entre un 30% i 
un 50% d’aportació pública i no un 80% com és el cas del Teatre Principal que no ha 
fet més que afegir dèficit cada any fins arribar a un col·lapse de no poder complir les 
seves obligacions. 

Voldria, per tant, que aquest debat també es fes a la Junta de Patrons. L’oposició és 
lliure de proposar qualsevol tema a la Junta de Patrons però no val anar-hi a escoltar 
per llavors venir al Ple a contar-ho sinó que les coses també les han de dir a la Junta 
de Patrons perquè també en són responsables. 

El Pla d’organització del Teatre Principal primer es va comunicar als representants 
sindical i, alhora, també es va comunicar a la Junta de Patrons i també als mitjans de 
comunicació perquè té un interès social suficient perquè la societat el conegui. 

Totes aquestes circumstàncies signifiquen que la Sra. Moner duu a terme l’encàrrec 
que se li ha fet de donar estabilitat financera al Teatre Principal que, com ja ha dit, és 
la millor manera per garantir-ne la funcionalitat i aprofita per instar a recordar les 
xifres que ha ofert sobre assistència de públic i també d’eficàcia en la gestió 
econòmica. 

El Sr. FONT recorda que la presidenta ha parlat de transparència i fa notar que 
desconeix si, fins ara, el Teatre Principal era molt transparent, poc transparent, una 
mica transparent o gens transparent però pot assegurar que les decisions que tocaven 
es prenien per la Junta de Patrons i en moltíssimes ocasions per consens i amb el vot 
favorable del Partit Popular. 

Remarca que durant els 2 anys que ell no era conseller i que es varen aprovar els 
pressuposts de la Fundació Teatre Principal amb dèficit, l’aprovació va comptar amb 
el vot favorable dels representants del Partit Popular. 
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El dèficit devia tenir qualque justificació i potser era que encara no s’admetia la crisi 
econòmica i es gestionava d’una altra manera. No vol dir amb això que estigués ben 
fet però es va aprovar en Junta de Patrons amb el vot favorable dels representants del 
Partit Popular. 

Per altra banda, diu que el Sr. Rotger li ha dit que hauria d’estar inhabilitat per formar 
part de la Junta de Patrons per haver prioritzat el pagament a petits proveïdors i no a 
una empresa de fora. En aquest sentit, nega haver dit que no li pagàs per ser una 
empresa de fora sinó per ser una empresa grossa i s’hi reafirma perquè la 
responsabilitat és pagar als petits proveïdors. 

Considera que ja no s’ha de parlar més del tema dels interessos atès que se n’ha parlat 
massa i, en canvi, sí que poden parlar de l’1,6M€ de deute que pot tenir ara el Teatre 
Principal. Tot i que hi pot haver qualque partida de 2010, bàsicament aquest deute és 
deute de funcionament perquè és evident que, si el Teatre Principal està paralitzat 
econòmicament durant l’embargament, aquest funcionament no s’ha pogut pagar i ara 
s’ha de pagar, és clar, però refusa que li parlin de deutes d’enrere perquè s’anava 
pagant més o manco així com podien i així com es facilitaven les aportacions del 
Consell de Mallorca. 

Sobre el tema de la transparència, explica que el model que els presentaren de gestió 
del Teatre Principal creu que és totalment contrari a la transparència; és un model que 
polititza, encara més, el Teatre; és un model que substitueix 2 llocs de feina –que 
suprimeix– per 2 càrrecs de confiança; és un model que externalitza la gestió dels cors 
del Teatre Principal quan els cors en són la història recent i, per tant, no poden 
pretendre que els cors estiguin fermats o penjats d’una associació –segons el projecte 
que els han presentat– amb la història que tenen i amb el prestigi que donen al Teatre 
Principal. 

En quant al contracte del Sr. Francesc Bonnín, diu que el Sr. Rotger ha retret el fet 
que el Sr. Arrom li havia canviat el contracte. En aquest sentit explica que el Sr. 
Bonnín duu molts d’anys fent feina al Teatre Principal i llegeix un escrit de la 
Inspecció de Treball de data 13 de maig de 2009 que va sol·licitar el personal sobre la 
situació del Sr. Bonnín i que diu, entre d’altres coses, el següent:  

“Teniendo en cuenta los datos obrantes en los archivos informáticos de la Seguridad 
Social, el trabajador ya presta sus servicios para la entidad de referencia en virtud de 
un contrato indefinido ordinario a tiempo completo desde 16/07/2005.” Tot seguit 
demana qui governava al Consell de Mallorca en data 16/07/2005: Unió Mallorquina i 
el Partit Popular.  

Per això, no accepta que li retreguin allò que pugui haver fer el Sr. Arrom i comenta 
que l’únic error que, per ventura, pot haver comès el Sr. Arrom era resoldre-ho ell i no 
el president però era més que evident que no quedava més remei que reconèixer-li la 
contractació i, si hom veu la documentació que acompanya la resolució del Sr. Arrom, 
es veurà que el Sr. Arrom no era, precisament, molt favorable al Sr. Francesc Bonnín. 

Per altra banda, diu que amb raó –i no ho critica– l’equip de govern ha fet el mateix 
no fa gaire amb tots els treballadors dels refugis. Reitera que no ho critica perquè és 
allò que tocava fer-se igual que en el cas del Sr. Bonnín encara que accepta que tal 
vegada no es va fer com pertocava però està segur que s’havia de fer així. 
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Assevera que no discutirà que ara l’equip de govern vulgui disposar el cessament del 
Sr. Bonnín atès que és una decisió política i ho poden fer però n’han d’assumir les 
conseqüències i no accepta que diguin que la culpa de què hagin d’indemnitzar el Sr. 
Bonnín és de l’anterior equip de govern. La culpa potser serà de la situació però no de 
l’anterior equip de govern. 

Afegeix que el projecte del Teatre Principal –del qual ja ha explicat perquè no li 
agradava– no han tengut ocasió de debatre’l a la Junta de Patrons perquè en cap 
moment no hi ha hagut una proposta d’acord i per això no l’han debatut encara que el 
seu Grup sí que hagués estat disposat a debatre’l. Afirma que les coses s’han fet de tal 
manera que no se n’ha pogut encetar el debat dins la Junta de Patrons ja que només ha 
celebrat reunions informatives. 

El model que el seu Grup defensa per a la gestió del Teatre Principal és un model que 
està previst en els Estatuts i que ja estava mig pensat atès que, com saben i d’ençà que 
el Sr. Arrom va dimitir, va quedar pràcticament en un gestió tècnica professional amb 
l’assessorament del cap de Producció i del director artístic. 

L’objectiu final, que és allò que consideren que s’ha de fer, és una gestió totalment 
professional amb una Direcció Gerent totalment professional del Teatre Principal tot 
definint clarament un projecte. 

Evidentment el Partit Popular podrà aprovar el projecte que vulgui perquè compta 
amb majoria absoluta i ell els criticarà allò que consideri que hagi de criticar. Malgrat 
això, s’hi ha d’aprovar un projecte –insta a fer-ho– i llavors s’ha de treure un concurs 
per un director gerent que gestioni aquest projecte que s’aprovi. 

Aquesta creu que és la gestió ideal i la millor gestió per al Teatre Principal i, per 
acabar, confirma que manté la proposta que la Sra. Moner no és la persona adequada 
per tirar endavant aquest projecte, cosa que s’ha demostrat, amb tots els respectes que 
la Sra. Moner li mereix com a persona. 

El Sr. DALMAU comenta que aquesta setmana ha passat una cosa molt curiosa quan 
llegia unes declaracions del ministre d’Economia, Sr. De Guindos (delegat de Lehman 
Brothers a dins el govern d’Espanya). Va ser sorprenent perquè va estar d’acord amb 
ell i això li preocupà. 

El Sr. De Guindos reconeixia que efectivament s’havien equivocat amb el discurs 
perquè resulta ara que tanta austeritat acabarà duent el govern a una major recessió, 
que no s’ha de confondre el mal anomenat malbaratament amb l’austeritat.  

Aquest primer reconeixement és el que vol deixar avui aquí constatat i puntualitza que 
s’ha d’anar molt alerta perquè no s’han de confondre “ous amb caragols”, perquè no 
s’hauria de fer un excés d’austeritat quan poden crear un problema com és una major 
recessió econòmica. 

A continuació es dirigeix al Sr. Rotger i observa que ha dit que l’equip de govern no 
estava d’acord amb presentar un pressupost del Teatre Principal amb dèficit i que 
seran els primers garants de fer un pressupost sense dèficit però li diu que el Partit 
Popular ha estat el primer gestor que ha fet un pressupost amb dèficit al Consell de 
Mallorca amb la qual cosa han d’entendre que sigui mal de creure per part de 
l’oposició aquesta qüestió del pressupost del Teatre Principal. 
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A la Sra. presidenta li diu que, en la seva intervenció, ha manifestat que està totalment 
d’acord i dóna suport a la gestió de la Sra. Moner i això fa la Sra. Salom 
coresponsable de les declaracions que va fer la Sra. Moner. Si segueix donant suport a 
una persona que públicament ha declarat que li agradaria tancar el Teatre Principal 
com va fer Spanair, d’un dia cap a l’altre, fent befa dels treballadors –i les seves 
famílies– que hi feien feina, la Sra. presidenta és coresponsable d’aquestes 
declaracions i, sinó, doncs hauria de dir públicament que no ho és però no ho ha 
manifestat en la seva intervenció. 

El seu Grup està conforme –i reitera que tenen la mà estesa– amb arribar a acords 
sobre punts que puguin millor la gestió del Teatre Principal. Ara són moments difícils, 
són moments de dificultats econòmiques i, conscients d’aquesta situació, el seu Grup 
s’hi sumarà però no val la pena entrar en batalles sobre si les coses eren millors o 
pitjors en èpoques passades. 

Si s’ha d’entrar a parlar d’èpoques passades, doncs n’haurien de parlar tots però no li 
agradaria entrar en aquest debat perquè és molt fàcil arribar a fregar la demagògia. 

Per acabar, li diu a la Sra. Salom que aquesta qüestió que el seu Grup ha plantejat 
avui, que ja li varen presentar per carta, que la varen dir als mitjans de comunicació i 
que l’han reiterada a la Junta de Patrons de demanar que es disposi el cessament de la 
Sra. Moner com a gerent del Teatre Principal, no és únicament una qüestió del Grup 
Socialista perquè també la demanen sectors artístics i s’hi han sumat els membres dels 
cors del Teatre Principal. 

Per tant, o bé rectifica les formes de fer les coses o realment haurà de prendre aquesta 
mesura atès que aquesta situació, que és difícil de manegar, no es pot acceptar ni un 
minut més. 

El Sr. ROTGER indica, en primer lloc i en relació a les circumstàncies relatives a les 
persones afectades pel cessament d’activitats de la companyia Spanair, que l’equip de 
govern manifesta el seu absolut respecte i comprensió envers les persones que 
sofreixen aquesta situació. 

Sobre les declaracions que va fer la Sra. Moner o, almanco, les que varen sortir als 
mitjans de comunicació, diu que se n’haurien de conèixer les circumstàncies. No 
obstant això, vol reiterar, en nom de l’equip de govern, l’absolut respecte i la seva 
solidaritat amb els treballadors de la companyia Spanair que ha cessat les seves 
activitats i remarca que aquest extrem vol que quedi clar i que no hi hagi ni cap dubte 
ni cap demagògia sobre aquesta qüestió. 

En quant al fons de la situació, el Sr. Dalmau ha manifestat que el Teatre Principal és 
una institució delicada i ell opina que fa unes mesos “estava a l’UCI i ara l’han 
traslladada a planta” i afegeix que el Sr. Font, company de bancada seu, encara ara no 
hauria pagat l’embargament ordenat per un jutjat segons s’entén de les seves paraules. 

Per altra banda, diu que el Sr. Font demana que es dugui a aprovar un pressupost 
perquè hi ha un article dels Estatuts de la Fundació que diu que l’han d’aprovar pel 
mes d’octubre quan, pel mes d’octubre, el Consell de Mallorca encara no tenia el seu 
projecte de pressupost fet, però obvia una obligació legal de tot mandatari i de tot 
governant que és complir les sentències judicials. Li diu al Sr. Font que haurien de ser 
un poc coherents amb el compliment de les obligacions com a responsables públics 
que són. 
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Assenyala que, evidentment, abans de l’embargament es pagaven algunes factures 
però des del moment en què els comptes estaven blocats per ordre judicial no s’ha 
pogut fer cap pagament. A més a més, tot el temps que l’anterior equip de govern va 
tenir la sentència dins el calaix, cada dia sumaven uns interessos i aquest és el 
perjudici que, amb la seva decisió de no pagar, ha ocasionat al Teatre Principal i al 
Consell de Mallorca perquè s’han acumulat molts interessos i el Consell de Mallorca 
ha hagut de finançar l’aportació al Teatre Principal. 

La Sra. Moner –insisteix– està duent a terme l’encàrrec de dotar d’estabilitat financera 
i de dotar de futur el Teatre Principal. Reitera que segons les xifres aportades abans, 
amb menys quantia econòmica hi ha hagut més públic, les companyies que actuen al 
Teatre Principal cobren, s’anirà eixugant el deute que l’anterior equip de govern va 
deixar i que l’actual equip de govern vol solucionar al més aviat possible. 

Sobre l’esment a si hi havia consens o no en anteriors patronats, diu que ell desitja 
que hi hagi consens en el futur i indica que, des del moment que varen decidir no 
pagar i ara han de pagar, quin consens hi pot haver. 

A l’oposició se li ha facilitat un pla per escrit que recull les possibilitats futures del 
Teatre Principal, amb una redistribució de la plantilla que, per cert, ja tenia prevista 
l’anterior equip de govern fa uns anys i, si hi haguessin pres les decisions que en 
aquell moment s’havien de prendre, doncs avui tal vegada estarien en una altra 
situació i el Sr. Dalmau no estaria tan preocupat. 

Reitera que si no haguessin deixat passar el temps sense prendre cap decisió, en 
aquests moments les decisions no serien tan traumàtiques ni tan conflictives. 

Pel que fa a la situació del director artístic, Sr. Bonnín, diu que és un càrrec de 
confiança i no té res a veure amb l’exemple que ha posat el Sr. Font i repeteix que 
l’anterior director gerent va resoldre unilateralment aquesta petició sense cap tipus 
d’informe tècnic per part de la casa, informe que ara sí que demana l’oposició. 

Les funcions, les característiques, la jornada laboral, la dedicació, la responsabilitat, la 
relació amb el director gerent i la relació amb aquest Consell de Mallorca del Sr. 
Bonnín té totes les característiques de ser un contracte eventual d’alta direcció. 

Tot seguit li diu a la presidenta que considera que s’ha donat resposta als 
plantejaments d’aquesta moció en el sentit que el Partit Popular no hi pot votar a favor 
i no és perquè no vulguin dur el pressupost ja que sí que el duran atès que el Consell 
de Mallorca ja ha aprovat fa uns dies els seus pressuposts de forma definitiva i el 
Patronat sap de quins fons disposarà, sap que compta amb una assignació aprovada 
pel Ple, és a dir, que té una partida econòmica segura i presentaran un pressupost 
sense dèficit i que permeti complir les obligacions pendents. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per tretze vots a favor (PSOE i PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 
 
 
PUNT 23. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA 
AL CONSELL DE MALLORCA SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LA 
REGULACIÓ HIPOTECÀRIA QUE INCLOGUI LA FIGURA DE LA DACIÓ 
EN PAGAMENT I EVITAR ELS DESNONAMENTS DE LES FAMÍLIES EN 
SITUACIÓ D’INSOLVÈNCIA SOBREVINGUDA I INVOLUNTÀRIA. 
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Es dóna compte de la següent moció: 
 
Amb l’esclat de la crisi i l’augment de l’atur centenars de milers de famílies han arribat a una situació 
límit que no els permet cobrir les seves necessitats més bàsiques. Segons les dades del Consell General 
del Poder Judicial, només entre 2007 i 2010 a l’Estat Espanyol s’han produït prop de 300.000 
execucions hipotecàries, i les previsions diuen que entre 2011 i 2012 es podria arribar a la xifra de 
500.000. 
 
Quan això succeeix les famílies no només s’enfronten a la pèrdua del seu habitatge sinó també a una 
condemna financera de per vida: l’entitat bancària interposa una demanda i s’inicia el procés 
d’execució hipotecària, que finalitza amb la subhasta de l’immoble. Si la subhasta queda deserta (la 
qual cosa en l’actual context de crisi succeeix en més del 90% dels casos), amb la Llei vigent l’entitat 
bancària s’adjudica l’habitatge pel 50% del valor de taxació i continua reclamant el pagament del deute 
restant, més els interessos i les costes judicials, a les persones en situació d’insolvència, mitjançant 
l’embargament de nòmines, comptes, etc., i també amb embargaments als avaladors. És a dir, a més de 
perdre l’habitatge milers de famílies s’enfronten a una condemna financera de per vida que es tradueix 
en una condemna a l’exclusió social i l’economia submergida. 
 
Aquesta legislació que permet que les entitats financeres s’adjudiquin els habitatges pel 50% del valor 
de taxació no tan sols és anòmala i no existeix a d’altres països del nostre entorn, sinó que a més era 
desconeguda per les famílies quan firmaren els contractes hipotecaris, un fet se suma a la publicitat 
enganyosa amb què es comercialitzaren la majoria d’aquestes hipoteques, a la sobrevaloració en les 
taxacions i al llenguatge de difícil comprensió utilitzat als contractes, que ara es descobreix que en 
molts casos amagava tot tipus de clàusules abusives, com és el cas de les clàusules sòl. 
 
Consideram inadmissible i totalment injust que en un estat social i democràtic de dret totes les 
conseqüències de la crisi recaiguin sobre la part més vulnerable del contracte hipotecari i, en canvi, les 
entitats financeres, en bona mesura responsables de l’actual crisi, rebin ajudes milionàries que surten 
dels imposts sense haver d’assumir cap responsabilitat, al mateix temps que continuen generant milers 
de milions de beneficis anuals. 
 
Tot el que s’ha exposat vulnera l’actual marc jurídic, ja que el dret a l’habitatge és un mandat 
constitucional, especialment recollit a l’article 47 de la Constitució espanyola, que diu: “Tots els 
espanyols tenen dret a un habitatge digne i adequat. Els poders públics promouran les condicions 
necessàries i establiran les normes pertinents per a fer efectiu aquest dret...”, i també a l’article 33, que 
condiciona clarament el dret a la propietat privada al compliment de la seva funció social –i que a hores 
d’ara s’incompleix sistemàticament als pisos buits acumulats per bancs i caixes–, o a l’article 24, que 
garanteix la tutela judicial (vulnerat en els processos d’execucions hipotecàries on es produeix una 
clara indefensió). També cal tenir en compte els compromisos jurídics en matèria de dret a l’habitatge 
assumits per l’Estat espanyol en ratificar tractats internacionals vinculants com són, entre d’altres, la 
Declaració universal de drets humans (article 25) i el Pacte internacional de drets econòmics, socials i 
culturals (article 11), especialment a partir de la seva Observació general núm. 4 –que concreta el 
contingut del dret a un habitatge adequat–, i de l’Observació general núm. 7 –que defineix els 
desallotjaments forçosos com una de les principals vulneracions del dret a l’habitatge. 
 
Tot això depèn bàsicament d’una normativa de competència estatal, però els seus efectes dramàtics es 
concreten en l’àmbit municipal, ja que és als ajuntaments on es dirigeixen majoritàriament les persones 
i famílies afectades cercant ajuda. Així, els ajuntaments es converteixen en doblement perjudicats: en 
primer lloc, perquè es vulneren els drets fonamentals dels seus ciutadans; en segon lloc, perquè en ple 
context de crisi, quan els recursos són més escassos que mai, reben totes les peticions d’ajuda de les 
persones i les famílies empobrides. 
 
La pèrdua d’habitatge priva l’individu o la família de residència i, al seu torn, l’absència de residència 
els exclou de la via administrativa, la qual cosa implica la pèrdua de drets i impedeix a les persones 
afectades realitzar-se tant professionalment com familiarment. Com a conseqüència de l’anterior, els 
desnonaments –encara més quan suposen el manteniment d’un deute en forma de condemna financera– 
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provoquen alts nivells d’inseguretat que desencadenen l’alteració de l’ordre públic i la pau social, i els 
ajuntaments tenen l’encàrrec de mantenir la seguretat i l’ordre en el conjunt del territori municipal. 

 
Per tot això, el grup de Consellers del PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de Mallorca proposa al 
Ple que adopti els següents: 

 
Acords 

 
1. El Consell de Mallorca demana al Govern de l’Estat que aprovi una modificació de la regulació 

hipotecària que inclogui la figura de la dació en pagament, de tal manera que en els casos de 
residència habitual, si el banc executa la hipoteca i es queda amb l’habitatge, tot el deute (principal 
més interessos i costes judicials) quedi liquidat, tal com succeeix en d’altres països de la Unió 
Europea o als Estats Units. 

 
2. El Consell de Mallorca insta al Govern de l’Estat a aprovar una moratòria o implementar les 

mesures necessàries per a paralitzar els desnonaments de les famílies en situació d’insolvència 
sobrevinguda i involuntària. Per als milers de desnonaments ja produïts, s’aprovaran amb caràcter 
d’urgència mesures destinades a posar immediatament a disposició de les famílies desnonades i 
sense recursos, en un règim de lloguer social (que no superi mai el 30% de la renda familiar 
disponible), els milers de pisos buits que acumulen les entitats financeres com a conseqüència 
d’aquests embargaments. 

 
3. El Consell de Mallorca es compromet a traslladar aquests acords al Consell de Ministres, al 

Ministeri d’Economia i al Ministeri de Justícia, als grups parlamentaris del Congrés i del Senat, al 
Parlament Autonòmic, així com a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i les associacions 
veïnals del municipi. 

 
 
La Sra. CAMPOMAR (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) explica que 
aquesta moció pretén que aquesta institució es posi devora els ciutadans i les 
ciutadanes que, en aquests moments, estan en situació límit perquè, segons les 
darreres dades, en 2012 es pot arribar a 500.000 execucions de desnonaments, 
execucions derivades de la falta de pagament de les hipoteques. 

Quan això succeeix, no només s’enfronten les famílies a la pèrdua de l’habitatge sinó 
que també és una condemna financera de per vida perquè l’entitat financera interposa 
una demanda i s’inicia el procés d’execució que finalitza amb una subhasta.  

Aquesta subhasta normalment queda deserta en el 90% dels casos i l’entitat financera 
té dret a quedar-se amb l’immoble només per un 50% del seu valor de taxació i, a més 
a més, té dret a seguir reclamant a l’hipotecat els interessos i els costos fins que acabi 
de pagar la resta del 50% de l’immoble encara que ja no hi visqui. 

Això significa que milers de persones, a més de perdre l’habitatge, s’enfronten a una 
condemna de per vida que es tradueix en exclusió social i economia submergida. A 
més, si l’entitat financera després ven l’habitatge per més d’aquest 50% pel qual l’ha 
comprada, ni tan sols no hi ha una normativa que digui que ha de retornar aquests 
doblers al ciutadà. Això sí que és, clarament, un abús especulatiu damunt els 
ciutadans espanyols. A altres països, evidentment, no succeeix així. 

En aquest moment, consideren inadmissible i totalment injust que en aquest Estat, 
social i democràtic, aquestes crisis recaiguin sobre la part més vulnerable del 
contracte hipotecari i que, en canvi, les entitats financeres, que són en bona mesura les 
responsables de l’actual crisi, siguin les que sempre en surtin guanyant perquè són les 
que, al final, han inflat les taxacions, etc. 
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Arreu del món no passa així i, fins i tot, hi ha una sentència recent de l’Audiència 
Provincial de Navarra en la qual el jutge deia que el valor de la finca era suficient per 
cobrir el préstec i que el fet que en la subhasta no s’hagués arribat al 100% del preu 
havia ser una qüestió circumstancial. Òbviament, l’entitat financera ha recorregut 
aquesta sentència i està a l’espera de l’empara del Tribunal Constitucional. 

Ara que el preu dels habitatges ha baixat, les entitats no es conformen amb quedar-se 
un pis embargat sinó que segueixen exigint el deute. 

A més de tot això, hi ha moltes clàusules abusives en els contractes hipotecaris. Hi ha 
la clàusula de límit a la baixa de l’euribor, hi ha una falta de transparència i de facilitat 
de canvi.  

Moltes vegades les clàusules són enganyoses i els ciutadans ho tenen difícil per 
esbrinar a què es comprometen amb les entitats financeres i, per tant, les 
modificacions de la Llei hipotecària no només es refereixen a la dació en pagament 
sinó que també fan falta moltes altres modificacions en temes de transparència. Matisa 
que, en parlar de flexibilitat, es refereix a la flexibilitat que pugui tenir el ciutadà per 
canviar d’entitat financera l’hipoteca quan una altra entitat li ofereix millors 
condicions i sense que això li reporti uns costos afegits que, de vegades, desincentiven 
aquests canvis i fan impossible fer-los perquè han fermat el ciutadà amb assegurances 
i altres productes que li fan impossible canviar d’entitat financera. 

Per tant, amb aquestes taxacions a l’alça –ja que, al final, les taxacions les fan 
empreses o entitats lligades amb les entitats financeres– per damunt dels valors reals, 
s’ha afavorit que les entitats bancàries tenguessin més guanys perquè els preus dels 
préstecs eren més alts i els promotors immobiliaris que són els que realment se n’han 
duit aquests doblers però ara els que han de pagar els ciutadans, doblers que no els 
retornen. 

Així doncs, les modificacions haurien de tenir, a part d’aquesta proposada, d’altres per 
tal millorar aquesta situació envers els ciutadans i les ciutadanes. 

Aquesta petició no tan sols la fa el seu Grup i moviments ciutadans sinó que la 
Federació Espanyola de Municipis i Províncies també se n’ha fet ressò, l’Associació 
Jutges per la Democràcia també ha reclamat que es torni a debatre al Congrés la 
reforma d’aquesta Llei que actualment penalitza el comprador tot obligant-lo a 
retornar el deute complet encara que torni el pis perquè la subhasta ha sortit a un preu 
inferior. 

Aquesta associació de jutges opina, fins i tot, que el gran nombre de desallotjaments 
per execució hipotecària estan deixant sense habitatge a desenes de milers de famílies 
que, tot sent deutors de bona fe, veuen com no reben la més mínima protecció de les 
institucions públiques més preocupades per salvar només els bancs. 

Fins ara, l’argument per rebutjar aquesta iniciativa és que els bancs han acceptat 
taxacions molt per damunt del valor real dels habitatges i la dació en pagament 
suposaria pèrdues milionàries per a les entitats bancàries. 

Assenyala que cal destacar que els bancs “han acceptat” la qual cosa vol dir que ho 
han fet voluntàriament perquè els anava bé per als seus interessos tot coneixent el frau 
d’acceptar un preu superior perquè les seves taxacions les feien dirigides a tal banc i, 
per tant, la seva intencionalitat i negligència les haurien d’assumir ells. 
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En cap moment, cap partit ni cap institució no pot al·legar que el sistema actual sigui 
just, ni s’atreveixen a fer-ho, però no volen fer res per corregir aquesta injustícia a la 
qual condemnen els ciutadans i les ciutadanes afectats. 

En un recent informe públic del passat mes de gener de la Defensora del Poble, 
anomenat “Crisi econòmica i deutors hipotecaris. Actuacions i propostes”, també la 
Defensora del Poble demana que es reforci la protecció dels consumidors i dels 
hipotecats. Aquesta institució reclama mesures excepcionals per als ciutadans que no 
poden afrontar el pagament de les seves hipoteques de la mateixa manera que s’han 
atorgat ajudes públiques excepcionals al sector financer. Per què a uns sí i als altres 
no? 

L’informe conté 20 recomanacions i, en particular, la Defensora del Poble demana 
una moratòria en el pagament de les hipoteques i el procediment específic per la 
insolvència personal i familiar. 

Cal ressaltar també les crítiques que fa a les normes de transparència d’una ordre de 
l’any 1994 que es va reformar l’any 2011, reformes que han estat insuficients i que, a 
la vista de la situació, no han solucionat el problema. 

Més de 65.000 famílies durant 2011 s’han vist desallotjades dels seus habitatges, la 
qual cosa posa en evidència la necessitat de promoure mesures concretes, una reforma 
de la Llei hipotecària i moratòria de processos judicials tot encaminat a donar una 
segona oportunitat a les famílies afectades. 

El dret a l’habitatge és un dret constitucional i el fet d’incomplir-lo implica incomplir 
pactes internacionals i la pèrdua de l’habitatge també priva l’individu residència i 
impossibilita o impedeix que es pugui defensar en via administrativa perquè no té 
residència i, per tant, significa una pèrdua de drets. 

Enguany es trobaran en aquesta situació prop de 2 milions de persones si es tenen en 
compte els gairebé 500.000 desnonaments que es calculen amb un mínim de 3 o 4 
persones afectades per cada un d’ells. 

Per això, el seu Grup sol·licita que aquesta institució es posi al costat dels ciutadans i 
les ciutadanes i demani al govern de l’Estat que aprovi una modificació de la 
regulació de la Llei hipotecària per tal que la figura de dació en pagament permeti 
que, si el banc executa la hipoteca, els ciutadans quedin amb el deute liquidat. 

També demanen que es paralitzin els desnonaments a les famílies en situació 
d’insolvència sobrevinguda i involuntària i que es traslladi aquesta petició al govern 
de l’Estat. 

La Sra. CANO (PSOE) anuncia que el Grup Socialista donarà suport a la moció 
plantejada pel PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca perquè entenen que posa 
damunt la taula un tema candent que afecta moltíssimes famílies i que ha estat no 
només objecte d’estudi a nivell jurídic sinó també a nivell de debat polític. 

Comparteixen l’esperit de la moció i remarca que, des del seu partit, s’han presentat 
propostes en aquest sentit als diferents programes electoral –autonòmic i estatal– i 
que, al cap i a la fi, són propostes encaminades a millorar l’economia de les famílies i 
controlar sobretot les males praxis bancàries. 
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Es varen fer tota una sèrie de reformes que no han estat suficients i, per aquest motiu, 
es va crear una subcomissió parlamentària al Congrés del Diputats a petició del Grup 
Socialista i s’hi varen acordar unes moratòries només per un termini de 2 anys per al 
pagament de les hipoteques, ajuts a les persones aturades de 500 euros per tal de fer 
front a aquests pagaments, es va augmentar la possibilitat de duplicar el salari mínim 
interprofessional perquè no s’hagués d’embargar el sou de les persones i també es va 
augmentar al 60% el valor mínim que els bancs havien de pagar a les diferents 
subhastes. 

Fa notar que vol fer una matisació a l’exposició de motius de la moció perquè la 
darrera modificació duu un any en vigor i, per tant, no seria tal i com es planteja que 
la legislació permet que les entitats adjudiquin els habitatges pel 50% ja que el valor 
es va augmentar al 60%. Tot i que pot ser discutible si és convenient o no aquesta 
xifra, en qualsevol cas no és la que figura a la moció i afegeix que alguna de les 
mesures que es varen impulsar, evidentment, no han estat prou conegudes i ha quedat 
molt difuminades. 

Assenyala que l’avançament de les eleccions nacionals en 8 mesos va fer que moltes 
de les propostes i iniciatives quedassin aturades. 

Una altra matisació que vol fer a l’exposició de motius, tot i compartir que les entitats 
financeres són en bona mesures les responsables de l’actual crisi, és respecte a una 
afirmació sobre les ajudes milionàries que han rebut les entitats financeres i els bancs. 

S’ha comentat molt, per activa i per passiva, que s’han regalat doblers als bancs i vol 
aprofitar aquest fòrum que és el Ple del Consell de Mallorca per negar-ho 
categòricament.  

A Espanya, el govern socialista no ha donat doblers perduts als bancs, és a dir, l’Estat 
no ha donat doblers a fons perduts als bancs. L’Estat ha ingressat més de 3.000 
milions d’euros en concepte d’interessos per ajuts prestats al sistema financer. S’ha 
avalat, s’han atorgat préstecs, s’han comprat actius però l’Estat n’ha cobrat un interès 
sense cost per a les arques públiques perquè els doblers es recuperen amb els 
interessos. 

Pel que fa a les propostes d’acord, diu que la primera la comparteixen. Parteixen de 
les conclusions de la subcomissió parlamentària esmentada i coneixen la viabilitat 
d’aquesta proposta: les execucions hipotecàries han de ser el darrer recurs per les 
famílies i creuen que els governs de les diferents comunitats han de tenir un paper 
actiu i mediador per renegociar préstecs, permetre moratòries, donar crèdits ICO, etc., 
abans d’esgotar la via de la dació en pagament, és a dir, que s’hi de cercar una 
fórmula alternativa. 

Ara bé, aquesta dació en pagament ha de ser possible i cal dir que, avui en dia, la Llei 
hipotecària ho permet però ho permet com un dret del consumidor i no com una 
obligació dels bancs i aquí és on s’ha donat una mala praxis per l’opacitat i perquè 
s’ha abusat de les relacions de poder entre els bancs i els usuaris. 

Respecte a la segona proposta, entenen que es planteja una passa a nivell judicial en 
els casos d’insolvència sobrevinguda, plantegen la paralització efectiva dels 
desnonaments i això comptarà amb el suport del seu Grup perquè de la mateixa 
manera que les empreses, privades o públiques, fan suspensió de pagaments per què 
no adoptar, en aquests casos, també aquests tipus de mesures. 
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Subscriuen també que les famílies afectades puguin disposar d’un habitatge de lloguer 
a preus assequibles i cercar fórmules per evitar que aquestes persones no caiguin en 
l’exclusió social. 

En definitiva, el seu Grup dóna suport a la moció perquè aquest Ple traslladi al govern 
d’Espanya aquestes temes que afecten moltíssimes famílies, continuar amb les 
mesures ja impulsades en la passada legislatura i continuar amb la feina de la 
subcomissió parlamentària que va quedar aturada per la convocatòria anticipada 
d’eleccions. 

Per acabar, manifesta el seu desig que els nous responsables hi puguin trobar una 
solució satisfactòria per a la ciutadania. 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) diu que el seu Grup 
està d’acord amb la situació que planteja la moció, és a dir, que són conscients que les 
execucions hipotecàries s’han incrementat moltíssim els darrers anys i, de fet, en 2009 
n’hi va haver més que en 2008; en 2010 n’hi ha hagut més que en 2009 i segurament 
en 2011 també n’hi haurà hagut més que en 2010. 

Reitera que el seu Grup és conscient que aquesta situació derivada de la crisi ha creat 
una alarma social, que els perjudicats són les persones i les famílies que es queden 
sense casa i, a més, veuen hipotecats tots els seus béns futurs però, ara bé, el seu Grup 
no pot donar suport a la moció, tal i com està plantejada, per una sèrie de motius. 

El primer motiu és perquè consideren que la moció arriba tard, bastant tard. La Sra. 
Cano ha anunciat que dins el mes de juny es va crear una subcomissió dins la 
Comissió d’Habitatge del Congrés dels Diputats per estudiar aquest tema i adoptar 
una sèrie de mesures però, com bé ha dit la Sra. Cano, això va ser molt precipitat 
perquè ja es convocaven les eleccions i poques mesures es varen poder dur a terme. 

Indica que si han vist les declaracions, de fa 2 dies, del Sr. De Guindos veuran que li 
preocupa el tema dels desnonaments precisament perquè avui a les entitats financeres 
tampoc no els interessa –i ho pot assegurar– fer més execucions hipotecàries i dur a 
terme més desnonaments. Si quelcom tenen les entitats financeres, com tothom sap, 
són molts d’immobles. 

No obstant això, aquest tema és prou delicat, conflictiu i complex com per, mitjançant 
una moció, dir que volen la dació en pagament i que es facin modificacions de la llei 
perquè no és tan fàcil ja que hi ha molts d’interessos en joc. 

El seu Grup considera –i així ho duien en el programa electoral– que no només 
s’hauria de modificar l’article 140 de la Llei hipotecària, que regula el tema de les 
hipoteques i, en principi, es dirigeix al Codi Civil que estableix la responsabilitat 
universal del deutor hipotecari, sinó que consideren que allò que hauria de ser normal 
seria que la responsabilitat hipotecària fos una responsabilitat limitada i l’excepció, 
llevat de pacte exprés entre les parts, hauria de ser que fos una responsabilitat 
universal. 

Així doncs, el seu Grup no només considera que s’hagi de modificar la Llei 
hipotecària i el mateix reglament sinó que també seria convenient que es fes una 
revisió de la mateixa Llei concursal per revisar tot el tema de les possibles 
insolvències familiars, que es regulàs la figura del deutor de bona fe que seria aquella 
persona que, per causes sobrevingudes i sense cap tipus de culpa ni negligència, es 
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veu abocada a una situació d’insolvència i que no hagi d’arrossegar aquesta situació 
tota la vida amb el drama familiar que suposa. 

Per tant, hi ha molts d’aspectes que s’han de revisar com també el del sector financer, 
que té un paper molt important. Fa notar que la Sra. Cano ha dit que l’Estat no va 
regalar doblers als bancs i assenyala que hi ha una part del sector financer que està 
passant una crisi molt important i s’hi va prendre aquesta mesura. El Partit Popular, la 
setmana passada, va prendre una altra mesura més enllà en el sentit que s’obligarà el 
sector financer a incrementar les provisions dels bancs en 50.000 milions d’euros. 

Aquestes dotacions ara mateix estan calculades en 46.000 milions d’euros i després 
s’incrementaran en 50.000 milions d’euros més la qual cosa suposarà –li diu a la Sra. 
Campomar– que els beneficis que tenien aquestes entitats els hauran de destinar a fer 
provisions, és a dir, que els beneficis es rebaixaran i sembla ser que les entitats estan 
d’acord –o així almanco s’estan pronunciant– en adoptar aquest tipus de mesures. 

En definitiva, el seu Grup considera que la presentació d’aquesta moció per part del 
PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca avui davant el Ple quan durant els darrers 
anys no hi ha fet res, és més un tema d’oportunitat per fer palès que estan preocupats 
per aquest tema i els vol fer saber que el Partit Popular també hi està preocupat, és un 
tema que anava en el programa electoral i, de fet, el ministre ja s’hi ha pronunciat. 

Per tot això i perquè consideren que no només s’hauria de tocar aquest tema sinó que 
caldria anar més enllà, el seu Grup no pot donar suport a aquesta moció. 

La Sra. CAMPOMAR en resposta a la Sra. Cano diu que en cap moment no ha entrat 
a discutir si les ajudes als bancs eren d’una manera o d’una altra sinó que la qüestió és 
que sí que hi ha hagut ajudes al sistema financer i als bancs però, en canvi, les 
persones afectades no han tengut ajudes. 

Per altra banda, opina que cap mesura no arriba tard si encara no hi ha cap mesura i 
recorda que estan parlant que en 2012 encara hi haurà moltíssimes més execucions i li 
diu a la Sra. Roig que el seu argument és una excusa molt feble. 

En tota la intervenció de la Sra. Roig ha dit que estava molt preocupada pels ciutadans 
però només ha parlat de mesures dirigides als bancs i no ha parlat de cap mesura 
concreta que el govern del Partit Popular tengués previst en ferm dur al Congrés dels 
Diputats per tractar aquest tema. 

De totes maneres, el seu Grup ha fet aquesta moció amb les mans i els braços ben 
oberts a qualsevol esmena i a qualsevol transacció que pogués posar de manifest la 
preocupació d’aquesta institució, per unanimitat, per la situació dels ciutadans davant 
aquest problema. 

Per tant, refusa que la Sra. Roig li digui que en el fons està d’acord amb la moció però 
no amb els termes i indica que, si s’escau, podrien estar d’acord en canviar alguns 
termes i estan disposats a parlar-ne per mirar d’aprovar la moció. 

La Sra. ROIG li diu a la Sra. Campomar que li ha de quedar clar que la preocupació 
no és exclusivament seva i que no perquè avui presenti aquesta moció poden pensar 
que són els únics que estan preocupats per aquest tema. 

A més, creu no l’ha entesa perquè, quan li ha parlat de la modificació de la Llei 
concursal per regular tot el tema de les insolvències de les famílies o quan li ha parlat 
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de regular la figura del deutor de bona fe, tot això no és a favor dels bancs sinó que es 
tracta de modificar la regulació existent precisament a favor de la gent que ho està 
passant malament en aquests moments. 

I no només això sinó que s’ha d’anar més enllà per facilitar més informació, tenir 
accés telemàtic a les condicions generals de les contractacions perquè la gent pugui 
saber quines són les clàusules abusives, és a dir, regular tots aquests assumptes. 

Li crida molt l’atenció, cosa que no li ha dit abans, que el poder judicial es pronunciï 
en relació a aquest tema i, de fet, està contenta que s’hi pronunciï perquè el poder 
judicial també és administració pública i és qui interpreta la normativa i l’executa i, 
per tant, és interessant que el poder judicial hi estigui d’acord perquè, al final, és qui 
dicta les sentències. 

Afegeix que no li donen suport a la moció perquè els crida molt l’atenció que durant 
els anys 2009, 2010 i 2011, que ja es feien moltes execucions, no fessin cap moció ni 
es preocupassin gens per aquest tema. 

Si bé hi va haver gent que es va pronunciar en relació a aquest tema, el Grup de la Sra. 
Campomar no ho va fer i ara vénen i aprofiten per dir que hi estan preocupats i, en 
aquest sentit, li reitera que no és només una preocupació seva sinó una preocupació de 
tothom. 

Els que avui tenen la possibilitat de fer les modificacions, ja les estan fent. S’ha fet la 
reforma del sector financer –les reformes estructurals s’estan duent a terme– que 
tendrà conseqüències sobre aquest tema i igualment el Partit Popular s’ha pronunciat 
en el sentit que s’ha de modificar tant la Llei hipotecària com la Llei concursal però, 
això sí, en un mes no hi ha temps de fer-ho tot. 

Per aquest motiu, és a dir, perquè consideren que la moció arriba tard i perquè ja 
s’està fent feina damunt aquest tema, no li donaran suport a la moció. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per tretze vots a favor (PSOE i PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca), cap abstenció i setze vots en contra (PP). 
 
 
PUNT 24. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA 
AL CONSELL DE MALLORCA SOBRE EN DEFENSA DE LA SANITAT 
PÚBLICA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
El sistema sanitari públic de l’estat espanyol, ha estat reconegut com un dels millors del món, fins 
arribar a un bon grau de satisfacció entre els usuaris. Tot i així, els cost de la sanitat pública en termes 
econòmics de percentatges en relació al PIB, ens demostra que encara estem a la cua dels països que 
formen la UE (l’Estat Espanyol es gastà el 2010 per habitant 1.298Euros, mentre que la mitjana 
europea és de 2.103 euros). 
 
Tenint en compte aquestes xifres i en contra del que interessadament alguns exposen, no es veritat que 
el sistema sanitari públic sigui ineficient i malbaratador, més be al contrari: amb els recursos que 
s’aporten al sistema s’han aconseguit elevats nivells d’eficàcia i eficiència. Qualsevol tipus  de 
retallada en els pressupostos significarà un important deteriorament en la qualitat assistencial sanitària 
en el sector públic, un allunyament d’aconseguir equiparar-nos a la mitjana europea, amb 
conseqüències negatives per a la població usuària i finançadora del sistema. 
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A la nostra comunitat autònoma ja s’han començat a practicar retallades al sistema sanitari: pagament 
de la targeta sanitària, abonament per part  de les dones de la intervenció de  l‘IVE, reducció d'hores 
d’intervenció quirúrgica, pagaments dels bolquers per part dels menors amb discapacitat física, 
pagament del  dinar per part dels pares i mares dels menors ingressats a la UCI, reducció de les 
peonades, desaparició de les guàrdies localitzades, no cobertura de determinades baixes laborals, 
paralització de les ampliacions de l’hospital d’Inca i de Manacor… Ningú no pot creure que aquestes 
actuacions no afectaran a l’assistència sanitària  i més si es continua amb aquesta política.  La 
conseqüència més immediata ha estat l’augment de les llista d’espera per intervencions quirúrgiques i 
per l'atenció d'especialistes. 
 
El moment present és determinant pel que fa el futur de la sanitat pública. La nostra Comunitat 
autònoma ja pateix un dèficit històric en  inversió sanitària. A aquest dèficit caldrà afegir-hi els efectes 
que tindrà sobre la població usuària de la sanitat pública les mesures resultants del procés de retallades. 

 
Per tot això, el grup de Consellers del PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de Mallorca proposa al 
Ple que adopti els següents: 
 

Acords 
 
1.- Manifestar el compromís amb el manteniment i millora del servei públic de Salut, preservant 
el seu caràcter públic, universal, de qualitat, integral, solidari i d’equitat garantida. 
 
2.- Manifestar el compromís amb la defensa dels recursos de la sanitat pública local. 
 
3.- Reclamar al Govern de les Illes Balears la paralització de qualsevol altre retallada que afecti al 
sistema de la sanitat pública i la reconsideració de les realitzades fins aleshores. 
 
4.- Fer arribar aquest acord a la Presidència del Govern de les Illes Balears, al President del 
Parlament, a la Consellera de Salut, Família i Benestar social del Govern de les Illes Balears 
 

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

Assenyala que, tot i que el Consell Insular de Mallorca no tengui competències en 
matèria de sanitat, aquesta moció pretén que aquesta institució expressi la seva posició 
respecte als darrers esdeveniments ocasionats pel plantejament generalitzat de retalls 
en el sector sanitari. 

Observa que tothom és conscient del moment que vivim, amb una crisi que no és 
només econòmica sinó també de valors i del sistema en general i per aquesta raó s’ha 
de tenir molt clar d’on és possible retallar i d’on no és possible fer-ho de cap de les 
maneres.  

Evidentment, són molts els aspectes sobre els quals es podria parlar: si s’han de 
reorganitzar les infraestructures polítiques, el Senat, les diputacions, les delegacions 
del govern, el Ministeri de Defensa, etc. Resta molt a parlar per determinar sobre 
quines qüestions seria possible arribar a un consens per retallar-hi despeses, però en 
cap cas és possible fer-ho dins l’àmbit de l’educació ni el de la sanitat en la forma en 
què es fa. 

Reitera que aquesta moció només pretén aconseguir que el Consell de Mallorca 
prengui partit sobre les retallades que ha aplicat el Govern de les Illes Balears en 
matèria de sanitat. 
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Manifesta el compromís del seu Grup polític a favor del manteniment i la millora de 
la sanitat, preservant el seu caràcter públic i universal, de qualitat, integral, solidari i 
d’equitat garantida.  

També manifesta el compromís en la defensa de la sanitat pública local, en el sentit de 
reclamar al Govern de les Illes Balears la paralització de qualsevol altra retallada que 
afecti el sistema de la sanitat pública i que revisin de bell nou totes les retallades que 
s’han realitzat fins hores d’ara.  

Expressa la intenció de fer arribar aquest acord a la Presidència del Govern de les Illes 
Balears, al President del Parlament de les Illes Balears, a la Conselleria de Salut, 
Família i Benestar Social del Govern de les Illes Balears  

El Sr. GARAU (PSOE) comença la seva intervenció. 

Considera que tothom pot estar d’acord sobre el fet que durant els darrers mesos la 
gestió de la sanitat pública mallorquina i potser també la balear ha estat contradictòria 
i erràtica, per no definir-ho amb altres paraules més fortes. En conseqüència, el 
Consell Insular de Mallorca ha d’aprofitar aquesta oportunitat per donar un toc 
d’atenció al Govern balear i votar a favor d’aquesta moció, que com podran observar 
és molt prudent i no conté afirmacions que puguin impedir que el Partit Popular 
l’aprovi. 

El Sr. VIDAL (PP) intervé a continuació.  

Assegura que no coincideixen gens amb el parer que ha expressat el Sr. Garau, tot i 
que veuen les coses per un estil perquè, certament, si s’hagués continuat amb la gestió 
que s’ha fet durant els darrers quatre anys en l’àmbit sanitari, és ben segur que 
desapareixeria.  

Observa que les referències que es fan a la sanitat corresponen als darrers set mesos. 

Diu que és difícil donar consells, però demana que li acceptin una opinió. Fa notar que 
si els membres de l’oposició gestionassin casa seva com s’ha gestionat la sanitat 
pública durant els darrers quatre anys, convendria que s’aturin, que demanin una 
opinió i un consell i que s’ho replantegin. Si no ho fan se’n recordaran d’aquestes 
paraules, d’aquí a quatre anys, quan ja no hi seran a temps de rectificar. 

Observa que és evident que la situació havia d’esclatar inevitablement en un moment 
o altre i que la sanitat s’hagués quedat sense recursos si en una època de crisi en què 
manquen els doblers s’hagués continuat la seva gestió com s’ha fet fins ara. 

Per aquesta raó, no és qüestió de donar un toc d’atenció al Govern de les Illes Balears, 
sinó tot el contrari, cal donar-li l’enhorabona per les mesures que ha pres i a més és 
necessari que en prengui d’altres que serveixin no per retallar res en la sanitat, perquè 
no volen retalls, sinó per reorganitzar els recursos sanitaris que tenim d’una manera 
més eficaç.  

Tot seguit en posa un exemple, referit a la gestió de les ambulàncies.  

Explica que n’hi havia tres en un únic lloc, a Campos. Amb l’arribada d’aquest equip 
de govern s’ha decidit que n’hi hagi una a Santanyí, una a Llucmajor i una a Campos. 
Fa notar que tenen el mateix cost econòmic d’abans però millora l’atenció a les 
persones usuàries d’aquest servei i afavoreix, sobretot, una intervenció més ràpida 
quan és necessària.  
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Reitera que aquest govern no retalla, sinó que reorganitza la sanitat. Creu, i reitera, 
que si no s’agafa el camí correcte, el sistema sanitari s’acabarà.  

Diu que l’oposició parla d’unes despeses que poden fer altres països per a les persones 
usuàries de la sanitat pública però en cap moment no han dit que el Govern balear, 
enguany, ha augmentat els recursos per a la sanitat, de forma que destina un terç del 
seu pressupost (1.300M€) a la Conselleria de Salut i Benestar Social. Fa notar que no 
s’havia fet mai així i retreu que en cap dels països als quals s’ha referit l’oposició 
representa el mateix dins el pressupost del país en qüestió, tot i que s’hi destinin més 
doblers.  

Per les raons expressades, anuncia que el PP votarà en contra d’aquesta moció. 

Assenyala, com el Sr. Garau, que aquest no és un debat que pertoqui fer al Consell 
Insular de Mallorca perquè no té les competències en matèria de sanitat, però aprofita 
el debat d’aquesta moció per reiterar els arguments anteriors amb la intenció de 
demostrar que aquest govern ha de prendre aquest tipus de mesures per raons 
d’absoluta necessitat, perquè és precís rectificar atès que d’altra forma no s’arribarà a 
bon port. 

El Sr. ENSENYAT intervé tot seguit. 

Diu que no farà cap anàlisi de la sanitat balear, perquè no pertoca fer-ho, però fa 
avinent al Sr. Vidal que el problema no és el que ha explicat ell a la intervenció 
anterior. 

Recorda que el Govern balear ja va rebre les competències en matèria de sanitat de 
forma incorrecta, amb unes transferències deficients.  

Sobre el nou hospital de Son Espases fa avinent que ha tengut un cost superior als 
1.100M€ i que l’ha hagut d’assumir directament la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears, mentre que en el cas d’altres comunitats autònomes aquest cost l’abonava 
l’Estat espanyol.  

Discrepa de la versió del Sr. Vidal quan afirma que allò que fa el Govern balear és 
estructurar la sanitat balear, perquè la realitat és que es tracta de retallades i el resultat 
és que la ciutadania d’aquestes illes ha minvat els seus recursos i la forma en què en 
disposaven abans, raó per la qual han augmentat les llistes d’espera. 

A més, s’han de pagar 10€ per tenir la targeta sanitària quan hi ha persones que no ho 
poden pagar, o medicaments que s’han de comprar i d’altres dels quals no se’n fa ús 
perquè no es poden pagar. Sobre aquesta darrera qüestió, diu que la consellera de 
Benestar Social en pot parlar, perquè ho coneix prou bé per raó del seu càrrec. 

En conseqüència, el PP pot dir que s’estructura, o que es millora la gestió, però el seu 
Grup polític opina que la realitat és que se retalla. És indiferent la paraula que utilitzin 
per definir-ho, perquè l’efecte és el mateix.  

Per acabar, reitera que és del tot necessari prendre partit i ser conscients que en els 
àmbits de l’educació i de la sanitat no es poden acceptar retallades de cap tipus. 
Certament, s’haurà de parlar d’altres despeses que hauran de desaparèixer, però mai 
podran recaure decisions d’aquest tipus sobre la sanitat ni l’educació. 

Per acabar, fa avinent que és obvi que amb l’actitud demostrada pel PP davant aquesta 
qüestió no es posaran mai d’acord.  
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El Sr. GARAU intervé a continuació. 

Retreu que el PP justifiqui contínuament la seva gestió actual en funció d’una gestió 
passada. Fa notar que ja fa set mesos que governa el PP i que no és correcte fer retrets 
contínuament. 

Recorda al Sr. Vidal que si es tracta de fer retrets referits a l’Hospital Son Espases, ha 
de considerar que va ser un projecte del PP, que va haver de gestionar l’equip de 
govern de la darrera legislatura.  

Demana al Sr. Vidal si s’imagina l’actual personal directiu de l’Ibsalut fent el trasllat 
de Son Dureta a Son Espases i li assegura que si ho hagués hagut de fer l’actual equip 
responsable hauria semblat una pel·lícula de Groucho Marx. 

Una cosa és estalviar i gestionar amb austeritat i control del pressupost públic amb 
ajustament de partides pressupostàries –que tothom accepta– i l’altra és el que fa el 
PP, quan fins i tot nega el pagament dels bolquers als menors que pateixen 
discapacitat física, que potser només suposava uns 20.000€, o quan nega també el 
pagament del dinar als pares i mares de menors ingressats a la UCI.  

Refusa el comentari del Sr. Vidal sobre la despesa desmesurada que feia l’anterior 
equip de govern, perquè no era així, sinó que varen estalviar una gran quantitat de 
doblers durant els anys 2009, 2010 i 2011. Li diu que si no ho creu només ha de mirar 
els pressuposts corresponents de totes les institucions que governaven durant 
l’esmentada legislatura. 

Quant als sis o set mesos de mala gestió que li ha retret, reitera que l’actual personal  
directiu de l’Ibsalut –no sap si la consellera de Salut també hi ha jugat o no un paper– 
ha fet molts de desastres, i ho podrà comprovar durant les properes setmanes, a la 
vista de les vagues que s’aniran produint en l’àmbit de la sanitat pública. Reitera que 
una cosa és ajustar i l’altra gestionar malament. 

El Sr. ENSENYAT, tot seguit, fa un incís sobre la seva intervenció anterior, perquè 
no s’ha entès el sentit del seu comentari sobre Son Espases.  

Observa que no se referia a si s’havia de fer a la finca de Son Espases o en qualsevol 
altre indret, òbviament, sinó a qui pagava el cost econòmic de la inversió. En aquest 
sentit, posa l’exemple de l’hospital de Santander, molt semblant al de Son Espases, 
que va pagar íntegrament l’Estat espanyol. En canvi, fa notar que el de Son Espases 
l’ha hagut de pagar la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, íntegrament, per 
mitjà d’un crèdit a cinc anys, per la qual cosa a partir de l’any passat es comença a 
amortitzar el deute. És clar que si ho pagàs l’Estat espanyol la situació podria ser 
bastant diferent. 

El Sr. VIDAL tanca el debat. 

Diu que és una llàstima, perquè no es podran arribar a entendre mai.  

Recorda que el partit polític del Sr. Ensenyat no volia fer l’hospital a Son Espases i 
demana que facin un esforç per entendre la situació sanitària actual, que explica un 
cop més tot seguit. 

En primer lloc, explica que ara s’està reorganitzant el sistema sanitari. Creu que, en 
aquest sentit, estan d’acord.  
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En segon lloc, adverteix que no fa cap retret a la gestió dels darrers quatre anys quan 
diu  que si s’hagués continuat pel mateix camí no s’haurien pres els acords oportuns i 
és probable que a hores d’ara ja no existís. Reitera que no era possible continuar de la 
mateixa manera.  

Atesa aquesta realitat, és evident que d’aquí a un any o dos ja no existiria el sistema 
sanitari, perquè era com una bolla de neu que s’havia fet més grossa de cada vegada i 
en qualque moment s’havia de rompre.  

Diu al Sr. Ensenyat que està convençut que ell també pensa el mateix, tot i que no ho 
vol expressar perquè té el micròfon davant.  

D’altra banda, adverteix que s’ha de donar l’enhorabona, per la seva bona gestió, als 
responsables d’una administració que del seu pressupost total (3.700M€) en destina 
un terç a un sector concret, en aquest cas el de la sanitat (1.300M€) i una altra 
quantitat important al de l’educació (730M€). 

Diu que, si discrepen d’aquest parer, convé que li indiquin quina és l’administració 
que pot destinar un terç del seu pressupost a donar un servei a la ciutadania. Creu que 
no en trobaran moltes, possiblement no en trobaran cap altra. 

En aquest punt, des de la bancada del PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca li 
indiquen que no els convenç amb cap d’aquests arguments, a la qual cosa respon que 
lamenta no poder-los convèncer i que voldria parlar un poc millor per tal 
d’aconseguir-ho. 

Reitera que voldria que poguessin entendre que el PP ha de votar en contra d’una 
moció d’aquest tipus, perquè no correspon a aquesta institució pronunciar-se sobre 
una qüestió de la qual no en té les competències. 

Per acabar diu que voldria poder acabar amb un somriure, perquè sempre acaben 
enfadant-se i enfrontats, raó per la qual demana que en els debats d’aquest Ple 
s’apliqui el seny i el coneixement per tal de fer propostes positives que permetin anar 
endavant.  

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per tretze vots a favor (PSOE i PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca), cap abstenció i desset vots en contra (PP). 
 
 
PUNT 25. MOCIÓ CONJUNTA DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALITES 
I DEL GRUP POLÍTIC PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA SOBRE EL 
FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
El Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació és una entitat que té com a socis als ajuntaments de 
Mallorca, al Govern de les Illes Balears i al Consell de Mallorca.  
 
Com a conseqüència de la greu crisi econòmica els socis, a més a més de minvar les aportacions 
econòmiques al Fons en els seus pressuposts del 2012, van acumulant retard en el pagament de les 
aportacions que els hi corresponien pel 2011. 
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Això ja ha ocasionat greus dificultats al funcionament del Fons i ha provocat que no pugui pagar els 
projectes de cooperació compromesos referents als agermanaments dels municipis d’Inca, Llucmajor, 
Artà, Esporles i Algaida. 
 
El Consell de Mallorca és el soci que més aporta econòmicament al Fons Mallorquí de Solidaritat i 
Cooperació, però enguany les partides pressupostàries adreçades a cooperació internacional s’han vist 
reduïdes a la meitat, desapareixent la iniciativa de Mallorca per Àfrica. 
 
La solidaritat internacional i la cooperació al desenvolupament és un compromís ètic de les institucions 
ineludible amb els països pobres que viuen en condicions permanents de pobresa.  
 
La crisis econòmica no pot ser una temptació per eludir els compromisos amb els objectius del Mil·leni 
per reduir la pobresa. 

Per tot això, els grups de Consellers Socialistes i del PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de 
Mallorca proposen al Ple que adopti els següents: 

Acords 

1. Pagar immediatament l’aportació del 2011 al Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació. 

2. Instar al Govern de les Illes Balears per que faci efectiva la seva aportació del 2011 al Fons 
Mallorquí de Solidaritat i Cooperació. 

3. Mantenir el nivell d’aportacions a la solidaritat i cooperació internacional mantingudes els 
darrers anys. 

4. Promoure el pagament dels diferents ajuntaments al Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació. 

5.Continuar amb el lideratge del Consell en matèria de solidaritat i  convocar de manera urgent 
l’Assemblea General de Socis. 

 
El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) comenta que aquesta moció 
la presenten conjuntament amb el PSOE i demana, amb tota la millor voluntat del 
món, que li donin suport. 

A continuació explica que Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació és una 
associació de la immensa majoria d’ajuntaments de Mallorca, el Govern de les Illes 
Balears i, sobretot, el Consell de Mallorca per gestionar els recursos destinats a la 
cooperació internacional. 

El soci més important, perquè és el que més hi aporta amb diferència, del Fons 
Mallorquí de Solidaritat i Cooperació és el Consell de Mallorca amb una aportació de 
prop d’un milió d’euros o almanco en 2011 l’aportació es va acostar al milió d’euros. 
El Govern de les Illes Balears hi aporta bastant manco i llavors cada ajuntament hi 
aporta el que pot. 

La situació en aquests moments del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació és 
complicada perquè té projectes en marxa de la seva convocatòria (cada any el Fons 
obre una convocatòria pública per a les diferents ONGs) i alhora també fa una 
cooperació directa des del punt de vista municipalista amb un grapat 
d’agermanaments amb ajuntaments de Mallorca.  

De fet, gestiona els agermanaments d’Artà, d’Inca, de Llucmajor, d’Esporles i 
d’Algaida i a través d’aquests agermanaments fa cooperació directa amb els 
ajuntaments agermanats i també amb les entitats cíviques d’allà. 
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Ara el problema que se li planteja al Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació és 
que pràcticament les aportacions de 2011 no s’han fet. El Consell de Mallorca hi ha 
aportat una petita part però encara queda una part important pendent d’aportar-s’hi i, 
per això, el Fons comença a estar en una situació molt crítica perquè el Fons no 
compta amb altres ingressos llevades les aportacions dels socis. 

Per això, avui presenten aquesta moció que els agradaria que s’aprovàs i en aquest 
sentit assenyala que estan oberts a qualsevol tipus de negociació per afegir-hi o llevar-
ne qualque cosa. 

En tot cas, els acords que proposen al Ple són: 1) Pagar immediatament l’aportació de 
2011, o la part que en manca, al Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació; 2) Instar 
el Govern de les Illes Balears perquè faci efectiva la seva aportació de 2011 al Fons 
Mallorquí de Solidaritat i Cooperació; 3) Mantenir el nivell d’aportacions a la 
solidaritat i la cooperació internacional mantingut els darrers anys; 4) Promoure el 
pagament dels diferents ajuntaments al Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació i 5) 
Continuar amb el lideratge del Consell de Mallorca en matèria de solidaritat i 
convocar, de manera urgent, l’Assemblea General de Socis per discutir-hi el tema. 

La Sra. CANO (PSOE) comenta que aquesta és una moció que presenten de manera 
conjunta el Grup Socialista i el PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca. Són 
conscients que les institucions –aquesta i els ajuntaments– estan patint dificultats 
econòmiques per mor de la crisi però vol manifestar que no es poden eludir els 
compromisos que té el Consell de Mallorca amb la solidaritat i amb la cooperació 
internacional que és un compromís ètic amb els que pitjor ho estan passant. 

El Consell de Mallorca és un soci molt important del Fons Mallorquí de Solidaritat i 
Cooperació, com ha explicat el Sr. Font, que durant els darrers anys l’ha liderat amb 
il·lusió, dinamisme i recursos. 

Durant la passada legislatura s’hi va fer un esforç per mantenir les aportacions al Fons 
i per mantenir aquests compromisos amb qui pitjor ho està passant però, 
malauradament, en els primers pressuposts que el Partit Popular ha presentat en 2012 
l’aportació s’ha reduït a la meitat. Així doncs, de més d’1 milió d’euros (1.088.000 
euros hi havia en el darrer pressupost aprovat) s’ha passat a menys de la meitat. 

Hi veu una mancança de compromís, de lideratge i una resignació davant el Govern 
de les Illes Balears que, per una banda, no paga el que pertoca i, per una altra, davalla 
les partides –en un 14%– a la cooperació internacional.  

Una altra vegada aquest Consell de Mallorca perd empenta. Iniciativa Escola de 
Mallorca per Àfrica s’ha oblidat a un calaix en un moment en què la banya d’Àfrica 
ho està passant malament, està en estat crític. No hi ha ni continuïtat ni pressupost. 

El seu Grup pensa que s’ha de mantenir el nivell d’aportacions a la solidaritat i a la 
cooperació internacional i que no és una bona notícia que el pressupost de 2012 
n’hagi reduït, tan considerablement, l’aportació. 

Saben, perquè així els ho han comentat els seus companys regidors que formen part 
del Fons, que hi ha una predisposició per trobar una solució i que es pagui el deute per 
part tant del Consell de Mallorca com del Govern de les Illes Balears i, en aquest cas, 
el seu Grup sí que demanaria una màxima celeritat en aquest pagament per poder 
mantenir els diferents compromisos i projectes. 
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S’ha de convocar, de manera urgent, l’Assemblea General de Socis per tractar-hi 
aquesta i altres qüestions així com també s’han de convocar les bases de 2012, cosa 
que encara no s’ha fet. 

Diu que li agradaria fer una simple reflexió final i és que no es poden oblidar les 
causes de la pobresa i de les desigualtats mundials, que la solidaritat és molt important 
però que no va a l’arrel de problema i que si no es canvia el sistema econòmic 
depredador i les regles del comerç internacional, es continuarà perpetuant la situació 
de desigualtat entre el nord i el sud.  

S’ha de regular més, millor i amb més justícia perquè si tot es deixa en mans del 
mercat i no es cerquen solucions estructurals i sistèmiques, la pobresa serà un dany 
col·lateral del nostre propi sistema, que no es pot esmenar només amb la solidaritat, 
perquè s’està beneficiant de la industrialització, deslocalització i explotació d’altres 
persones. 

La política de les mateixes multinacionals, que compren terrenys i deslocalitzen, 
empobreixen els cultius i les possibilitats de subsistència de la mateixa manera que 
s’ha especulat amb la fam de les persones, de la mateixa manera que s’ha especulat 
amb el mercat immobiliari o amb la bombolla “.com” els anys 90 amb els mercats de 
futur que condicionen la vida de tantes persones. 

La solidaritat és una qüestió de justícia però, si no se n’és conscient de les causes de 
les desigualtats estructurals, s’estarà rentant només la consciència. 

Aquest Consell de Mallorca no pot eludir el lideratge i la seva responsabilitat amb les 
persones que pitjor ho estan passant, una responsabilitat que es materialitza en forma 
de projectes que milloren les condicions de la qualitat de vida i que s’articulen a 
través d’aquest Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació. 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) anuncia que, per les raons 
que explicarà més endavant, el seu Grup no votarà a favor d’aquesta moció però, tot i 
això, si que podrien compartir pràcticament tots els arguments que s’han posat 
damunt la taula i creu que tenen raó amb el plantejament de la moció i pensa que tant 
el govern actual com els anteriors d’aquesta institució així com els diferents membres 
que format part del Consell de Mallorca han estat d’acord amb la funció, la 
importància i el plantejament del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació des de la 
seva creació l’any 1993. 

Voldria, sense que serveixi d’excusa sinó com un raonament lògic i responsable, 
explicar les motius pels quals votaran en contra i, per això, ha de repetir els arguments 
que malauradament han de repetir en moltes ocasions, és a dir, que s’ha de tenir en 
compte el moment econòmic i social en què estan les institucions. 

Això ve condicionat, bàsicament, per una situació si no de dificultat sí d’ajusts 
econòmics –i d’això n’han parlat aquí en diferents ocasions– i l’austeritat de les 
distintes administracions no només a l’hora d’elaborar els pressuposts sinó també a 
l’hora d’assumir, dia a dia, els pagaments. 

També voldria que se situassin en una realitat que no és la mateixa que hi havia quan 
va sorgir el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació l’any 1993 ni, possiblement, 
sigui la mateixa realitat que hi havia durant la legislatura passada ni la mateixa de fa 1 
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any perquè ara es troben en un moment de necessitats creixents en matèria de serveis 
socials del nostre entorn més immediat i més pròxim. 

No obstant això, fa notar que s’ha de ser conscient que nosaltres vivim a un primer 
món i que hi ha una realitat, com deien la Sra. Cano i el Sr. Font, a uns altres indrets 
del planeta amb unes dificultats molt més serioses, més urgents i més grans que les 
nostres però tampoc no s’ha de defugir del moment actual amb unes necessitats 
creixents i importants del nostre entorn. 

Li estranya, sobretot de la Sra. Cano, que facin referència al descens de la quantia 
destinada al Fons en un 50%. Si bé és cert que el Govern de les Illes Balears i 
diferents ajuntaments també han disminuïts les seves aportacions (el Govern en un 
17%), li estranya que facin referència a això quan fa escassament unes setmanes hi va 
haver el debat de pressuposts i no s’hi va presentar cap al·legació en aquest sentit. Ara 
és bo de plantejar que s’ha d’augmentar aquesta aportació però és en el debat de 
pressuposts on es veu clarament la disminució a què fan referència. 

Es mostra convençuda –perquè dir el contrari seria enganar-se– que seria desitjable no 
haver hagut de davallar l’aportació però, fins i tot davallant-la, mantenen una 
aportació superior a la del Govern i, per tant, mantenen el caràcter que deia el Sr. Font 
de ser la institució que té una implicació més important amb el Fons Mallorquí de 
Solidaritat i Cooperació. 

Tot mirant una mica el funcionament del Fons, tant en aquest sentit com en altres 
temes, caldrà fer un plantejament nou o original que obligui a fer feina per a la 
captació, si és possible, o per comptar amb més socis col·laboradors i no perquè 
supleixin la responsabilitat del Consell de Mallorca atès que hi és i ella es compromet, 
si hi ha un moment de millor bonança econòmica en els propers exercicis, a restituir 
l’import destinat al Fons. 

En tot cas, sí que cal pensar noves formes de col·laboració amb els socis o amb nous 
tipus d’aportacions que puguin arribar per tal de fer possible allò que tothom vol, és a 
dir, continuar amb les projectes que hi ha en marxa o per arrencar els nous projectes 
que puguin sorgir. 

En relació a un altre punt que es planteja en la moció sobre fer el pagament de manera 
immediata, diu que és complicat i difícil fer-ho. Constata que ella ja ha assumit les 
dificultats que hi ha de tresoreria per fer front als pagaments cada mes però vol dir 
que ho ha parlat amb els responsables del Fons. Hi havia un import superior a 1M€ de 
2011 del qual s’ha pagat una petita part, com ha dit el Sr. Font, i resta per pagar 
gairebé tota la quantia de 2011. Per fer-hi front s’ha fet un fraccionament en 11 
pagaments, fraccionament que ja està tramitat per part de l’IMAS i està a Tresoreria 
pendent que es pugui incloure en els pagaments que es van fent cada mes. 

Indica que el Sr. Coll, que és el representant del Consell de Mallorca al Fons 
Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, li comenta que l’Assemblea General de Socis 
es va celebrar el passat mes de març i informa que la Gerència és la responsable de 
convocar l’Assemblea i els òrgans de gestió i possiblement el proper mes es 
convocarà una reunió de l’Assemblea. 

Assegura que li costa molt assumir aquests arguments que ha posat damunt la taula, li 
costa molt haver-los de dir que tenen raó amb els seus plantejaments i li costa molt 
dir-los que hi votaran en contra però aquesta és la realitat que hi ha i la feina del dia a 
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dia els duu a plantejar la situació així com és i no a comprometre’s amb actuacions 
que sap que seran difícils d’assumir.  

Per això, s’estima més explicar la situació tal i com està i comprometre’s a, si en 
futurs exercicis la situació millora, restituir aquests imports que en aquest exercici han 
disminuïts per les raons explicades abans. 

El Sr. FONT observa que li sap greu que la Sra. Cirer ja li digui, per endavant, que el 
seu Grup votarà en contra de la moció perquè això ja tanca la porta a qualsevol 
possible negociació atès que, tal vegada, haguessin pogut negociar qualcun dels punts 
d’acord de la moció. 

Afegeix que, si no ha entès malament, la Sra. Cirer ha dit que l’aportació de 2011 del 
Consell de Mallorca la faran mitjançant el pagament d’una quantitat mensual i per 
tant, sense voler entrar en debat atès que per part del seu Grup aquesta moció està 
carregada de bona voluntat i bona intenció, demanaria que al més aviat possible facin 
un document per al Fons perquè pugui gestionar aquests doblers ja que segurament 
necessitarà aquest document per formalitzar qualque tipus de crèdit per poder 
sobreviure mínimament. 

Malgrat això, el seu Grup insisteix en mantenir la moció perquè consideren que el 
grau d’implicació que la Sra. Cirer manifesta també l’hauria de manifestar el Govern 
de les Illes Balears i els ajuntaments i perquè creuen que és important que se solucioni 
el tema de l’aportació de 2011 pel bon funcionament del Fons Mallorquí de 
Solidaritat i Cooperació. 

La Sra. CANO fa notar que el Partit Popular no es va mirar molt bé les esmenes que el 
Grup Socialista va presentar als pressuposts i que, amb la lògica del “corró de la 
majoria”, simplement les varen desestimar perquè sí que varen presentar una esmena 
precisament per contemplar que s’augmentàs la partida adreçada a la cooperació 
internacional, esmena que llegeix a continuació: 

“Mantenir el nivell de cooperació al desenvolupament que, fins ara, mantenia el 
Consell de Mallorca i l’ajuda per pal·liar els efectes de la fam a Àfrica” i la 
presentaren perquè als pressuposts de 2012 havien vist com, per una banda, es reduïa 
a la meitat allò que s’hi adreçava en la passada legislatura i, per altra banda, havien 
desaparegut totes aquelles iniciatives noves, que es varen engegar la passada 
legislatura, de Mallorca per Àfrica. 

El seu Grup accepta que el Partit Popular no vulgui votar a favor d’aquesta moció, 
que també presenten amb tota la millor voluntat del món perquè pensen que s’ha de 
continuar liderant el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació perquè el Consell de 
Mallorca n’és un soci potent i perquè ha de fer tot allò que sigui possible per 
continuar amb els projectes, convocar les bases de 2012 i, sobretot, cercar fórmules 
perquè es puguin pagar tots els doblers que deu aquesta institució i també el Govern 
de les Illes Balears. 

El raonament de la Sra. Cirer és una mica rar per estar a favor del plantejament i del 
contingut de la moció perquè llavors hi vota en contra. És cert que hi ha una crisi 
mundial ara –i hi era fa 4 anys– i els dóna la benvinguda al coneixement de l’àmbit 
mundial de la crisi perquè semblava que els únics que no sabien que la crisi era 
mundial era el Partit Popular. Per això, els reitera la benvinguda a haver esdevinguts 
sabedors de la mundialització de la crisi perquè el PP pensava que només era estatal. 
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Reitera que és una lògica un poc rara el fet d’estar a favor dels arguments de la moció 
i llavors votar-hi en contra i anuncia que, en qualsevol cas, el seu Grup donarà suport 
a la moció conjunta amb el PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca. 

La Sra. CIRER pel que fa al comentari sobre les esmenes, confirma que sí es varen 
presentar però aclareix que ella ha fet referència a les al·legacions, que no n’hi va 
haver, encara que no es el l’assumpte a debatre ara. 

Per altra banda, diu que no sap perquè s’estranya la Sra. Cano que comparteixi el 
plantejament de fons sobre la importància que hi hagi una entitat com el Fons 
Mallorquí de Solidaritat i Cooperació que fa una feina concreta i determinada però 
que alhora posi de manifest les dificultats que hi ha en aquests moments per mantenir 
uns pressuposts i les dificultats que hi ha ara per fer els pagaments, de forma 
immediata, de les aportacions de 2011. 

Indica que són dues qüestions que no és que no es puguin avenir i afegeix que li 
agradaria que no haguessin hagut de plantejar conjuntament la moció perquè això 
voldria dir que mantenien uns nivells d’aportació i de compromís que venien suportats 
per uns pressuposts que, en aquests moments i per les raons que ha explicat abans, no 
es poden mantenir. 

El motiu per votar en contra de la moció és perquè proposa uns acords molt concrets. 
Un és fer el pagament immediatament i, com ja li ha dit, n’han acordat el 
fraccionament i, per tant, s’intentarà que en els pagaments mensuals puguin caber, si 
és possible cada mes, un pagament d’aquest fraccionament, cosa que intentaran que 
sigui possible. 

Una altra proposta d’acord és instar el Govern de les Illes Balears a pagar igualment la 
seva aportació i, en aquest sentit, assenyala que no hi han de passar gens de pena 
perquè insten el Govern de les Illes Balears tant pel que fa al deute que té amb el 
Consell de Mallorca i el que necessita per funcionar cada més com pel que deu al 
Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació. 

Com que això ho fan de forma reiterada, no consideren adient instar-lo només en 
relació al Fons de Mallorquí de Solidaritat i Cooperació quan realment hi ha una sèrie 
de convenis i de compromisos que també necessita el Consell de Mallorca, com 
entitat, i a posta els ha observat que la proposta que recull la moció és insuficient i 
remarca que el Consell de Mallorca ja insta el Govern de les Illes Balears en aquest 
sentit i també en quant a tot allò que el Consell de Mallorca també necessita. 

Sobre mantenir el nivell d’aportació, constata que al pressuposts ja està prevista una 
aportació d’un 50% i, pel que fa a promoure el pagament dels diferents ajuntaments, 
és una cosa que també podrien fer però els ajuntaments diran el mateix que el Consell 
de Mallorca li diu al Govern de les Illes Balears, és a dir, que també hi ha una sèrie de 
compromisos amb ells que no es fan efectius, refusaran que els pressionin i 
reclamaran que el Consell de Mallorca compleixi els seus compromisos amb ells. 

Això significa que es tracta d’una roda que fa difícil que, en aquests moments, es 
puguin comprometre a dir que sí a tots els punts de la moció tot i que mantén que li 
agradaria que no fos necessària aquesta moció i que li agradaria poder-la complir 
demà mateix. 
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En darrer terme i sobre la continuació del lideratge, opina que això sí que ho 
continuarà fent el Consell de Mallorca i recorda el seu compromís públic de, si en els 
propers exercicis pressupostaris la situació millora, tornar als nivells d’aportació que 
varen trobar al Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per tretze vots a favor (PSOE i PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 
 
 
PUNT 26. MOCIÓ CONJUNTA DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALITES 
I DEL MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA 
SOBRE PAGAMENT A LES PRODUCTORES I PETITS PROVEÏDORS 
RTVM. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
De tots es conegut que la Radio i Televisió de Mallorca deu a les productores membres d’APAIB així 
com a diversos petits proveïdors tota la facturació compresa des del mes de maig fins al tancament de 
l’ens. 
 
Les actuacions dutes a terme pel Consell de Mallorca, el gerent i el Consell d’administració de RTV 
[M] en referència al tema dels pagaments han estat realment lamentables i, des del nostre punt de vista, 
malintencionades.  
 
Mai en benefici de la ciutadania de Mallorca i si en benefici propi fins al punt de transferir 900.000 
euros del compte de RTV [M], que en principi havien de servir per pagar a les productores i petits 
proveïdors, amb compte del Consell de Mallorca 
 
Aquesta gestió provocarà que sols es pugui pagar als administradors concursals (com a conseqüència 
de la darrera decisió del Consell d’administració RTV [M] d’instar voluntàriament el concurs de 
creditors amb la única intenció de guardar-se l’espatlla) i  en perjudici de les productores i proveïdors 
que no cobraran, situació que ha provocat vertaders drames personals i familiars. 

 
Per tot això, el grup de Consellers del PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de Mallorca proposa al 
Ple que adopti els següent: 
 

Acord 
 
Que es convoqui immediatament la Junta d’accionistes de RTV [M]  per tal de revocar la decisió del 
Consell d’administració de RTV [M] d’instar voluntàriament al concurs de creditors i acordar el 
pagament immediat a les productores i petits proveïdors. 
 
 
El Sr. GARAU (PSOE) anuncia que, ateses les circumstàncies jurídiques en què es 
troba el tema de Ràdio i Televisió de Mallorca, el seu Grup ha decidit, juntament amb 
el PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca, retirar aquesta moció i esperar a 
debatre-la en un proper ple o bé sol·licitar un ple extraordinari per discutir a fons el 
tancament final de Ràdio i Televisió de Mallorca que, com poden imaginar, els té 
bastant preocupats. 

La Sra. CAMPOMAR (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) confirma que el 
seu Grup està d’acord amb el Grup Socialista en retirar la moció i fa notar que el seu 
Grup considera que la situació per la qual passen els petits proveïdors i les 
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productores s’ha agreujat per la gestió feta en el sentit d’aturar tots els pagaments des 
del mes de maig. 

Es retira de l’ordre del dia. 
 
 
PUNT 27. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
SOBRE MESURES ANTICRISI. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
La situació econòmica  de Mallorca i de tota Espanya ha empitjorat. Hi ha més atur i es preveu més 
recessió.  
La política d’austeritat va en contra de la sortida solidària de la crisi. Així  ja ho veuen molts 
observadors nacionals i internacionals. Els retalls es converteixen en més atur i més  recessió.  
Els partits polítics i les institucions no poden  escatimar esforços  en aquesta  nova fase de la crisi.  
De moment la  política d’austeritat i retalls del Consell no ha fet res contra la crisi, sinó tot el contrari, 
ha creat més atur i menys inversions. 
Volem saber que és el que pensa fer el Consell davant aquesta nova situació  per incentivar l’economia 
i crear llocs de feina. 
Volem fer una proposta d’unificar esforços de tots els grups per reconduir  la política econòmica i 
social del Consell per tal de donar més suport a la gent que ho passa malament. 
Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA presenta pel seu debat al proper 
Ple del Consell de Mallorca la següent 
 
PROPOSTA D’ACORD:  
 
El Consell de Mallorca tornarà a posar en marxa la comissió econòmica per prendre mesures anticrisi 
que hauran de ser presentades el proper mes de Febrer.  
Entre d’altres s’estudiaran mesures com: 
-Modificacions pressupostàries per reforçar la capacitat econòmica dels ajuntaments de Mallorca a 
efectes d’incidir en les inversions i els serveis que estiguin més afectats per la crisi. 
-Agilitzar els pagaments als seus proveïdors i creditors. 
-Augmentar les partides pressupostàries que afecten a polítiques socials. 
 
 
El Sr. GARAU (PSOE) diu que començarà la seva intervenció amb la lectura de les 
paraules, d’ara fa un any, de la Sra. presidenta quan imagina que preparava el seu 
programa electoral de cara a les eleccions i deia: “El canvi que precisa amb urgència 
Mallorca passa per fer una institució que impulsi la Mallorca de la il·lusió, la 
confiança, les oportunitats, del turisme, de l’educació, de les expectatives i de la 
prosperitat.” 

Suposa que la Sra. Salom estarà d’acord amb ell que d’aquestes paraules a la realitat 
actual hi ha, lamentablement, una gran distància. 

Fa notar que a ell li consta, per la gran quantitat de reunions i trobades que ha vist de 
gent (treballadors i famílies) del Consell de Mallorca, que la il·lusió, la confiança, les 
oportunitats, les expectatives i la prosperitat se n’han anat completament en orris. 

Les principals institucions del Consell de Mallorca (Ràdio i Televisió de Mallorca, 
Teatre Principal, Institut de l’Esport Hípic, Fons Mallorquí de Solidaritat i 
Cooperació), en comparar-les amb del Govern de les Illes Balears o les de l’Estat, són 
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institucions petites però amb centenars de xarxes de persones, famílies i relacions que 
s’han destrossat completament. 

Basta repassar els diaris dels 3 o 4 mesos darrers per veure què en pensa la gent i insta 
l’equip de govern a reunir-se amb la gent, amb les petites empreses audiovisuals, amb 
el treballadors del Teatre Principal, els treballadors dels cors, etc., perquè hi havia una 
gran quantitat de xarxes de relacions que s’havien consolidat (algunes de fa uns 5 
anys però d’altres de fa 10, 15 i 20 anys). Planteja, tot seguit, per quina quantitat 
econòmica han fet tota aquesta destrossa: per 10 o 15 milions d’euros.  

Observa que tal vegada les negociacions amb el Govern de les Illes Balears –després 
en parlarà més en profunditat el Sr. Alemany– no han arribat allà on havien d’arribar, 
el Consell de Mallorca s’ha finançat malament i l’equip de govern s’ha passat els 
darrers 6 mesos només amb la mentalitat de tancar, retallar i de l’austeritat. 

Fa no gaire parlaven de les paraules del Sr. Guindos però fins i tot el Fons Monetari 
Internacional diu que no només s’han de preocupar per retallar sinó que cal crear 
il·lusió i iniciativa i generar empreses i activitat. Potser demanaran com ho poden fer 
sense doblers i faran servir l’argument del deute heretat de l’anterior equip de govern. 

En aquest sentit, els demana quin deute va deixar el govern de la Comunitat 
Valenciana, que no estava governada per socialistes. Amb això vol dir que cada 
comunitat autònoma té un deute que s’ha generat potser en 10, 15 o 20 anys i durant 
aquest període ha governat el PSOE i ha governat el PP i no poden contínuament, com 
ha passat en 2 o 3 ocasions, justificar la seva política en base a la política de l’anterior 
equip de govern. 

El tema de la insuficiència econòmica, dèficit econòmic o dificultats econòmiques del 
Consell de Mallorca no fan falta centenars de milions d’euros per arreglar-lo. Basta 
mirar el Teatre Principal, la Televisió de Mallorca, l’Institut de l’Esport Hípic o el 
Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació per veure que s’està parlant de petites 
quantitats que l’equip de govern no ha volgut reclamar i, per això, tenen la situació 
que tenen: una quantitat enorme de persones i d’institucions, en les quals es 
fonamenta la identitat del Consell de Mallorca, completament deprimides. 

La política d’austeritat, com diuen els observadors internacionals de tot tipus, duen a 
la depressió. L’equip de govern no ha esperat un any per dur el Consell de Mallorca a 
la depressió sinó que en sis mesos ja l’hi ha duit. 

Com que el Partit Popular té majoria absoluta, ve aquí i va aprovant tot allò que vol i 
no compta amb l’oposició per res, és a dir, ni amb la seva experiència (atès que tots 
els membres del PP no havien estat mai consellers) ni amb les propostes que fan 
contínuament. 

El Sr. Font Barceló, quan era portaveu del PP, va reclamar un consens en aquesta 
institució per tal de fer polítiques d’austeritat i de reconversió econòmica de la 
institució i això es va acceptar i se’n va constituir una comissió econòmica que és la 
que ell demana que es torni a constituir. 

La deriva econòmica del Consell de Mallorca (personal, relacions, familiars, 
empreses, etc.) acabarà de caure totalment i es trobaran amb un Consell de Mallorca 
que sí que haurà ajustat els seus pressuposts però haurà deixat pràcticament d’existir 
tal i com ha existit durant molts d’anys. 



 187

Diu que no tornarà a fer esment al fantasma –que ell no creu– de què volen eliminar el 
Consell de Mallorca però amb el camí que duen al Teatre Principal, al Fons Mallorquí 
de Solidaritat i Cooperació, el camí que han duit a Televisió de Mallorca i que 
imagina que seguiran duent amb aquesta filosofia de l’austeritat –que ja ningú no 
aprova arreu del món– duran la institució a una situació en la qual realment es 
plantejaran per a què serveix el Consell de Mallorca. Si ha de servir per fer el mateix 
que fa el Govern de les Illes Balears, doncs que ho faci el Govern de les Illes Balears. 

El Partit Popular no pensa això però, malgrat que no ho pensi, la dinàmica que ha 
agafat, l’estil de gestió, els projectes i les propostes que duu, la forma de defensar el 
pressupost enguany, etc. és una fórmula, una metodologia i una línia que duu a un 
buidatge complet del Consell de Mallorca i fer-lo insignificant. 

La Sra. Salom està amagada “darrere una roca”, no hi diu res i deixa passar els dies i 
els mesos i que els altres es “banyin”. El Consell de Mallorca durant els darrers mesos 
ni surt en els diaris. 

De totes les iniciatives dels darrers mesos, l’equip de govern només ha fet una acció 
positiva (a la qual el Grup Socialista ha donat suport) i que és la congelació de les 
tarifes però, per la resta, només han aturat inversions a les residències i han aturat 
inversions en carreteres. 

Reconeix que no els agrada que els ho digui però quan el Grup Socialista governava, 
el PP també el criticava i tampoc no els agradava però fa constar que tot el que ha dit 
és veritat, ho sent molta gent i es transmet, constantment, cada vegada més dins la 
ciutadania de Mallorca. 

Així doncs, els recomana ser més humils i que reconeguin que la situació econòmica 
és molt més difícil que fa un any, que l’atur a Mallorca anava baixant amb el Sr. 
Antich i ara, l’equip de govern no només aturarà aquesta baixada sinó que farà que 
l’atur encara s’incrementi més. 

Insta l’equip de govern a ser més humil i a reconèixer que l’oposició no és tan dolenta 
i que, de vegades, presenten propostes bones que voldrien discutir i mitjançant les 
quals voldrien cooperar. 

Reitera la seva petició per tornar a posar en marxa la comissió d’estratègia econòmica 
de la institució i, si no, que n’assumeixin el 100% de la responsabilitat i no donin més 
les culpes al Grup Socialista que, per altra banda, ja ha passat el seu calvari: ha perdut 
eleccions, l’han criticat de dalt a baix, els han dit que eren uns malgastadors, etc. però, 
en tot cas, no acomiadaven ningú i pagaven puntualment a tothom. 

Per acabar, insisteix en el fet que l’equip de govern ha de tenir una mica més 
d’humilitat, més implicació i ha de fer una mica més d’autocrítica perquè, en cas 
contrari, així com les enquestes ja baixen 2 punts al PP en un mes, doncs seguiran 
baixant fins que un dia diguin que tot era cert i potser no havien entès el que estava 
passant. 

La Sra. PALOU (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) anuncia que el seu Grup 
donarà suport a aquesta moció que presenta el Grup Socialista i ho farà en base, per 
tal de posar-lo damunt la taula, a un escrit que va sortir publicat fa unes setmanes al 
diari El País sobre la història de Mallorca. 
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Aquell escrit deia que en segle XV hi havia una situació de crisi en aquestes illes i que 
les mesures que en aquell moment va prendre el govern eren talment les mesures que 
el PP ha anunciat i està aplicant de reducció i de constrenyiment del deute i de la 
inversió pública. 

Les conseqüències històriques que va provocar aquesta acció en aquell moment va ser 
la profunda depressió econòmica d’aquesta autonomia ara i aleshores regne. Per tant, 
la història ens hauria d’ensenyar que no s’han de repetir les errades. 

Hi ha molts economistes que diuen que el PP ho fa bé però també n’hi ha molts que  
diuen que no ho fa bé perquè no es pot aturar, d’aquesta manera, el mecanisme que 
mou i promou. 

Per concloure reitera que, en aquest cas, la moció del Grup Socialista tendrà el suport 
del PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca. 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) fa notar que s’ha dit 
que la política d’austeritat durà a la depressió i, en aquest sentit, indica que la política 
del malbaratament duu a la situació actual i duu a haver de prendre mesures dures 
perquè, com ha passat en aquesta casa, s’estava gastant per damunt dels ingressos i, 
precisament per aquest motiu, es va crear la comissió econòmica, que amb aquesta 
moció volen tornar a posar en marxa, dia 26 de juliol de 2010. 

El Consell de Mallorca en aquells moments tenia un problema de 76M€ de dèficit –o 
possible dèficit– que no sabien com solucionar. 50M€ eren de l’any 2010 i 26M€ 
serien de 2011 i, per aquest motiu, es creà aquesta comissió econòmica. 

Per altra banda, fa notar que la presidenta duu un programa electoral endavant –i no se 
n’ha amagat– allà on també es deia que la intenció era aprimar el Consell de Mallorca 
perquè si qualque cosa demanava la ciutadania era que estava cansada de veure 
duplicitats de competències. A partir d’aquí és la gestió que està fent l’equip de 
govern. 

Qui està creant alarma i dient que s’està destruint és el Grup Socialista que, cada 
vegada que té oportunitat, convoca rodes de premsa on qualifica el PP de destructor i, 
alhora, a cada Ple igualment li diu que ha vengut a destruir. Nega aquest extrem i 
assegura que el PP no ha vengut a destruir sinó a gestionar, sense parlar del passat, 
allò que tenen avui. 

Igualment nega que hagin retallat 10, 15 o 20 milions sinó 83 milions d’euros de 
pressupost i ho han fet de la manera tan simple que ja han explicat: mirar el ingressos 
que tenia aquesta casa, han prioritzat una sèrie de despeses i han confeccionat els 
pressuposts. 

La situació que hi havia en 2010, quan ja es parlava que hi havia problemes de dèficit 
en aquesta casa, es manté actualment perquè el finançament que té el Consell de 
Mallorca no està concretat perquè no s’ha elaborat la Llei de finançament. Així doncs, 
l’equip de govern ha mirat quins seran els ingressos reals que tendrà aquesta casa i a 
partir d’aquí ha fet els pressuposts. 

Observa que resulta curiós el fet que no puguin parlar del passat de la gestió d’aquesta 
casa però sí puguin fer comparances amb altres comunitats autònomes i, a més a més, 
volen que s’aprofiti l’experiència del Grup Socialista que, en tot cas, seria 
l’experiència dels darrers 4 anys i així sí que podrien parlar del passat. Per tant, li 
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haurien de deixar clar en quan poden parlar del passat perquè no té clar si en pot 
parlar o no. 

Adverteix que hi ha un tema que volia comentar amb el Sr. Alemany atès que la 
propera moció la discutirà amb el Sr. Alemany i en la qual demana que es posin 
marxa les inversions i, amb el permís del Sr. Alemany, li diu al Sr. Garau que ara 
acusa l’equip de govern d’haver aturat les inversions en carreteres i li fa saber que el 
Sr. Alemany, en fer el traspàs, li va explicar com estava la situació a nivell 
pressupostari i li va dir que al capítol VI hi havia crèdits per 250M€ dels quals n’hi 
havia adjudicats 61, és a dir, que qui va aturar les inversions no va ser el Partit 
Popular. 

Remarca que el Sr. Alemany aleshores li explicava les incorporacions de pressupost 
que s’havien hagut de fer d’inversions i, sobretot, li explicava molt bé quants de 
milions d’euros s’hi havien d’incorporar d’inversions de carreteres que eren, en 
concret, uns 110M€ del conveni de carreteres d’anys anteriors que s’havien d’aplicar 
al pressupost d’enguany perquè les inversions no s’havien fet durant l’exercici 
corresponent. 

Per tot això, refusa que ara el Sr. Garau els vengui a acusar de no fer inversions en 
carreteres quan aquestes inversions s’havien d’executar en els anys anteriors. En 
2009, 2010 i 2011 hi havia convenis en marxa, les carreteres no s’han fet i no hi són 
els doblers i, per tant, li demana un poc de seriositat al Sr. Garau. 

Fa notar que no volia alterar-se i parlar tranquil·lament d’aquest tema amb el Sr. 
Alemany però, des del moment que el Sr. Garau els acusa d’haver aturat les 
inversions en carreteres, li ha de fer veure que les carreteres ja haurien d’haver estat 
fetes. 

Pel que fa a la comissió econòmica –atès que el debat és per a la creació d’aquesta 
comissió– assenyala que es va crear el mes de juliol de 2010, es va reunir dues 
vegades el mes de setembre i una vegada el mes d’octubre perquè hi havia un 
problema molt puntual. 

De fet, la comissió es denominava “Comissió d’Estudi del Retall Pressupostari i la 
Priorització de la Despesa” i es creà per mirar de solucionar un problema que hi havia 
de 76M€, dels quals 50M€ eren de 2010. 

Així doncs, la comissió havia d’estudiar d’on retallar perquè, entre d’altres coses, hi 
havia un dèficit al Teatre Principal de prop d’1M€, és a dir, de gairebé una tercera part 
del seu pressupost. També hi havia dèficit al Consell de Mallorca en matèria de 
bombers, etc., i havia sortit el Decret 8/2010 que contemplava l’opció que tal vegada 
el Consell de Mallorca no es podria endeutar i, per tant, s’hi havien de prendre 
mesures. 

Una vegada que es va saber que el Consell de Mallorca es podia endeutar, la comissió 
es va dissoldre i no es va tornar a reunir mai més perquè el seu objectiu era un tema 
molt puntual. 

Ara, el Grup Socialista avui proposa tornar a crear una comissió econòmica per fer 
modificacions pressupostàries ja que la moció diu exactament “Volem crear una 
comissió per modificar el pressupost”. 
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Per concloure, assenyala que s’ha d’entendre que amb un pressupost aprovat 
recentment i mentre el Consell de Mallorca no tengui més ingressos, l’equip de 
govern no està disposat a fer modificacions pressupostàries. 

El Sr. GARAU indica que no volia fer un debat purament econòmic, primerament 
perquè no en sap, sinó que volia dir-li a la Sra. presidenta –i li repeteix– que ella va 
prometre unes coses en el programa electoral si bé és cert que tots els polítics 
prometen molt i llavors es troben amb la realitat. 

En aquest sentit, apunta que la Sra. presidenta va prometre una “Mallorca de la 
il·lusió” i, en canvi, s’ha arribat a la “Mallorca de la depressió” encara que no per 
culpa de la Sra. presidenta perquè, com diria al Sr. Font Barceló, sap que no té el 
pressupost suficient però, amb el que té, es poden fer les coses de manera diferent. 

Allò que ha fet l’equip de govern en aquests 6 mesos és llevar la il·lusió a molta gent i 
ho saben perfectament i ell els insta a corregir un poc la trajectòria i la idea de la 
comissió econòmica no és per fer jutipiris –com ha fet l’equip de govern amb el darrer 
pressupost amb informes que no estaven clars i informes parcials– sinó per dir com es 
poden aconseguir més doblers per a aquesta institució –cosa que més endavant el Sr. 
Alemany els explicarà– i com poden invertir en tots aquells grups que estan un mica 
desesperats per la política que duu el Consell de Mallorca. 

Les entitats socials, de fet, ja han anunciat que dia 14 de març faran una manifestació 
–una altra vegada– per reclamar el pagament del deute de les institucions públiques i, 
per això, planteja si s’ha de seguir igual amb la política d’ajuts i de rompre allò que 
estava viu. 

Considera que l’equip de govern s’equivoca i, si no es vol reunir amb el Grup 
Socialista per estudiar alternatives, doncs molt bé, poden fer el que trobin i ja en 
parlaran més endavant. 

El Sr. PALOU li diu a la Sra. Roig que ha parlat de malbaratament quan creu que 
seria més adient parlar de tudadissa de doblers perquè, a criteri del seu Grup, ho és el 
fet que es paguin 1,2M€ per una maqueta d’una cosa que no s’ha arribat a fer, que es 
pagui un metro que, quan plou, arriba a tenir 1,5 metres d’aigua a dedins.  

Això és tudadissa de doblers públics i el fet que qualcú se’n dugui els doblers dins la 
butxaca també és una tudadissa però quan es gestiona d’una forma assenyada i es van 
reduint progressivament els pressuposts perquè, com bé ha dit la Sra. Roig, hi havia 
un estudi que indicava que s’havien de reduir els pressuposts perquè hi havia una 
reducció d’ingressos, d’això se’n diu tenir seny. 

També és tenir seny el fet de reclamar els doblers que el Govern de les Illes Balears 
hauria de pagar al Consell de Mallorca pel concepte, tantes vegades repetit, de 
bestreta a compte de la Llei de finançament dels consells insulars. 

L’equip de govern no s’enfronta als seus companys de partit que estan al Govern de 
les Illes Balears, no defensen els interessos dels mallorquins i no defensen els 
interessos de Mallorca. 

La Sra. ROIG li diu a la Sra. Palou que el tema de reclamar el deute pertany al debat 
de la propera moció. 
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Al Sr. Garau li diu que l’equip de govern potser crearà depressió però el que no fa és 
dir que veu “brots verds” perquè cal recordar que quan el PSOE veia “brots verds” 
només els veia el PSOE i deia que les coses anaven bé i, en aquest sentit, li indica que 
era el Grup Socialista el que no escoltava, que vivia totalment al marge i no va 
prendre cap tipus de mesura econòmica. 

Reitera que es va crear la comissió econòmica perquè tenien un problema al 
pressupost i, com que no tenien la majoria per fer les modificacions pressupostàries, 
doncs havien de consensuar aquest tema ja que, mentre varen tenir la majoria 
suficient, no varen crear comissions econòmiques ni varen plantejar cap tipus 
d’estudi.  

En canvi, quan es varen trobar en minoria i amb un problema gros al pressupost, es 
varen haver d’asseure’s per veure d’on s’havien de retallar les despeses i, precisament 
per això, es creà la comissió i una prova n’és la data de creació. 

No obstant això està d’acord que, per solucionar el problema gros i atès que no 
comptaven amb la majoria suficient, havien de consensuar les coses per tirar-les 
endavant i a posta es varen reunir en aquella comissió. 

Més endavant, quan el problema es va resoldre perquè el Consell de Mallorca es va 
poder endeutar, varen dir que ja no servia per res més aquesta comissió, que la podien 
tancar i, de fet, ja no la varen tornar a convocar mai més perquè, com diuen les actes, 
l’objectiu de la comissió s’havia complert. 

El Sr. Garau li ha ofert la seva experiència i el convida a reunir-se quan vulgui perquè 
li compti com faria les coses però, ara bé, crear una comissió econòmica per fer 
modificacions de pressupost, quan el pressupost s’ha aprovat recentment, ha 
d’entendre que li ha de dir que no. Remarca que s’acaba d’aprovar un pressupost 
ajustat als ingressos amb què compta el Consell de Mallorca i no tendria gaire sentit 
asseure’s per fer-hi modificacions. 

Igualment li nega que hagin fet jutipiris a l’hora de fer els pressuposts sinó molta 
feina. Jutipiris són els papers que es troba cada dia sobre bestretes que no saben si 
existeixen perquè no estan pressupostades o de convenis de carreteres de 2011 que no 
estan al pressupost del Govern de les Illes Balears. Aquests són els problemes que 
s’ha trobat i això són jutipiris. 

Per acabar, convida el Sr. Garau a reunir-se ambdós el dia i a l’hora que el Sr. Garau 
vulgui perquè ella s’adaptarà a la seva agenda, es reuniran i en parlaran però no està 
d’acord amb crear una comissió econòmica per parlar de no se sap què. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per tretze vots a favor (PSOE i PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca), cap abstenció i desset vots en contra (PP). 
 
 
PUNT 28. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
SOBRE UN NOU IMPULS ECONÒMIC EN EL CONSELL DE MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
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Atès la situació de greu crisi econòmica que pateixen els diferents sectors econòmics i també tots els 
ciutadans d’aquesta illa. 
 
Atès l’important volum d’impagats que s’està produint a Mallorca que se calcula entorn al 4,7% del 
total d’efectes vençuts. 
 
Atès l’increment constant i significatiu d’aturats, que segons dades de l’EPA es situa ja a les Balears en 
la xifra de 146.500, amb les greus conseqüències que això suposa en les economies familiars. 
 
Atès que les previsions econòmiques i socials d’aquesta situació no sols no albiren una milloria sinó 
que preveuen una prolongació molt llarga dels seus efectes en les nostres illes i, encara més, un 
agreujament de les seves conseqüències. 
 
Atès la manca de liquiditat del nostre sistema financer i de les nostres empreses. 
 
Atès que el PIB de Mallorca ha sofert una de les baixades més importants de tot l’Estat espanyol. 
 
Atès l’efecte que aquesta situació econòmica suposa també per als municipis, entitats i persones de 
Mallorca, alguns d’ells creditors del Consell de Mallorca. 
 
Atès les necessitats dels proveïdors i creditors del Consell de Mallorca que, degut al deute del Consell, 
no poden 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 pels perjudicats. 
 
Atès que una font important d’ingressos del pressupost del Consell de Mallorca són aportats a través 
dels pressuposts del Govern de les Illes Balears. 
 
Atès que en el darrer Consell de Política Fiscal i Financera el govern central i les comunitats 
autònomes han acordat mesures (renovació deute 2012, línies ICO, avançament de 8.000 milions 
d’euros, etc)  per garantir la liquiditat de les CCAA i fer front al pagaments dels creditors. 
 
Atès que el Consell de Mallorca és un dels creditors de la Comunitat Autònoma. 
 
Atès les competències d’inversions i serveis que presta aquesta institució i que ara éss el moment de 
prioritzar i optimitzar donades les circumstàncies de greu crisi econòmica. 
 
Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA proposa pel seu debat al proper 
Ple de la institució la següent 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
1.- El Ple del Consell de Mallorca acorda exigir el cobrament, de forma immediata, de tot el deute que 
el Govern de les Illes Balears té pendent amb el Consell. 
 
2.- El Ple del Consell de Mallorca acorda fer un pla de pagament de tots els seus creditors, siguin 
ajuntaments, empreses, entitats o persones. 
 
3.- El Ple del Consell de Mallorca acorda agilitzar la posada en marxa de totes les inversions pendents 
de licitar i que tenen partida pressupostària.  
 
 
El Sr. ALEMANY (PSOE) inicia la seva intervenció. 

Abans d’iniciar el debat d’aquest punt diu que, per raó de les al·lusions que s’han fet 
anteriorment, al punt 27, sobre la seva gestió durant la passada legislatura, farà uns 
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comentaris sobre la Comissió d’estudi del retall pressupostari i la priorització de la 
despesa.  

Recorda que la comissió es va crear perquè no tenien majoria suficient i era necessari 
tenir-la i aconseguir el consens necessari per poder prendre les decisions oportunes, 
que eren necessàries en aquell moment. 

Aquesta comissió treballava en dues fases: la primera era la referida als objectius per 
a 2010 i la segona la dels objectius per a 2011. La primera es va complir al 100%, 
s’aconseguiren els acords necessaris i se varen poder prendre totes les decisions per 
complir íntegrament els objectius. Recorda que, per aquesta raó, ell va agrair 
públicament al PP la seva col·laboració, atès que d’altra forma hauria resultat molt 
difícil resoldre la situació econòmica del moment. 

Fa avinent que és això, governar; és cercar suports d’allà on calgui i es congratula 
perquè en aquell moment els va trobar dins el PP. 

Puntualitza, però, que no és que la comissió s’eliminés en aquest punt perquè ja no 
interessava, perquè l’any 2011 continuaven els problemes, alguns dels quals s’ha 
trobat ara l’actual equip de govern. Atès que els problemes s’havien de resoldre per 
mitjà del pressupost, es va acordar que el pressupost es faria per consens, per la qual 
cosa es va donar una còpia del pressupost al PP i se varen marcar les línies que havia 
de complir aquest nou pressupost per no tenir problemes pressupostaris l’any 2011.  

Arran del canvi de portaveu que es va produir en el PP, també hi va haver un canvi de 
postura política. Creu que l’explicació és que s’acostaven les eleccions i ja no 
interessava tant la col·laboració. En aquest punt se va interrompre la col·laboració, fet 
que va determinar que no hi pogués haver pressupost per a 2011, atès que no hi havia 
els vots suficients.  

Reitera que l’esmentada comissió tenia més finalitats i més feina a fer, però no va 
anar endavant perquè les dues parts no varen estar d’acord a mantenir-la. Tot i que és 
una anècdota, considera que s’ha de destacar el fet que en la primera fase sí que va 
existir la col·laboració del PP, cercada per l’equip de govern d’aleshores perquè no 
tenia els vots suficients. També reitera que el PP va decidir deixar de col·laborar en un 
moment determinat i va deixar la institució sense pressupost per a l’any 2011. 

Quant al comentari del Sr. Garau en el sentit que “el Sr. Alemany els podrà dir d’on 
podran treure els doblers” diu que el seu Grup polític ha fet una moció amb la intenció 
de donar una empenta al Consell Insular de Mallorca, des del seu punt de vista. 

Tot i que reconeix les iniciatives del nou equip de govern, també retreu que els seus 
membres excusen tot allò que no poden fer amb crítiques a la situació que s’han 
trobat.  

Recorda que, per aquest motiu ell i la Sra. Roig varen mantenir un debat a un Ple 
anterior sobre la situació econòmica del Consell Insular de Mallorca. Diu que ell, 
acabat el debat, ja va donar per tancat aquest tema, atès que ja s’havia debatut tal i 
com pertoca i evidentment la ciutadania havia tengut la informació necessària per 
formar-se una opinió sobre aquesta qüestió. En conseqüència, ara s’estranya quan 
comprova que el PP torna a insistir contínuament sobre aquesta qüestió i adverteix 
que no té ganes de presentar cap altra interpel·lació.  
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Fa avinent també que hi ha moltes coses importants a fer des d’aquesta institució, 
abans que repetir una i altra vegada allò que ja s’ha debatut.  

Considera que ja va quedar prou clar que la situació econòmica del Consell Insular de 
Mallorca no era dolenta en el moment en què va acabar la gestió de l’equip de govern 
anterior i que l’únic aspecte negatiu era el deute que mantenia el Govern de les Illes 
Balears amb el Consell Insular de Mallorca, raó per la qual varen advertir el nou equip 
de govern sobre la conveniència d’insistir per tal de cobrar aquest elevat deute.  

Diu que no és cert que s’haguessin gastat més doblers dels que es podien gastar i que 
no existia tampoc cap forat econòmic.  

Retreu també que darrerament s’ha volgut fer creure que l’anterior equip de govern va 
deixar un forat econòmic a la Ràdio i Televisió de Mallorca (RTVM) de 35 M€; 
aprofita per dir que és del tot falsa aquesta afirmació. Assegura que quan va deixar de 
governar el seu equip el dèficit era 0 i que ben segur que hi havia superàvit, per bé que 
en aquest moment no en pugui precisar l’import. El PP argumenta que hi havia 20 M€ 
de deute, però aquest deute el tenia el Consell Insular de Mallorca, no la RTVM.  

Pel que fa a les dades del nivell d’endeutament del Consell Insular de Mallorca, 
observa que aquesta quantitat ja està prevista. D’altra banda, la quantitat corresponent 
al deute del Consell era tan bona que quan es va fer molt difícil aconseguir préstecs 
aquesta institució en va aconseguir i va ser una de les poques que podia assumir 
l’endeutament; aquesta és la millor prova que la situació econòmica de la institució 
era sana, i s’havien inclòs els 20 M€ de la RTVM.  

Respecte a la RTVM, aprofita per comentar que si l’argument per tancar la RTVM és 
que la meitat del pressupost de la institució s’havia de fer per mitjà de deute és obvi 
que, per raons de lògica matemàtica, també s’haurà de suprimir el Pla d’obres i 
serveis (POS) atès que es fa amb el 100% de préstec. Evidentment, el PSOE no hi 
estaria d’acord amb aquesta mesura, però l’explica per fer avinent que l’afirmació que 
els préstecs són dolents és una afirmació errònia.  

Reitera que el Consell Insular de Mallorca té una situació bona que li permet retornar 
el préstec i refusa un cop més que s’embulli la gent amb l’argument del deute de la 
RTVM perquè aquest ens no en té cap de deute, sinó que n’hi ha sobrevingut un, set 
mesos després d’haver-ho gestionat el PP. Reitera que l’equip anterior no li va deixar, 
sinó que aquest deute el té actualment.  

Lamenta la situació i voldria que el recurs el guanyàs el PP.  

Opina que les accions que es duen a terme quan es governa no s’haurien d’escudar 
sempre en la mala herència rebuda. 

Quant als retrets sobre qui va paralitzar les inversions de les obres a les carreteres, diu 
a la Sra. Roig que no val la pena discutir-ho, si a tots dos els sap greu parlar-ne. 
Només afegeix un comentari, per destacar que durant l’únic any en què ell va ser 
responsable del Servei de Carreteres –puntualitza que no ho va ser durant tota la 
legislatura- va ser l’any en què es varen concedir més llicències d’obres en relació a 
tota la història del Consell Insular de Mallorca.  

Puntualitza que en vol deixar constància només com un fet, tot i que no sap si es pot 
considerar un fet positiu i admet que pugui ser discutible. Recorda que es tractava 
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d’un conveni que s’havia d’arrancar i es mostra satisfet del compliment d’aquesta 
tasca. 

Fa avinent que el PP, basant-se en una situació falsa d’existència de dèficit, sosté la 
teoria de la necessitat de fer retalls pressupostaris i d’aplicar l’austeritat per esmenar 
les conseqüències de la gestió del govern de l’anterior legislatura, que no va saber fer 
res correctament.  

Refusa del tot aquesta postura del PP, reitera els arguments anteriors i a més a més 
ofereix a la Sra. Roig l’oportunitat de donar-li totes les dades econòmiques de la 
situació pressupostària en el moment en què varen deixar el govern, que demostren tot 
el que ell ha argumentat.  

Assenyala que no existeix consens respecte a que l’austeritat sigui una bona solució 
per sortir de la crisi, atès que es poden trobar arguments a favor i en contra dels més 
destacats economistes actuals. A continuació cita textualment una opinió de Paul 
Krugman, com exemple d’argument en contra: “La doctrina de la austeridad fracasa 
estrepitosamente en Europa porque recortes y más recortes debilitan la economia y 
aumentan el paro” 

A continuació comenta que la seva pròpia experiència en aquest sentit, com a batle de 
l’Ajuntament d’Alcúdia durant la crisi dels anys 1990-1991, va ser prendre la decisió 
de ser el motor de l’economia i posar en funcionament més obres públiques que mai 
en comptes de retallar despeses, decisió que va resultar ser l’encertada.  

En conseqüència, aquest és el seu parer, en el benentès que no s’ha d’arribar mai a 
una situació de la qual no se’n pugui sortir. 

Per aquesta raó comparteix l’opinió del Sr. Montoro (ministre d’Hisenda i 
Administracions Públiques del govern de l’Estat)  en el sentit de fer una llei en contra 
de qui malbarata els doblers, però tot i això si ho hagués de discutir amb ell li faria 
avinent que, per la mateixa raó, qui governa i no gasta allò que ha de gastar quan ho té 
ha d’assumir també la seva responsabilitat sobre aquesta decisió. 

Recorda que el PP ha mantingut en tot moment la pretensió que quan governàs no 
només hi hauria “brotes verdes”, sinó que ho arreglarien tot, amb afirmacions com 
ara: “s’acabarà l’atur”, “si no s’acaba serà responsabilitat del PP”  i assegura que 
aquest sí que seria un bon tema per a un debat que resultaria molt profitós, en el qual 
ell intervendria de molt bon grat. 

La situació actual és de forta crisi social i pocs recursos econòmics als bancs -raó per 
la qual concedeixen pocs crèdits-  de dificultats enormes de les empreses per arribar a 
final de mes i dur endavant una gestió correcta, amb l’afegitó que a moltes d’elles el 
Consell Insular de Mallorca els deu doblers. La realitat és que les xifres de persones a 
l’atur augmenten cada cop més –tot el contrari del que prometia el PP- .  

Tot i ser una situació preocupant destaca que ha llegit una bona notícia, que avui 
mateix s’ha reafirmat, en el sentit que, a Madrid, el Consell de Política Fiscal i 
Financera de les Comunitats Autònomes va prendre un acord per tal de garantir que 
els governs autònoms no tenguessin problemes de liquiditat. Entre les mesures preses 
hi ha el compromís d’avançar uns doblers a les comunitats autònomes per garantir 
aquesta liquiditat. S’alegra perquè un d’aquests acords ja s’ha complit i un diari 
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d’avui ja se’n fa ressò a la informació que llegeix textualment: “El Govern balear ya 
tiene los 224M€ de adelanto para pagar a los proveedores”. 

En conseqüència, fa avinent que és ara el moment de recordar al Govern balear 
l’elevat deute que té amb el Consell Insular de Mallorca, perquè el tengui present de 
forma prioritària. Assegura que, un cop cobrat aquest deute, s’hauran acabat els 
problemes importants de la Tresoreria del Consell Insular de Mallorca i, alhora, ja 
serà possible fer una llista per pagar tots els deutes que té aquesta institució amb els 
proveïdors. D’aquesta forma s’eliminarà l’embós que impedia fer les inversions amb 
l’argument que aquesta institució no té liquiditat, perquè és obvi que ara ja en 
tendrien. 

Aquesta és la proposta que fa el PSOE i espera que tengui el suport necessari per 
aprovar-la. 

La Sra. PALOU (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca)  

Anuncia que el seu Grup polític votarà a favor de la moció. 

Diu que, atès que les dues darreres mocions són molt semblants -i potser també 
perquè no escoltava gaire la intervenció del PSM-Iniciativa Verds-Entesa per 
Mallorca- la Sra. Roig s’ha confós i ha interpretat que determinats comentaris estaven 
relacionats amb aquesta moció. 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) intervé tot seguit. 

Diu a la Sra. Palou que ha sentit que parlava de reclamar doblers a la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears i a la Comissió Econòmica, raó per la qual li fa saber 
que l’esperit de crear la nova comissió econòmica no era aquest, sinó que pertanyia a 
una altra comissió, també econòmica; observa que ambdues tracten dos aspectes 
totalment distints.    

A continuació respon al Sr. Alemany. Li adverteix que ell ja sabia quina era la 
intenció de vot del PP. 

Li retreu que no ha llegit els punts de la moció, sinó que ha passat directament a fer el 
debat. Tot seguit, ella llegeix textualment els tres punts de la moció.  

Expressa l’acord total del PP amb aquests tres punts, per la qual cosa votarà a favor. 
Tot i això, diu al Sr. Alemany que, per bé que és cert que tot equip de govern ha de 
cercar suports per dur endavant la seva gestió, també ho és que si la comissió 
econòmica que s’havia creat inicialment tenia l’objectiu que ell ha explicat, és obvi 
que l’equip de govern de l’anterior legislatura tenia l’obligació de mantenir-la activa 
per tal de dur endavant els pressuposts, almenys haver fet el projecte de pressupost i 
haver-lo exposat com pertoca.  

En aquest cas podrien argumentar que s’havia convocat el Grup polític de l’oposició i 
que aquest no s’havia presentat. No es pot ignorar que la responsabilitat era de qui 
governava aleshores i no del partit que estava a l’oposició. 

Quant a la referència que s’ha fet a la RTVM, comenta que no entrarà en més detalls 
perquè ja s’ha debatut ben a bastament sobre la viabilitat o no viabilitat d’aquest ens 
però sí que vol destacar que la sentència judicial que ha recaigut sobre aquesta qüestió 
no fa referència a fets actuals sinó que són fets anteriors que han agreujat la situació 
d’una entitat que el PP considerava que no era adequat que any rera any s’endeutàs en 
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5 M€ per poder funcionar, de forma que s’havien d’utilitzar 5 M€ de recursos propis 
d’aquesta institució més 5 M€ d’endeutament. Aquesta política ja s’ha debatut 
suficientment i el PP ha deixat ben clar que no considerava que fos viable el 
manteniment de la RTVM.  

Diu al Sr. Alemany que no és possible comparar el cas de la RTVM amb el del Pla 
d’obres i serveis (POS). Considera que això hauria de quedar al marge de qualsevol 
tipus de discussió. 

Pel que fa a les llicències d’obres a les carreteres que es varen concedir durant l’any 
en què el Sr. Alemany n’era el responsable diu que és cert que se’n varen concedir 
més, però  també l’han informada, lamentablement, que moltes d’aquestes licitacions 
no s’han pogut dur endavant, com ara dues obres que no es poden iniciar perquè s’hi 
han interposat recursos i tenen defectes greus, amb informes en contra del projecte i 
altres dues obres suspeses per manca de projecte. 

Tot i això, s’alegra que almenys hi hagués una persona que intentava posar els 
projectes en marxa però li fa notar que finalment no han donat els fruits que pretenien. 
Diu al Sr. Alemany que almenys li haurà de reconèixer que aquestes obres no estan 
fetes.  

Li recorda que existien uns convenis i que aquesta institució va rebre uns doblers, 
durant els anys 2009 i 2010, per fer unes carreteres però en cap moment no s’ha pogut 
justificar que s’hagin fet. En conseqüència, li ha de reconèixer –perquè és així– que 
els doblers d’aquests convenis no són a la caixa.   

Li retreu també no haver deixat un pressupost aprovat, prorrogat, amb incorporacions 
i amb una sèrie d’ingressos dels quals es desconeix si es faran o no efectius no és la 
millor manera de deixar la gestió econòmica d’una institució. Reitera que li ha de 
reconèixer que el pressupost de 2011 no estava en vigor i hi havia una sèrie 
d’ingressos pressupostats per una sèrie de conceptes que no es faran efectius, atès que 
només existeixen “cartetes”, en aquest sentit.  

Tot i això, reconeix que aquest tipus de debat ja l’han tengut en ocasions anteriors, al 
Ple i que també es podria discutir si la política d’austeritat és positiva o no ho és, però 
ara pertoca centrar-se en aquesta moció.  

Assenyala que, atès que una administració pública depèn dels ingressos econòmics, és 
obvi que en un moment en què aquests baixen, l’administració també ha d’ajustar la 
despesa als ingressos disponibles; no es pot funcionar per damunt de les seves 
possibilitats.  

Observa que per superar la situació actual ha d’existir liquiditat a les administracions, 
perquè d’elles en depenen moltes empreses de proveïdors. En aquest sentit, ja han 
aparegut notícies positives a la premsa i espera que properament en puguin sortir més.  

Tot i que el PP donarà suport a la moció, vol que quedi clar que no significa que 
l’equip de govern no faci gestions amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 
per tal de cobrar els deutes que té amb el Consell Insular de Mallorca. Afirma, un cop 
més, que ho fan i que ho demostra el fet que la comunitat autònoma hagi adquirit el 
compromís de fer efectiva l’aportació mensual, que no abonava des del mes de febrer 
de 2011.  
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A més a més, el Consell de Mallorca ha fet saber que aquesta aportació mensual no és 
suficient per a aquesta institució, atesa la situació de deute acumulat, raó per la qual es 
demana a la comunitat autònoma un esforç econòmic, pel fet que el Consell Insular de 
Mallorca és el govern de Mallorca i ha de tenir el finançament i la liquiditat que li 
correspon.  

Reitera que aquest parer l’han expressat, amb especial insistència, al president i al 
vicepresident econòmic del Govern balear.  

Per acabar, diu al Sr. Alemany que, si no ho creu, pot demanar-ho directament al 
president del Govern balear. 

El Sr. ALEMANY intervé en torn de rèplica. 

Fa constar que es reafirma en tot allò que ha explicat.  

Assenyala que allò que s’ha de fer és lluitar per tal d’aconseguir un pressupost 
adequat al poder que li pertoca tenir al Consell Insular de Mallorca i que aquesta és la 
finalitat de la moció: cobrar tot allò que deu el Govern balear a la institució.  

Creu que algun dia el PSOE farà una altra moció en el sentit que ja ha arribat l’hora 
d’aconseguir el consens amb el Govern balear respecte al nou sistema de finançament.  

La Sra. ROIG tanca el debat. 

Diu que ella també es reafirma en tot allò que ha dit, com és lògic. 

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

 
 
INTERPEL·LACIÓ 
 
PUNT 29. INTERPEL·LACIÓ  DEL GRUP POLÍTIC PSM-
INICIATIVAVERDS-ENTESA AL CONSELL DE MALLORCA SOBRE 
RESIDUS SÒLIDS URBANS. 
 
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:  Residus sòlids urbans 
 
El grup de Consellers PSM-IniciativaVerds-Entesa vol interpel·lar a la Presidenta del Consell de Mallorca 
respecte als residus sòlids urbans 
 
 
La Sra. PALOU (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) diu que, abans d’entrar 
pròpiament en la seva intervenció, voldria deixar ben clar que des del Grup que 
representa vol agrair a la Sra. Soler tota la transparència i l’accés a la informació que 
els ha facilitat al llarg d’aquest temps la qual cosa els permet entendre un poc més les 
coses que passen en el món dels residus. 

No vol, per tant, que s’interpreti malament l’ús que fa de l’eina democràtica que és la 
interpel·lació que els permet parlar, de manera oberta i tranquil·lament, sobre allò que 
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des del seu Grup veuen com un problema greu i que s’agreuja a mesura que passa el 
temps. 

Entenen i veuen que des de l’equip de govern també es veu aquesta dificultat en la 
gestió dels residus i, per això, volen convidar la Sra. Soler per tal que els expliqui les 
properes passes que s’han de fer en relació al fet que el Consell de Mallorca passi a 
ser qui cobri la taxa d’incineració als ciutadans tot passant per damunt dels que ara ho 
fan i que són els ajuntaments de cadascun dels 53 municipis de Mallorca. 

Volen aprofitar aquesta ocasió per recordar, segons el seu parer, l’error que va suposar 
el Pla Director Sectorial de Residus que, en fer-se’n la redacció, es va estimar que la 
producció de residus a Mallorca creixeria incansablement i preveia la necessitat de 
disposar de 4 forns incineradors tot oblidant que una gran part dels residus que es 
generen són reciclables o reutilitzables, cosa que podria reduir el volum de fems a 
incinerar. 

Assegura que ara mateix som víctimes d’un error de càlcul que es va fer en un 
moment en què semblava que tot podia créixer sense límits i, sobretot, som i serem 
hereus de la càrrega econòmica que suposa haver d’amortitzar, via taxa d’incineració, 
el cost del sobredimensionament d’acord amb aquelles errònies previsions. 

També es va preveure en aquest Pla Director Sectorial de Residus que la taxa 
d’incineració tendria un creixement exponencial i han d’agrair a la gestió dels darrers 
anys (a la Sra. Soler i a la seva antecessora, Sra. Tugores) que l’augment previst sobre 
la taxa s’hagi pogut modular i controlar en temps de crisi. Reitera que som víctimes 
d’un sistema de tractament de residus injust amb els mallorquins i les mallorquines. 

De tothom és conegut també el deute dels ajuntaments amb Tirme que, segons el Sr. 
Serra, director insular de Residus, ascendeix a 90M€. Aquest deute de difícil solució 
prové d’una situació injusta a la qual els ha abocat un error de càlcul, un error de 
previsió de les necessitats, que va dimensionar exageradament la planta de tractament 
de residus. 

Pel que fa a aquest deute, confirma que són sabedors que s’hi està treballant per part 
del Consell de Mallorca i saben que la solució més immediata que s’hi ha trobat és 
que el Consell de Mallorca passi a cobrar la taxa directament als ciutadans. 

Això requereix, segons el seu parer i el de la secretària tècnica del Departament de 
Medi Ambient, uns ajusts en les ordenances municipals i algunes encomanes de gestió 
per part dels ajuntaments al Consell de Mallorca. En concret els ajuntaments haurien 
de comanar al Consell de Mallorca que faci la gestió que, en principi, els correspon a 
ells que és el cobrament del servei que suposa el tractament, és a dir, la incineració 
dels residus que es generen a cada un dels municipis. 

En aquest sentit, considera que s’està entrant en un greuge comparatiu que pot 
assassinar les polítiques locals en matèria de reciclatge. Saben que hi ha municipis a 
Mallorca on es treballa molt el tema de rebaixar la producció de residus mitjançant el 
foment del compostatge –allà on és factible–, el correcte triatge dels residus que són 
susceptibles de ser reciclats i les deixalleries que poden donar una segona o tercera 
vida als objectes que, d’altra manera, anirien a engrossir les tones a incinerar. 

Quan es treballa per reduir la matèria a incinerar segons el Pla de Residus abans 
comentat, s’ha de repartir un cost elevat entre menys tones a incinerar i, per tant, surt 
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més cara la tona però, reduint les tones, la factura d’incineració per al municipi és 
manté o baixa tal i com s’ha pogut comprovar amb els exemples de Puigpunyent o 
d’Esporles. 

Si es recullen les fraccions reciclables i si es cobra del sistema integrat de gestió per 
aquestes tones, els municipis poden anar compensant el creixement de la taxa 
d’incineració amb els ingressos provinents del reciclatge. 

També és conegut per tothom que hi ha municipis en el quals, encara que els 
ciutadans vulguin separar els residus, no poden fer-ho en totes les fraccions bé perquè 
els manquen els contenidors d’algunes fraccions o bé perquè ni tan sols no existeixen. 

Sobre aquest cas podrien posar l’exemple d’algunes barriades de Palma on el 
reciclatge de plàstic, paper o vidre és una tasca gairebé impossible ja que no disposen 
dels contenidors de triatge adients per a les tres fraccions. Aquest és un fet que 
existeix encara que reconeix que s’està corregint progressivament. 

Una bossa de fems d’un municipi on es fa un correcte triatge pot suposar, en pes, una 
quarta part d’una bossa de fems d’un municipi on no es pot fer aquest triatge i això 
sense parlar del cost d’incineració que suposa la diferència entre una bossa i l’altra. 

El global de tot dóna un preu, elevat i en creixement, a repartir entre totes les tones 
incinerades però la part de factura que correspon al ciutadà del municipi que produeix 
una quarta part de pes que els altres hauria de ser d’una quarta part i no ser la mateixa. 
Una taxa única per a cada un dels ciutadans perjudica greument les polítiques locals 
de reducció dels residus. 

Així mateix, la manera com se’n plantegi el cobrament i, sobretot i tal i com els varen 
explicar els tècnics en una darrera reunió, si es planteja per metres quadrats 
d’habitatge o de local, es tornaria a caure en un altre greuge comparatiu. 

Tot seguit anuncia que posarà en coneixement de tothom que no va poder assistir a la 
reunió esmentada què passaria si la taxa es cobrava per metre quadrat i posa 
l’exemple dels bars del Pla i els bars de la costa. Els bars del Pla tenen molta més 
superfície que els bars de la costa però, en canvi, produeixen molt manco residus que 
els bars de la costa. 

Això encara s’agreuja en parlar de negocis que són generadors de residus perillosos 
que, per llei, estan obligats a disposar de gestors especialitzats i acaben produint pocs 
residus a incinerar però paguen com els altres la seva part d’incineració. 

En la mateixa reunió amb els tècnics va sortir una interessant idea de línia de feina 
que podria corregir algun d’aquests greuges que ha exposat i seria que els ajuntaments 
redactin d’alguna manera els rebuts i que sigui el Consell de Mallorca que els cobri 
als ciutadans. 

Al seu Grup li agradaria saber si l’equip de govern troba aquesta línia de feina 
explorable a fi de poder estudiar-ne l’aplicació. 

Reconeix que a la Sra. Soler li queda molta feina per fer i que té els terminis molt 
curts i vol repetir allò que ha dit al començament de la intervenció, és a dir, que li 
estan agraïts per la seva transparència i per l’oportunitat que els ofereix de participar 
de les reunions de feina. 
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Ara li agradaria que la Sra. Soler comparteixi amb tots els consellers i conselleres les 
seves previsions i línies estratègiques de cara a la futura taxa d’incineració que segur 
farà que la política en matèria de residus es dirigeixi des del Consell de Mallorca i no 
que sigui Tirme que la faci, com ha fet fins ara. 

La Sra. SOLER (consellera executiva de Medi Ambient) li fa notar a la Sra. Palou que 
tot el que ha dit avui sobre el tema de residus és allò que ella li ha anat dient a totes 
les reunions a les quals ha assistit i, per tant, considera no s’ha de venir al Ple de 
Consell de Mallorca per repetir-li les coses. 

Indica igualment que, per ordre de la presidenta, convida l’oposició a les reunions i 
miren ser transparent –cosa li ha agraït la Sra. Palou– però, a la vegada, també explica 
la seva feina a tots els seus companys consellers del Partit Popular. 

Així doncs, no sap si la Sra. Palou, quan assisteix a les reunions, llavors no explica res 
als seus companys de Grup perquè ve al Ple per explicar allò que ella li ha explicat 
abans. 

Únicament li ha demanat avui que expliqui la línia estratègica de cobrament de la taxa 
de cara a l’any que ve i si pensen augmentar paràmetres que varen exposar dijous 
passat en una reunió a la qual va assistir la Sra. Palou. 

En aquest sentit, li demana a la Sra. Palou si creu que en manco d’una setmana estarà 
en condicions de venir aquí i dir quins paràmetres pensen afegir per cobrar la taxa de 
tractament. Evidentment, no. 

A més a més, fa notar que si qualcú tendrà la informació de primera mà serà la Sra. 
Palou perquè a final de mes tornen a tenir una altra Comissió de Seguiment dels 
Residus amb la participació de tots els partits de l’oposició, cosa que no va succeir 
durant la passada legislatura. 

Reitera que considera que no és adient el fet de venir aquí a donar lliçons de residus 
perquè no s’ha plantejat cap tema nou i observa que si en tot cas l’hagués interpel·lada 
sobre la notícia que sortia ahir del Pla d’Enderrocs, doncs qualque cosa li podria dir 
però no de la resta perquè no hi ha res de nou. 

La Sra. Palou ve aquí per dir que els ciutadans de Mallorca estan pagant un preu molt 
alt per un error de càlcul per haver fet ja, en aquests moments, 4 línies noves 
d’incineració i efectivament és així però cal tenir en compte que el Partit Popular 
governa des de fa 8 mesos i, durant aquest temps, ha aconseguit allò que no s’havia 
fet mai durant tota la història de la incineració i que és davallar la taxa i no en quant 
als 2 cèntims que s’ha davallat sinó per l’augment que s’havia proposat de prop d’un 
50%. 

Reconeix que la Sra. Palou li ha agraït aquesta feina i afegeix que seguiran fent feina 
per contenir la taxa durant els propers 4 anys. 

També indica que estan fent feina per mirar de trobar una manera de reconduir l’error 
de càlcul que en el seu moment es va fer. Això ho sap la Sra. Palou però, a hores 
d’ara, encara no li pot aportar cap informació nova. 

Recalca que tots els arguments exposats per la Sra. Palou són els que ella li ha 
explicat abans en quant a l’error de càlcul de la taxa d’incineració, de la recollida 
selectiva dels ajuntaments en el sentit que s’han queixat perquè, si se’n fa una 
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ordenança amb un preu únic, doncs els ajuntaments que més reciclen en seran els més 
perjudicats. 

En aquella reunió no va exposar –i la Sra. Palou no ho sap– que des del Consell de 
Mallorca es crearà una línia finalista destinada als ajuntaments que més reciclin. 
Remarca que serà una línia finalista la qual cosa vol dir que els doblers que se’n 
puguin aportar seran directament per abonar el transport dels residus que serà allò que 
cobraran directament als ciutadans. 

Per altra banda, també s’ha d’entendre –cosa que ja ha explicat– que fa 4 anys varen 
venir tots els batles de la Mancomunitat del Pla al Consell de Mallorca per demanar-li 
a la presidenta d’aquell moment que la taxa d’incineració la cobràs el Consell de 
Mallorca. Així doncs, ara s’està fent allò que els batles han demanat. 

Tot i això, pot entendre perfectament –i ho comparteix– que el fet de cobrar la taxa 
pugui crear problemes perquè, en primer lloc, és un ingrés que els va molt bé per 
quadrar els pressuposts i que, fins i tot, hi ha ajuntaments que amb el cobrament de la 
taxa poden guanyar un parell de milions d’euros atès que cobren més del cost real del 
tractament. 

En qualsevol cas, no és aquesta la finalitat de la taxa i, a la vegada, els ajuntaments 
agrairan que els llevin una càrrega financera que tenen damunt i que, en aquests 
moments, no poden suportar. 

Sobre el deute amb Tirme, que ja li ha explicat i li torna a repetir, diu que cada 
ajuntament està fent una carta de pagament del deute anterior i la Sra. Palou era a la 
reunió de dijous passat on va informar que havia de quedar clar que, per favor, el 
pagament d’enguany a la concessionària s’havia de complir, és a dir, que va demanar 
als ajuntaments que en els pressuposts d’enguany prevegin el pagament a la 
concessionària i que sobre el deute retardat fessin una carta de pagament. 

Assegura que no li pot explicar més coses. Aprofita per agrair-li que reconegui que 
fan molta feina però matisa que és l’única consellera que dos mesos l’han 
interpel·lada pel mateix tema: els residus urbans.  

Això només pot ser perquè el seu Departament funciona molt ràpid i cada dia treuen 
coses noves, cosa que s’ha demostrat que no és així, o bé que el PSM-IniciativaVerds-
Entesa per Mallorca, com a partit de l’oposició, ja no sap sobre què ha de demanar i 
només tenen dos temes: Teatre Principal i cultura o residus urbans. Tot i això, no té 
cap objecció en contestar i amb molt de gust respondrà allò que li demanin cada 
vegada. 

La Sra. PALOU li diu que la Sra. Soler que, amb tot el que li ha dit, ha perdut 
l’oportunitat d’explicar-li si la línia de feina que es va proposar en l’esmentada reunió 
amb els tècnics seria una línia que utilitzarien o no i, si ho ha explicat, no n’ha estat 
conscient. 

Comenta que el fet que li demani pel tema dels residus en el Ple és per distintes raons. 
Com ja li ha dit, el seu Grup no veu molt clar que la taxa vagi bé i, en segon lloc, 
perquè així poden compartir entre tots les visions que puguin tenir derivades 
d’aquestes reunions periòdiques que fan, reunions que agraeixen i a les quals els 
agrada profundament poder participar perquè les seves aportacions es tenen més en 
compte o, almanco, es poden debatre per aclarir malentesos que hi pugui haver. 
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La línia de feina proposada per part dels tècnics, per tal que siguin els ajuntaments 
que redactin els rebuts i el Consell de Mallorca que els giri, no veuen que sigui una 
mala via i, per tant, els interessaria conèixer el parer de la Sra. Soler al respecte. 

La Sra. SOLER explica que no és possible, ni jurídicament ni econòmicament, ni és 
viable que els ajuntaments girin un rebut perquè llavors el cobri el Consell de 
Mallorca. Remarca que això no és possible. 

Per altra banda, la Sra. Palou diu que no té clar que vagi bé el cobrament de la taxa 
per part del Consell de Mallorca però li assegura que ella té molt clar que la Sra. 
Palou fa molta feina perquè això no vagi bé atès que ha utilitzat l’assistència a 
reunions per tal que llavors el seu partit polític passi una moció a tots els ajuntaments 
de Mallorca perquè hi votin en contra. 

Això no és lleialtat institucional ni tampoc no és agraïment per assistir a reunions de 
feina ja que el PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca utilitza informació que els 
ajuntaments encara no coneixien per redactar una moció i instar tots els batles que 
l’aprovin. 

De fet, varen aprofitar perquè una batlessa del seu Grup polític (la batlessa de Santa 
Maria del Camí) convocàs a una reunió, pel seu compte, a tots els batles de Mallorca 
per tal de fer un front comú en contra del Consell de Mallorca. 

En aquest sentit li reitera que això no és lleialtat institucional ni agraïment per assistir 
a les reunions. Fa notar que els ofereix tota la informació, els convida a participar en 
reunions, a les quals no havien assistit mai els partits polítics de l’oposició, amb els 
tècnics de la casa per tal que coneguin la informació de primera mà i llavors l’utilitzen 
per fer boicot polític. 

Entén perfectament que li digui que no anirà bé el cobrament de la taxa però li 
assegura que la seva feina és que sí que vagi bé i, si és possible, dia 1 de gener de 
2013 la taxa d’incineració de residus la cobrarà el Consell de Mallorca, és a dir, que 
compta amb un any per fer, juntament amb el seu equip, que vagi bé, que sigui legal i 
que sigui el més equitativa possible amb tots els ajuntaments. 
 
 
PUNT 30. INTERPEL·LACIÓ  DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE 
MALLORCA SOBRE LLOCS DE TREBALL. 
 
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, lal Sra. Maria Salom Coll, la següent 
interpel·lació. 
 
 
TEMA: LLOCS DE TREBALL 
 
El GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA vol interpel·lar a la Presidenta del Consell 
de Mallorca, la Sra. Maria Salom Coll, sobre LLOCS DE TREBALL 
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La Sra. GARRIDO (PSOE) explica que aquesta interpel·lació és molt pareguda a la 
que feren el mes d’octubre de 2011. En aquell moment va dir que volia ser positiva 
però en aquest moment ja no li queden forces per ser positiva. 

Segons les dades de l’enquesta de població activa, ara hi ha 146.500 persones 
aturades, amb una taxa d’atur a les Illes Balears del 25%, és a dir, que 1 de cada 4 
persones de les illes està aturada i, a més a més, estan per damunt de la mitjana estatal 
que és d’un 22’8%. 

En conseqüència 44.700 famílies tenen tots els seus membres a l’atur, 2.200 famílies 
més que en desembre de 2010 i a aquesta dada encara se li ha d’afegir que hi ha 
15.000 llocs de treball destruïts en 12 mesos. En el mateix temps, surten les dades de 
l’INEM que diuen que 98.927 persones estan aturades a les nostres illes, 8.200 més 
que en el mes de desembre de 2010, un 9% més que en el mes de gener de 2011. Tot 
això acompanyat de 14.050 persones menys afiliades a la Seguretat Social, és a dir, 
més de 14.000 llocs de feina nets perduts. S’ha passat d’una situació dramàtica a una 
situació de tragèdia en el moment actual. 

El Partit Popular fa un programa electoral, es presenta a les eleccions el passat mes de 
maig i la Sra. Salom, que el signava, presenta en el seu programa electoral, allà on es 
referia a la “Mallorca que volem” deia com intenció o declaració d’intencions que 
“Fer un Consell dinàmic és no retallar-lo. L’únic retall possible s’ha de fer a la 
dramàtica llista d’aturats que hi ha a Mallorca tot generant llocs de feina i riquesa de 
bell nou”. 

Aquesta declaració d’intencions va en la línia de la campanya electoral del Partit 
Popular en aquell moment que prometia ocupació, riquesa, lluitar contra l’atur, etc. i 
alhora el Sr. Bauzà deia que, si era president del Govern balear, cada nou aturat que hi 
hagués cauria damunt les seves esquenes i seria responsabilitat seva directa. 

D’aquella frase “Cada parado, responsabilidad mía” del Partit Popular, s’ha passat a 
“Hauríem d’haver tancat el Teatre Principal com es va tancar Spanair”. Per tant, s’ha 
passat de fer dels aturats el centre de la política del Partit Popular a faltar-los al 
respecte: passen d’una banda a l’altra. La pregunta que es planteja és quin és el 
programa o quina és la intenció del Partit Popular en aquest sentit: la primera o la 
segona afirmació?  

Aquests vuits mesos de govern del Partit Popular la fan pensar que la resposta és la 
segona perquè, d’ençà que el PP governa el Consell de Mallorca, aquí s’han destruït 
de forma directa més de 400 llocs de feina o s’han amenaçat i, de forma indirecta, 
800: 115 a Ràdio i Televisió de Mallorca, 9 a Innovació, 6 a Igualtat, 15 a l’hipòdrom, 
15 al Teatre Principal, 140 dels tallers d’ocupació de Medi Ambient, 100 monitors de 
gent gran que, des d’ahir, ja no fan feina, 400 persones del sector audiovisual que ja 
no fan feina, més de 30 empreses del sector audiovisual amenaçades amb haver de 
tancar i que segurament tancaran en els pròxims dies. 

A més a més, no pot quantificar quants de llocs de feina són però no es faran 
suplències a l’IMAS perquè no hi ha ni un cèntim per pagar suplències a l’IMAS i, 
per tant, el Consell de Mallorca té el dubtós honor de, en 8 mesos, generar 800 aturats 
com a mínim: 100 aturats cada mes, un palmarès fantàstic.  

A tot això s’afegeix la manca generalitzada de pagaments als proveïdors i, com que 
d’aquest tema ja se n’ha parlat en distintes ocasions al Ple, no hi entrarà molt més 
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però assenyala que aquesta falta de pagament a les entitats fa que aquestes entitats, 
que fins ara eren solvents i estaven contractant amb el Consell de Mallorca, ara es 
trobin en una situació d’haver de fer concursos de creditors voluntaris o d’haver de 
presentar expedients de regulació d’ocupació parcials o voluntaris perquè no poden 
pagar els seus proveïdors. 

En conseqüència, es troben amb un govern de Mallorca insensible davant les 
necessitats dels ciutadans i que en 8 mesos que duu de govern no ha fet res per tal 
d’incentivar, ni que fos una mica, l’ocupació a la nostra illa. 

El Consell de Mallorca, mentrestant, no fa contractacions per fer carreteres (o ella no 
veu que se’n facin) ni contractacions de serveis i subministraments perquè, de fet, a la 
pàgina web només hi ha penjats 2 contractes d’Esports i aquesta és la feina que s’està 
fent a part de suspendre, modificar, etc. 

Afirma que no s’està fent cap contractació nova, que tampoc no s’estan pagant els 
proveïdors ni tampoc s’està pagant el tercer sector. Per això, li agradaria que li 
diguessin què està fent o què farà el Consell de Mallorca per pal·liar aquesta situació 
de destrucció de llocs de treball. 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) li diu, en primer lloc, 
que allò que farà el Consell de Mallorca serà utilitzar, amb rigor, els doblers públics i 
això serà prioritari. 

Pel que fa al comentari de la Sra. Garrido en el sentit de dir que no veu que es facin 
carreteres, li indica que no hi ha cap mallorquí que en els darrers 4 anys hagi vist que 
es facin carreteres. Malgrat que aquest problema ja l’han debatut abans, incideix en el 
fet que les carreteres no les veuen els mallorquins però no per mor del govern dels 
darrers mesos ja que les carreteres que s’havien de fer els anys 2009, 2010 i 2011 no 
es varen fer. 

També els ha acusat de carregar-se llocs de feina perquè, entre d’altres, han eliminat 
els 140 llocs de feina de SOIB i en relació a aquest extrem explica –cosa que ja ha fet 
per activa i per passiva– que, quan la Conselleria de Treball tregui les línies de 
subvencions, el Consell de Mallorca s’hi tornarà a acollir a través del contractes–
programa i, per això, refusa l’acusació de destruir aquests llocs de feina. 

En relació a l’Institut de l’Esport Hípic i al Teatre Principal comenta que, com ja s’ha 
dit, s’han trobat 2 organismes públics dependents d’aquest Consell de Mallorca que, 
en qüestió d’un any, varen duplicar les seves plantilles sense cap tipus de justificació 
ni de motiu, és a dir, aquests organismes es varen redimensionar amb dèficit que ara 
l’han de pagar tots els mallorquins i mallorquines. 

Igualment es varen trobar amb una Televisió de Mallorca, que el Grup Socialista 
defensa, que cada any necessitava 10 milions d’euros per mantenir-se (diu això amb 
tot el respecte envers els treballadors públics i privats i sabedora que tothom té dret a 
tenir un lloc de feina) i el Partit Popular considerà que, si ja hi havia una televisió 
pública en aquesta comunitat autònoma, no era necessari tenir-ne una segona.  

A més a més, duien en el seu programa electoral que si governaven tancarien la Ràdio 
i Televisió de Mallorca i reitera que ho diu amb tots els respectes a la gent que feia 
feina a Ràdio i Televisió de Mallorca. 
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La Sra. Garrido li ha plantejat què faran amb el personal d’aquesta casa i ella li 
demana què va fer el Grup Socialista amb el personal d’aquesta casa. El PP va arribar 
i es va trobar que hi havia 200 persones fora de la Relació de Llocs de Treball (RLLT, 
d’ara endavant) perquè des de 2008 no havien actualitzat l’RLLT i anaven fent 
contractes–programa. De fet, encara hi ha 12 contractes–programa en vigor. 

El Partit Popular vol que aquesta institució tengui una bona plantilla i considera que 
fer contractes–programa puntuals, en moments puntuals, no és crear llocs de feina. El 
Grup Socialista deia que creava llocs de feina fixos però en realitat feia contractes–
programa per mig any. Així és com s’actuava però el PP creu que una administració 
no ha de funcionar d’aquesta manera i, per això, estan fent feina amb l’RLLT. 

Anuncia que fa 2 dies es varen constituir les meses de negociació i un dels primers 
punts que s’hi sotmetrà serà l’aprovació de l’RLLT amb la incorporació de més de 
100 persones i aquestes són les mesures que l’equip de govern tirarà endavant. 

El Grup Socialista acusa l’equip de govern de destruir, destruir i destruir però, en 
aquest sentit, els fa una observació: en mig any no es pot destruir tot el que diuen. Si 
fa mig any tot hagués estat tant preciós i tan fantàstic, no haguessin estat tan bons per 
destruir. El problema era allò que hi havia. 

Remarca que el PP ha vengut a fer feina i li sembla bé que no els agradi però no 
accepta el discurs d’acusar-los de destruir, destruir i destruir ja que simplement estan 
reajustant aquesta administració perquè és allò que duien en el seu programa electoral. 

La Sra. GARRIDO fa notar que ella li ha demanat que li explicàs què faran i comenta 
que ella ja els ha explicat què han fet i el que veu la societat que han fet. Reitera que 
volia que li digués què farien però no li ho ha dit i, en canvi, li ha dit tot allò que han 
fet malament però no el que faran. 

En quant al comentari que gestionaran amb rigor els doblers públics, indica que res 
pus faltaria que no fos així. Sobre les carreteres que no s’han fet en els darrers 4 anys, 
li recorda que s’ha fet el pont de Son Espases, el tercer carril de la Via de Cintura, 
etc., és a dir, el PP pensa i veu el que vol. 

Pel que fa a la gent dels programes del SOIB, diu que ja varen fer una interpel·lació en 
aquest sentit al conseller de Presidència quan feia poc que havien sortit notícies que 
aquesta gent se n’anava al carrer. Aleshores li va plantejar directament la qüestió al 
Sr. Juan i aquest li va dir que podien estar tranquils perquè la gent no se n’aniria al 
carrer però el fet és que ja hi són. 

En relació al dèficit de l’hipòdrom i del Teatre Principal, considera que ja n’han parlat 
molt si bé no tant de l’hipòdrom com del Teatre Principal. Tot seguit diu que la 
plantilla del Teatre Principal no sap si està sobredimensionada o no, ja que no la 
coneix amb detall ni forma part del Patronat, però pot assegurar que la plantilla de 
l’hipòdrom es va incrementar per mor de l’assumpció de la gestió de l’hipòdrom de 
Manacor. 

Referent a Ràdio i Televisió de Mallorca, assevera que els darrers anys havia 
començat a tenir implantació, havia començat a fer-se un espai i havia començat a 
donar feina a molta gent. 

Hi va haver un moment en què el Partit Popular i Unió Mallorquina varen dir que no 
els agradava aquesta televisió perquè no feia allò que volien i, per això, decidiren 
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tancar-la. A partir d’aquí, s’ha intentat tancar-la i, al final, ha acabat així: tancada per 
motius polítics i no per motius econòmics. 

La Sra. Roig diu que varen trobar 200 persones fora de l’RLLT i ella constata que 
encara hi són perquè no s’ha elaborat cap RLLT feta per l’actual govern. La Sra. Roig 
hauria de saber la raó de l’RLLT i el motiu de fer els contractes–programa i, si no ho 
sap, no serà ella qui l’hi explicarà sinó que hauria de parlar amb els consellers del 
Partit Popular de l’anterior legislatura i demanar-los què varen votar a l’aprovació de 
l’RLLT i perquè ho varen fer. 

Per concloure, es reafirma en tot les manifestacions anteriors, és a dir, que vol saber 
què farà aquest govern per tal de crear llocs de feina. Insisteix en saber què hi faran, 
quina intenció tenen i què hi pensen fer ja que, en aquests 8 mesos que duen de 
govern, el que tenen és més atur, més pobresa, més precarietat, menys capacitat 
inversora i menys consum. No tenen res més. 

La Sra. PRESIDENTA li respon a la Sra. Garrido que des del Consell de Mallorca 
s’ha de saber quines són les seves competències. 

A continuació fa notar que Mallorca està immersa en una gran crisi –igual que les 
Illes Balears i igual que Espanya– i tenen molt a veure amb la situació actual les 
polítiques que s’han fet els darrers 8 anys al govern d’Espanya. 

Així doncs, ara cal mirar què poden fer des del Consell de Mallorca per intentar 
contribuir, de cara al futur, a minvar aquesta crisi i, per tant, cal tenir en compte les 
competències pròpies del Consell de Mallorca i les que no ho són però que sí depenen 
d’un govern del Partit Popular i, per això, s’ha de mirar què pot fer el Consell de 
Mallorca i què poden fer els altres perquè, en conjunt, puguin reactivar l’economia. 

Indica que, en acabar aquests 4 anys de legislatura, passaran comptes sobre com estan 
ara i com estaran d’aquí a 4 anys ja que la situació no s’arregla en 24 hores.  

En primer lloc, fa falta crear confiança a nivell de Mallorca, de les Illes Balears i 
d’Espanya; fa falta dir quina és la realitat i no enganar la gent; contar com s’han trobat 
els comptes d’aquí, de les Illes Balears i d’Espanya que és allò que estan fet: contar la 
veritat a la gent. 

També és fonamental i imprescindible fer una reforma laboral així com també del 
sistema financer espanyol –i hi estan fent feina– per intentar que la banca torni a 
donar crèdits als petits empresaris i als petits comerciants. És necessari fer una sèrie 
de alliberaments de coses que estan al sector públic perquè passin al sector privat, és a 
dir, que cal fer una sèrie de privatitzacions. 

Igualment és necessari que el sector públic espanyol faci una reestructuració per 
eliminar duplicitats i triplicitats, per fer un sector públic molt més eficaç i alhora s’ha 
de fer un Consell de Mallorca que s’ha de readaptar i reajustar als ingressos que té, 
com totes les administracions. No es poden gastar més doblers dels que s’ingressen i 
s’ha intentar assolir un dèficit zero. 

Cadascú, des de la seva administració, ha de fer els seus deures perquè en el conjunt 
de l’Estat espanyol es torni a generar confiança perquè la gent vulgui invertir en el 
nostre país i es tornin a crear llocs de feina a les Illes Balears. Això és el que s’ha de 
fer i és el que estan fent i a posta els espanyols, fa uns mesos, varen donar la seva 
confiança al Partit Popular a Madrid, a les Illes Balears i a Mallorca. 
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Per acabar, reitera que d’aquí a 4 anys passaran comptes i podran comparar com varen 
rebre el Consell de Mallorca i la societat mallorquina en les darreres eleccions i com 
estaran les coses d’aquí a 4 anys. 
 
 
PREGUNTES  
 
La Sra. PRESIDENTA, en aquest punt, expressa l’agraïment públic per la feina que 
ha fet molt del personal funcionari d’aquesta institució, tant el del Departament de 
Carreteres com el de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, a causa de la situació 
peculiar  derivada del clima que s’ha viscut a Mallorca durant els darrers dies. 

Reconeix que aquestes persones han fet jornades intenses de feina per intentar 
resoldre correctament la situació a Mallorca.  

Diu que li consta que han estat més de 125 persones del Departament de Carreteres 
(personal coordinador, de vigilància, capatassos, operaris i personal que treballa per a 
les empreses concessionàries) les que han fet molta de feina per aconseguir la 
normalitat a les carreteres de Mallorca.  

D’altra banda, més de 28 unitats de maquinària dels nous camions i 25 furgonetes del 
Consell Insular de Mallorca s’han posat a disposició de tota la població per evitar els 
problemes a les carreteres de Mallorca. 

A més, s’han repartit més de 45 tones de sal. El Departament de control de Carreteres 
del Consell es va mantenir obert per tal de fer front a la situació, planificar i 
coordinar-se amb les altres administracions per poder difondre la informació pertinent 
a la població sobre l’estat de les carreteres. 

Quant al personal de l’IMAS, agraeix al personal de la Unitat Mòbil d’Emergències 
Socials la feina feta, atès que han obert durant més hores de les que corresponia per 
assegurar que les persones que ho necessitaven poguessin dormir baix d’un sostre.  

Per acabar, reitera l’agraïment públic que expressa aquesta institució a totes les 
persones dels col·lectius esmentats.  

A continuació comença el torn de preguntes. 

El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) recorda que el seu Grup 
polític sortirà de la sala de Plens mentre durin les preguntes que formulen els 
consellers i les conselleres del PP. 

 
 
PUNT 31. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. ANTONI MESQUIDA 
FERRANDO AL SR. MAURICIO ROVIRA DE ALÓS (SITUACIÓ OBRES 
VARIANT DE LLUBÍ I PORTO CRISTO). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
En que situación se encuentran las obras de las variantes de Llubí y Porto Cristo? 
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El Sr. MESQUIDA (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) respon que el projecte de 
la variant de Portocristo afecta de forma important el municipi de Manacor, raó per la 
qual mantenen molt de contacte amb el seu ajuntament i els consta la urgència i la 
necessitat que funcioni sobretot durant la temporada alta turística.  

A hores d’ara s’han reprès les obres d’ambdues variants i avancen a bon ritme; s’han 
reiniciat amb molt d’interès per part de les empreses. 

Fa notar que es tracta d’obres que va licitar el seu predecessor en el càrrec i que han 
existit molts de problemes per aconseguir dur-les endavant, per raó del seu projecte, 
de les modificacions i de circumstàncies imprevistes. 

En aquest moment sembla que és possible donar la notícia positiva i, si no hi ha 
novetats, la variant de Portocristo es podrà obrir a la circulació de vehicles durant la 
propera temporada turística; tot i no estar del tot acabada, sí que podrà donar sortida a 
tot el trànsit que ara no és possible com a conseqüència de l’enderroc del pont del 
Riuet.   

Sobre la variant de Llubí diu que s’han considerat tots els problemes d’accés a les 
seves finques que tenien els veïns i s’ha fet molta feina en aquest sentit per resoldre 
problemes derivats d’uns projectes que considera que presentaven deficiències en el 
sentit de no preveure correctament el cost que tendria aquesta obra. També en aquest 
cas creu que les obres hauran acabat quan arribi el proper estiu. 

 
 
PUNT 32. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. ANTONIA ROCA 
BELLINFANTE AL SR. JOAN ROTGER SEGUÍ (PROGRAMES PROMOCIÓ 
ESPORT DINS CENTRES EDUCATIUS) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quins programes es duran a terme en promoció de l'esport dins els centres educatius? 
 
 
La Sra. ROCA (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) respon que el 
programa “Suma’t a l’esport escolar” és de vital importància per a les accions que du 
a terme la Direcció Insular d’Esports. 

Es tracta d’un programa de promoció adreçat als centres educatius de Mallorca per 
mitjà de les federacions, amb el seu personal tècnic, durant l’horari lectiu del marc 
escolar. Comprèn unitats didàctiques que han de servir per conèixer els esports que 
promouen. 

Aquesta iniciativa recull fonamentalment esports considerats minoritaris, com ara el 
bàdminton, la petanca, piragüisme, rugbi, escacs o vela, entre d’altres.  

L’objectiu del programa, en la seva primera edició, s’ha concretat durant el primer 
trimestre d’aquest curs (setembre a desembre de 2011) a excepció de l’activitat de 
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vela, anomenada “l’Aula a la mar 2012” que es durà a terme entre els mesos de febrer 
i de juny de 2012.  

Informa que el cost total del programa és de 58.000 € i que la proposta s’ha difós 
àmpliament per mitjà de les pàgines web de l’àmbit esportiu del Govern balear i del 
Consell Insular de Mallorca. 

Assegura que es vol garantir l’aprofitament total, amb un seguiment adequat de la 
proposta, per la qual cosa el personal tècnic assignat fa el seguiment de la 
comunicació, de les visites i de les enquestes. Aquests són els eixos principals que 
pretenen incrementar el nombre d’esports i el d’escolars que practiquen alguna 
activitat esportiva, a més d’organitzar com a mínim dues jornades intercentres per 
reforçar la comunicació entre els distints centres de Mallorca. 
 
 
PUNT 33. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. ISABEL LLINÀS 
WARTHMANN A LA SRA. CATALINA SOLER TORRES (TERMES ACORD 
ECOEMBES) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 

Ens pot explicar la Consellera en quins termes s’ha arribat a un acord amb Ecoembes? 

 

La Sra. LLINÀS (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. SOLER (consellera executiva de Medi Ambient) assegura que va ser una 
reunió molt profitosa.  

Explica que milloraran el conveni que actualment té el Consell Insular de Mallorca 
amb Ecoembalajes España, S.A. (Ecoembes), empresa que per mitjà d’un sistema 
integrat de gestió (SIG) reemborsa els doblers de tot el paper i el cartró que es recicla 
a Mallorca i que ho faran per mitjà de dues línies d’actuació, que explica tot seguit.  

Respecte a la primera explica que l’aportació que volien fer per enguany estava 
estimada en 900.000 € i que l’augmentaran fins a 1.340.000 € aproximadament. 
Assegura que tan aviat com estigui a punt el conveni, el signaran la presidenta del 
Consell de Mallorca i el delegat de l’empresa Ecoembalajes España, S.A. 

La segona, que ja estava inclosa al conveni però s’ha aconseguit separar, és la referida 
a la planta d’envasos de paper que té el Consell de Mallorca. Comenta que es faran 
unes valoracions i unes millores per al seu tractament, de forma que serà possible 
modificar els alfas i en conseqüència es podran tenir més ingressos amb vista a l’any 
que ve. 

Destaca que almenys ja s’ha aconseguit la separació esmentada i una millora de quasi 
400.000 € en la seva aportació. 

 

 
PUNT 34. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. Mª MAGDALENA 
GARCÍA GUAL AL SR. JOAN ROTGER SEGUÍ (ACTUACIONS 
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CELEBRACIÓ DELS ANYS COLL BARDOLET I ANTONI MARIA 
ALCOCER) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quines actuacions estan previstes en la celebració dels anys Coll Bardolet i Antoni Maria Alcover? 
 
 
La Sra. GARCIA (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) explica que les 
primeres actuacions han estat dur a terme la constitució de la comissió que va acordar 
aquest Ple, donar compte de les distintes actuacions que s’han duit a terme fins hores 
d’ara i brindar l’ocasió a tots els Grups polítics de presentar propostes per a aquesta 
celebració. 

A més a més, s’han signat dos protocols amb els respectius patronats d’ambdues 
fundacions.  

Es tracta d’un programa obert a la participació de tota la societat mallorquina que es 
duu a terme de forma coordinada entre les dues fundacions.  

Tot seguit explica quines són les propostes actuals per celebrar  ambdós 
esdeveniments.  

El dedicat a Coll Bardolet preveu les següents actuacions: exposicions, una trobada de 
pintors, trobades relacionades amb el ball mallorquí, amb el cant coral al torrent de 
Pareis, una exposició itinerant de la seva obra, una exposició retrospectiva a Palma i 
un seguit de conferències que aglutinin i donin valor tant a la seva obra pictòrica com 
també a la seva aportació com a mecenes del cant coral. 

També s’ha sol·licitat a l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears la preparació d’un 
concert sobre temàtica musical i folklòrica de Mallorca que representi l’obra de Coll 
Bardolet. S’ha obert també a la participació de la Federació de Bandes de Música i a 
qualsevol federació que estigui vinculada a la cultura de Mallorca, que tan bé va 
reflectir aquest pintor. 

Recorda un cop més que durant tot l’any el programa està obert a la participació en els 
termes que ha explicat i que la intenció és incloure’l dins el programa Cultura en 
Xarxa del Consell Insular de Mallorca per tal que a les distintes zones de Mallorca hi 
pugui haver activitats relacionades amb l’esmentat pintor. 

Quant a la celebració de l’any mossèn Antoni Maria Alcover, explica tot seguit els 
projectes que s’ha previs dur a terme.  

Pel que fa a les infraestructures, es donarà preferència al projecte museogràfic de la 
figura de d’Antoni Maria Alcover i centrar la divulgació de la seva obra no només des 
del punt de vista lingüístic i la seva aportació al diccionari, sinó tot allò que va aportar 
al llarg de la seva vida en l’àmbit en el qual va treballar.  

S’ha proposat l’adhesió corresponent a distintes persones i entitats.  

Dins l’àmbit educatiu, la Conselleria d’Educació del Govern balear treballa en la 
confecció d’unes fitxes didàctiques per fer-les arribar a l’alumnat de Mallorca. 
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Es du a terme una oferta cultural que pretén involucrar les associacions de pares i 
mares (Apimas) i les distintes institucions i associacions de Mallorca. Dins l’àmbit 
acadèmic s’han mantingut converses amb la Universitat de les Illes Balears perquè 
aporti les iniciatives que consideri oportunes. S’ha previst també fer una sèrie de 
publicacions monogràfiques. 

S’han iniciat converses per tal que l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears prepari 
també un concert de commemoració. 

Per acabar, indica que la seva explicació no ha consistit en un detall exhaustiu de les 
activitats previstes, sinó que només n’ha esmentat algunes com exemple del que es fa 
actualment. 
 
 
PUNT 35. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT MASSOT 
(SUPRESSIÓ SUBSCRIPCIONS DIARIS) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
- Es cert que s’ha ordenat a la Biblioteca de Cultura Artesana del Consell de Mallorca la 
supressió de les subscripcions dels diaris “Publico” i del “Periodico de Catalunya” essent substituïts 
per una subscripció al diari “La Gaceta”? 
 
 
El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) formula la pregunta en els 
seus termes. 

Aprofita també per fer un incís, per fer avinent a la Sra. Soler que no deu donar tota la 
informació als consellers i conselleres del PP que són els seus companys en aquesta 
institució perquè si fos així no li farien tantes preguntes i ell ha observat que n’hi han 
fet. 

Reconeix que amb aquest comentari fa demagògia, però fa notar a la Sra. Soler que 
ella també n’ha feta, abans. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) respon que la 
Biblioteca de Cultura Artesana rep –i es té la intenció de seguir rebent– totes les 
publicacions d’àmbit local de Mallorca i que aquesta recepció s’ha restablert, per la 
qual cosa res no ha canviat. 

 
 
PUNT 36. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT MASSOT 
(LEGALITZACIÓ URBANITZACIONS). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
- Llegida la noticia, als mitjans de comunicació, sobre la intenció de legalitzar prop de 70 
urbanitzacions, actualment il·legals, a l’illa de Mallorca; quines són les accions que pensa desenvolupar 
l’equip de govern del Consell al respecte? 
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La Sra. CAMPOMAR (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) formula la 
pregunta en els seus termes. 

Aporta dades concretes sobre informacions que s’han publicat a la premsa en aquest 
sentit per fer notar la preocupació que han generat en el seu Grup polític.  

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanismes i Territori) respon que, un cop 
haver llegit la notícia i haver parlat amb el Sr. Company (conseller d’Agricultura, 
Medi Ambient i Territori del Govern balear) varen arribar a la conclusió que algú 
s’havia inventat la notícia completa, atès que l’esmentada reunió no s’havia celebrat 
en cap moment i no s’ha celebrat tampoc després. 

Informa que ell sí que s’ha reunit amb els responsables del Govern balear en diverses 
ocasions per tractar qüestions relacionades amb el territori. Assegura que en cap 
moment no ha sorgit el tema objecte de la pregunta. 

Reitera que és absolutament falsa la notícia de la reunió concreta que s’havia celebrat 
la setmana passada. 
 
 
PUNT 37. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JAIME COLOM ADROVER 
AL SR. JAIME JUAN GARCIA (FUNDACIÓ TURISMO MALLORCA) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quines són les intencios de l’equip de govern respecte a la continuïtat de la Fundació Turisme Mallorca 
i, en especial, si la participació del Consell de Mallorca en la Fundació de Turisme de l’Ajuntament de 
Palma no suposa una duplicitat de competències i una renúncia a l’exercici de les seves pròpies 
competències. 
 
 
El Sr. COLOM (PSOE) indica que ja han tengut ocasió de parlar un poc d’aquest 
tema en tractar el punt relació a la dació de compte de la signatura del protocol 
d’intencions per a la constitució de la Fundació Palma Turisme 365 dies. Malgrat 
això, vol incidir en aquest Ple sobre el futur de la Fundació Mallorca Turisme. 

Com saben, l’article 70.3) de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears atribueix, 
com a competència pròpia dels consells insulars, la corresponent a la informació 
turística, l’ordenació i la promoció turística. 

En base a aquesta fonamentació, el Consell de Mallorca, per acord de Ple de data 6 
d’octubre de 2008 i per unanimitat de tots els grups polítics, va acordar constituir, 
juntament amb la Federació Hotelera de Mallorca, el Foment del Turisme de Mallorca 
i la Cambra de Comerç de Mallorca, la Fundació Mallorca Turisme que té, com a 
finalitat, optimitzar la promoció de tot Mallorca i reforçar la marca “Mallorca” com a 
marca turística de primera qualitat. 

Segons informacions extretes de la pàgina web de la Fundació, en la reunió celebrada 
dia 5 de setembre de 2011 pels membres patrons de la Fundació es va acordar 
disposar el cessament de la seva directora i l’assumpció de les competències d’aquesta 
directament pel conseller executiu de Presidència amb l’objecte, segons diu 
textualment la nota de premsa, d’iniciar la clarificació del futur de la Fundació atesa la 
situació econòmica actual. 
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Afegeix aquesta nota de premsa oficial –publicada en la pàgina web– que el Consell 
de Mallorca vol evitar duplicitats de competències, seguir una política d’austeritat en 
la institució per evitar duplicitats, etc. 

Sembla ser que en aquella reunió –i d’aquí neix la seva pregunta– es va plantejar la 
possibilitat que la Fundació es converteixi en un fòrum de debat turístic i, atesa la 
inactivitat actual de la Fundació, sense direcció executiva, sense pressupost aprovat 
per a 2012 excepte pel que fa a l’activitat que duu a terme la Mallorca Film 
Comission i vistes les intencions d’adherir-se a la fundació de l’Ajuntament de Palma, 
això li fa sospitar al seu Grup que la vertadera intenció és deixar morir, a poc a poc i 
per inanició, la Fundació Mallorca Turisme. 

Sota l’òptica del seu Grup i sota el seu punt de vista això representa una deixadesa de 
funcions, un incompliment de les competències pròpies i una renúncia expressa al 
mandat contingut en l’Estatut d’Autonomia. 

A continuació formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) adverteix que respondrà breument 
atès que n’han parlat en tractar el tema de la signatura del protocol d’intencions 
esmentat. 

Explica que, com diu el Sr. Colom, en aquests moments la Fundació Mallorca 
Turisme ha decidit, per unanimitat de tots els membres i patrons que en formen part –
sense objeccions ni de la Cambra de Comerç ni de l’Associació Hotelera ni de Foment 
de Turisme– que a hores d’ara la Fundació, com a tal, estava fent una duplicitat de la 
feina del Govern de les Illes Balears i, en concret, de l’ATB. 

Així doncs i per unanimitat dels membres, es va considerar que era molt més àgil, 
molt més econòmic en aquest moment que no es fan comptes d’assumir noves 
competències i molt millor que sigui l’ATB que desenvolupi aquestes tasques a través 
de les diferents comissions insulars en les quals està representat el Consell de 
Mallorca. 

Reitera que tots els membres i patrons de la Fundació varen acordar que era una 
duplicitat absoluta i una despesa supèrflua per al Consell de Mallorca mantenir la 
Fundació i, per tant, aquesta és la intenció i la idea respecte a la Fundació Mallorca 
Turisme. 

Assenyala, igualment, que sota el seu punt de vista no hi ha duplicitat en el fet que un 
ajuntament, dins les seves pròpies competències, decideixi iniciar tràmits adreçats a la 
promoció turística i que demani la cooperació del Consell de Mallorca, cooperació 
que oferiran. Definitivament consideren que no hi ha cap duplicitat i reitera que la 
intenció del Consell de Mallorca és la que ha explicat abans. 
 
 
PUNT 38. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. ROSARIO SÁNCHEZ 
GRAU AL SRA. MARGALIDA ROIG CATANY (PREVISSIÓ D’INGRESSOS) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 

Quina informació s'ha rebut del Ministerio de Hacienda en referència al càlcul de les previsions dels 
ingressos a rebre pel Consell de Mallorca en 2012, derivats de la cessió de recaptació d'imposts de 
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l'estat i participació en els tributs de l'Estat tenint en compte  les liquidacions negatives de 2008 i 2009 i 
la liquidació de 2010? 

 
La Sra. SÁNCHEZ (PSOE) fa notar que el seu Grup és insistent, persistent i, si 
s’escau, impertinent per tal de continuar cercant ingressos per al Consell de Mallorca. 

Recorda que la Sra. Roig, en fer la presentació dels pressuposts, va dir que les xifres 
de finançament de l’Estat previst en la Llei d’hisendes locals són provisionals fins que 
no s’aprovi definitivament el pressupost general de l’Estat. 

A continuació formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) respon que el 
Consell de Mallorca no rebutjarà cap tipus d’ingrés i que està molt bé que la Sra. 
Sánchez els ajudi a fer feina però pot estar segura que l’equip de govern també fa 
feina en aquest matèria. 

Afegeix que, en relació a aquest tema, donat que l’Estat no té el seu pressupost 
aprovat, aquest mes no s’ha enviat el comunicat que recull el càlcul de les seves 
aportacions i només compten amb la informació publicada en la pàgina web del 
Ministeri d’Hisenda en la qual es constata que les aportacions del mes de gener 
coincideixen amb les previsions que tenia pressupostades el Consell de Mallorca per a 
2012 i imagina que, un cop aprovat el pressupost, després els faran saber aquestes 
quanties i es compromet a traslladar la informació a la Sra. Sánchez. 

 
 
PUNT 39. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. ANTONI ALEMANY 
CLADERA AL SR. MAURICIO ROVIRA DE ALÒS (SITUACIÓ VARIANT 
D’ALGAIDA). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
En quina situació es troba la variant d’Algaida? 
 
 
El Sr. ALEMANY (PSOE) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) recorda que aquesta obra 
completava un eix entre Inca i Llucmajor i que part d’aquest eix té o s’ha previst que 
tengui finançament del Govern de l’Estat.  

Adverteix, respecte a la variant d’Algaida, que està inclosa en les previsions del 
conveni amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.  

Informa que a hores d’ara aquest projecte està pendent de solucionar un problema 
derivat d’un informe de la Direcció General de Recursos Hídrics del Govern balear. 
Recorda que ja es va fer el tràmit d’exposició pública durant el Nadal de 2010, se 
varen presentar al·legacions que es varen resoldre en la seva totalitat però els informes 
de la Direcció General de Patrimoni i el de la Direcció General de Recursos Hídrics 
varen arribar més tard, concretament l’estiu de 2011 el primer –que va ser favorable– i 
el mes de novembre de 2011 el segon –que  va ser desfavorable. 
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A aquest fet s’hi va afegir el problema referit a l’anualitat de 2011 de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears del conveni de 25M€ de 2011, raó per la qual 
preocupava el futur d’aquest conveni amb vista als anys següents.  

A hores d’ara, la situació és que el conveni ha pressupostat 25M€ per a 2012, fet que 
ha permès una certa tranquil·litat, però es manté el problema de l’informe 
desfavorable de la Direcció General de Recursos Hídrics.  

En aquest sentit observa que, atès que quasi tota l’aigua del casc urbà d’Algaida va a 
parar a un mateix lloc, un embassament que la recull i la intenta infiltrar en el subsòl, 
se considera que no es pot connectar l’aigua d’aquesta variant de la carretera 
d’Algaida a l’esmentat embassament i que s’ha de cercar una alternativa.  

Assegura que aquesta és la solució que actualment estan cercant i se valora el cost 
econòmic que pot tenir aquesta alternativa, respecte a un pressupost que ja és 
d’aproximadament 7M€.  

Pensa que tan aviat com hagin posat en marxa el proper mes els projectes que tenen 
previst licitar ja es podran dedicar a solucionar els problemes dels casos pendents, 
com ara el d’aquesta variant, amb el desig de donar-los una solució favorable. 

Per acabar, reitera que l’actual equip de govern s’ha trobat aquest problema el 
novembre de 2011. 
 
 
PUNT 40. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. FRANCESC DALMAU 
FORTUNY  AL SR. JUAN ROTGER SEGUÍ (TRACTAMENT DADES 
SERVEI MEDICINA ESPORTIVA) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quin ús i tractament de dades està fent el Servei de Medicina Esportiva del Consell de Mallorca? 

 
 
El Sr. DALMAU (PSOE) explica que, fa unes setmanes, una família va rebre una 
carta del Servei de Medicina Esportiva informant que el seu fill havia superat una 
revisió mèdica amb una sèrie de dades incorrectes perquè, entre d’altres coses, el seu 
fill fa més d’un any que no practica esport. 

Aquesta qüestió preocupa el seu Grup perquè, en realitat, aquest al·lot no va passar 
aquesta revisió mèdica del mes de desembre i la carta enviada contenia dades que no 
corresponien a aquest nin sinó a un altre. 

Tot seguit formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) agraeix l’interès del 
Sr. Dalmau per aquesta tema i l’informa que el tractament de dades és el mateix que 
s’ha fet durant els darrers anys. 

Comenta, a mode d’exemple, que ell mateix ha rebut la carta relativa al seu fill, que 
practica esport, amb les dades sense cap tipus d’incorrecció. 
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Insta el Sr. Dalmau que no esperi un Ple per tractar aquests temes i, si detecta 
quelcom d’aquestes característiques, li agrairia que, de manera directa, eficient, ràpida 
i sense esperar a la celebració d’un Ple, li ho comunicàs. 

De fet, sol·licita al Sr. Dalmau que si té coneixement d’alguna família que estigui 
afectada per alguna errada d’aquest tipus, ho posi en coneixement del Departament al 
més aviat possible i sense necessitat d’esperar a la convocatòria d’un Ple ordinari. 

Per altra banda, diu que si no coneix les dades concretes d’aquest cas li resulta difícil 
investigar el tema però, no obstant això, deixa constància que el fitxer es va crear per 
acord de Ple de dia 2 de desembre de 2002 i va ser publicat en el BOIB núm. 155 de 
data 26/12/2002.  

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades va inscriure el fitxer amb el número 
203100097 i el Ple del Consell de Mallorca, en sessió de dia 5 de novembre de 2007, 
va aprovar la modificació del fitxer la qual es va publicar en el BOIB corresponent i 
se’n va nomenar una persona responsable. 

Per acabar, indica que el fitxer es pot consultar a través de la pàgina web de 
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i demana al Sr. Dalmau que per 
favor li passi les dades de la família que li ha plantejat aquesta queixa per així 
poder investigar els motius pels quals s’ha produït aquest error. 
 

PRECS 

No n’hi ha. 

 

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta  
amb plecs de paper números de A-001390 a A-001606. 

El secretari general      La presidenta  

 

 

 


