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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE MALLORCA 

Identificació de la sessió  

Núm.: 11/2012 
Caràcter: ordinària  
Data: 14 de juny de 2012 
Hora: de 10.07 h a 15.03 h 
Lloc: sala de plens 

HI ASSISTEIXEN: 

Maria Salom Coll, presidenta 

Catalina Cirer Adrover (PP) 
Bernadí Coll Martorell (PP) 
Jaime Crespí Deyá (PP) 
Maria Magdalena García Gual (PP) 
Margalida Ginard Mesquida (PP) 
Antonio Llamas Marquez (PP) 
Isabel Carmen Llinás Warthman (PP) 
Antonio Mesquida Ferrando (PP) 
Antoni Mulet Campins (PP) 
Josep Oliver Rebassa (PP) 
Antonia Roca Bellinfante (PP) 
Bernat Roig Cabrer (PP) 
Margalida Isabel Roig Catany (PP) 
Joan Rotger Seguí (PP) 
Jeroni Salom Munar (PP) 
Catalina Soler Torres (PP) 
Coloma Terrassa Ventayol (PP) 
Miquel Vidal Vidal (PP) 
Antoni Alemany Caldera (PSOE) 
Silvia Cano Juan (PSOE) 
Jaime Colom Adrover (PSOE) 
Francesc Josep Dalmau Fortuna (PSOE) 
Maria Luisa Dubón Petrus (PSOE) 
Joan Ferrà Martorell (PSOE) 
Jaime Juan Garau Salas (PSOE) 
Mercedes Garrido Rodríguez (PSOE) 
Melchora Gómez Andrés (PSOE) 
 Rosario Sánchez Grau (PSOE) 
Joana Aina Campomar Orell (PSM-IV-EXM) 
Miquel Ensenyat Riutort (PSM-IV-EXM) 
Joan Font Massot (PSM-IV-EXM) 
Maria Magdalena Palou Canaves (PSM-IV-EXM) 

També hi assistiren els Hbles. Srs. consellers executius: Jaume Juan Garcia i Mauricio 
Rovira de Alós. 

Secretari general: Sr. Jeroni M. Mas Rigo. 
Interventora general: Sra. Elena Montejo Fuentes. 
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En el punt núm. 1 encara no havia arribat la Sra. Cirer (PP), que s’incorpora en el punt núm. 
2. En el punt 28 surten el Sr. Llinàs (PP) i el Sr. Garau (PSOE) i tornen en el punt 31. En el 
punt 31 surt el Sr. Alemany (PSOE), que torna en el 30. En el punt 30 surt el Sr. Mesquida 
(PP), que torna en el 32.  En el punt 34 surten el Sr. Crespí i el Sr. Vidal (PP), que tornen en 
el punt 40. En el punt 36 surten la Sra. Terrasa, el Sr. Llinàs (PP) i el Sr. Ensenyat (PSM-IV-
EM), que tornen en el punt 37.  En el punt 37 surt la Sra. M. Roig (PP) i el Sr. Dalmau 
(PSOE), que tornen en el punt 38. En el punt 39 abandonen la sessió el Sr. Font, la Sra. 
Palou, la Sra. Campomar i el Sr. Ensenyat (PSM-IV-EM), que tornen en el punt 40.  En el 
punt 40 surten el Sr. Mesquida, el Sr. B. Roig i el Sr. Ferrà (PSOE) i tornen en el punt 41. En 
el punt de despatx extraordinari surt el Sr. Garau que torna en el punt 41.  En el punt 44 
abandona la sessió la Sra. Presidenta que és substituïda pel Sr. Vicepresident. En el punt 46 
abandonen la sessió definitivament  el Sr. Font, la Sra. Palou, la Sra. Campomar i el Sr. 
Ensenyat (PSM-IV-EM).  

ORDRE DEL DIA: 
 

I) PART RESOLUTIVA 

PRESIDÈNCIA 

1. Aprovació actes anteriors (10-5-2012  i  23-5-2012) 

2. Declaracions institucionals 

3. Proposta de canvi de representant del Consell Insular de Mallorca al Consell 
General del Comitè de Desarrollo de Rutas Aéreas del Aeropuerto de Palma. 

VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

4.  Concessió d’una subvenció nominativa de 100.000,00 € a favor de l’Associació 
Observatori Astronòmic de Mallorca per dur a terme el seu projecte d’activitats de divulgació 
científica de l’any 2012. 

5. Proposta d’acord de concessió de subvenció a la Federació Balear de Badminton als 
efectes del desenvolupament del programa “l’esport per a l’edat escolar ” i d’aprovació del 
text del conveni regulador. 

6. Proposta d’acord de concessió de subvenció a la Federació Balear d’Escacs als efectes del 
desenvolupament del programa “l’esport per a l’edat escolar ” i d’aprovació del text del 
conveni regulador. 

7. Proposta d’acord de concessió de subvenció a la Federació Balear de Karate als efectes del 
desenvolupament del programa “l’esport per a l’edat escolar ” i d’aprovació del text del 
conveni regulador. 

8. Proposta d’acord de concessió de subvenció a la Federació Balear de Tir Olímpic als 
efectes del desenvolupament del programa “l’esport per a l’edat escolar ” i d’aprovació del 
text del conveni regulador. 
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9. Proposta d’acord de concessió de subvenció a la Federació Balear d’Atlestisme als efectes 
del desenvolupament del programa “l’esport per a l’edat escolar ” i d’aprovació del text del 
conveni regulador. 

10. Proposta d’acord de concessió de subvenció a la Federació Balear de Tir amb Arc als 
efectes del desenvolupament del programa “l’esport per a l’edat escolar ” i d’aprovació del 
text del conveni regulador. 

11. Proposta d’acord de concessió de subvenció a la Federació Balear de Gimnàstica als 
efectes del desenvolupament del programa “l’esport per a l’edat escolar ” i d’aprovació del 
text del conveni regulador. 

12. Proposta d’acord de concessió de subvenció a la Federació de Rugbí als efectes del 
desenvolupament del programa “l’esport per a l’edat escolar ” i d’aprovació del text del 
conveni regulador. 

13. Proposta d’acord de concessió de subvenció a la Federació Hípica de les Illes Balears als 
efectes del desenvolupament del programa “l’esport per a l’edat escolar ” i d’aprovació del 
text del conveni regulador. 

14. Proposta d’acord de concessió de subvenció a la Federació Balear d’esports per a 
persones amb discapacitat als efectes del desenvolupament del programa “l’esport per a 
l’edat escolar ” i d’aprovació del text del conveni regulador. 

15. Concessió d’una subvenció nominativa de 150.000,00 € a favor del Gremi d’Editors. 

16. Concessió d’una subvenció nominativa de 73.875,00 € a favor de la Federació balear de 
bandes de música i Associacions musicals per dur a terme el seu projecte referent al 
moviment bandístic de mallorca 

17. Concessió d’una subvenció nominativa de 52.700,00 € a favor del Gremi de llibreters de 
Mallorca. 

18.  Aprovació d’una subvenció a favor de l’entitat Gremi de llibreters de Mallorca per a 
l’organització de la setmana del llibre en català  per a l’any 2012 

19. Proposta d’acord de declaració com a bé catalogat a favor de l’obra de Miquel 
Barceló titulada “Gran Fons Submarí”, Palma 

 

DEPARTAMENT D'URBANISME I TERRITORI 

20.  Proposta d’aprovació de correcció d’errors materials i publicació de la 
modificació de l’article 4t i la disposició final de l’Ordenança Fiscal de la Taxa per a 
Serveis d’Inspecció Tècnica de vehicles per a l’any 2012. 

21. Proposta d’imposició de les taxes corresponents a tràmits administratius i serveis 
en matèria dels serveis d’admissió i control d’ambient intern en les activitats 
d’espectacles públics i recreatives a Mallorca i d’aprovació inicial de l’Ordenança 
fiscal reguladora d’aquestes taxes.  
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DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA 

22. Proposta d’acord de delegació de competències i conveni en matèria de recaptació, en 
període voluntari i executiu de la taxa per matrícula anual de vedats privats de caça. 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 

23. Nomenament dels representants del Consell de Mallorca al Comitè tècnic del 
Programa de mesures i vigilància ambiental de les infraestructures del Pla Director 
Sectorial per a la gestió dels residus urbans de Mallorca. 

24. Nomenament dels representants del Consell de Mallorca al Comitè tècnic del 
Programa de mesures i vigilància ambiental de les infraestructures del Pla Director 
Sectorial per a la gestió dels residus de construcció, demolició, voluminosos i 
pneumàtics fora d’ús de Mallorca. 

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 

25. Proposta d’acord d’aprovació del canvi de destí de partides amb finançament afectat i 
d’aprovació de l’expedient núm.4 de modificació de crèdits en el pressupost de d’Institut 
Mallorquí d’Afers Socials de 2012. 

26. Proposta de designació de representant del Consell Insular de Mallorca en la Comissió 
Interinsular de la Renda Mínima d’Inserció. 

27. Proposta de designació de representant del Consell Insular de Mallorca en el Consell 
Assessor per a la millora de l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques de les 
Illes Balears. 

 

II) PART DE CONTROL 

 

28. Decrets i resolucions a donar-ne compte 

a) Relació de decrets i resolucions adoptats des de la darrera sessió plenària. 

b) Aprovació expedient liquidació del pressupost del Consell de Mallorca corresponent a 
l’exercici de 2011. 

c) Aprovació expedient liquidació del pressupost de l’Institut de l’Esport Hípic de 
Mallorca, corresponent a l’exercici de 2011. 

d) Aprovació expedient liquidació del pressupost de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, 
corresponent a l’exercici 2011. 

e) Aprovació expedient liquidació del pressupost de l’Agència de protecció de la 
legalitat urbanística i territorial de Mallorca, corresponent a l’exercici 2011. 

f) Designació de 5 vocals a la Comissió Executiva de Mallorca de l’Agència de Turisme 
de les Illes Balears (ATB). 

g) Determinació del règim de dedicació dels consellers Antoni Alemany Cladera i Sílvia 
Cano Juan. 
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MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC 

 
29. Moció del Grup Polític PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de Mallorca sobre el Museo 
Krekovic. 
 
30. Moció del Grup Polític PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de Mallorca sobre la declaració 
del BIC de Palma en categoría de conjunt històric. 
 
31. Moció del Grup Polític PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de Mallorca de rebuig al 
copagament sanitari. 
 
32. Moció del Grup Polític PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de Mallorca sobre Cala Blanca. 
 
33. Moció del Grup Polític PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de Mallorca sol·licitant la dimissió 
de la Presidenta del Consell de Mallaorca. 
 
34. Moció conjunta del Grup Polític PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de Mallorca i del Grup 
Socialista al Consell de Mallorca per la continuïtat del Consell de la Joventut de les Illes Balears i la 
participació lliure i eficaç de la joventut. 
 
35. Moció del Grup Polític PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de Mallorca sobre el Programa 
d’agents d’ocupació i desenvolupamet local.   
 
36. Moció del Grup Socialista al Consell de Mallorca sobre l’abonament de les despeses dels crèdits 
per part del Govern Balear. 
 
37. Moció del Grup Socialista al Consell de Mallorca sobre sa Coma den Vidal. 
 
38. Moció del Grup Socialista al Consell de Mallorca que sol·licita el pagament de l’IBI dels 
immobles registrats a nom de l’església catòlica i d’altres confesions religioses el destí dels quals no 
estigui vinculat al culte, així com la presentació d’una llei de llibertat de consciència religiosa i una 
revisió dels acords de l’estat amb l’església catòlica. 
 
39. Moció del Grup Consellers del Partit Popular relativa al rebuig explícit dels actes violents contra 
les persones i a les agressions al President del Govern Balear, cossos de seguretat i periodistes a 
diferents municipis de Mallorca. 
 

INTERPEL·LACIONS 

 
40. Interpel·lació que formula el Sr. Jaume Garau Salas a la Sra. Catalina Cirer Adrover sobre Política 
de suport als serveis socials municipal. 

 

PREGUNTES 

 
41. Pregunta que formula el Sr. Joan Font Massot  (Remissió expedient obres Teatre Principal a 
fiscalia) 
 
42. Pregunta que formula el Sr. Joan Font Massot  (Carretera Vella Lluc a Pollença) 
 



 6

43. Pregunta que formula el Sr. Jaume Colom al Sr. Mauricio Rovira (Subvenció peatge túnel de 
Sóller). 
 
44. Pregunta que formula el Sr. Antoni Alemany al Sr. Mauricio Rovira (Actuacions contaminació 
renous a les carreteres de Mallorca). 
 
45. Pregunta que formula el Sr. Antoni Alemany a la Sra.  Margalida Roig (Deute del Consell amb 
cada Ajuntament de Mallorca). 
 
46. Pregunta que formula la Sra. Margalida Ginard al Sr. Joan Rotger (Programes promoció esport a 
les escoles) 
 
47. Pregunta que formula el Sr. Antoni Mulet a la Sra. Catalina Soler (Novetats ordre de veda). 
 
48. Pregunta que formula el Sr. Josep Oliver a la Sra. Catalina Soler (Tràmits Pla Director de 
Residus). 
 
49. Pregunta que formula la Sra. Antonia Roca a la Sra. Margalida Roig (Mesures en màteria 
d’eficiència energètica). 
 
50. Pregunta que formula la Sra. Mª Magdalena García al Sr. Joan Rotger (Recursos fira i setmana del 
llibre en català).  

 

PRECS 

 

III) DESPATX  EXTRAORDINARI 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS 

I) PART RESOLUTIVA 

PRESIDÈNCIA 

PUNT 1. APROVACIÓ ACTES ANTERIORS (10-5-2012  I  23-5-2012) 

La Sra. PALOU (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) comenta que ha detectat una 
sèrie d’errades trivials de caràcter tipogràfic i demana que s’esmenin, per la qual cosa passarà 
les anotacions oportunes al secretari general.  

Tot seguit cita especialment la rectificació que considera important: canviar el segon llinatge 
del Sr. Francesc Josep Dalmau Fortuny, a l’apartat dels assistents al Ple, substituint el 
llinatge Fortuna per Fortuny.  

La Presidenta agraeix a la Sra. Palou que revisi tan minuciosament les actes de la institució i 
li demana que faci arribar les altres correccions al secretari general. Demana disculpes al Sr. 
Dalmau.  

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

PUNT 2. DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

Declaració Institucional sobre conflictes armats  
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El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) llegeix la següent Declaració Institucional: 

“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL CONSELL DE MALLORCA SOBRE 
CONFLICTES ARMATS. 

Atés que des de 1989 hi ha hagut 128 conflictes armats en els quals hi ha hagut 
almenys 250.000 morts cada any i es calcula que cada any es cometen 300.000 
homicidis en conflictes no armats. 

Reconeixent que l'absència de normes internacionals establertes de mutu acord per a la 
transferència d'armes convencionals a fi de fer front, entre altres coses, als problemes 
derivats del comerç no regulat d'armes convencionals i la seva desviació al mercat il·lícit és 
un factor que contribueix als conflictes armats, el desplaçament de persones, la delinqüència 
organitzada i el terrorisme, menyscabant la pau, la reconciliació, la seguretat, l'estabilitat i el 
desenvolupament econòmic i social sostenible. 

Considerant que en més del 60% de les violacions de drets humans documentades per 
Amnistia Internacional en una dècada s'utilitzaren armes petites i lleugeres. 

Extremadament preocupats pel fet que nins i nines soldat han participat de forma activa en 
conflictes amb forces governamentals o grups armats no estatals a 19 països des de 2004. 

Considerant la destrucció d’infraestructura socioeconòmica i de mercats, la corrupció i el 
desviament de fons públics, que neguen l'accés de les persones empobrides a l’assistència 
mèdica, aigua, aliments, habitatge i educació. 

Acollint amb satisfacció el fet que en 2009 la comunitat internacional va acordar iniciar les 
negociacions per a crear un tractat que regulàs de forma efectiva el comerç internacional 
d'armes. 

Considerant especialment que la Resolució 64/48 de l'Assemblea General de l'ONU 
demanava als Estats membres de les Nacions Unides l'establiment d'un tractat “ferm i sòlid” 
per a crear un instrument “eficaç” que contengui les normes internacionals comunes més 
elevades possibles per a la importació, exportació i transferència internacional d'armes 
convencionals. 

Tenint en compte que el juliol de 2012 es celebrarà una conferència de negociació sobre un 
Tractat sobre el Comerç d'Armes (TCA) 

Per tot això, el Ple del Consell de Mallorca insta al Govern de l’Estat, per mitjà de la 
intervenció del Ministre d’Afers Exteriors i Cooperació, a donar les instruccions perquè la 
delegació espanyola, en la propera conferència de negociació del Tractat sobre el Comerç 
d’Armes (TCA) defensi els següents principis: 

1. Introduir els elements continguts en l’anomenada “regla d’or” del Dret Internacional 
dels Drets Humans i del Dret Internacional Humanitari, perquè el Tractat estableixi que 
les transferències d’armes siguin coherents amb el compromís vigent dels Estats Parts, de 
conformitat amb el Dret Internacional, de manera que aquestes transferències no 
fomentin la violació dels drets humans al país de destinació final. 

2. Una major regulació en els sistemes de concessió de llicències d’exportació i en els 
controls sobre el material objecte d’exportació, en línia amb els criteris de la posició 
comuna de la UE sobre la matèria. 

Palma, 14 de Juny de 2012.  Signat per tots els portaveus dels Grups polítics del Consell 
Insular de Mallorca.” 
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Sotmesa la declaració a votació, s’aprova per unanimitat. 

 

Declaració Institucional – Any 2013, any Fra Juníper Serra 

La Sra. PRESIDENTA, en primer lloc, agraeix la presència al Ple de la Junta de l’Associació 
d’Amics del Pare Serra, de Petra. Els dóna la benvinguda a tots i els reitera l’agraïment 
expressat. 

A continuació llegeix la següent Declaració Institucional, que ha estat consensuada entre tots 
els grups polítics: 

“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL CONSELL DE MALLORCA PER 
COMMEMORAR L’ANY 2013 ANY JUNÍPER SERRA (1713-2013) AMB MOTIU DEL 
TERCER CENTENARI DEL SEU NAIXEMENT. 

Exposició de motius 

La transcendència internacional i universal de fra Juníper Serra (Petra, 1713 – Carmel, 
Califòrnia, 1784) en el marc de la història cultural, social i religiosa és indiscutible i única. 
Avui, tres segles després del seu traspàs, la seva empremta és valorada, reconeguda i 
estimada a Espanya i Amèrica.  

Mallorca, conscient de la talla universal del franciscà Juníper Serra, mallorquí i apòstol de 
Califòrnia, se sent orgullosa dels valors espirituals i culturals de primer ordre que reuneix 
l’insigne personatge. A més, constitueix un símbol d’agermanament entre els pobles 
espanyol i americà. 

El Consell de Mallorca té l’oportunitat de prestigiar l’obra, l’esperit i el franciscanisme lul·lià 
del nostre beat petrer, en el marc de la commemoració mundial del tercer centenari del seu 
naixement a Mallorca.  

D’avior, la nostra institució col·laborà activament en la celebració del 250è aniversari del seu 
naixement (29 de maig – 4 de juny de 1963) amb l’adquisició de dues cases i l’obertura del 
nou carrer “Fra Juníper Serra” a la localitat de Petra. 

La societat mallorquina en particular i espanyola en general volen retre un sentit i merescut 
homenatge a la imatge universal de Fra Juníper Serra des de la seva vessant evangelitzadora i 
missionera que fructificà en la fundació de missions americanes en el segle XVIII. 

El beat mallorquí és un exemple autèntic d’humanitat mediterrània, aquells valors que 
l’insigne missioner portà a Califòrnia, i que avui se situen a l’alçada de George Washington, 
Thomas Jefferson o Abraham Lincoln. 

La seva fervent personalitat apostòlica, retratada pel seu deixeble, amic i biògraf Fra 
Francesc Palou, significà la fundació de 21 missions compreses geogràficament entre la 
Frontera de la Gentilitat i la badia de San Francisco. Amb raó, l’escriptor va deixar gravades 
aquestes profètiques paraules: «No s'apagarà la seva memòria perquè les obres que va fer 

quan vivia han de quedar estampades entre els habitants de la Nova Califòrnia». 

Per tots aquests motius, el Consell de Mallorca, recollint la petició de la Junta de 
l’Associació d’Amics del Pare Serra de Petra i reunit en Ple el dia 14 de juny de 2012, vol 
acordar el següent 

Acords 

• Declarar el 2013 Any Juníper Serra, amb motiu del qual es celebrarà el 300è aniversari 
del naixement del beat franciscà. 
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• Impulsar i donar a conèixer la figura i obres del Pare Serra amb l’objectiu de divulgar, 
promocionar i potenciar els actes de commemoració culturals a partir de la vigent 
declaració institucional i a través del Comitè Oficial d’Organització. 

• Traslladar el text íntegre de la declaració i els corresponents acords a la Casa Reial, als 
governs d’Espanya, Califòrnia, Illes Balears; Parlament de les Illes Balears, Ajuntaments 
de Palma i Petra, Bisbat de Mallorca, Cúria Generalícia a Roma i Provincial de 
Franciscans TOR a Balears, Universitat de les Illes Balears, UNED i altres organismes i/o 
institucions que se sumin a l’efemèride i el Comitè d’Honor constituït per a tal 
commemoració.” 

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

PUNT 3. PROPOSTA DE CANVI DE REPRESENTANT DEL CONSELL INSULAR 
DE MALLORCA AL CONSELL GENERAL DEL COMITÈ DE DESARROLLO DE 
RUTAS AÉREAS DEL AEROPUERTO DE PALMA. 

Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta: 

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

El Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió de dia 28 de juliol de 2011 va designar la representant. 

Atès que es considera convenient canviar la representant. 

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

1. Disposar el cessament de la Sra. Maria Salom Coll com a representant del Consell Insular de Mallorca al 
Consell General del Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas del Aeropuerto de Palma, i agrair-li 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, com a suplent, representants del Consell 
Insular de Mallorca al Consell General del Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas del Aeropuerto de Palma. 

3. Notificar-ho a les persones interessades i a la Conselleria de Turisme i Esports. 
 

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

VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PUNT 4. CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA DE 100.000,00 € A 
FAVOR DE L’ASSOCIACIÓ OBSERVATORI ASTRONÒMIC DE MALLORCA 
PER DUR A TERME EL SEU PROJECTE D’ACTIVITATS DE DIVULGACIÓ 
CIENTÍFICA DE L’ANY 2012. 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esport: 

PROPOSTA  

ANTECEDENTS. 1. El president de l’Associació Observatori Astronòmic de Mallorca va presentar en el 
Registre general del Consell de Mallorca, el 30 de març de 2012, una sol·licitud de subvenció de 100.000,00 € 
per dur a terme el seu projecte d’activitats de divulgació científica de l’any 2012 a través de les àrees de 
l’Observatori Astronòmic de Mallorca i el Mallorca Planetarium. 
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2. En el Pla Estratègic de Subvencions de l’any 2012 es recull una subvenció nominativa a favor de l’associació 
esmentada amb un import de 100.000,00 € a càrrec de la partida 20.33430.48924 en el sentit següent: 

“ 4. Observatori Astronòmic de Costitx. 

L’Observatori astronòmic es proposa donar suport al coneixement de l’Astronomia entre el públic en general i 

difondre i estimular el coneixement de l’Astronomia.”  

3. En els pressuposts d’enguany existeix crèdit adequat i suficient en la partida assenyalada per atendre la 
concessió de la subvenció nominativa de 100.000,00 € a favor de l’Associació Observatori Astronòmic de 
Mallorca, d’acord amb la RC amb el núm. de referència 22012/389. 

4. La directora insular de Cultura i Patrimoni ha justificat, mitjançant la memòria pertinent, la concessió d’una 
subvenció nominativa de 100.000,00 € a favor de l’Associació Observatori Astronòmic de Mallorca per dur a 
terme el seu projecte d’activitats de divulgació científica d’enguany que es realitza a través de les àrees de 
l’Observatori Astronòmic de Mallorca i el Mallorca Planetarium. 

5. El cap de secció del Servei Jurídic Administratiu ha informat, favorablement, sobre l’exclusió del principi de 
concurrència en la concessió de la subvenció nominativa assenyalada. 

6. La cap del Servei Jurídic Administratiu ha informat favorablement sobre els aspectes jurídics de la concessió 
d’una subvenció nominativa de 100.000,00 € a favor de l’Associació Observatori Astronòmic de Mallorca. 

7. El secretari tècnic d’aquest departament va proposar la concessió d’una subvenció nominativa de 100.000,00 
€ a favor de l’entitat esmentada. 

8. La Intervenció General va fiscalitzar de conformitat la proposta esmentada. 

En virtut de tot el que s'ha exposat, elev al Ple del Consell de Mallorca, desprès del dictamen de la Comissió 
Informativa General i de Comptes la següent proposta 

ACORD 

1. Aprovar i iniciar l’expedient 15/2012 relatiu a la concessió d’una subvenció  nominativa  de 100.000,00 €, a 
favor de l’Associació Observatori Astronòmic de Mallorca, titular del  NIF G-07470966, per donar suport a la 
realització del seu projecte d’activitats de divulgació científica de l’any 2012 i, consegüentment, autoritzar una 
despesa de 100.000,00 € a càrrec de la partida pressupostària 20. 33430.48924 (núm. de referència 22012/389).  

2. Concedir una subvenció nominativa de 100.000,00 € a  favor l’Associació Observatori Astronòmic de 
Mallorca, titular del NIF G-07470966, per tal de donar suport al projecte cultural ressenyat en l’apartat anterior 
i, consegüentment, disposar una despesa de 100.000,00 € a favor de l’entitat assenyalada, a càrrec de la partida 
pressupostària 20. 33430.48924 (núm. de referència 22012/389).  

3. Aprovar el conveni adjunt amb l’Associació Observatori Astronòmic de Mallorca per tal d’establir les bases 
reguladores de la concessió de la subvenció nominativa esmentada. 

4. Notificar aquest acord a les persones interessades. 

El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) sol·licita que aquest punt sigui 
tractat conjuntament amb els punts 15, 16, 17 i 18. Adverteix que la seva exposició anirà 
encaminada a tots aquests punts, atès que tots versen sobre un mateix tema. 

La Sra. PRESIDENTA demana al Grup Socialista si té algun inconvenient en tractar de 
manera conjunta els punts 4, 15, 16, 17 i 18 i, vist que no en té cap, dóna la paraula al Sr. 
Font. 

El Sr. FONT explica que tots aquests punts són subvencions nominatives. Hi ha una 
subvenció nominativa a l’Observatori de Costitx de 100.000€; una subvenció al Gremi 
d’Editors per la gestió de l’Espai Mallorca de 150.000€; una subvenció de 73.875€ a la 



 11

Federació de Bandes de Música i dues subvencions nominatives al Gremi de Llibreters, una 
de 52.700€ per la Fira del llibre i una de 18.000€ per la Setmana del llibre en català. 

El seu Grup, d’entrada, havia pensat votar a favor d’aquestes subvencions però entenen que 
el fet d’aprovar avui aquestes subvencions tornar a ser “posar una corda al coll” de les 
entitats. 

Aquestes subvencions s’aprovaran avui però suposa que encara s’haurà de fer tot el 
procediment perquè se sol·licitin, s’atorguin, se’n signin els convenis i hauran d’estar 
justificades en les dates següents: la de l’Observatori de Costitx, dia 5 de setembre; la de 
l’Espai Mallorca, dia 15 de novembre –és l’única que té un termini més ampli–; la de la 
Federació de Bandes de Música, dia 1 de setembre i les dues del Gremi de Llibreters, una dia 
10 de setembre i l’altra no ho sap perquè no ha vist el conveni. 

Retirar el procés d’aquestes subvencions significa tornar a “posar una corda al coll” a les 
entitats perquè és molt complicat que, vists els terminis, puguin tenir temps per justificar les 
subvencions i això si no es dóna el cas que hi hagi deficiències, cosa que és molt probable. 

Per tant, el seu Grup no pot entendre el perquè d’haver esperat tant de temps –fins al ple 
ordinari de juny– per dur aquestes subvencions nominatives, atès que ja fa temps que estan 
aprovats els pressuposts. 

Recalca que estan d’acord amb la concessió d’aquestes subvencions nominatives tot i que els 
semblen insuficients i també que voldrien que altres entitats com, per exemple, l’Obra 
Cultural Balear, l’Associació de Premsa Forana o la Federació de Corals també haguessin 
tengut subvencions. 

Entenen que aquestes subvencions posaran “una corda al coll” a les entitats ja que els serà 
pràcticament impossible o molt difícil poder-les justificar dins el termini i en la forma 
escaient perquè la mateixa vigència de la subvenció acaba a la data de justificació. 

Tot seguit sol·licita que el vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports els expliqui el tema 
amb més detalls i indica que, si per les explicacions que rebin els sembla que donen facilitats 
a les entitats per poder justificar les subvencions, doncs hi votaran a favor i en cas contrari 
s’abstindran perquè, d’acord amb allò que poden deduir de la documentació de què disposen, 
aquestes subvencions asfixien encara més les entitats. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) fa notar que no entén molt bé 
el sentit de la intervenció del Sr. Font i recorda que aquí, ple darrere ple, s’ha sentit que el 
PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca pretenia ajudar els distints sectors i, de fet, 
aquestes subvencions tenen precisament la finalitat d’ajudar aquests sectors; segons es 
desprèn de les distintes reunions mantingudes al respecte, entenen que els terminis es poden 
complir perfectament. 

Observa que la diferència entre l’any passat i enguany és que enguany hi ha uns pressuposts 
aprovats per Ple un cop que han seguit els tràmits pertinents i s’hi han incorporat els crèdits 
corresponents. 

Puntualitza que aquest tema s’han tractat amb els sectors interessats i que, tal i com es 
plantegen els terminis de justificació de les subvencions, aquests es poden complir tal i com 
s’han proposat. 

Per això, diu que no entendria que el PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca s’abstengués 
en l’atorgament d’unes ajudes que són essencials per al desenvolupament de les activitats 
d’entitats com l’Observatori de Costitx, el Gremi d’Editors, la Federació Balear de Bandes de 
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Música i el Gremi de Llibreters ja que totes elles duen a terme una sèrie d’activitats i 
d’esdeveniments que considera que mereixen la col·laboració del Consell de Mallorca. 

El Sr. FONT li assegura al Sr. Rotger que totes aquestes entitats tendran moltes dificultats 
per justificar les subvencions dins termini i en la forma escaient. 

A continuació assenyala que li hagués agradat sentir que el Sr. Rotger digués que no s’havien 
de preocupar perquè, si les entitats ho demanen, doncs els concediran un ajornament per 
justificar les subvencions. 

No entén el fet que, per exemple, al Gremi d’Editors –encara que li sembli fantàstic– se li 
doni un termini fins dia 10 o 15 de novembre mentre que les altres entitats han de justificar 
les subvencions els dies 1 de setembre, 5 de setembre i 10 de setembre i, per això, voldria 
que els ho explicassin. 

Matisa que no li agradaria votar en contra d’aquestes subvencions però, tal i com estan 
plantejades i si el Sr. Rotger no els dóna una explicació o no es compromet al fet que 
aquestes entitats puguin demanar un ajornament per a la justificació de les subvencions, 
doncs el seu Grup s’hi abstendrà perquè entén que encara les ofeguen més després de tot el 
que han estat patint i encara pateixen. 

El Sr. ROTGER li respon que “trobar ossos al lleu” equival a posar pals a les rodes i tot 
seguit diu que li agradaria que el Sr. Font explicàs com es varen gestionar les subvencions 
dels anys 2010 i 2011 perquè en aquests casos sí que han hagut de cercar solucions perquè 
s’havien compromès a pagar subvencions que finalment no es podien pagar. Sap que al Sr. 
Font no li agrada que li recordin les coses però li indica que “la corda al coll” la va posar ell a 
les entitats. 

Igualment assenyala que li sorprèn molt que posi problemes per atorgar aquestes subvencions 
i que vulgui ser tan previngut i cerqui justificació per no tramitar aquests expedients. 

Aquestes entitats es mereixen que el Consell de Mallorca aprovi la tramitació d’aquestes 
ajudes i no s’ha de dubtar del fet que les entitats faran tot allò que sigui possible per 
justificar-les i alhora el Consell de Mallorca tendrà la mà estesa per tal que es pugui dur a 
terme la justificació d’aquestes subvencions. 

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

PUNT 5. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LA 
FEDERACIÓ BALEAR DE BADMINTON ALS EFECTES DEL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR 
” I D’APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI REGULADOR. 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esport: 

ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ BALEAR DE BADMINTON, 
davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos els informes justificatius de la conveniència de la concessió de la subvenció, emesos per la Cap de 
Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del secretari tècnic de la vicepresidència de Cultura, Patrimoni i 
Esports. 

Atès l'informe jurídic de 19 de març de 2012. 
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Atès que la Intervenció General del Consell de Mallorca ha informat l’existència de crèdit a càrrec de la partida 
pressupostària 20 34101 48912 amb la reserva de crèdit  220120000270, per l’import de 3.200€. 

Atès que la Intervenció General del Consell de Mallorca ha emès, en data 19 d’abril de 2012, informe de 
conformitat.  

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el punt 3 de 
l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 
d’octubre, de Consells Insulars, correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència per a concedir aquesta 
subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 3.200 €,  a favor de la FEDERACIÓ 
BALEAR DE BADMINTON amb NIF- V07196207. 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 3.200 €, amb càrrec a la partida 
pressupostària  20 34101 48949 del pressupost de despeses del Consell de Mallorca de l’exercici 2012, a favor 
de la FEDERACIÓ BALEAR DE BADMINTON, amb NIF- V07196207. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà l’atorgament de l’esmentada 
subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció General. 

Conveni entre el Consell de Mallorca i la FEDERACIÓ BALEAR DE BADMINTON , per al desenvolupament 
del programa “l’Esport per a l’Edat Escolar”, pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2011 i el 30 
d’octubre de 2012. 

 Palma, xx xxxxx  de 2012 

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca, 
amb NIF S0711002F i amb domicili al carrer Palau Reial 1, 07001 de Palma. 

I d’altra el Sr. Francisco de Haro Garriga, amb Nif: 41505070Y, com a President de la FEDERACIÓ BALEAR 
DE BADMINTON (CIF V07196207), avinguda Espanya, numero 124, 07800, Eivissa. 

ACTUEN 

El primer, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

El segon, en la condició de President/a de la FEDERACIÓ BALEAR DE BADMINTON , en nom i 
representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest acte. 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria d’esports per la Llei 6/1994, de 
dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels consells insulars en matèria de patrimoni històric, de 
promoció sociocultural, d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca desenvolupa el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar”, nivell bàsic per a 
la promoció de la pràctica de l’exercici físic per part de la població, l’objectiu del qual és promoure la pràctica 
d’activitats físiques i esportives de nivell tècnic alt amb caràcter competitiu, fora de l’horari lectiu, a més 



 14

d’aconseguir el desenvolupament integral del nin/a mitjançant la realització d’aquestes activitats, adaptades al 
seu nivell i edat. 

Tercer.- Que la FEDERACIÓ BALEAR DE BADMINTON, en endavant, la Federació, és una entitat privada 
sense ànim de lucre, l’objecte de la qual és, d’acord amb els seus estatuts, el foment i la pràctica física i 
esportiva d’àmbit federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie d’activitats esportives adreçades a nins i 
nines en edat escolar de caràcter no obligatori, i ha demanat una subvenció al Consell de Mallorca per dur a 
terme aquestes activitats. 

I, per tal d’optimitzar els seus recursos, acorden formalitzar el present CONVENI conforme a les següents 
clàusules: 

CLÀUSULES 

1. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és desenvolupar “L’Esport per a l’Edat Escolar”, dins l’àmbit territorial de l’illa de 
Mallorca, d’acord amb el projecte d’activitats i els pressupostos que ha elaborat la Federació i que acompanya a 
la sol·licitud de subvenció.  

La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012 de la FEDERACIÓ 
BALEAR DE BADMINTON del programa “L’Esport per a l’Edat Escolar”, és la següent:  

Tipus d’esdeveniment Data inici Data final 

I Fase Insular Mallorca Individual Masc/Fem 
Sub-11 a Sub-17 

04/02/2012 28/04/2012 

II Fase Insular Mallorca Individual Masc/Fem 
Sub-11 a Sub-17 

25/02/2012 28/04/2012 

III Fase Insular Mallorca Individual 
Masc/Fem Sub-11 a Sub-17 

03/03/2012 28/04/2012 

IV Fase Insular Mallorca Individual 
Masc/Fem Sub-11 a Sub-17 

10/03/2012 28/04/2012 

V Fase Insular Mallorca Individual 
Masc/Fem Sub-11 a Sub-17 

24/03/2012 28/04/2012 

VI Fase Insular Mallorca Individual 
Masc/Fem Sub-11 a Sub-17 

07/04/2012 28/04/2012 

VII Fase Insular Mallorca Individual 
Masc/Fem Sub-11 a Sub-17 

14/04/2012 28/04/2012 

VIII Fase Insular Mallorca Individual 
Masc/Fem Sub-11 a Sub-17 

28/04/2012 28/04/2012 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 3.200 € amb càrrec a la l’aplicació pressupostària 20 34101 
48912 del vigent pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a les activitats objecte del present conveni, 
realitzades per la Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012. 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de l'esport per a l'edat escolar a 
Mallorca, en els termes següents: 
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L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar.  

Les activitats d'aquestes edats tindran, a tots els efectes, consideració d'esport en edat escolar. 

2.2- DRETS D'INSCRIPCIO: Els drets d'inscripció es podran aplicar a fons perdut fins a un màxim de 7euros per 
llicència, i 60 euros per entitat esportiva d’acord amb les previsions de la Convocatòria Anual del Programa de 
l’ Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca.  

Els drets d'inscripció s'abonaran a la Federació o a la seva delegació insular a Mallorca. 

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció al Consell de Mallorca. 

2.3.- VALIDESA ESPORTIVA DE L'ACTIVITAT: L'activitat, que serà l'única convocada per a aquestes categories a 
l'àmbit de Mallorca, tindrà doble validesa com a campionat unificat (federatiu/escolar). Aquesta doble validesa 
es reflectirà en qualsevol informació i convocatòria al respecte, havent de figurar a la documentació les 
inscripcions següents: 

El Consell de Mallorca       La  Federació Balear de Badminton 

Esport Escolar                                        Comitè Tècnic Insular de Mallorca 

2.4.- DOCUMENTACIÓ PER A L’AFILIACIÓ I INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR: 
s’emprarà l’establerta a l’Acord de Funcionament de l’Esport per a l’Edat Escolar. 

2.5.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i d’establir setmanalment les 
classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta informació així com de presentar-la si es requereix a 
la Secció d’Esport Federat. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la secció d’Esport Federat dels 
acords presos pel comitè de competició i l’assemblea general sempre que afectin l’acord de funcionament del 
programa de l’Esport per a l’Edat Escolar.  

2.6.- La Federació es compromet a respectar i complir l’acord de Funcionament del programa “ L’Esport per a 
l’Edat Escolar”, a més a més de totes les consideracions que la vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports 
del Consell de Mallorca faci al respecte. 

2.7.-Qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d'altres estarà presidit pels representants del 
Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la clàusula anterior havent, 
d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames actualitzats del 
Consell de Mallorca i els d'aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni 
d'esponsorització i col·laboració en el programa de "L'Esport per a l'Edat Escolar". 

2.8.- El Consell de Mallorca podrà convocar, amb caràcter de promoció i com a jocs esportius les activitats que 
consideri oportunes i gaudirà de la col·laboració de la Federació. 

2.9.- Totes les activitats que corresponguin a l’Esport per a l’Edat Escolar o a les categories que incloguin, així 
com totes les convocatòries d’activitats que li siguin d’aplicació, es regiran pel disposat en aquest conveni i, 
estaran subjectes, a les decisions de la Federació i del Consell de Mallorca. 

3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, dotarà a la Federació, amb la quantitat de 3.200 €, destinats al pagament de les 
despeses que generi el desenvolupament de les activitats, que corresponen als esdeveniments que a continuació 
es detallen, corresponents al període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012:  8.220 € 

Subvenció Consell de Mallorca:      3.200 € 
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% subvencionat del projecte:         38,9294404% 

Activitat Nº Arbitratge Organització Material 
Cost 
Esdevenim
ent 

Total 

Classificatòries F. 
Insulars 

8 710,00 € 255,00 € 62,50 € 1.027,50 € 8.220,00 € 

Total 8.220,00 € 

 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 3.200 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20 34101 
48912 (document RC 220120000270) del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2012. 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb motiu del 
desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de: 

Arbitratge (jutge àrbitre, jutge auxiliar)   

Organització i gestió destinada a personal encarregat de gestionar la feina administrativa, d’organització i gestió 
dels esdeveniments.  

A les despeses de material destinades al material propi de la pràctica del badminton.  

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les activitats esmentades, serà a càrrec 
de la Federació, que assumirà totes les obligacions socials, laborals i tributàries que derivin d'aquestes 
prestacions i que, en cap cas, suposarà una relació laboral o professional amb el Consell de Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les activitats relacionades en aquest 
conveni. 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la Federació facilitarà la documentació 
que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla de personal, en general o per centres de treball. En tot cas, el 
Consell de Mallorca podrà sol·licitar que s'adjunti fotocòpia de l'imprès corresponent a l'últim ingrés 
reglamentari a la seguretat social i/o, en o cas, el document acreditatiu del pagament de l'última quota meritada 
en el règim de l'assegurança autònoma. Igualment i en les mateixes condicions facilitarà la documentació que 
acrediti haver efectuat les corresponents retencions i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de les persones 
físiques dels treballadors que l'empresa hagi assignat a la prestació del servei. 

4.- Gestió de la subvenció 

4.1.- La Federació podrà subcontractar amb tercers l’execució parcial de l’activitat que constitueix l’objecte de 
la present subvenció. Queda fora d’aquest concepte la contractació de les despeses en què hagi d’incórrer la 
Federació. La part de l’activitat subvencionada que el beneficiari subcontracti amb tercers no pot excedir del 75 
per cent de l’import de l’activitat subvencionada. 

En cap cas es poden subcontractar activitats que, tot i augmentar el cost de l’activitat subvencionada, no aportin 
valor afegit al contingut de la mateixa activitat. 

Quan l’activitat concertada amb tercers excedeixi el 20 per cent de l’import de la subvenció i l’import sigui 
superior a 60.000 euros, la subcontractació està sotmesa al compliment dels requisits següents: 

a) Que el contracte se subscrigui per escrit. 

b) Que la formalització d’aquest l’autoritzi prèviament el Consell de Mallorca. 
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4.2.- No es pot fraccionar un contracte per tal de disminuir-ne la quantia i eludir el compliment dels requisits 
exigits a l’apartat anterior. 

4.3.- Els contractistes estan obligats només davant el beneficiari, que assumeix la responsabilitat total de 
l’execució de l’activitat subvencionada davant l’Administració. 

4.4.- La Federació serà la responsable que en l’execució de l’activitat subvencionada concertada amb tercers es 
respectin els límits que estableixi la normativa reguladora de la subvenció quant a la naturalesa i la quantia de 
despeses subvencionables, i els contractistes estan subjectes al deure de col·laboració que preveu l’article 46 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions per permetre l’adequada verificació del 
compliment dels límits esmentats. 

4.5.- La Federació no pot concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb:  

a) Persones o entitats incurses en alguna de les prohibicions de l’article 13 de la Llei abans esmentada. 

b) Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de 
contractació. 

c) Intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com un percentatge de cost total de 
l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb referència al valor de mercat del treball efectuat o els 
serveis prestats. 

d) Persones o entitats vinculades amb el beneficiari, llevat que hi concorrin les circumstàncies següents: 

1- Que la contractació s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat. 

2- Que s’obtingui l’autorització prèvia del Consell de Mallorca. 

e) Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no hagin 
obtingut subvenció perquè no compleixin els requisits o no assoleixin la valoració suficient. 

5.- Despeses subvencionables 

5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, aquelles que de manera 
indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i s’efectuïn durant el període comprés entre 
el dia 31 d’octubre de 2011 i el 30 d’octubre de 2012. 

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor de mercat. 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la naturalesa del projecte esportiu 
subvencionat, sense la necessitat que s’hagin abonat o no encara les factures o altres documents que les 
acreditin. 

5.3.- Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties que estableix el Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, mitjançant el qual s’aprova el text refós de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic per al contracte menor, el beneficiari ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de 
diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a l’obra, la prestació del servei o el 
lliurament del bé, llevat que, per les característiques especials, no hi hagi en el mercat un nombre suficient 
d’entitats que els realitzin, els prestin o els subministrin, o llevat que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la 
subvenció. 

L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han aportat a la justificació, o, si escau, a la sol·licitud de 
subvenció, s’ha de fer de conformitat amb criteris d’eficiència i economia, i s’ha de justificar expressament en 
una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, les despeses notarials i registrals, i 
les despeses pericials per a la realització del projecte subvencionat i les d’administració específiques són 
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subvencionables si estan directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a 
l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

c) Les despeses de procediments judicials. 

d) Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els abona de manera efectiva. 

En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles de 
recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda. 

6.- Justificació de la subvenció 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat mòdul comptable serà 
l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb motiu del 
desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

Arbitratges 

Organització i gestió 

Material 

 6.2 - La realització d’activitats es justificarà mitjançant una certificació federativa dels esdeveniments realitzats 
en la qual es detallaran els tècnics, els col·laboradors, la data i el lloc de celebració, dels esdeveniments. 

6.3 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb fons propis o altres subvencions o 
recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació l’import, la procedència  i l’aplicació d’aquest fons a les activitats 
subvencionades. 

6.4 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació amb la presentació prèvia dels 
justificants d'haver realitzat l’activitat subvencionada. 

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà proporcionalment la subvenció 
concedida. 

6.5- La federació haurà de realitzar la justificació de despeses d’una sola vegada (total).  

La documentació justificativa de la totalitat del projecte d’actuació que va servir de base a la concessió de la 
subvenció, s’haurà d’aportar com a màxim el dia 30 d’octubre de 2012.  

6.6.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i administrativa, sent la  dipositaria i 
responsable de custodia de tots els justificants de pagament i altra documentació, degudament tramesa. Segons 
la legislació vigent, aquesta documentació estarà a disposició del requeriment del Consell de Mallorca.  

7. Documentació que s’haurà de presentar per la Justificació de la Subvenció 

Al termini de l’activitat, la Federació haurà de presentar davant la Direcció Insular d’Esports la següent 
documentació: 
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Una MEMÒRIA JUSTIFICATIVA del compliment de les condicions imposades a la concessió de la subvenció, 
amb indicació dels esdeveniments realitzats especificant el nom de l’esdeveniment, data, hora, lloc i nombre de 
participants.  

El president/la presidenta de la Federació aportarà un CERTIFICAT on s’indiqui que l’activitat subvencionada 
s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació establerta, sense que s’ha produït cap tipus 
d’incidència. En el mateix s’acreditarà que la documentació justificativa compleix tots els requisits prevists a la 
legislació vigent i es troba a disposició del Consell de Mallorca. En el supòsit que s’hagi produït algun tipus 
d’incidència, es farà contar en l’esmentat certificat indicant-hi els motius pels quals l’activitat no s’ha pogut 
realitzar i desenvolupar d’acord a l’activitat inicialment prevista.  

Una MEMÒRIA ECONÒMICA justificativa que haurà de contenir els punts següents:  

Declaració de la Federació sobre  els esdeveniments realitzats.  

Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació de 
l’import i la seva procedència. 

Certificat d’ingressos i despeses per part del president/a a la justificació presentada. 

Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats quantificades a la memòria d’actuació i els 
mòduls previstos en aquest conveni. 

8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2012 (inclòs) es presentarà una MEMÒRIA TÈCNICO ESPORTIVA, 
d’acord al guió facilitat per la Direcció Insular d’Esports, on s’explicaran les actuacions realitzades, per 
categoria i sexe, data de realització i nombre de participants. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest conveni, sinó només de facilitar 
informació a la Direcció Insular d’Esports per tal d’analitzar la realitat esportiva de l’esport base de Mallorca.  

9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants corresponents a la despeses 
generades per l’activitat en el període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012. 

9.2.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de la realització de l’activitat o 
despesa per a la qual ha estat concedida.  

9.3.- D’acord amb el previst en la base 23.2 de les bases d’execució del Pressupost General del Consell de 
Mallorca per l’any 2012, amb caràcter excepcional la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública podrà 
concedir bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides sense l’obligació de concedir 
aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu de les circumstàncies que aconsellin l’adopció 
d’aquesta mesura, sempre i quan els beneficiaris de les subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o 
Ajuntaments. 

10.- Obligacions de la Federació 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les següents obligacions: 

Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions establertes. 

Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que siguin causa de la concessió o del 
compliment de la subvenció. 

Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de subvencions o ajudes per la mateixa finalitat no 
previstes en el moment de sol·licitar la subvenció. 
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Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui dur a terme tant el Consell de 
Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en el seu cas la Sindicatura de Comptes. 

El Consell podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmica com  tècnicament, el programa objecte de la 
subvenció. 

Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de Mallorca, a Mallorca o qualsevol territori 
de parla catalana, es farà ús, com a mínim, de la llengua catalana. En cas d’utilitzar-se diverses llengües, la 
catalana tindrà el tractament de preferència. 

D’acord amb l’establert a l’article 14.1 e) i  34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, el beneficiari de la subvenció haurà d’acreditar estar al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca, tant en dos moments: abans de dictar-
se la proposta de resolució de concessió i en el moment de pagament de la subvenció. 

Es farà constar el patrocini del Consell de Mallorca en les activitats conveniades en els següents termes: 

A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es convidarà als representants del Consell de 
Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que especifica l’apartat g), havent, també, 
d’incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames del Consell de 
Mallorca i els d’aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni d’esponsorització i 
col·laboració en el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar". 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció en cas d’alteració de les 
condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no figurin a la sol·licitud, quan l’activitat u objecte 
determinat de la subvenció es vegi modificat per causes imprevistes o sigui d’impossible compliment, l’òrgan 
competent del Consell de Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a la nova activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment aquesta subvenció, en cas 
d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les obligacions previstes en aquest conveni, així com 
exigir el reintegrament de la subvenció en cas d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats rebudes i dels interessos de 
demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació del corresponent procediment previst a les lleis, que en 
tot cas serà contradictori i garantit sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de fets que poguessin ser constitutius 
d’infracció administrativa, aquesta es posarà en coneixement de l’òrgan competent per a la iniciació del 
corresponent procediment sancionador. 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de signatura, fins dia 30 d’octubre 
2012. 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà rescindir-se per qualsevol de les 
parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà comunicada a l’altra amb una antelació mínima de quinze 
dies, o per alguna de les següents causes: 

El mutu acord de les parts, que s’haurà de formalitzar per escrit. 

L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts signants del conveni. 
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La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del conveni. 

13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar 

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar l’Acord de Funcionament del 
programa l’Esport per a l’Edat Escolar signat pel president de la Federació Balear de Badminton i el Director 
Insular d’Esports.  

14.- Ús d’instal·lacions esportives del Consell de Mallorca  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de les instal·lacions esportives de Sant 
Ferran previ acord entre ambdues parts. 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i tribunals de Palma de Mallorca. 

I, en prova de conformitat, signen totes i cadascuna de les pàgines d’aquest document, en dos originals i a un sol 
efecte, en la ciutat i en la data indicats a dalt. 

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

PUNT 6. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LA 
FEDERACIÓ BALEAR D’ESCACS ALS EFECTES DEL DESENVOLUPAMENT 
DEL PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR ” I D’APROVACIÓ 
DEL TEXT DEL CONVENI REGULADOR. 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esport: 

ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ BALEAR D’ESCACS, davant la 
Direcció Insular d’Esports.  

Atesos els informes justificatius de la conveniència de la concessió de la subvenció, emesos per la Cap de 
Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del secretari tècnic de la vicepresidència de Cultura, Patrimoni i 
Esports. 

Atès l'informe jurídic de 6 de març de 2012. 

Atès que la Intervenció General del Consell de Mallorca ha informat l’existència de crèdit a càrrec de la partida 
pressupostària 20 34101 48915 amb la reserva de crèdit  220120000279, per l’import de 8.000€. 

Atès que la Intervenció General del Consell de Mallorca ha emès, en data 19 d’abril de 2012, informe de 
conformitat.  

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el punt 3 de 
l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 
d’octubre, de Consells Insulars, correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència per a concedir aquesta 
subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 8.000 €,  a favor de la FEDERACIÓ 
BALEAR D’ESCACS amb NIF- G07191604. 
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Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 3.200 €, amb càrrec a la partida 
pressupostària  20 34101 48915 del pressupost de despeses del Consell de Mallorca de l’exercici 2012, a favor 
de la FEDERACIÓ BALEAR D’ESCACS, amb NIF- G07191604. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà l’atorgament de l’esmentada 
subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció General. 

Conveni entre el Consell de Mallorca i la FEDERACIÓ BALEAR D’ESCACS, per al desenvolupament del 
programa “l’Esport per a l’Edat Escolar”, pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2011 i el 30 d’octubre de 
2012. 

 Palma, xx xxxxx  de 2012 

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca, 
amb NIF S0711002F i amb domicili al carrer Palau Reial 1, 07001 de Palma. 

I d’altra el Sr. Carles Vich Ramírez amb NIF 43104679B, com a President de la FEDERACIÓ BALEAR 
D’ESCACS , (CIF G07191604) avinguda Uruguai s/n Pavelló Palma Arena, 07010, Palma. 

ACTUEN 

El primer, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

El segon, en la condició de President/a de la FEDERACIÓ BALEAR D’ESCACS, en nom i representació 
d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest acte. 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria d’esports per la Llei 6/1994, de 
dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels consells insulars en matèria de patrimoni històric, de 
promoció sociocultural, d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca desenvolupa el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar”, nivell bàsic per a 
la promoció de la pràctica de l’exercici físic per part de la població, l’objectiu del qual és promoure la pràctica 
d’activitats físiques i esportives de nivell tècnic alt amb caràcter competitiu, fora de l’horari lectiu, a més 
d’aconseguir el desenvolupament integral del nin/a mitjançant la realització d’aquestes activitats, adaptades al 
seu nivell i edat. 

Tercer.- Que la FEDERACIÓ BALEAR D’ESCACS, en endavant, la Federació, és una entitat privada sense 
ànim de lucre, l’objecte de la qual és, d’acord amb els seus estatuts, el foment i la pràctica física i esportiva 
d’àmbit federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie d’activitats esportives adreçades a nins i 
nines en edat escolar de caràcter no obligatori, i ha demanat una subvenció al Consell de Mallorca per dur a 
terme aquestes activitats. 

I, per tal d’optimitzar els seus recursos, acorden formalitzar el present CONVENI conforme a les següents 
clàusules: 

CLÀUSULES 

1. Objecte 
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L’objecte d’aquest conveni és desenvolupar “L’Esport per a l’Edat Escolar”, dins l’àmbit territorial de l’illa de 
Mallorca, d’acord amb el projecte d’activitats i els pressupostos que ha elaborat la Federació i que acompanya a 
la sol·licitud de subvenció.  

La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012 de la FEDERACIÓ 
BALEAR D’ESCACS del programa “L’Esport per a l’Edat Escolar”, és la següent:  

Tipus d’esdeveniment Data inici Data final 

Campionat de Mallorca Juvenil 18/11/2011 22/12/2011 

Campionat Mallorca Femeni 18/11/2011 22/12/2011 

Mestre Escolar sub-16 18/11/2011 22/12/2011 

Mestre Escolar sub-12 18/11/2011 22/12/2011 

Campionat de Mallorca Individual  05/11/2011 17/12/2011 

Campionat de Mallorca per Equips 28/01/2012 31/03/2012 

Blitz Dia de les Illes Balears 02/03/2012 02/03/2012 

Fase Insular Campionat de Mallorca 
Escolar 

10/02/2012 30/03/2012 

Trofeu Consell de Mallorca 28/09/2012 28/10/2012 

Copa Mallorca per Equips 15/09/2012 15/09/2012 

Campionat per Equips Escolar Artur 
Pomar 

Per 
determinar 

Per 
determinar 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 8.000 € amb càrrec a la l’aplicació pressupostària 20 34101 
48915 del vigent pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a les activitats objecte del present conveni, 
realitzades per la Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012. 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de l'esport per a l'edat escolar a 
Mallorca, en els termes següents: 

L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar.  

Les activitats d'aquestes edats tindran, a tots els efectes, consideració d'esport en edat escolar. 

2.2- DRETS D'INSCRIPCIO: Els drets d'inscripció es podran aplicar a fons perdut fins a un màxim de 15 euros per 
llicència, i 60 euros per entitat esportiva d’acord amb les previsions de la Convocatòria Anual del Programa de 
l’ Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca.  

Els drets d'inscripció s'abonaran a la Federació o a la seva delegació insular a Mallorca. 

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció al Consell de Mallorca. 

2.3.- VALIDESA ESPORTIVA DE L'ACTIVITAT: L'activitat, que serà l'única convocada per a aquestes categories a 
l'àmbit de Mallorca, tindrà doble validesa com a campionat unificat (federatiu/escolar). Aquesta doble validesa 
es reflectirà en qualsevol informació i convocatòria al respecte, havent de figurar a la documentació les 
inscripcions següents: 
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El Consell de Mallorca       La  Federació Balear d’Escacs 

Esport Escolar                                              Comitè Tècnic Insular de Mallorca 

2.4.- DOCUMENTACIÓ PER A L’AFILIACIÓ I INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR: 
s’emprarà l’establerta a l’Acord de Funcionament de l’Esport per a l’Edat Escolar. 

2.5.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i d’establir setmanalment les 
classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta informació així com de presentar-la si es requereix a 
la Secció d’Esport Federat. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la secció d’Esport Federat dels 
acords presos pel comitè de competició i l’assemblea general sempre que afectin l’acord de funcionament del 
programa de l’Esport per a l’Edat Escolar.  

2.6.- La Federació es compromet a respectar i complir l’acord de Funcionament del programa “ L’Esport per a 
l’Edat Escolar”, a més a més de totes les consideracions que la vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports 
del Consell de Mallorca faci al respecte. 

2.7.-Qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d'altres estarà presidit pels representants del 
Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la clàusula anterior havent, 
d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames actualitzats del 
Consell de Mallorca i els d'aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni 
d'esponsorització i col·laboració en el programa de "L'Esport per a l'Edat Escolar". 

2.8.- El Consell de Mallorca podrà convocar, amb caràcter de promoció i com a jocs esportius les activitats que 
consideri oportunes i gaudirà de la col·laboració de la Federació. 

2.9.- Totes les activitats que corresponguin a l’Esport per a l’Edat Escolar o a les categories que incloguin, així 
com totes les convocatòries d’activitats que li siguin d’aplicació, es regiran pel disposat en aquest conveni i, 
estaran subjectes, a les decisions de la Federació i del Consell de Mallorca. 

3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, dotarà a la Federació, amb la quantitat de 8.000€, destinats al pagament de les 
despeses que generi el desenvolupament de les activitats, que corresponen als esdeveniments que a continuació 
es detallen, corresponents al període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012:  9.699,85 € 

Subvenció Consell de Mallorca:      8.000 € 

% subvencionat del projecte:         82,4755022% 

Activitat Nº Arbitratge 
Organització 
i Gestió 

Material Cost Jornada Total 

Mallorca Juvenil 5 70,81 € 49,98 € 0,00 € 120,79 € 603,95 € 

Mallorca Femeni 5 34,00 € 24,00 € 0,00 € 58,00 € 290,00 € 

Mestre Escolar Sub-16 5 150,00 € 60,00 € 96,15 € 306,15 € 1.530,75 € 

Mestre Escolar Sub-12 5 150,00 € 60,00 € 96,15 € 306,15 € 1.530,75 € 

Mallorca Individual 8 30,00€ 12,00 € 0,00 € 42,00 € 336,00 € 

Mallorca per Equips 9 17,00€ 12,00 € 0,00 € 29,00 € 261,00 € 
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Insular Mallorca Escolar 8 185,00€ 60,00 € 96,15 € 341,15 € 2.729,20 € 

Blitz Dia de les I. 
Balears 

1 185,00€ 60,00 € 96,15 € 341,15 € 341,15 € 

Trofeu Consell de 
Mallorca 

5 120,00€ 60,00 € 96,15 € 276,15 € 1.380,75 € 

Copa Mallorca per 
Equips 

2 30,00 € 12,00 € 0,00 € 42,00 € 84,00 € 

Equips Escolar A.Pomar 2 150,00 € 60,00 € 96,15 € 306,15 € 612,30 € 

TOTAL DESPESES 9.699,85 € 

 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 8.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20 34101 
48915 (document RC 220120000279) del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2012. 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb motiu del 
desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de: 

Arbitratges (àrbitres principals, arbitres auxiliars i adjunts)  

A les despeses d’organització i gestió s’han inclòs les despeses generades per els pagaments a la gent 
encarregada de coordinar i gestionar el personal, material de joc juntament amb les infrastructures necessàries. 

Material de competició (rellotges de competició, taulers i peces de joc) 

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les activitats esmentades, serà a càrrec 
de la Federació, que assumirà totes les obligacions socials, laborals i tributàries que derivin d'aquestes 
prestacions i que, en cap cas, suposarà una relació laboral o professional amb el Consell de Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les activitats relacionades en aquest 
conveni. 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la Federació facilitarà la documentació 
que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla de personal, en general o per centres de treball. En tot cas, el 
Consell de Mallorca podrà sol·licitar que s'adjunti fotocòpia de l'imprès corresponent a l'últim ingrés 
reglamentari a la seguretat social i/o, en o cas, el document acreditatiu del pagament de l'última quota meritada 
en el règim de l'assegurança autònoma. Igualment i en les mateixes condicions facilitarà la documentació que 
acrediti haver efectuat les corresponents retencions i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de les persones 
físiques dels treballadors que l'empresa hagi assignat a la prestació del servei. 

4.- Gestió de la subvenció 

4.1.- La Federació podrà subcontractar amb tercers l’execució parcial de l’activitat que constitueix l’objecte de 
la present subvenció. Queda fora d’aquest concepte la contractació de les despeses en què hagi d’incórrer la 
Federació. La part de l’activitat subvencionada que el beneficiari subcontracti amb tercers no pot excedir del 75 
per cent de l’import de l’activitat subvencionada. 

En cap cas es poden subcontractar activitats que, tot i augmentar el cost de l’activitat subvencionada, no aportin 
valor afegit al contingut de la mateixa activitat. 

Quan l’activitat concertada amb tercers excedeixi el 20 per cent de l’import de la subvenció i l’import sigui 
superior a 60.000 euros, la subcontractació està sotmesa al compliment dels requisits següents: 
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a) Que el contracte se subscrigui per escrit. 

b) Que la formalització d’aquest l’autoritzi prèviament el Consell de Mallorca. 

4.2.- No es pot fraccionar un contracte per tal de disminuir-ne la quantia i eludir el compliment dels requisits 
exigits a l’apartat anterior. 

4.3.- Els contractistes estan obligats només davant el beneficiari, que assumeix la responsabilitat total de 
l’execució de l’activitat subvencionada davant l’Administració. 

4.4.- La Federació serà la responsable que en l’execució de l’activitat subvencionada concertada amb tercers es 
respectin els límits que estableixi la normativa reguladora de la subvenció quant a la naturalesa i la quantia de 
despeses subvencionables, i els contractistes estan subjectes al deure de col·laboració que preveu l’article 46 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions per permetre l’adequada verificació del 
compliment dels límits esmentats. 

4.5.- La Federació no pot concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb:  

a) Persones o entitats incurses en alguna de les prohibicions de l’article 13 de la Llei abans esmentada. 

b) Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de 
contractació. 

c) Intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com un percentatge de cost total de 
l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb referència al valor de mercat del treball efectuat o els 
serveis prestats. 

d) Persones o entitats vinculades amb el beneficiari, llevat que hi concorrin les circumstàncies següents: 

1- Que la contractació s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat. 

2- Que s’obtingui l’autorització prèvia del Consell de Mallorca. 

e) Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no hagin 
obtingut subvenció perquè no compleixin els requisits o no assoleixin la valoració suficient. 

5.- Despeses subvencionables 

5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, aquelles que de manera 
indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i s’efectuïn durant el període comprés entre 
el dia 31 d’octubre de 2011 i el 30 d’octubre de 2012. 

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor de mercat. 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la naturalesa del projecte esportiu 
subvencionat, sense la necessitat que s’hagin abonat o no encara les factures o altres documents que les 
acreditin. 

5.3.- Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties que estableix el Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, mitjançant el qual s’aprova el text refós de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic per al contracte menor, el beneficiari ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de 
diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a l’obra, la prestació del servei o el 
lliurament del bé, llevat que, per les característiques especials, no hi hagi en el mercat un nombre suficient 
d’entitats que els realitzin, els prestin o els subministrin, o llevat que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la 
subvenció. 

L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han aportat a la justificació, o, si escau, a la sol·licitud de 
subvenció, s’ha de fer de conformitat amb criteris d’eficiència i economia, i s’ha de justificar expressament en 
una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 
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5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, les despeses notarials i registrals, i 
les despeses pericials per a la realització del projecte subvencionat i les d’administració específiques són 
subvencionables si estan directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a 
l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

c) Les despeses de procediments judicials. 

d) Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els abona de manera efectiva. 

En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles de 
recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda. 

6.- Justificació de la subvenció 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat mòdul comptable serà 
l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb motiu del 
desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

Arbitratges 

Organització i gestió 

Material 

 6.2 - La realització d’activitats es justificarà mitjançant una certificació federativa dels esdeveniments realitzats 
en la qual es detallaran els tècnics, els col·laboradors, la data i el lloc de celebració, dels esdeveniments. 

6.3 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb fons propis o altres subvencions o 
recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació l’import, la procedència  i l’aplicació d’aquest fons a les activitats 
subvencionades. 

6.4 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació amb la presentació prèvia dels 
justificants d'haver realitzat l’activitat subvencionada. 

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà proporcionalment la subvenció 
concedida. 

6.5- La federació haurà de realitzar la justificació de despeses d’una sola vegada (total).  

La documentació justificativa de la totalitat del projecte d’actuació que va servir de base a la concessió de la 
subvenció, s’haurà d’aportar com a màxim el dia 30 d’octubre de 2012.  

6.6.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i administrativa, sent la  dipositaria i 
responsable de custodia de tots els justificants de pagament i altra documentació, degudament tramesa. Segons 
la legislació vigent, aquesta documentació estarà a disposició del requeriment del Consell de Mallorca.  

7. Documentació que s’haurà de presentar per la Justificació de la Subvenció 
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Al termini de l’activitat, la Federació haurà de presentar davant la Direcció Insular d’Esports la següent 
documentació: 

Una MEMÒRIA JUSTIFICATIVA del compliment de les condicions imposades a la concessió de la subvenció, 
amb indicació dels esdeveniments realitzats especificant el nom de l’esdeveniment, data, hora, lloc i nombre de 
participants.  

El president/la presidenta de la Federació aportarà un CERTIFICAT on s’indiqui que l’activitat subvencionada 
s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació establerta, sense que s’ha produït cap tipus 
d’incidència. En el mateix s’acreditarà que la documentació justificativa compleix tots els requisits prevists a la 
legislació vigent i es troba a disposició del Consell de Mallorca. En el supòsit que s’hagi produït algun tipus 
d’incidència, es farà contar en l’esmentat certificat indicant-hi els motius pels quals l’activitat no s’ha pogut 
realitzar i desenvolupar d’acord a l’activitat inicialment prevista.  

Una MEMÒRIA ECONÒMICA justificativa que haurà de contenir els punts següents:  

Declaració de la Federació sobre  els esdeveniments realitzats.  

Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació de 
l’import i la seva procedència. 

Certificat d’ingressos i despeses per part del president/a a la justificació presentada. 

Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats quantificades a la memòria d’actuació i els 
mòduls previstos en aquest conveni. 

8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2012 (inclòs) es presentarà una MEMÒRIA TÈCNICO ESPORTIVA, 
d’acord al guió facilitat per la Direcció Insular d’Esports, on s’explicaran les actuacions realitzades, per 
categoria i sexe, data de realització i nombre de participants. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest conveni, sinó només de facilitar 
informació a la Direcció Insular d’Esports per tal d’analitzar la realitat esportiva de l’esport base de Mallorca.  

9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants corresponents a la despeses 
generades per l’activitat en el període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012. 

9.2.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de la realització de l’activitat o 
despesa per a la qual ha estat concedida.  

9.3.- D’acord amb el previst en la base 23.2 de les bases d’execució del Pressupost General del Consell de 
Mallorca per l’any 2012, amb caràcter excepcional la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública podrà 
concedir bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides sense l’obligació de concedir 
aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu de les circumstàncies que aconsellin l’adopció 
d’aquesta mesura, sempre i quan els beneficiaris de les subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o 
Ajuntaments. 

10.- Obligacions de la Federació 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les següents obligacions: 

Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions establertes. 

Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que siguin causa de la concessió o del 
compliment de la subvenció. 
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Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de subvencions o ajudes per la mateixa finalitat no 
previstes en el moment de sol·licitar la subvenció. 

Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui dur a terme tant el Consell de 
Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en el seu cas la Sindicatura de Comptes. 

El Consell podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmica com  tècnicament, el programa objecte de la 
subvenció. 

Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de Mallorca, a Mallorca o qualsevol territori 
de parla catalana, es farà ús, com a mínim, de la llengua catalana. En cas d’utilitzar-se diverses llengües, la 
catalana tindrà el tractament de preferència. 

D’acord amb l’establert a l’article 14.1 e) i  34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, el beneficiari de la subvenció haurà d’acreditar estar al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca, tant en dos moments: abans de dictar-
se la proposta de resolució de concessió i en el moment de pagament de la subvenció. 

Es farà constar el patrocini del Consell de Mallorca en les activitats conveniades en els següents termes: 

A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es convidarà als representants del Consell de 
Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que especifica l’apartat g), havent, també, 
d’incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames del Consell de 
Mallorca i els d’aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni d’esponsorització i 
col·laboració en el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar". 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció en cas d’alteració de les 
condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no figurin a la sol·licitud, quan l’activitat u objecte 
determinat de la subvenció es vegi modificat per causes imprevistes o sigui d’impossible compliment, l’òrgan 
competent del Consell de Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a la nova activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment aquesta subvenció, en cas 
d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les obligacions previstes en aquest conveni, així com 
exigir el reintegrament de la subvenció en cas d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats rebudes i dels interessos de 
demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació del corresponent procediment previst a les lleis, que en 
tot cas serà contradictori i garantit sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de fets que poguessin ser constitutius 
d’infracció administrativa, aquesta es posarà en coneixement de l’òrgan competent per a la iniciació del 
corresponent procediment sancionador. 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de signatura, fins dia 30 d’octubre 
2012. 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà rescindir-se per qualsevol de les 
parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà comunicada a l’altra amb una antelació mínima de quinze 
dies, o per alguna de les següents causes: 

El mutu acord de les parts, que s’haurà de formalitzar per escrit. 
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L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts signants del conveni. 

La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del conveni. 

13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar 

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar l’Acord de Funcionament del 
programa l’Esport per a l’Edat Escolar signat pel president de la Federació Balear d’Escacs i el Director Insular 
d’Esports.  

14.- Ús d’instal·lacions esportives del Consell de Mallorca  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de les instal·lacions esportives de Sant 
Ferran previ acord entre ambdues parts. 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i tribunals de Palma de Mallorca. 

I, en prova de conformitat, signen totes i cadascuna de les pàgines d’aquest document, en dos originals i a un sol 
efecte, en la ciutat i en la data indicats a dalt. 

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

PUNT 7. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LA 
FEDERACIÓ BALEAR DE KARATE ALS EFECTES DEL DESENVOLUPAMENT 
DEL PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR ” I D’APROVACIÓ 
DEL TEXT DEL CONVENI REGULADOR. 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esport: 

ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ BALEAR DE KARATE, davant la 
Direcció Insular d’Esports.  

Atesos els informes justificatius de la conveniència de la concessió de la subvenció, emesos per la Cap de 
Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del secretari tècnic de la vicepresidència de Cultura, Patrimoni i 
Esports. 

Atès l'informe jurídic de 19 de març de 2012. 

Atès que la Intervenció General del Consell de Mallorca ha informat l’existència de crèdit a càrrec de la partida 
pressupostària 20 34101 48921 amb la reserva de crèdit  220120000290, per l’import de 14.000€. 

Atès que la Intervenció General del Consell de Mallorca ha emès, en data 19 d’abril de 2012, informe de 
conformitat.  

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el punt 3 de 
l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 
d’octubre, de Consells Insulars, correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència per a concedir aquesta 
subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 14.000 €,  a favor de la FEDERACIÓ 
BALEAR DE KARATE amb NIF- G07257223. 
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Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 14.000 €, amb càrrec a la partida 
pressupostària  20 34101 48921 del pressupost de despeses del Consell de Mallorca de l’exercici 2012, a favor 
de la FEDERACIÓ BALEAR DE KARATE, amb NIF- G07257223. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà l’atorgament de l’esmentada 
subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció General. 

Conveni entre el Consell de Mallorca i la FEDERACIÓ BALEAR DE KARATE , per al desenvolupament del 
programa “l’Esport per a l’Edat Escolar”, pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2011 i el 30 d’octubre de 
2012. 

 Palma, xx xxxxx  de 2012 

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca, 
amb NIF S0711002F i amb domicili al carrer Palau Reial 1, 07001 de Palma. 

I d’altra el Sr. Jose Luís Solano Sastre, amb Nif: 41401271Y, com a President de la FEDERACIÓ BALEAR 
DE KARATE (CIF G07257223), carrer Uruguai s/n (Palma Arena). 

ACTUEN 

El primer, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

El segon, en la condició de President/a de la FEDERACIÓ BALEAR DE KARATE , en nom i representació 
d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest acte. 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria d’esports per la Llei 6/1994, de 
dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels consells insulars en matèria de patrimoni històric, de 
promoció sociocultural, d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca desenvolupa el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar”, nivell bàsic per a 
la promoció de la pràctica de l’exercici físic per part de la població, l’objectiu del qual és promoure la pràctica 
d’activitats físiques i esportives de nivell tècnic alt amb caràcter competitiu, fora de l’horari lectiu, a més 
d’aconseguir el desenvolupament integral del nin/a mitjançant la realització d’aquestes activitats, adaptades al 
seu nivell i edat. 

Tercer.- Que la FEDERACIÓ BALEAR DE KARATE, en endavant, la Federació, és una entitat privada sense 
ànim de lucre, l’objecte de la qual és, d’acord amb els seus estatuts, el foment i la pràctica física i esportiva 
d’àmbit federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie d’activitats esportives adreçades a nins i 
nines en edat escolar de caràcter no obligatori, i ha demanat una subvenció al Consell de Mallorca per dur a 
terme aquestes activitats. 

I, per tal d’optimitzar els seus recursos, acorden formalitzar el present CONVENI conforme a les següents 
clàusules: 

CLÀUSULES 

1. Objecte 
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L’objecte d’aquest conveni és desenvolupar “L’Esport per a l’Edat Escolar”, dins l’àmbit territorial de l’illa de 
Mallorca, d’acord amb el projecte d’activitats i els pressupostos que ha elaborat la Federació i que acompanya a 
la sol·licitud de subvenció.  

La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012 de la FEDERACIÓ 
BALEAR DE KARATE del programa “L’Esport per a l’Edat Escolar”, és la següent:  

Tipus d’esdeveniment Data inici Data final 

XVII i XVIII  Liga Consell Insular 
Kata i Kumite 

31/10/2011 30/10/2012 

Campionat Mallorca Kata i Kumite 28/01/2012 28/01/2012 

Encontre de Promoció 18/01/2012 04/02/2012 

XVII i XVIII Open Consell Insular 
Kata i Kumite 

31/10/2011 30/10/2012 

Curs reciclatge arbitratge  22/09/2012 23/09/2012 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 14.000 € amb càrrec a la l’aplicació pressupostària 20 34101 
48921 del vigent pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a les activitats objecte del present conveni, 
realitzades per la Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012. 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de l'esport per a l'edat escolar a 
Mallorca, en els termes següents: 

L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar.  

Les activitats d'aquestes edats tindran, a tots els efectes, consideració d'esport en edat escolar. 

2.2- DRETS D'INSCRIPCIO: Els drets d'inscripció es podran aplicar a fons perdut fins a un màxim de 28 euros per 
llicència, i 233 euros per entitat esportiva d’acord amb les previsions de la Convocatòria Anual del Programa de 
l’ Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca.  

Els drets d'inscripció s'abonaran a la Federació o a la seva delegació insular a Mallorca. 

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció al Consell de Mallorca. 

2.3.- VALIDESA ESPORTIVA DE L'ACTIVITAT: L'activitat, que serà l'única convocada per a aquestes categories a 
l'àmbit de Mallorca, tindrà doble validesa com a campionat unificat (federatiu/escolar). Aquesta doble validesa 
es reflectirà en qualsevol informació i convocatòria al respecte, havent de figurar a la documentació les 
inscripcions següents: 

El Consell de Mallorca       La  Federació Balear de Karate 

Esport Escolar                                        Comitè Tècnic Insular de Mallorca 

2.4.- DOCUMENTACIÓ PER A L’AFILIACIÓ I INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR: 
s’emprarà l’establerta a l’Acord de Funcionament de l’Esport per a l’Edat Escolar. 

2.5.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i d’establir setmanalment les 
classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta informació així com de presentar-la si es requereix a 
la Secció d’Esport Federat. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la secció d’Esport Federat dels 
acords presos pel comitè de competició i l’assemblea general sempre que afectin l’acord de funcionament del 
programa de l’Esport per a l’Edat Escolar.  
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2.6.- La Federació es compromet a respectar i complir l’acord de Funcionament del programa “ L’Esport per a 
l’Edat Escolar”, a més a més de totes les consideracions que la vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports 
del Consell de Mallorca faci al respecte. 

2.7.-Qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d'altres estarà presidit pels representants del 
Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la clàusula anterior havent, 
d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames actualitzats del 
Consell de Mallorca i els d'aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni 
d'esponsorització i col·laboració en el programa de "L'Esport per a l'Edat Escolar". 

2.8.- El Consell de Mallorca podrà convocar, amb caràcter de promoció i com a jocs esportius les activitats que 
consideri oportunes i gaudirà de la col·laboració de la Federació. 

2.9.- Totes les activitats que corresponguin a l’Esport per a l’Edat Escolar o a les categories que incloguin, així 
com totes les convocatòries d’activitats que li siguin d’aplicació, es regiran pel disposat en aquest conveni i, 
estaran subjectes, a les decisions de la Federació i del Consell de Mallorca. 

3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, dotarà a la Federació, amb la quantitat de 14.000 €, destinats al pagament de les 
despeses que generi el desenvolupament de les activitats, que corresponen als esdeveniments que a continuació 
es detallen, corresponents al període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012:  20.655 € 

Subvenció Consell de Mallorca:      14.000 € 

% subvencionat del projecte:         67,7801985% 

Activitat Nº 
Arbitratg
e 

Organització Formació 
Cost 
Esdeveniment 

Total 

XVII i XVIII Liga  C. 
Insular Kata i Kumite 

10 600,00 € 355,00 € 0,00 € 955,00 € 9.550,00 € 

Campionat de 
Mallorca Kata i 
Kumite 

1 600,00 € 355,00 € 0,00 € 955,00 € 955,00 € 

XVII i XVIII Open C. 
Insular Kata i Kumite 

8 600,00 € 355,00 € 0,00 € 955,00 € 7.640,00 € 

Encontre Promoció 2 600,00 € 355,00 € 0,00 € 955,00 € 1.910,00€ 

Curs Reciclatge 
Arbitratge 

1 0,00 € 0,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00 € 

Total 
20.655,00 
€ 

 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 14.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20 34101 
48921 (document RC 220120000290) del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2012. 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  
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A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb motiu del 
desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de: 

Arbitratge (àrbitres internacionals, nacionals, regionals)   

Organització i gestió: despeses de col·locació, muntatge i desmuntatge de tatami; direcció tècnica; material 
d’oficina (fotocòpies). 

A les despeses de formació reciclatge arbitratge s’han inclòs les despeses de les instal·lacions i honoraris 
professors. 

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les activitats esmentades, serà a càrrec 
de la Federació, que assumirà totes les obligacions socials, laborals i tributàries que derivin d'aquestes 
prestacions i que, en cap cas, suposarà una relació laboral o professional amb el Consell de Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les activitats relacionades en aquest 
conveni. 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la Federació facilitarà la documentació 
que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla de personal, en general o per centres de treball. En tot cas, el 
Consell de Mallorca podrà sol·licitar que s'adjunti fotocòpia de l'imprès corresponent a l'últim ingrés 
reglamentari a la seguretat social i/o, en o cas, el document acreditatiu del pagament de l'última quota meritada 
en el règim de l'assegurança autònoma. Igualment i en les mateixes condicions facilitarà la documentació que 
acrediti haver efectuat les corresponents retencions i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de les persones 
físiques dels treballadors que l'empresa hagi assignat a la prestació del servei. 

4.- Gestió de la subvenció 

4.1.- La Federació podrà subcontractar amb tercers l’execució parcial de l’activitat que constitueix l’objecte de 
la present subvenció. Queda fora d’aquest concepte la contractació de les despeses en què hagi d’incórrer la 
Federació. La part de l’activitat subvencionada que el beneficiari subcontracti amb tercers no pot excedir del 75 
per cent de l’import de l’activitat subvencionada. 

En cap cas es poden subcontractar activitats que, tot i augmentar el cost de l’activitat subvencionada, no aportin 
valor afegit al contingut de la mateixa activitat. 

Quan l’activitat concertada amb tercers excedeixi el 20 per cent de l’import de la subvenció i l’import sigui 
superior a 60.000 euros, la subcontractació està sotmesa al compliment dels requisits següents: 

a) Que el contracte se subscrigui per escrit. 

b) Que la formalització d’aquest l’autoritzi prèviament el Consell de Mallorca. 

4.2.- No es pot fraccionar un contracte per tal de disminuir-ne la quantia i eludir el compliment dels requisits 
exigits a l’apartat anterior. 

4.3.- Els contractistes estan obligats només davant el beneficiari, que assumeix la responsabilitat total de 
l’execució de l’activitat subvencionada davant l’Administració. 

4.4.- La Federació serà la responsable que en l’execució de l’activitat subvencionada concertada amb tercers es 
respectin els límits que estableixi la normativa reguladora de la subvenció quant a la naturalesa i la quantia de 
despeses subvencionables, i els contractistes estan subjectes al deure de col·laboració que preveu l’article 46 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions per permetre l’adequada verificació del 
compliment dels límits esmentats. 

4.5.- La Federació no pot concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb:  

a) Persones o entitats incurses en alguna de les prohibicions de l’article 13 de la Llei abans esmentada. 



 35

b) Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de 
contractació. 

c) Intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com un percentatge de cost total de 
l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb referència al valor de mercat del treball efectuat o els 
serveis prestats. 

d) Persones o entitats vinculades amb el beneficiari, llevat que hi concorrin les circumstàncies següents: 

1- Que la contractació s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat. 

2- Que s’obtingui l’autorització prèvia del Consell de Mallorca. 

e) Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no hagin 
obtingut subvenció perquè no compleixin els requisits o no assoleixin la valoració suficient. 

5.- Despeses subvencionables 

5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, aquelles que de manera 
indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i s’efectuïn durant el període comprés entre 
el dia 31 d’octubre de 2011 i el 30 d’octubre de 2012. 

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor de mercat. 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la naturalesa del projecte esportiu 
subvencionat, sense la necessitat que s’hagin abonat o no encara les factures o altres documents que les 
acreditin. 

5.3.- Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties que estableix el Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, mitjançant el qual s’aprova el text refós de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic per al contracte menor, el beneficiari ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de 
diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a l’obra, la prestació del servei o el 
lliurament del bé, llevat que, per les característiques especials, no hi hagi en el mercat un nombre suficient 
d’entitats que els realitzin, els prestin o els subministrin, o llevat que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la 
subvenció. 

L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han aportat a la justificació, o, si escau, a la sol·licitud de 
subvenció, s’ha de fer de conformitat amb criteris d’eficiència i economia, i s’ha de justificar expressament en 
una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, les despeses notarials i registrals, i 
les despeses pericials per a la realització del projecte subvencionat i les d’administració específiques són 
subvencionables si estan directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a 
l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

c) Les despeses de procediments judicials. 

d) Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els abona de manera efectiva. 

En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles de 
recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda. 
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6.- Justificació de la subvenció 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat mòdul comptable serà 
l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb motiu del 
desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

Arbitratges 

Organització i gestió 

Formació 

 6.2 - La realització d’activitats es justificarà mitjançant una certificació federativa dels esdeveniments realitzats 
en la qual es detallaran els tècnics, els col·laboradors, la data i el lloc de celebració, dels esdeveniments. 

6.3 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb fons propis o altres subvencions o 
recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació l’import, la procedència  i l’aplicació d’aquest fons a les activitats 
subvencionades. 

6.4 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació amb la presentació prèvia dels 
justificants d'haver realitzat l’activitat subvencionada. 

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà proporcionalment la subvenció 
concedida. 

6.5- La federació haurà de realitzar la justificació de despeses d’una sola vegada (total).  

La documentació justificativa de la totalitat del projecte d’actuació que va servir de base a la concessió de la 
subvenció, s’haurà d’aportar com a màxim el dia 30 d’octubre de 2012.  

6.6.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i administrativa, sent la  dipositaria i 
responsable de custodia de tots els justificants de pagament i altra documentació, degudament tramesa. Segons 
la legislació vigent, aquesta documentació estarà a disposició del requeriment del Consell de Mallorca.  

7. Documentació que s’haurà de presentar per la Justificació de la Subvenció 

Al termini de l’activitat, la Federació haurà de presentar davant la Direcció Insular d’Esports la següent 
documentació: 

Una MEMÒRIA JUSTIFICATIVA del compliment de les condicions imposades a la concessió de la subvenció, 
amb indicació dels esdeveniments realitzats especificant el nom de l’esdeveniment, data, hora, lloc i nombre de 
participants.  

El president/la presidenta de la Federació aportarà un CERTIFICAT on s’indiqui que l’activitat subvencionada 
s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació establerta, sense que s’ha produït cap tipus 
d’incidència. En el mateix s’acreditarà que la documentació justificativa compleix tots els requisits prevists a la 
legislació vigent i es troba a disposició del Consell de Mallorca. En el supòsit que s’hagi produït algun tipus 
d’incidència, es farà contar en l’esmentat certificat indicant-hi els motius pels quals l’activitat no s’ha pogut 
realitzar i desenvolupar d’acord a l’activitat inicialment prevista.  

Una MEMÒRIA ECONÒMICA justificativa que haurà de contenir els punts següents:  

Declaració de la Federació sobre  els esdeveniments realitzats.  

Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació de 
l’import i la seva procedència. 
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Certificat d’ingressos i despeses per part del president/a a la justificació presentada. 

Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats quantificades a la memòria d’actuació i els 
mòduls previstos en aquest conveni. 

8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2012 (inclòs) es presentarà una MEMÒRIA TÈCNICO ESPORTIVA, 
d’acord al guió facilitat per la Direcció Insular d’Esports, on s’explicaran les actuacions realitzades, per 
categoria i sexe, data de realització i nombre de participants. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest conveni, sinó només de facilitar 
informació a la Direcció Insular d’Esports per tal d’analitzar la realitat esportiva de l’esport base de Mallorca.  

9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants corresponents a la despeses 
generades per l’activitat en el període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012. 

9.2.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de la realització de l’activitat o 
despesa per a la qual ha estat concedida.  

9.3.- D’acord amb el previst en la base 23.2 de les bases d’execució del Pressupost General del Consell de 
Mallorca per l’any 2012, amb caràcter excepcional la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública podrà 
concedir bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides sense l’obligació de concedir 
aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu de les circumstàncies que aconsellin l’adopció 
d’aquesta mesura, sempre i quan els beneficiaris de les subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o 
Ajuntaments. 

10.- Obligacions de la Federació 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les següents obligacions: 

Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions establertes. 

Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que siguin causa de la concessió o del 
compliment de la subvenció. 

Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de subvencions o ajudes per la mateixa finalitat no 
previstes en el moment de sol·licitar la subvenció. 

Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui dur a terme tant el Consell de 
Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en el seu cas la Sindicatura de Comptes. 

El Consell podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmica com  tècnicament, el programa objecte de la 
subvenció. 

Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de Mallorca, a Mallorca o qualsevol territori 
de parla catalana, es farà ús, com a mínim, de la llengua catalana. En cas d’utilitzar-se diverses llengües, la 
catalana tindrà el tractament de preferència. 

D’acord amb l’establert a l’article 14.1 e) i  34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, el beneficiari de la subvenció haurà d’acreditar estar al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca, tant en dos moments: abans de dictar-
se la proposta de resolució de concessió i en el moment de pagament de la subvenció. 

Es farà constar el patrocini del Consell de Mallorca en les activitats conveniades en els següents termes: 
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A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es convidarà als representants del Consell de 
Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que especifica l’apartat g), havent, també, 
d’incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames del Consell de 
Mallorca i els d’aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni d’esponsorització i 
col·laboració en el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar". 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció en cas d’alteració de les 
condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no figurin a la sol·licitud, quan l’activitat u objecte 
determinat de la subvenció es vegi modificat per causes imprevistes o sigui d’impossible compliment, l’òrgan 
competent del Consell de Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a la nova activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment aquesta subvenció, en cas 
d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les obligacions previstes en aquest conveni, així com 
exigir el reintegrament de la subvenció en cas d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats rebudes i dels interessos de 
demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació del corresponent procediment previst a les lleis, que en 
tot cas serà contradictori i garantit sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de fets que poguessin ser constitutius 
d’infracció administrativa, aquesta es posarà en coneixement de l’òrgan competent per a la iniciació del 
corresponent procediment sancionador. 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de signatura, fins dia 30 d’octubre 
2012. 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà rescindir-se per qualsevol de les 
parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà comunicada a l’altra amb una antelació mínima de quinze 
dies, o per alguna de les següents causes: 

El mutu acord de les parts, que s’haurà de formalitzar per escrit. 

L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts signants del conveni. 

La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del conveni. 

13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar 

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar l’Acord de Funcionament del 
programa l’Esport per a l’Edat Escolar signat pel president de la Federació Balear de Karate i el Director Insular 
d’Esports.  

14.- Ús d’instal·lacions esportives del Consell de Mallorca  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de les instal·lacions esportives de Sant 
Ferran previ acord entre ambdues parts. 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i tribunals de Palma de Mallorca. 

I, en prova de conformitat, signen totes i cadascuna de les pàgines d’aquest document, en dos originals i a un sol 
efecte, en la ciutat i en la data indicats a dalt. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

PUNT 8. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LA 
FEDERACIÓ BALEAR DE TIR OLÍMPIC ALS EFECTES DEL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR 
” I D’APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI REGULADOR. 

ANTECEDENTS: 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esport: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ BALEAR DE TIR OLÍMPIC, 
davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos els informes justificatius de la conveniència de la concessió de la subvenció, emesos per la Cap de 
Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del secretari tècnic de la vicepresidència de Cultura, Patrimoni i 
Esports. 

Atès l'informe jurídic de 29 de febrer de 2012. 

Atès que la Intervenció General del Consell de Mallorca ha informat l’existència de crèdit a càrrec de la partida 
pressupostària 20 34101 48946 amb la reserva de crèdit  220120000302, per l’import de 6.000€. 

Atès que la Intervenció General del Consell de Mallorca ha emès, en data 19 d’abril de 2012, informe de 
conformitat.  

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el punt 3 de 
l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 
d’octubre, de Consells Insulars, correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència per a concedir aquesta 
subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 6.000 €,  a favor de la FEDERACIÓ 
BALEAR DE TIR OLÍMPIC amb NIF- G07416571. 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 6.000 €, amb càrrec a la partida 
pressupostària  20 34101 48946 del pressupost de despeses del Consell de Mallorca de l’exercici 2012, a favor 
de la FEDERACIÓ BALEAR DE TIR OLÍMPIC, amb NIF- G07416571. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà l’atorgament de l’esmentada 
subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció General. 

Conveni entre el Consell de Mallorca i la FEDERACIÓ BALEAR DE TIR OLÍMPIC, per al desenvolupament 
del programa “l’Esport per a l’Edat Escolar”, pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2011 i el 30 
d’octubre de 2012. 

 Palma, xx xxxxx  de 2012 

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca, 
amb NIF S0711002F i amb domicili al carrer Palau Reial 1, 07001 de Palma. 
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I d’altra el Sr. Pedro Bautista Vich amb NIF 41397634A, com a President de la FEDERACIÓ BALEAR DE 
TIR OLÍMPIC, (CIF G07416571) carrer Joaquin Turina 4, 07004 de Palma. 

ACTUEN 

El primer, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

El segon, en la condició de President/a de la FEDERACIÓ BALEAR DE TIR OLÍMPIC, en nom i 
representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest acte. 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria d’esports per la Llei 6/1994, de 
dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels consells insulars en matèria de patrimoni històric, de 
promoció sociocultural, d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca desenvolupa el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar”, nivell bàsic per a 
la promoció de la pràctica de l’exercici físic per part de la població, l’objectiu del qual és promoure la pràctica 
d’activitats físiques i esportives de nivell tècnic alt amb caràcter competitiu, fora de l’horari lectiu, a més 
d’aconseguir el desenvolupament integral del nin/a mitjançant la realització d’aquestes activitats, adaptades al 
seu nivell i edat. 

Tercer.- Que la FEDERACIÓ BALEAR DE TIR OLÍMPIC, en endavant, la Federació, és una entitat privada 
sense ànim de lucre, l’objecte de la qual és, d’acord amb els seus estatuts, el foment i la pràctica física i 
esportiva d’àmbit federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie d’activitats esportives adreçades a nins i 
nines en edat escolar de caràcter no obligatori, i ha demanat una subvenció al Consell de Mallorca per dur a 
terme aquestes activitats. 

I, per tal d’optimitzar els seus recursos, acorden formalitzar el present CONVENI conforme a les següents 
clàusules: 

CLÀUSULES 

1. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és desenvolupar “L’Esport per a l’Edat Escolar”, dins l’àmbit territorial de l’illa de 
Mallorca, d’acord amb el projecte d’activitats i els pressupostos que ha elaborat la Federació i que acompanya a 
la sol·licitud de subvenció.  

La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012 de la FEDERACIÓ 
BALEAR DE TIR OLÍMPIC, del programa “L’Esport per a l’Edat Escolar”, és la següent:  

Activitat Data inici Data final 

1ª Classificatòria 11/02/2012 18/02/2012 

2ª Classificatòria 07/04/2012 14/04/2012 

3ª Classificatòria 02/06/2012 16/06/2012 

III Trofeu Consell de Mallorca 03/03/2012 17/03/2012 

Campionat de Mallorca 01/09/2012 15/09/2012 
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Campionat Autonòmic 06/10/2012 20/10/2012 

Trofeu Federació 05/05/2012 12/05/2012 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 6.000 € amb càrrec a la l’aplicació pressupostària 20 34101 
48946 del vigent pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a les activitats objecte del present conveni, 
realitzades per la Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012. 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de l'esport per a l'edat escolar a 
Mallorca, en els termes següents: 

L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar.  

Les activitats d'aquestes edats tindran, a tots els efectes, consideració d'esport en edat escolar. 

2.2- DRETS D'INSCRIPCIO: Els drets d'inscripció es podran aplicar a fons perdut fins a un màxim de 7 euros per 
llicència, i 60 euros per entitat esportiva d’acord amb les previsions de la Convocatòria Anual del Programa de 
l’ Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca.  

Els drets d'inscripció s'abonaran a la Federació o a la seva delegació insular a Mallorca. 

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció al Consell de Mallorca. 

2.3.- VALIDESA ESPORTIVA DE L'ACTIVITAT: L'activitat, que serà l'única convocada per a aquestes categories a 
l'àmbit de Mallorca, tindrà doble validesa com a campionat unificat (federatiu/escolar). Aquesta doble validesa 
es reflectirà en qualsevol informació i convocatòria al respecte, havent de figurar a la documentació les 
inscripcions següents: 

El Consell de Mallorca       La  Federació Balear de Tir Olímpic 

Esport Escolar                                        Comitè Tècnic Insular de Mallorca 

2.4.- DOCUMENTACIÓ PER A L’AFILIACIÓ I INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR: 
s’emprarà l’establerta a l’Acord de Funcionament de l’Esport per a l’Edat Escolar. 

2.5.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i d’establir setmanalment les 
classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta informació així com de presentar-la si es requereix a 
la Secció d’Esport Federat. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la secció d’Esport Federat dels 
acords presos pel comitè de competició i l’assemblea general sempre que afectin l’acord de funcionament del 
programa de l’Esport per a l’Edat Escolar.  

2.6.- La Federació es compromet a respectar i complir l’acord de Funcionament del programa “ L’Esport per a 
l’Edat Escolar”, a més a més de totes les consideracions que la vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports 
del Consell de Mallorca faci al respecte. 

2.7.-Qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d'altres estarà presidit pels representants del 
Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la clàusula anterior havent, 
d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames actualitzats del 
Consell de Mallorca i els d'aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni 
d'esponsorització i col·laboració en el programa de "L'Esport per a l'Edat Escolar". 

2.8.- El Consell de Mallorca podrà convocar, amb caràcter de promoció i com a jocs esportius les activitats que 
consideri oportunes i gaudirà de la col·laboració de la Federació. 
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2.9.- Totes les activitats que corresponguin a l’Esport per a l’Edat Escolar o a les categories que incloguin, així 
com totes les convocatòries d’activitats que li siguin d’aplicació, es regiran pel disposat en aquest conveni i, 
estaran subjectes, a les decisions de la Federació i del Consell de Mallorca. 

3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, dotarà a la Federació, amb la quantitat de 6.000 €, destinats al pagament de les 
despeses que generi el desenvolupament de les activitats, que corresponen als esdeveniments que a continuació 
es detallen, corresponents al període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012:  7.377,44 € 

Subvenció Consell de Mallorca:      6.000 € 

% subvencionat del projecte:         81,3290247% 

Activitat Nº Transport Arbitratge Gestió Material Cost Esdev. Total 

1ª Classificatòria 4 12,00 € 100,00 € 60,00 € 91,48 € 263,48 € 1.053,92 € 

2ª Classificatòria 4 12,00 € 100,00 € 60,00 € 91,48 € 263,48 € 1.053,92 € 

3ª Classificatòria 4 12,00 € 100,00 € 60,00 € 91,48 € 263,48 € 1.053,92 € 

III Trofeu Consell de 
Mallorca 

4 12,00 € 100,00 € 60,00 € 91,48 € 263,48 € 1.053,92 € 

Campionat de Mallorca 4 12,00 € 100,00 € 60,00 € 91,48 € 263,48 € 1.053,92 € 

Campionat Autonòmic 4 12,00 € 100,00 € 60,00 € 91,48 € 263,48 € 1.053,92 € 

Trofeu Federació 4 12,00 € 100,00 € 60,00 € 91,48 € 263,48 € 1.053,92 € 

  Total  7.377,44 € 

 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 6.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20 34101 
48946 ( document RC 220120000302) del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2012. 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb motiu del 
desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de: 

A les despeses de transport s’inclou el càlcul del quilometratge i benzina per transport als diferents clubs a on es 
realitzen les diferents esdeveniments.  

A les despeses d’ arbitratge s’inclou per esdeveniment de tir olímpic escolar hi participen 1 àrbitre i 1 anotador, 
que cobren 60€ i 40€ respectivament per cada esdeveniment.  

A les despeses d’ organització i gestió s’han inclòs les despeses de motivades per el pagament que es fa a la 
gent encarregada de convocar les activitats, organització, posada i retirada dels blancs durant la competició, 
confecció d’actes, prestar els serveis que necessiten l’àrbitre i l’anotador-cronometrador... 

Les despeses de material s’inclou la compra de material necessari per a la pràctica del Tir Olímpic: blancs, 
equipacions de roba esportiva, etc  
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3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les activitats esmentades, serà a càrrec 
de la Federació, que assumirà totes les obligacions socials, laborals i tributàries que derivin d'aquestes 
prestacions i que, en cap cas, suposarà una relació laboral o professional amb el Consell de Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les activitats relacionades en aquest 
conveni. 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la Federació facilitarà la documentació 
que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla de personal, en general o per centres de treball. En tot cas, el 
Consell de Mallorca podrà sol·licitar que s'adjunti fotocòpia de l'imprès corresponent a l'últim ingrés 
reglamentari a la seguretat social i/o, en o cas, el document acreditatiu del pagament de l'última quota meritada 
en el règim de l'assegurança autònoma. Igualment i en les mateixes condicions facilitarà la documentació que 
acrediti haver efectuat les corresponents retencions i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de les persones 
físiques dels treballadors que l'empresa hagi assignat a la prestació del servei. 

4.- Gestió de la subvenció 

4.1.- La Federació podrà subcontractar amb tercers l’execució parcial de l’activitat que constitueix l’objecte de 
la present subvenció. Queda fora d’aquest concepte la contractació de les despeses en què hagi d’incórrer la 
Federació. La part de l’activitat subvencionada que el beneficiari subcontracti amb tercers no pot excedir del 75 
per cent de l’import de l’activitat subvencionada. 

En cap cas es poden subcontractar activitats que, tot i augmentar el cost de l’activitat subvencionada, no aportin 
valor afegit al contingut de la mateixa activitat. 

Quan l’activitat concertada amb tercers excedeixi el 20 per cent de l’import de la subvenció i l’import sigui 
superior a 60.000 euros, la subcontractació està sotmesa al compliment dels requisits següents: 

a) Que el contracte se subscrigui per escrit. 

b) Que la formalització d’aquest l’autoritzi prèviament el Consell de Mallorca. 

4.2.- No es pot fraccionar un contracte per tal de disminuir-ne la quantia i eludir el compliment dels requisits 
exigits a l’apartat anterior. 

4.3.- Els contractistes estan obligats només davant el beneficiari, que assumeix la responsabilitat total de 
l’execució de l’activitat subvencionada davant l’Administració. 

4.4.- La Federació serà la responsable que en l’execució de l’activitat subvencionada concertada amb tercers es 
respectin els límits que estableixi la normativa reguladora de la subvenció quant a la naturalesa i la quantia de 
despeses subvencionables, i els contractistes estan subjectes al deure de col·laboració que preveu l’article 46 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions per permetre l’adequada verificació del 
compliment dels límits esmentats. 

4.5.- La Federació no pot concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb:  

a) Persones o entitats incurses en alguna de les prohibicions de l’article 13 de la Llei abans esmentada. 

b) Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de 
contractació. 

c) Intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com un percentatge de cost total de 
l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb referència al valor de mercat del treball efectuat o els 
serveis prestats. 

d) Persones o entitats vinculades amb el beneficiari, llevat que hi concorrin les circumstàncies següents: 

1- Que la contractació s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat. 
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2- Que s’obtingui l’autorització prèvia del Consell de Mallorca. 

e) Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no hagin 
obtingut subvenció perquè no compleixin els requisits o no assoleixin la valoració suficient. 

5.- Despeses subvencionables 

5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, aquelles que de manera 
indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i s’efectuïn durant el període comprés entre 
el dia 31 d’octubre de 2011 i el 30 d’octubre de 2012. 

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor de mercat. 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la naturalesa del projecte esportiu 
subvencionat, sense la necessitat que s’hagin abonat o no encara les factures o altres documents que les 
acreditin. 

5.3.- Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties que estableix el Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, mitjançant el qual s’aprova el text refós de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic per al contracte menor, el beneficiari ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de 
diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a l’obra, la prestació del servei o el 
lliurament del bé, llevat que, per les característiques especials, no hi hagi en el mercat un nombre suficient 
d’entitats que els realitzin, els prestin o els subministrin, o llevat que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la 
subvenció. 

L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han aportat a la justificació, o, si escau, a la sol·licitud de 
subvenció, s’ha de fer de conformitat amb criteris d’eficiència i economia, i s’ha de justificar expressament en 
una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, les despeses notarials i registrals, i 
les despeses pericials per a la realització del projecte subvencionat i les d’administració específiques són 
subvencionables si estan directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a 
l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

c) Les despeses de procediments judicials. 

d) Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els abona de manera efectiva. 

En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles de 
recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda. 

6.- Justificació de la subvenció 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat mòdul comptable serà 
l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb motiu del 
desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

Transport 



 45

Arbitratges 

Organització i gestió 

Material 

6.2 - La realització d’activitats es justificarà mitjançant una certificació federativa dels esdeveniments realitzats 
en la qual es detallaran els tècnics, els col·laboradors, la data i el lloc de celebració, dels esdeveniments. 

6.3 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb fons propis o altres subvencions o 
recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació l’import, la procedència  i l’aplicació d’aquest fons a les activitats 
subvencionades. 

6.4 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació amb la presentació prèvia dels 
justificants d'haver realitzat l’activitat subvencionada. 

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà proporcionalment la subvenció 
concedida. 

6.5- La federació haurà de realitzar la justificació de despeses d’una sola vegada (total).  

La documentació justificativa de la totalitat del projecte d’actuació que va servir de base a la concessió de la 
subvenció, s’haurà d’aportar com a màxim el dia 30 d’octubre de 2012.  

6.6.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i administrativa, sent la  dipositaria i 
responsable de custodia de tots els justificants de pagament i altra documentació, degudament tramesa. Segons 
la legislació vigent, aquesta documentació estarà a disposició del requeriment del Consell de Mallorca.  

7. Documentació que s’haurà de presentar per la Justificació de la Subvenció 

Al termini de l’activitat, la Federació haurà de presentar davant la Direcció Insular d’Esports la següent 
documentació: 

Una MEMÒRIA JUSTIFICATIVA del compliment de les condicions imposades a la concessió de la subvenció, 
amb indicació dels esdeveniments realitzats especificant el nom de l’esdeveniment, data, hora, lloc i nombre de 
participants.  

El president/la presidenta de la Federació aportarà un CERTIFICAT on s’indiqui que l’activitat subvencionada 
s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació establerta, sense que s’ha produït cap tipus 
d’incidència. En el mateix s’acreditarà que la documentació justificativa compleix tots els requisits prevists a la 
legislació vigent i es troba a disposició del Consell de Mallorca. En el supòsit que s’hagi produït algun tipus 
d’incidència, es farà contar en l’esmentat certificat indicant-hi els motius pels quals l’activitat no s’ha pogut 
realitzar i desenvolupar d’acord a l’activitat inicialment prevista.  

Una MEMÒRIA ECONÒMICA justificativa que haurà de contenir els punts següents:  

Declaració de la Federació sobre  els esdeveniments realitzats.  

Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació de 
l’import i la seva procedència. 

Certificat d’ingressos i despeses per part del president/a a la justificació presentada. 

Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats quantificades a la memòria d’actuació i els 
mòduls previstos en aquest conveni. 

8. Memòria tècnico-esportiva  



 46

Abans de la data de 30 de novembre de 2012 (inclòs) es presentarà una MEMÒRIA TÈCNICO ESPORTIVA, 
d’acord al guió facilitat per la Direcció Insular d’Esports, on s’explicaran les actuacions realitzades, per 
categoria i sexe, data de realització i nombre de participants. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest conveni, sinó només de facilitar 
informació a la Direcció Insular d’Esports per tal d’analitzar la realitat esportiva de l’esport base de Mallorca.  

9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants corresponents a la despeses 
generades per l’activitat en el període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012. 

9.2.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de la realització de l’activitat o 
despesa per a la qual ha estat concedida.  

9.3.- D’acord amb el previst en la base 23.2 de les bases d’execució del Pressupost General del Consell de 
Mallorca per l’any 2012, amb caràcter excepcional la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública podrà 
concedir bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides sense l’obligació de concedir 
aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu de les circumstàncies que aconsellin l’adopció 
d’aquesta mesura, sempre i quan els beneficiaris de les subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o 
Ajuntaments. 

10.- Obligacions de la Federació 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les següents obligacions: 

Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions establertes. 

Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que siguin causa de la concessió o del 
compliment de la subvenció. 

Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de subvencions o ajudes per la mateixa finalitat no 
previstes en el moment de sol·licitar la subvenció. 

Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui dur a terme tant el Consell de 
Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en el seu cas la Sindicatura de Comptes. 

El Consell podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmica com  tècnicament, el programa objecte de la 
subvenció. 

Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de Mallorca, a Mallorca o qualsevol territori 
de parla catalana, es farà ús, com a mínim, de la llengua catalana. En cas d’utilitzar-se diverses llengües, la 
catalana tindrà el tractament de preferència. 

D’acord amb l’establert a l’article 14.1 e) i  34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, el beneficiari de la subvenció haurà d’acreditar estar al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca, tant en dos moments: abans de dictar-
se la proposta de resolució de concessió i en el moment de pagament de la subvenció. 

Es farà constar el patrocini del Consell de Mallorca en les activitats conveniades en els següents termes: 

A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es convidarà als representants del Consell de 
Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que especifica l’apartat g), havent, també, 
d’incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames del Consell de 
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Mallorca i els d’aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni d’esponsorització i 
col·laboració en el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar". 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció en cas d’alteració de les 
condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no figurin a la sol·licitud, quan l’activitat u objecte 
determinat de la subvenció es vegi modificat per causes imprevistes o sigui d’impossible compliment, l’òrgan 
competent del Consell de Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a la nova activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment aquesta subvenció, en cas 
d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les obligacions previstes en aquest conveni, així com 
exigir el reintegrament de la subvenció en cas d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats rebudes i dels interessos de 
demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació del corresponent procediment previst a les lleis, que en 
tot cas serà contradictori i garantit sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de fets que poguessin ser constitutius 
d’infracció administrativa, aquesta es posarà en coneixement de l’òrgan competent per a la iniciació del 
corresponent procediment sancionador. 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de signatura, fins dia 30 d’octubre 
2012. 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà rescindir-se per qualsevol de les 
parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà comunicada a l’altra amb una antelació mínima de quinze 
dies, o per alguna de les següents causes: 

El mutu acord de les parts, que s’haurà de formalitzar per escrit. 

L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts signants del conveni. 

La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del conveni. 

13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar 

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar l’Acord de Funcionament del 
programa l’Esport per a l’Edat Escolar signat pel president de la Federació Balear de Tir Olímpic el Director 
Insular d’Esports.  

14.- Ús d’instal·lacions esportives del Consell de Mallorca  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de les instal·lacions esportives de Sant 
Ferran previ acord entre ambdues parts. 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i tribunals de Palma de Mallorca. 

I, en prova de conformitat, signen totes i cadascuna de les pàgines d’aquest document, en dos originals i a un sol 
efecte, en la ciutat i en la data indicats a dalt. 

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

PUNT 9. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LA 
FEDERACIÓ BALEAR D’ATLESTISME ALS EFECTES DEL 
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DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR 
” I D’APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI REGULADOR. 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esport: 

ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ BALEAR D’ATLETISME, davant 
la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos els informes justificatius de la conveniència de la concessió de la subvenció, emesos per la Cap de 
Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del secretari tècnic de la vicepresidència de Cultura, Patrimoni i 
Esports. 

Atès l'informe jurídic de 29 de febrer de 2012. 

Atès que la Intervenció General del Consell de Mallorca ha informat l’existència de crèdit a càrrec de la partida 
pressupostària 20 34101 48911 amb la reserva de crèdit  220120000297, per l’import de 25.000€. 

Atès que la Intervenció General del Consell de Mallorca ha emès, en data 20 d’abril de 2012, informe de 
conformitat.  

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el punt 3 de 
l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 
d’octubre, de Consells Insulars, correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència per a concedir aquesta 
subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 25.000 €,  a favor de la FEDERACIÓ 
BALEAR D’ATLETISME amb NIF- V07243819. 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 3.500 €, amb càrrec a la partida 
pressupostària  20 34101 48911 del pressupost de despeses del Consell de Mallorca de l’exercici 2012, a favor 
de la FEDERACIÓ BALEAR D’ATLETISME, amb NIF- V07243819. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà l’atorgament de l’esmentada 
subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció General. 

Conveni entre el Consell de Mallorca i la FEDERACIÓ BALEAR D’ATLETISME, per al desenvolupament del 
programa “l’Esport per a l’Edat Escolar”, pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2011 i el 30 d’octubre de 
2012. 

 Palma, xx xxxxx  de 2012 

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca, 
amb NIF S0711002F i amb domicili al carrer Palau Reial 1, 07001 de Palma. 

I d’altra el Sr. Pau Verd Llop amb Nif 43061685G, com a President de la FEDERACIÓ BALEAR 
D’ATLETISME, (CIF V07243819) carrer Camí Ca L’Ardiaca, numero s/n,  07010 de Palma. 

ACTUEN 
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El primer, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

El segon, en la condició de President/a de la FEDERACIÓ BALEAR D’ATLETISME, en nom i representació 
d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest acte. 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria d’esports per la Llei 6/1994, de 
dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels consells insulars en matèria de patrimoni històric, de 
promoció sociocultural, d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca desenvolupa el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar”, nivell bàsic per a 
la promoció de la pràctica de l’exercici físic per part de la població, l’objectiu del qual és promoure la pràctica 
d’activitats físiques i esportives de nivell tècnic alt amb caràcter competitiu, fora de l’horari lectiu, a més 
d’aconseguir el desenvolupament integral del nin/a mitjançant la realització d’aquestes activitats, adaptades al 
seu nivell i edat. 

Tercer.- Que la FEDERACIÓ BALEAR D’ATLETISME, en endavant, la Federació, és una entitat privada 
sense ànim de lucre, l’objecte de la qual és, d’acord amb els seus estatuts, el foment i la pràctica física i 
esportiva d’àmbit federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie d’activitats esportives adreçades a nins i 
nines en edat escolar de caràcter no obligatori, i ha demanat una subvenció al Consell de Mallorca per dur a 
terme aquestes activitats. 

I, per tal d’optimitzar els seus recursos, acorden formalitzar el present CONVENI conforme a les següents 
clàusules: 

CLÀUSULES 

1. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és desenvolupar “L’Esport per a l’Edat Escolar”, dins l’àmbit territorial de l’illa de 
Mallorca, d’acord amb el projecte d’activitats i els pressupostos que ha elaborat la Federació i que acompanya a 
la sol·licitud de subvenció.  

La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012 de la FEDERACIÓ 
BALEAR D’ATLETISME del programa “L’Esport per a l’Edat Escolar”, és la següent:  

Tipus d’esdeveniment 

 

Data inici 

 

Data final 

 

Control Pista Hivern (infantil, cadet, juvenil, 
masculi i femeni) 

 

19/11/2011 03/03/2012 

Campeonat Pista Ruta d’Hivern (infantil, cadet, 
juvenil, masculi i femeni) 

 

12/02/2012 19/02/2012 

Control Cross (infantil, cadet, juvenil, masculi i 
femeni) 

 

28/11/2011 15/01/2012 
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Campeonat Cross (infantil, cadet, juvenil, masculi 
i femeni) 

 

22/01/2012 22/01/2012 

Control Pista Estiu (infantil, cadet, juvenil, 
masculi i femeni) 

 

31/03/2012 26/05/2012 

Campeonat Pista Estiu (infantil, cadet, juvenil, 
masculi i femeni) 

 

28/04/2012 24/06/2012 

Finals Comarcals iniciació, aleví i benjamí 
masculi i femeni  

05/05/2012 26/05/2012 

Final Insular iniciació, aleví i benjamí masculi i 
femeni 

02/06/2012 02/06/2012 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 25.000 € amb càrrec a la l’aplicació pressupostària 20 34101 
48911 del vigent pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a les activitats objecte del present conveni, 
realitzades per la Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012. 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de l’esport per a l’edat escolar a 
Mallorca, en els termes següents: 

L’acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar.  

Les activitats d’aquestes edats tindran, a tots els efectes, consideració d’esport en edat escolar. 

2.2- DRETS D’INSCRIPCIÓ: Els drets d’inscripció es podran aplicar a fons perdut fins a un màxim de 39 euros per 
llicència, i 495 euros per entitat esportiva d’acord amb les previsions de la Convocatòria Anual del Programa de 
l’ Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca.  

Els drets d’inscripció s’abonaran a la Federació o a la seva delegació insular a Mallorca. 

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció al Consell de Mallorca. 

2.3.- VALIDESA ESPORTIVA DE L’ACTIVITAT: L’activitat, que serà l’única convocada per a aquestes categories a 
l’àmbit de Mallorca, tindrà doble validesa com a campionat unificat (federatiu/escolar). Aquesta doble validesa 
es reflectirà en qualsevol informació i convocatòria al respecte, havent de figurar a la documentació les 
inscripcions següents: 

El Consell de Mallorca       La  Federació Balear d’Atletisme 

Esport Escolar                                        Comitè Tècnic Insular de Mallorca 

 

2.4.- DOCUMENTACIÓ PER A L’AFILIACIÓ I INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR: 
s’emprarà l’establerta a l’Acord de Funcionament de l’Esport per a l’Edat Escolar. 

2.5.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i d’establir setmanalment les 
classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta informació així com de presentar-la si es requereix a 
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la Secció d’Esport Federat. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la secció d’Esport Federat dels 
acords presos pel comitè de competició i l’assemblea general sempre que afectin l’acord de funcionament del 
programa de l’Esport per a l’Edat Escolar.  

2.6.- La Federació es compromet a respectar i complir l’acord de Funcionament del programa “ L’Esport per a 
l’Edat Escolar”, a més a més de totes les consideracions que la vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports 
del Consell de Mallorca faci al respecte. 

2.7.-Qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres estarà presidit pels representants del 
Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que especifica la clàusula anterior havent, 
d’incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames actualitzats del 
Consell de Mallorca i els d’aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni 
d’esponsorització i col·laboració en el programa de “L’Esport per a l’Edat Escolar”. 

2.8.- El Consell de Mallorca podrà convocar, amb caràcter de promoció i com a jocs esportius les activitats que 
consideri oportunes i gaudirà de la col·laboració de la Federació. 

2.9.- Totes les activitats que corresponguin a l’Esport per a l’Edat Escolar o a les categories que incloguin, així 
com totes les convocatòries d’activitats que li siguin d’aplicació, es regiran pel disposat en aquest conveni i, 
estaran subjectes, a les decisions de la Federació i del Consell de Mallorca. 

3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, dotarà a la Federació, amb la quantitat de 25.000 €, destinats al pagament de les 
despeses que generi el desenvolupament de les activitats, que corresponen als esdeveniments que a continuació 
es detallen, corresponents al període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012:  25.000,52 € 

Subvenció Consell de Mallorca:      25.000 € 
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% subvencionat del projecte:         99,99792% 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 25.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20 34101 
48911 (document RC 220120000297) del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2012. 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb motiu del 
desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de: 

A les despeses de muntatge s’inclouen les despeses del personal encarregat de carregar, descarregar, muntar i 
desmuntar el material esportiu i preparació de les pistes o circuits per a cada esdeveniment. 

A les despeses d’arbitratge s’inclouen els jutges arbitres, jutges de pista i cross, necessaris per a cada 
esdeveniment . 

A les despeses de gestió s’inclouen les despeses de l’administratiu encarregat de la tasca administrativa de 
l’esport escolar pels esdeveniments. 

A les despeses de trofeus s’inclouen les despeses dels diferents trofeus i medalles  que es donaran als diferents 
esdeveniments. 

Activitat nº Trofeus Arbitratge Gestió Ambulancies Muntatge Cost jornada Total 

Control Pista Hivern 
(infantil, cadet, juvenil, 
masculi i femeni) 

6 0,00 € 398,00 € 420,00 € 131,00 € 56,00 € 1.005,00 € 6.030,00 € 

Campeonat Pista Ruta 
d’Hivern (infantil, 
cadet, juvenil, masculi 
i femeni) 

2 52,50 € 454,00 € 420,00 € 182,25 € 56,00 € 1.164,75 € 2.329,50 € 

Control Cross (infantil, 
cadet, juvenil, masculi 
i femeni) 

2 45,00 € 202,00 € 420,00 € 135,75 € 0,00 € 802,75 € 1.605,50 € 

Campeonat Cross 
(infantil, cadet, juvenil, 
masculi i femeni) 

 

1 225,00 € 230,00 € 420,00 € 121,50 € 0,00 € 996,50 € 996,50 € 

Control Pista Estiu 
(infantil, cadet, juvenil, 
masculi i femeni) 

4 0,00 € 426,00 € 420,00 € 128,63 € 56,00 € 1.030,63 € 4.122,52 € 

Campeonat Control 
Pista Estiu (infantil, 
cadet, juvenil, masculi 
i femeni) 

4 261,25 € 482,00 € 420,00 € 159,00 € 140,00 € 1.462,25 € 5.849,00 € 

Finals Comarcals 
iniciació, aleví i 
benjamí masculi i 
femeni 

3 0,00 € 286,00 € 420,00 € 131,00 € 56,00 € 893,00 € 2.679,00 € 

Final Insular iniciació, 
aleví i benjamí masculi 
i femeni 

1 365,00 € 370,00 € 420,00 € 121,50 € 112,00 € 1.388,50 € 1.388,50 € 

Total 
25.000,52 
€ 
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A les despeses de ambulàncies s’inclouen per a la presència d’ambulància en cadascú dels esdeveniments.  

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les activitats esmentades, serà a càrrec 
de la Federació, que assumirà totes les obligacions socials, laborals i tributàries que derivin d'aquestes 
prestacions i que, en cap cas, suposarà una relació laboral o professional amb el Consell de Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les activitats relacionades en aquest 
conveni. 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la Federació facilitarà la documentació 
que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla de personal, en general o per centres de treball. En tot cas, el 
Consell de Mallorca podrà sol·licitar que s'adjunti fotocòpia de l'imprès corresponent a l'últim ingrés 
reglamentari a la seguretat social i/o, en o cas, el document acreditatiu del pagament de l'última quota meritada 
en el règim de l'assegurança autònoma. Igualment i en les mateixes condicions facilitarà la documentació que 
acrediti haver efectuat les corresponents retencions i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de les persones 
físiques dels treballadors que l'empresa hagi assignat a la prestació del servei. 

4.- Gestió de la subvenció 

4.1.- La Federació podrà subcontractar amb tercers l’execució parcial de l’activitat que constitueix l’objecte de 
la present subvenció. Queda fora d’aquest concepte la contractació de les despeses en què hagi d’incórrer la 
Federació. La part de l’activitat subvencionada que el beneficiari subcontracti amb tercers no pot excedir del 75 
per cent de l’import de l’activitat subvencionada. 

En cap cas es poden subcontractar activitats que, tot i augmentar el cost de l’activitat subvencionada, no aportin 
valor afegit al contingut de la mateixa activitat. 

Quan l’activitat concertada amb tercers excedeixi el 20 per cent de l’import de la subvenció i l’import sigui 
superior a 60.000 euros, la subcontractació està sotmesa al compliment dels requisits següents: 

a) Que el contracte se subscrigui per escrit. 

b) Que la formalització d’aquest l’autoritzi prèviament el Consell de Mallorca. 

4.2.- No es pot fraccionar un contracte per tal de disminuir-ne la quantia i eludir el compliment dels requisits 
exigits a l’apartat anterior. 

4.3.- Els contractistes estan obligats només davant el beneficiari, que assumeix la responsabilitat total de 
l’execució de l’activitat subvencionada davant l’Administració. 

4.4.- La Federació serà la responsable que en l’execució de l’activitat subvencionada concertada amb tercers es 
respectin els límits que estableixi la normativa reguladora de la subvenció quant a la naturalesa i la quantia de 
despeses subvencionables, i els contractistes estan subjectes al deure de col·laboració que preveu l’article 46 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions per permetre l’adequada verificació del 
compliment dels límits esmentats. 

4.5.- La Federació no pot concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb:  

a) Persones o entitats incurses en alguna de les prohibicions de l’article 13 de la Llei abans esmentada. 

b) Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de 
contractació. 

c) Intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com un percentatge de cost total de 
l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb referència al valor de mercat del treball efectuat o els 
serveis prestats. 

d) Persones o entitats vinculades amb el beneficiari, llevat que hi concorrin les circumstàncies següents: 
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1- Que la contractació s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat. 

2- Que s’obtingui l’autorització prèvia del Consell de Mallorca. 

e) Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no hagin 
obtingut subvenció perquè no compleixin els requisits o no assoleixin la valoració suficient. 

5.- Despeses subvencionables 

5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, aquelles que de manera 
indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i s’efectuïn durant el període comprés entre 
el dia 31 d’octubre de 2011 i el 30 d’octubre de 2012. 

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor de mercat. 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la naturalesa del projecte esportiu 
subvencionat, sense la necessitat que s’hagin abonat o no encara les factures o altres documents que les 
acreditin. 

5.3.- Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties que estableix el Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, mitjançant el qual s’aprova el text refós de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic per al contracte menor, el beneficiari ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de 
diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a l’obra, la prestació del servei o el 
lliurament del bé, llevat que, per les característiques especials, no hi hagi en el mercat un nombre suficient 
d’entitats que els realitzin, els prestin o els subministrin, o llevat que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la 
subvenció. 

L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han aportat a la justificació, o, si escau, a la sol·licitud de 
subvenció, s’ha de fer de conformitat amb criteris d’eficiència i economia, i s’ha de justificar expressament en 
una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, les despeses notarials i registrals, i 
les despeses pericials per a la realització del projecte subvencionat i les d’administració específiques són 
subvencionables si estan directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a 
l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

c) Les despeses de procediments judicials. 

d) Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els abona de manera efectiva. 

En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles de 
recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda. 

6.- Justificació de la subvenció 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat mòdul comptable serà 
l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb motiu del 
desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  
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Muntatge 

Arbitratges 

Gestió 

Trofeus 

Ambulàncies 

6.2 - La realització d’activitats es justificarà mitjançant una certificació federativa dels esdeveniments realitzats 
en la qual es detallaran els tècnics, els col·laboradors, la data i el lloc de celebració, dels esdeveniments. 

6.3 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb fons propis o altres subvencions o 
recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació l’import, la procedència  i l’aplicació d’aquest fons a les activitats 
subvencionades. 

6.4 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació amb la presentació prèvia dels 
justificants d'haver realitzat l’activitat subvencionada. 

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà proporcionalment la subvenció 
concedida. 

6.5- La federació haurà de realitzar la justificació de despeses d’una sola vegada (total).  

La documentació justificativa de la totalitat del projecte d’actuació que va servir de base a la concessió de la 
subvenció, s’haurà d’aportar com a màxim el dia 30 d’octubre de 2012.  

6.6.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i administrativa, sent la  dipositaria i 
responsable de custodia de tots els justificants de pagament i altra documentació, degudament tramesa. Segons 
la legislació vigent, aquesta documentació estarà a disposició del requeriment del Consell de Mallorca.  

7. Documentació que s’haurà de presentar per la Justificació de la Subvenció 

Al termini de l’activitat, la Federació haurà de presentar davant la Direcció Insular d’Esports la següent 
documentació: 

Una MEMÒRIA JUSTIFICATIVA del compliment de les condicions imposades a la concessió de la subvenció, 
amb indicació dels esdeveniments realitzats especificant el nom de l’esdeveniment, data, hora, lloc i nombre de 
participants.  

El president/la presidenta de la Federació aportarà un CERTIFICAT on s’indiqui que l’activitat subvencionada 
s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació establerta, sense que s’ha produït cap tipus 
d’incidència. En el mateix s’acreditarà que la documentació justificativa compleix tots els requisits prevists a la 
legislació vigent i es troba a disposició del Consell de Mallorca. En el supòsit que s’hagi produït algun tipus 
d’incidència, es farà contar en l’esmentat certificat indicant-hi els motius pels quals l’activitat no s’ha pogut 
realitzar i desenvolupar d’acord a l’activitat inicialment prevista.  

Una MEMÒRIA ECONÒMICA justificativa que haurà de contenir els punts següents:  

Declaració de la Federació sobre  els esdeveniments realitzats.  

Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació de 
l’import i la seva procedència. 

Certificat d’ingressos i despeses per part del president/a a la justificació presentada. 

Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats quantificades a la memòria d’actuació i els 
mòduls previstos en aquest conveni. 
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8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2012 (inclòs) es presentarà una MEMÒRIA TÈCNICO ESPORTIVA, 
d’acord al guió facilitat per la Direcció Insular d’Esports, on s’explicaran les actuacions realitzades, per 
categoria i sexe, data de realització i nombre de participants. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest conveni, sinó només de facilitar 
informació a la Direcció Insular d’Esports per tal d’analitzar la realitat esportiva de l’esport base de Mallorca.  

9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants corresponents a la despeses 
generades per l’activitat en el període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012. 

9.2.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de la realització de l’activitat o 
despesa per a la qual ha estat concedida.  

9.3.- D’acord amb el previst en la base 23.2 de les bases d’execució del Pressupost General del Consell de 
Mallorca per l’any 2012, amb caràcter excepcional la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública podrà 
concedir bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides sense l’obligació de concedir 
aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu de les circumstàncies que aconsellin l’adopció 
d’aquesta mesura, sempre i quan els beneficiaris de les subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o 
Ajuntaments. 

10.- Obligacions de la Federació 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les següents obligacions: 

Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions establertes. 

Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que siguin causa de la concessió o del 
compliment de la subvenció. 

Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de subvencions o ajudes per la mateixa finalitat no 
previstes en el moment de sol·licitar la subvenció. 

Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui dur a terme tant el Consell de 
Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en el seu cas la Sindicatura de Comptes. 

El Consell podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmica com  tècnicament, el programa objecte de la 
subvenció. 

Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de Mallorca, a Mallorca o qualsevol territori 
de parla catalana, es farà ús, com a mínim, de la llengua catalana. En cas d’utilitzar-se diverses llengües, la 
catalana tindrà el tractament de preferència. 

D’acord amb l’establert a l’article 14.1 e) i  34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, el beneficiari de la subvenció haurà d’acreditar estar al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca, tant en dos moments: abans de dictar-
se la proposta de resolució de concessió i en el moment de pagament de la subvenció. 

Es farà constar el patrocini del Consell de Mallorca en les activitats conveniades en els següents termes: 

A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es convidarà als representants del Consell de 
Mallorca. 
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Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que especifica l’apartat g), havent, també, 
d’incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames del Consell de 
Mallorca i els d’aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni d’esponsorització i 
col·laboració en el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar". 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció en cas d’alteració de les 
condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no figurin a la sol·licitud, quan l’activitat u objecte 
determinat de la subvenció es vegi modificat per causes imprevistes o sigui d’impossible compliment, l’òrgan 
competent del Consell de Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a la nova activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment aquesta subvenció, en cas 
d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les obligacions previstes en aquest conveni, així com 
exigir el reintegrament de la subvenció en cas d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats rebudes i dels interessos de 
demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació del corresponent procediment previst a les lleis, que en 
tot cas serà contradictori i garantit sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de fets que poguessin ser constitutius 
d’infracció administrativa, aquesta es posarà en coneixement de l’òrgan competent per a la iniciació del 
corresponent procediment sancionador. 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de signatura, fins dia 30 d’octubre 
2012. 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà rescindir-se per qualsevol de les 
parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà comunicada a l’altra amb una antelació mínima de quinze 
dies, o per alguna de les següents causes: 

El mutu acord de les parts, que s’haurà de formalitzar per escrit. 

L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts signants del conveni. 

La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del conveni. 

13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar 

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar l’Acord de Funcionament del 
programa l’Esport per a l’Edat Escolar signat pel president de la Federació Balear d’Atletisme i el Director 
Insular d’Esports.  

14.- Ús d’instal·lacions esportives del Consell de Mallorca  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de les instal·lacions esportives de Sant 
Ferran previ acord entre ambdues parts. 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i tribunals de Palma de Mallorca. 

I, en prova de conformitat, signen totes i cadascuna de les pàgines d’aquest document, en dos originals i a un sol 
efecte, en la ciutat i en la data indicats a dalt. 

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



 58

PUNT 10. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LA 
FEDERACIÓ BALEAR DE TIR AMB ARC ALS EFECTES DEL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR 
” I D’APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI REGULADOR. 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esport: 

ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ BALEAR DE TIR AMB ARC, 
davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos els informes justificatius de la conveniència de la concessió de la subvenció, emesos per la Cap de 
Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del secretari tècnic de la vicepresidència de Cultura, Patrimoni i 
Esports. 

Atès l'informe jurídic de 6 de març de 2012. 

Atès que la Intervenció General del Consell de Mallorca ha informat l’existència de crèdit a càrrec de la partida 
pressupostària 20 34101 48930 amb la reserva de crèdit  220120000278, per l’import de 6.300€. 

Atès que la Intervenció General del Consell de Mallorca ha emès, en data 10 de maig de 2012, informe de 
conformitat.  

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el punt 3 de 
l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 
d’octubre, de Consells Insulars, correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència per a concedir aquesta 
subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 6.300 €,  a favor de la FEDERACIÓ 
BALEAR DE TIR AMB ARC amb NIF- V07199383. 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 6.300 €, amb càrrec a la partida 
pressupostària  20 34101 48930 del pressupost de despeses del Consell de Mallorca de l’exercici 2012, a favor 
de la FEDERACIÓ BALEAR DE TIR AMB ARC, amb NIF- V07199383. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà l’atorgament de l’esmentada 
subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció General. 

Conveni entre el Consell de Mallorca i la FEDERACIÓ BALEAR DE TIR AMB ARC , per al 
desenvolupament del programa “l’Esport per a l’Edat Escolar”, pel període comprés entre el 31 d’octubre de 
2011 i el 30 d’octubre de 2012. 

 Palma, xx xxxxx  de 2012 

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca, 
amb NIF S0711002F i amb domicili al carrer Palau Reial 1, 07001 de Palma. 

I d’altra el Sr. Guillermo Nadal Gelabert amb NIF 42987240X, com a President de la FEDERACIÓ BALEAR 
DE TIR AMB ARC, (CIF G07199383) Cami Ses Fontanelles, 12, 07100 de Soller. 
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ACTUEN 

El primer, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

El segon, en la condició de President/a de la FEDERACIÓ BALEAR DE TIR AMB ARC, en nom i 
representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest acte. 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria d’esports per la Llei 6/1994, de 
dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels consells insulars en matèria de patrimoni històric, de 
promoció sociocultural, d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca desenvolupa el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar”, nivell bàsic per a 
la promoció de la pràctica de l’exercici físic per part de la població, l’objectiu del qual és promoure la pràctica 
d’activitats físiques i esportives de nivell tècnic alt amb caràcter competitiu, fora de l’horari lectiu, a més 
d’aconseguir el desenvolupament integral del nin/a mitjançant la realització d’aquestes activitats, adaptades al 
seu nivell i edat. 

Tercer.- Que la FEDERACIÓ BALEAR DE TIR AMB ARC, en endavant, la Federació, és una entitat 
privada sense ànim de lucre, l’objecte de la qual és, d’acord amb els seus estatuts, el foment i la pràctica física i 
esportiva d’àmbit federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie d’activitats esportives adreçades a nins i 
nines en edat escolar de caràcter no obligatori, i ha demanat una subvenció al Consell de Mallorca per dur a 
terme aquestes activitats. 

I, per tal d’optimitzar els seus recursos, acorden formalitzar el present CONVENI conforme a les següents 
clàusules: 

CLÀUSULES 

1. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és desenvolupar “L’Esport per a l’Edat Escolar”, dins l’àmbit territorial de l’illa de 
Mallorca, d’acord amb el projecte d’activitats i els pressupostos que ha elaborat la Federació i que acompanya a 
la sol·licitud de subvenció.  

La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012 de la FEDERACIÓ 
BALEAR DE TIR AMB ARC del programa “L’Esport per a l’Edat Escolar”, és la següent:  

Tipus d’esdeveniment Data inici Data final 

1ª Classificatòria  05/02/2012 05/02/2012 

2ª Classificatòria 11/03/2012 11/03/2012 

3ª Classificatòria 18/03/2012 18/03/2012 

Trofeu Consell de Mallorca 01/04/2012 01/04/2012 

Campionat de Mallorca 06/05/2012 06/05/2012 
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El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 6.300 € amb càrrec a la l’aplicació pressupostària 20 34101 
48930 del vigent pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a les activitats objecte del present conveni, 
realitzades per la Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012. 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de l'esport per a l'edat escolar a 
Mallorca, en els termes següents: 

L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar.  

Les activitats d'aquestes edats tindran, a tots els efectes, consideració d'esport en edat escolar. 

2.2- DRETS D'INSCRIPCIO: Els drets d'inscripció es podran aplicar a fons perdut fins a un màxim de 18 euros per 
llicència, i 60 euros per entitat esportiva d’acord amb les previsions de la Convocatòria Anual del Programa de 
l’ Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca.  

Els drets d'inscripció s'abonaran a la Federació o a la seva delegació insular a Mallorca. 

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció al Consell de Mallorca. 

2.3.- VALIDESA ESPORTIVA DE L'ACTIVITAT: L'activitat, que serà l'única convocada per a aquestes categories a 
l'àmbit de Mallorca, tindrà doble validesa com a campionat unificat (federatiu/escolar). Aquesta doble validesa 
es reflectirà en qualsevol informació i convocatòria al respecte, havent de figurar a la documentació les 
inscripcions següents: 

El Consell de Mallorca       La  Federació Balear de Tir amb Arc 

Esport Escolar                                        Comitè Tècnic Insular de Mallorca 

2.4.- DOCUMENTACIÓ PER A L’AFILIACIÓ I INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR: 
s’emprarà l’establerta a l’Acord de Funcionament de l’Esport per a l’Edat Escolar. 

2.5.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i d’establir setmanalment les 
classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta informació així com de presentar-la si es requereix a 
la Secció d’Esport Federat. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la secció d’Esport Federat dels 
acords presos pel comitè de competició i l’assemblea general sempre que afectin l’acord de funcionament del 
programa de l’Esport per a l’Edat Escolar.  

2.6.- La Federació es compromet a respectar i complir l’acord de Funcionament del programa “ L’Esport per a 
l’Edat Escolar”, a més a més de totes les consideracions que la vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports 
del Consell de Mallorca faci al respecte. 

2.7.-Qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d'altres estarà presidit pels representants del 
Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la clàusula anterior havent, 
d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames actualitzats del 
Consell de Mallorca i els d'aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni 
d'esponsorització i col·laboració en el programa de "L'Esport per a l'Edat Escolar". 

2.8.- El Consell de Mallorca podrà convocar, amb caràcter de promoció i com a jocs esportius les activitats que 
consideri oportunes i gaudirà de la col·laboració de la Federació. 

2.9.- Totes les activitats que corresponguin a l’Esport per a l’Edat Escolar o a les categories que incloguin, així 
com totes les convocatòries d’activitats que li siguin d’aplicació, es regiran pel disposat en aquest conveni i, 
estaran subjectes, a les decisions de la Federació i del Consell de Mallorca. 

3.- Finançament de les activitats 
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3.1.- El Consell de Mallorca, dotarà a la Federació, amb la quantitat de 6.300 €, destinats al pagament de les 
despeses que generi el desenvolupament de les activitats, que corresponen als esdeveniments que a continuació 
es detallen, corresponents al període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012:  6.600 € 

Subvenció Consell de Mallorca:      6.300 € 

% subvencionat del projecte:         95,4545455% 

Activitat Nº Transport Arbitratge 
Organització 
i gestió 

Material 
Cost 
Jornada 

Total 

Classificatòries 3 160,00€ 225,00€ 200,00 € 735,00 € 1.320,00€ 3.960,00 € 

Campionat de 
Mallorca 

1 160,00€ 225,00€ 200,00 € 735,00 € 1.320,00€ 1.320,00€ 

Trofeu Consell 
de Mallorca 

1 160,00€ 225,00€ 200,00 € 735,00 € 1.320,00€ 1.320,00€ 

TOTAL DESPESES 6.600,00€ 

 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 6.300€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20 34101 
48930 ( document RC 220120000278) del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2012. 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb motiu del 
desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de: 

A les despeses de transport s’inclou del material necessari per a realització de l’esdeveniment (peus de dianes i 
dianes) des de la seu de la federació fins al camp on es realitzen les tirades escolars. 

A les despeses d’ arbitratge s’inclou per esdeveniment de tir escolar hi participen 2 jutges i 1 director de tir, que 
cobren 75€ cada un per esdeveniment. Aquests inspeccionen el camp de tir i posen a punt els aparells 
electrònics abans de començar la prova, realitzen l’arbitratge de les competicions i supervisen el desmuntatge de 
la pista. 

A les despeses d’ organització i gestió s’han inclòs les despeses de motivades per el pagament que es fa a la 
gent que es cuida de muntar i desmuntar el camp de tir, i de cuidar que tot funcioni durant la competició. A més 
de la tasca de recepció d’inscripcions, el sorteig de les dianes i de la recopilació de fulls de puntuació per tal 
d’elaborar la classificació.  

Les despeses de material s’inclou la compra de material necessari per a la pràctica del tir amb arc: paper per a 
les dianes, arcs ( els arcs tenen una vida útil de 3 ó 4 mesos aproximadament) fletxes, dactileres, protectors de 
braç, cordes, reposadors de fletxa  

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les activitats esmentades, serà a càrrec 
de la Federació, que assumirà totes les obligacions socials, laborals i tributàries que derivin d'aquestes 
prestacions i que, en cap cas, suposarà una relació laboral o professional amb el Consell de Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les activitats relacionades en aquest 
conveni. 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la Federació facilitarà la documentació 
que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla de personal, en general o per centres de treball. En tot cas, el 
Consell de Mallorca podrà sol·licitar que s'adjunti fotocòpia de l'imprès corresponent a l'últim ingrés 
reglamentari a la seguretat social i/o, en o cas, el document acreditatiu del pagament de l'última quota meritada 
en el règim de l'assegurança autònoma. Igualment i en les mateixes condicions facilitarà la documentació que 
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acrediti haver efectuat les corresponents retencions i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de les persones 
físiques dels treballadors que l'empresa hagi assignat a la prestació del servei. 

4.- Gestió de la subvenció 

4.1.- La Federació podrà subcontractar amb tercers l’execució parcial de l’activitat que constitueix l’objecte de 
la present subvenció. Queda fora d’aquest concepte la contractació de les despeses en què hagi d’incórrer la 
Federació. La part de l’activitat subvencionada que el beneficiari subcontracti amb tercers no pot excedir del 75 
per cent de l’import de l’activitat subvencionada. 

En cap cas es poden subcontractar activitats que, tot i augmentar el cost de l’activitat subvencionada, no aportin 
valor afegit al contingut de la mateixa activitat. 

Quan l’activitat concertada amb tercers excedeixi el 20 per cent de l’import de la subvenció i l’import sigui 
superior a 60.000 euros, la subcontractació està sotmesa al compliment dels requisits següents: 

a) Que el contracte se subscrigui per escrit. 

b) Que la formalització d’aquest l’autoritzi prèviament el Consell de Mallorca. 

4.2.- No es pot fraccionar un contracte per tal de disminuir-ne la quantia i eludir el compliment dels requisits 
exigits a l’apartat anterior. 

4.3.- Els contractistes estan obligats només davant el beneficiari, que assumeix la responsabilitat total de 
l’execució de l’activitat subvencionada davant l’Administració. 

4.4.- La Federació serà la responsable que en l’execució de l’activitat subvencionada concertada amb tercers es 
respectin els límits que estableixi la normativa reguladora de la subvenció quant a la naturalesa i la quantia de 
despeses subvencionables, i els contractistes estan subjectes al deure de col·laboració que preveu l’article 46 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions per permetre l’adequada verificació del 
compliment dels límits esmentats. 

4.5.- La Federació no pot concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb:  

a) Persones o entitats incurses en alguna de les prohibicions de l’article 13 de la Llei abans esmentada. 

b) Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de 
contractació. 

c) Intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com un percentatge de cost total de 
l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb referència al valor de mercat del treball efectuat o els 
serveis prestats. 

d) Persones o entitats vinculades amb el beneficiari, llevat que hi concorrin les circumstàncies següents: 

1- Que la contractació s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat. 

2- Que s’obtingui l’autorització prèvia del Consell de Mallorca. 

e) Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no hagin 
obtingut subvenció perquè no compleixin els requisits o no assoleixin la valoració suficient. 

5.- Despeses subvencionables 

5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, aquelles que de manera 
indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i s’efectuïn durant el període comprés entre 
el dia 31 d’octubre de 2011 i el 30 d’octubre de 2012. 

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor de mercat. 
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5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la naturalesa del projecte esportiu 
subvencionat, sense la necessitat que s’hagin abonat o no encara les factures o altres documents que les 
acreditin. 

5.3.- Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties que estableix el Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, mitjançant el qual s’aprova el text refós de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic per al contracte menor, el beneficiari ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de 
diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a l’obra, la prestació del servei o el 
lliurament del bé, llevat que, per les característiques especials, no hi hagi en el mercat un nombre suficient 
d’entitats que els realitzin, els prestin o els subministrin, o llevat que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la 
subvenció. 

L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han aportat a la justificació, o, si escau, a la sol·licitud de 
subvenció, s’ha de fer de conformitat amb criteris d’eficiència i economia, i s’ha de justificar expressament en 
una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, les despeses notarials i registrals, i 
les despeses pericials per a la realització del projecte subvencionat i les d’administració específiques són 
subvencionables si estan directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a 
l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

c) Les despeses de procediments judicials. 

d) Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els abona de manera efectiva. 

En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles de 
recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda. 

6.- Justificació de la subvenció 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat mòdul comptable serà 
l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb motiu del 
desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

Transport 

Arbitratges 

Organització i gestió 

Material 

 6.2 - La realització d’activitats es justificarà mitjançant una certificació federativa dels esdeveniments realitzats 
en la qual es detallaran els tècnics, els col·laboradors, la data i el lloc de celebració, dels esdeveniments. 

6.3 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb fons propis o altres subvencions o 
recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació l’import, la procedència  i l’aplicació d’aquest fons a les activitats 
subvencionades. 
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6.4 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació amb la presentació prèvia dels 
justificants d'haver realitzat l’activitat subvencionada. 

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà proporcionalment la subvenció 
concedida. 

6.5- La federació haurà de realitzar la justificació de despeses d’una sola vegada (total).  

La documentació justificativa de la totalitat del projecte d’actuació que va servir de base a la concessió de la 
subvenció, s’haurà d’aportar com a màxim el dia 30 d’octubre de 2012.  

6.6.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i administrativa, sent la  dipositaria i 
responsable de custodia de tots els justificants de pagament i altra documentació, degudament tramesa. Segons 
la legislació vigent, aquesta documentació estarà a disposició del requeriment del Consell de Mallorca.  

7. Documentació que s’haurà de presentar per la Justificació de la Subvenció 

Al termini de l’activitat, la Federació haurà de presentar davant la Direcció Insular d’Esports la següent 
documentació: 

Una MEMÒRIA JUSTIFICATIVA del compliment de les condicions imposades a la concessió de la subvenció, 
amb indicació dels esdeveniments realitzats especificant el nom de l’esdeveniment, data, hora, lloc i nombre de 
participants.  

El president/la presidenta de la Federació aportarà un CERTIFICAT on s’indiqui que l’activitat subvencionada 
s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació establerta, sense que s’ha produït cap tipus 
d’incidència. En el mateix s’acreditarà que la documentació justificativa compleix tots els requisits prevists a la 
legislació vigent i es troba a disposició del Consell de Mallorca. En el supòsit que s’hagi produït algun tipus 
d’incidència, es farà contar en l’esmentat certificat indicant-hi els motius pels quals l’activitat no s’ha pogut 
realitzar i desenvolupar d’acord a l’activitat inicialment prevista.  

Una MEMÒRIA ECONÒMICA justificativa que haurà de contenir els punts següents:  

Declaració de la Federació sobre  els esdeveniments realitzats.  

Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació de 
l’import i la seva procedència. 

Certificat d’ingressos i despeses per part del president/a a la justificació presentada. 

Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats quantificades a la memòria d’actuació i els 
mòduls previstos en aquest conveni. 

8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2012 (inclòs) es presentarà una MEMÒRIA TÈCNICO ESPORTIVA, 
d’acord al guió facilitat per la Direcció Insular d’Esports, on s’explicaran les actuacions realitzades, per 
categoria i sexe, data de realització i nombre de participants. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest conveni, sinó només de facilitar 
informació a la Direcció Insular d’Esports per tal d’analitzar la realitat esportiva de l’esport base de Mallorca.  

9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants corresponents a la despeses 
generades per l’activitat en el període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012. 

9.2.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de la realització de l’activitat o 
despesa per a la qual ha estat concedida.  
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9.3.- D’acord amb el previst en la base 23.2 de les bases d’execució del Pressupost General del Consell de 
Mallorca per l’any 2012, amb caràcter excepcional la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública podrà 
concedir bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides sense l’obligació de concedir 
aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu de les circumstàncies que aconsellin l’adopció 
d’aquesta mesura, sempre i quan els beneficiaris de les subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o 
Ajuntaments. 

10.- Obligacions de la Federació 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les següents obligacions: 

Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions establertes. 

Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que siguin causa de la concessió o del 
compliment de la subvenció. 

Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de subvencions o ajudes per la mateixa finalitat no 
previstes en el moment de sol·licitar la subvenció. 

Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui dur a terme tant el Consell de 
Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en el seu cas la Sindicatura de Comptes. 

El Consell podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmica com  tècnicament, el programa objecte de la 
subvenció. 

Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de Mallorca, a Mallorca o qualsevol territori 
de parla catalana, es farà ús, com a mínim, de la llengua catalana. En cas d’utilitzar-se diverses llengües, la 
catalana tindrà el tractament de preferència. 

D’acord amb l’establert a l’article 14.1 e) i  34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, el beneficiari de la subvenció haurà d’acreditar estar al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca, tant en dos moments: abans de dictar-
se la proposta de resolució de concessió i en el moment de pagament de la subvenció. 

Es farà constar el patrocini del Consell de Mallorca en les activitats conveniades en els següents termes: 

A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es convidarà als representants del Consell de 
Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que especifica l’apartat g), havent, també, 
d’incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames del Consell de 
Mallorca i els d’aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni d’esponsorització i 
col·laboració en el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar". 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció en cas d’alteració de les 
condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no figurin a la sol·licitud, quan l’activitat u objecte 
determinat de la subvenció es vegi modificat per causes imprevistes o sigui d’impossible compliment, l’òrgan 
competent del Consell de Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a la nova activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment aquesta subvenció, en cas 
d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les obligacions previstes en aquest conveni, així com 
exigir el reintegrament de la subvenció en cas d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats rebudes i dels interessos de 
demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació del corresponent procediment previst a les lleis, que en 
tot cas serà contradictori i garantit sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 
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Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de fets que poguessin ser constitutius 
d’infracció administrativa, aquesta es posarà en coneixement de l’òrgan competent per a la iniciació del 
corresponent procediment sancionador. 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de signatura, fins dia 30 d’octubre 
2012. 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà rescindir-se per qualsevol de les 
parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà comunicada a l’altra amb una antelació mínima de quinze 
dies, o per alguna de les següents causes: 

El mutu acord de les parts, que s’haurà de formalitzar per escrit. 

L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts signants del conveni. 

La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del conveni. 

13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar 

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar l’Acord de Funcionament del 
programa l’Esport per a l’Edat Escolar signat pel president de la Federació Balear de Tir amb Arc el Director 
Insular d’Esports.  

14.- Ús d’instal·lacions esportives del Consell de Mallorca  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de les instal·lacions esportives de Sant 
Ferran previ acord entre ambdues parts. 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i tribunals de Palma de Mallorca. 

I, en prova de conformitat, signen totes i cadascuna de les pàgines d’aquest document, en dos originals i a un sol 
efecte, en la ciutat i en la data indicats a dalt. 

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

PUNT 11. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LA 
FEDERACIÓ BALEAR DE GIMNÀSTICA ALS EFECTES DEL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR 
” I D’APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI REGULADOR. 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esport: 

ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ BALEAR DE GIMNÀSTICA, 
davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos els informes justificatius de la conveniència de la concessió de la subvenció, emesos per la Cap de 
Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del secretari tècnic de la vicepresidència de Cultura, Patrimoni i 
Esports. 

Atès l'informe jurídic de 6 de març de 2012. 
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Atès que la Intervenció General del Consell de Mallorca ha informat l’existència de crèdit a càrrec de la partida 
pressupostària 20 34101 48916 amb la reserva de crèdit  220120000294, per l’import de 20.000€. 

Atès que la Intervenció General del Consell de Mallorca ha emès, en data 24 de maig de 2012, informe de 
conformitat.  

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el punt 3 de 
l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 
d’octubre, de Consells Insulars, correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència per a concedir aquesta 
subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 20.000 €,  a favor de la FEDERACIÓ 
BALEAR DE GIMNÀSTICA amb NIF- V07163439. 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 20.000 €, amb càrrec a la partida 
pressupostària  20 34101 48916 del pressupost de despeses del Consell de Mallorca de l’exercici 2012, a favor 
de la FEDERACIÓ BALEAR DE TRIATLÓ, amb NIF- V07163439. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà l’atorgament de l’esmentada 
subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció General. 

Conveni entre el Consell de Mallorca i la FEDERACIÓ BALEAR DE GIMNÀSTICA , per al desenvolupament 
del programa “l’Esport per a l’Edat Escolar”, pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2011 i el 30 
d’octubre de 2012. 

 Palma, xx xxxxx  de 2012 

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca, 
amb NIF S0711002F i amb domicili al carrer Palau Reial 1, 07001 de Palma. 

I d’altra la Sra. Maria Bibiloni Adrover, com a Presidenta de la FEDERACIÓ BALEAR DE GIMNÀSTICA, 
(CIF V07163439) carrer Pere D’Alcantara Penya, numero 13,  07006 de Palma. 

ACTUEN 

El primer, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

El segon, en la condició de President/a de la FEDERACIÓ BALEAR DE GIMNÀSTICA, en nom i 
representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest acte. 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria d’esports per la Llei 6/1994, de 
dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels consells insulars en matèria de patrimoni històric, de 
promoció sociocultural, d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca desenvolupa el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar”, nivell bàsic per a 
la promoció de la pràctica de l’exercici físic per part de la població, l’objectiu del qual és promoure la pràctica 
d’activitats físiques i esportives de nivell tècnic alt amb caràcter competitiu, fora de l’horari lectiu, a més 
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d’aconseguir el desenvolupament integral del nin/a mitjançant la realització d’aquestes activitats, adaptades al 
seu nivell i edat. 

Tercer.- Que la FEDERACIÓ BALEAR DE GIMNÀSTICA, en endavant, la Federació, és una entitat privada 
sense ànim de lucre, l’objecte de la qual és, d’acord amb els seus estatuts, el foment i la pràctica física i 
esportiva d’àmbit federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie d’activitats esportives adreçades a nins i 
nines en edat escolar de caràcter no obligatori, i ha demanat una subvenció al Consell de Mallorca per dur a 
terme aquestes activitats. 

I, per tal d’optimitzar els seus recursos, acorden formalitzar el present CONVENI conforme a les següents 
clàusules: 

CLÀUSULES 

1. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és desenvolupar “L’Esport per a l’Edat Escolar”, dins l’àmbit territorial de l’illa de 
Mallorca, d’acord amb el projecte d’activitats i els pressupostos que ha elaborat la Federació i que acompanya a 
la sol·licitud de subvenció.  

La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012 de la FEDERACIÓ 
BALEAR DE GIMNÀSTICA del programa “L’Esport per a l’Edat Escolar”, és la següent:  

Tipus d’esdeveniment 

 

Data inici 

 

Data final 

 

Classificatòria i Campionats de Mallorca 
de Gimnàstica Rítmica 

31/10/11 29/10/12 

Classificatòria i Campionats de Mallorca 
de Gimnàstica Artística Masculina (GAM) 

31/10/11 29/10/12 

Classificatòria i Campionats de Mallorca 
de Gimnàstica Artística Femenina (GAF) 

31/10/11 29/10/12 

Classificatòria i Campionats de Mallorca 
d’Aeròbic 

31/10/11 29/10/12 

Campionats de Mallorca de Minitramp 

 

31/10/11 29/10/12 

Curs de Formació de Monitors 

 

Juliol 2012 Juliol 2012 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 20.000 € amb càrrec a la l’aplicació pressupostària 20 34101 
48916 del vigent pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a les activitats objecte del present conveni, 
realitzades per la Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012. 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de l'esport per a l'edat escolar a 
Mallorca, en els termes següents: 

L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar.  
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Les activitats d'aquestes edats tindran, a tots els efectes, consideració d'esport en edat escolar. 

2.2- DRETS D'INSCRIPCIO: Els drets d'inscripció es podran aplicar a fons perdut fins a un màxim de 15 euros per 
llicència, i 60 euros per entitat esportiva d’acord amb les previsions de la Convocatòria Anual del Programa de 
l’ Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca.  

Els drets d'inscripció s'abonaran a la Federació o a la seva delegació insular a Mallorca. 

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció al Consell de Mallorca. 

2.3.- VALIDESA ESPORTIVA DE L'ACTIVITAT: L'activitat, que serà l'única convocada per a aquestes categories a 
l'àmbit de Mallorca, tindrà doble validesa com a campionat unificat (federatiu/escolar). Aquesta doble validesa 
es reflectirà en qualsevol informació i convocatòria al respecte, havent de figurar a la documentació les 
inscripcions següents: 

El Consell de Mallorca       La  Federació Balear de Gimnàstica 

Esport Escolar                                        Comitè Tècnic Insular de Mallorca 

2.4.- DOCUMENTACIÓ PER A L’AFILIACIÓ I INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR: 
s’emprarà l’establerta a l’Acord de Funcionament de l’Esport per a l’Edat Escolar. 

2.5.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i d’establir setmanalment les 
classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta informació així com de presentar-la si es requereix a 
la Secció d’Esport Federat. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la secció d’Esport Federat dels 
acords presos pel comitè de competició i l’assemblea general sempre que afectin l’acord de funcionament del 
programa de l’Esport per a l’Edat Escolar.  

2.6.- La Federació es compromet a respectar i complir l’acord de Funcionament del programa “ L’Esport per a 
l’Edat Escolar”, a més a més de totes les consideracions que la vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports 
del Consell de Mallorca faci al respecte. 

2.7.-Qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d'altres estarà presidit pels representants del 
Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la clàusula anterior havent, 
d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames actualitzats del 
Consell de Mallorca i els d'aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni 
d'esponsorització i col·laboració en el programa de "L'Esport per a l'Edat Escolar". 

2.8.- El Consell de Mallorca podrà convocar, amb caràcter de promoció i com a jocs esportius les activitats que 
consideri oportunes i gaudirà de la col·laboració de la Federació. 

2.9.- Totes les activitats que corresponguin a l’Esport per a l’Edat Escolar o a les categories que incloguin, així 
com totes les convocatòries d’activitats que li siguin d’aplicació, es regiran pel disposat en aquest conveni i, 
estaran subjectes, a les decisions de la Federació i del Consell de Mallorca. 

3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, dotarà a la Federació, amb la quantitat de 20.000 €, destinats al pagament de les 
despeses que generi el desenvolupament de les activitats, que corresponen als esdeveniments que a continuació 
es detallen, corresponents al període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012:  35.466,75 € 

Subvenció Consell de Mallorca:      20.000 € 

% subvencionat del projecte:         56,3908449% 
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Activitat nº transport arbitratge Gestió Material Cost esd. Total 

Classificatòria Gimnàstica Rítmica 4 245,00 € 450,00 € 712,28 € 137,43 € 1.544,71 € 6.178,84 € 

Classificatòria Gimn. Artística 
masc. 

3 245,00 € 340,00 € 577,28 € 137,43 € 1.299,71 € 3.899,13 € 

Classificatòria Gimn. Artística fem. 3 245,00 € 340,00 € 538,69 € 137,43 € 1.261,12 € 3.783,36 € 

Classificatòria Aerobic 2 90,00 € 180,00 € 307,28 € 137,43 € 714,71 € 1.429,42 € 

Campionat Mallorca Gimn. 
Rítmica 

4 245,00 € 660,00 € 712,28 € 137,43 € 1.754,71 € 7.018,84 € 

Campionat Mca. Gimn. Artística 
masc. 

3 245,00 € 480,00 € 577,28 € 137,43 € 1.439,71 € 4.319,13 € 

Campionat Mca. Gimn. Artística 
fem. 

4 245,00 € 480,00 € 538,69 € 137,43 € 1.401,12 € 5.604,48 € 

Campionat Mallorca Minitramp 2 90,00 € 180,00 € 307,28 € 137,43 € 714,71 € 1.429,42 € 

Campionat Mallorca Aerobic 1 90,00 € 180,00 € 307,28 € 137,43 € 714,71 € 714,71 € 

Curs formació monitors 2 0,00 € 100,00 € 307,28 € 137,43 € 544,71 € 1.089,42 € 

TOTAL DESPESES 35.466,75 
€ 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 20.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20 34101 
48916 (document RC 220120000294) del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2012. 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb motiu del 
desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de: 

A les despeses de transport s’inclouen les despeses del camió de transport de material esportiu i del personal 
encarregat de carregar i descarregar i muntar i desmuntar el material esportiu per a cada esdeveniment. 

A les despeses d’arbitratge s’inclouen els jutges d’arbitratge necessaris per a cada esdeveniment (jutge principal 
de mesa, jutge de línia, jutge d’acta i jutge de megafonia / músiques). 

A les despeses de gestió s’inclouen les despeses de l’administratiu encarregat de la tasca administrativa de 
l’esport escolar i les despeses dels directors/es tècnics – coordinadors/es necessaris i específics per a cada 
esdeveniment. 

A les despeses de material s’inclouen les despeses de material fungible, tant de material d’oficina (paper, 
bolígrafs, tinta impressora...) com de material esportiu (camisetes, shorts, maillots, pilotes, cintes...). 

A les despeses de Cursets de formació de Monitors s’inclouen les despeses dels professors. 

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les activitats esmentades, serà a càrrec 
de la Federació, que assumirà totes les obligacions socials, laborals i tributàries que derivin d'aquestes 
prestacions i que, en cap cas, suposarà una relació laboral o professional amb el Consell de Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les activitats relacionades en aquest 
conveni. 
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3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la Federació facilitarà la documentació 
que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla de personal, en general o per centres de treball. En tot cas, el 
Consell de Mallorca podrà sol·licitar que s'adjunti fotocòpia de l'imprès corresponent a l'últim ingrés 
reglamentari a la seguretat social i/o, en o cas, el document acreditatiu del pagament de l'última quota meritada 
en el règim de l'assegurança autònoma. Igualment i en les mateixes condicions facilitarà la documentació que 
acrediti haver efectuat les corresponents retencions i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de les persones 
físiques dels treballadors que l'empresa hagi assignat a la prestació del servei. 

4.- Gestió de la subvenció 

4.1.- La Federació podrà subcontractar amb tercers l’execució parcial de l’activitat que constitueix l’objecte de 
la present subvenció. Queda fora d’aquest concepte la contractació de les despeses en què hagi d’incórrer la 
Federació. La part de l’activitat subvencionada que el beneficiari subcontracti amb tercers no pot excedir del 75 
per cent de l’import de l’activitat subvencionada. 

En cap cas es poden subcontractar activitats que, tot i augmentar el cost de l’activitat subvencionada, no aportin 
valor afegit al contingut de la mateixa activitat. 

Quan l’activitat concertada amb tercers excedeixi el 20 per cent de l’import de la subvenció i l’import sigui 
superior a 60.000 euros, la subcontractació està sotmesa al compliment dels requisits següents: 

a) Que el contracte se subscrigui per escrit. 

b) Que la formalització d’aquest l’autoritzi prèviament el Consell de Mallorca. 

4.2.- No es pot fraccionar un contracte per tal de disminuir-ne la quantia i eludir el compliment dels requisits 
exigits a l’apartat anterior. 

4.3.- Els contractistes estan obligats només davant el beneficiari, que assumeix la responsabilitat total de 
l’execució de l’activitat subvencionada davant l’Administració. 

4.4.- La Federació serà la responsable que en l’execució de l’activitat subvencionada concertada amb tercers es 
respectin els límits que estableixi la normativa reguladora de la subvenció quant a la naturalesa i la quantia de 
despeses subvencionables, i els contractistes estan subjectes al deure de col·laboració que preveu l’article 46 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions per permetre l’adequada verificació del 
compliment dels límits esmentats. 

4.5.- La Federació no pot concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb:  

a) Persones o entitats incurses en alguna de les prohibicions de l’article 13 de la Llei abans esmentada. 

b) Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de 
contractació. 

c) Intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com un percentatge de cost total de 
l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb referència al valor de mercat del treball efectuat o els 
serveis prestats. 

d) Persones o entitats vinculades amb el beneficiari, llevat que hi concorrin les circumstàncies següents: 

1- Que la contractació s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat. 

2- Que s’obtingui l’autorització prèvia del Consell de Mallorca. 

e) Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no hagin 
obtingut subvenció perquè no compleixin els requisits o no assoleixin la valoració suficient. 

5.- Despeses subvencionables 
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5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, aquelles que de manera 
indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i s’efectuïn durant el període comprés entre 
el dia 31 d’octubre de 2011 i el 30 d’octubre de 2012. 

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor de mercat. 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la naturalesa del projecte esportiu 
subvencionat, sense la necessitat que s’hagin abonat o no encara les factures o altres documents que les 
acreditin. 

5.3.- Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties que estableix el Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, mitjançant el qual s’aprova el text refós de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic per al contracte menor, el beneficiari ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de 
diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a l’obra, la prestació del servei o el 
lliurament del bé, llevat que, per les característiques especials, no hi hagi en el mercat un nombre suficient 
d’entitats que els realitzin, els prestin o els subministrin, o llevat que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la 
subvenció. 

L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han aportat a la justificació, o, si escau, a la sol·licitud de 
subvenció, s’ha de fer de conformitat amb criteris d’eficiència i economia, i s’ha de justificar expressament en 
una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, les despeses notarials i registrals, i 
les despeses pericials per a la realització del projecte subvencionat i les d’administració específiques són 
subvencionables si estan directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a 
l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

c) Les despeses de procediments judicials. 

d) Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els abona de manera efectiva. 

En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles de 
recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda. 

6.- Justificació de la subvenció 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat mòdul comptable serà 
l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb motiu del 
desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

Transport 

Arbitratges 

Gestió 

Material 
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 6.2 - La realització d’activitats es justificarà mitjançant una certificació federativa dels esdeveniments realitzats 
en la qual es detallaran els tècnics, els col·laboradors, la data i el lloc de celebració, dels esdeveniments. 

6.3 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb fons propis o altres subvencions o 
recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació l’import, la procedència  i l’aplicació d’aquest fons a les activitats 
subvencionades. 

6.4 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació amb la presentació prèvia dels 
justificants d'haver realitzat l’activitat subvencionada. 

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà proporcionalment la subvenció 
concedida. 

6.5- La federació haurà de realitzar la justificació de despeses d’una sola vegada (total).  

La documentació justificativa de la totalitat del projecte d’actuació que va servir de base a la concessió de la 
subvenció, s’haurà d’aportar com a màxim el dia 30 d’octubre de 2012.  

6.6.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i administrativa, sent la  dipositaria i 
responsable de custodia de tots els justificants de pagament i altra documentació, degudament tramesa. Segons 
la legislació vigent, aquesta documentació estarà a disposició del requeriment del Consell de Mallorca.  

7. Documentació que s’haurà de presentar per la Justificació de la Subvenció 

Al termini de l’activitat, la Federació haurà de presentar davant la Direcció Insular d’Esports la següent 
documentació: 

Una MEMÒRIA JUSTIFICATIVA del compliment de les condicions imposades a la concessió de la subvenció, 
amb indicació dels esdeveniments realitzats especificant el nom de l’esdeveniment, data, hora, lloc i nombre de 
participants.  

El president/la presidenta de la Federació aportarà un CERTIFICAT on s’indiqui que l’activitat subvencionada 
s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació establerta, sense que s’ha produït cap tipus 
d’incidència. En el mateix s’acreditarà que la documentació justificativa compleix tots els requisits prevists a la 
legislació vigent i es troba a disposició del Consell de Mallorca. En el supòsit que s’hagi produït algun tipus 
d’incidència, es farà contar en l’esmentat certificat indicant-hi els motius pels quals l’activitat no s’ha pogut 
realitzar i desenvolupar d’acord a l’activitat inicialment prevista.  

Una MEMÒRIA ECONÒMICA justificativa que haurà de contenir els punts següents:  

Declaració de la Federació sobre  els esdeveniments realitzats.  

Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació de 
l’import i la seva procedència. 

Certificat d’ingressos i despeses per part del president/a a la justificació presentada. 

Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats quantificades a la memòria d’actuació i els 
mòduls previstos en aquest conveni. 

8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2012 (inclòs) es presentarà una MEMÒRIA TÈCNICO ESPORTIVA, 
d’acord al guió facilitat per la Direcció Insular d’Esports, on s’explicaran les actuacions realitzades, per 
categoria i sexe, data de realització i nombre de participants. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest conveni, sinó només de facilitar 
informació a la Direcció Insular d’Esports per tal d’analitzar la realitat esportiva de l’esport base de Mallorca.  
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9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants corresponents a la despeses 
generades per l’activitat en el període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012. 

9.2.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de la realització de l’activitat o 
despesa per a la qual ha estat concedida.  

9.3.- D’acord amb el previst en la base 23.2 de les bases d’execució del Pressupost General del Consell de 
Mallorca per l’any 2012, amb caràcter excepcional la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública podrà 
concedir bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides sense l’obligació de concedir 
aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu de les circumstàncies que aconsellin l’adopció 
d’aquesta mesura, sempre i quan els beneficiaris de les subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o 
Ajuntaments. 

10.- Obligacions de la Federació 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les següents obligacions: 

Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions establertes. 

Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que siguin causa de la concessió o del 
compliment de la subvenció. 

Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de subvencions o ajudes per la mateixa finalitat no 
previstes en el moment de sol·licitar la subvenció. 

Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui dur a terme tant el Consell de 
Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en el seu cas la Sindicatura de Comptes. 

El Consell podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmica com  tècnicament, el programa objecte de la 
subvenció. 

Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de Mallorca, a Mallorca o qualsevol territori 
de parla catalana, es farà ús, com a mínim, de la llengua catalana. En cas d’utilitzar-se diverses llengües, la 
catalana tindrà el tractament de preferència. 

D’acord amb l’establert a l’article 14.1 e) i  34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, el beneficiari de la subvenció haurà d’acreditar estar al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca, tant en dos moments: abans de dictar-
se la proposta de resolució de concessió i en el moment de pagament de la subvenció. 

Es farà constar el patrocini del Consell de Mallorca en les activitats conveniades en els següents termes: 

A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es convidarà als representants del Consell de 
Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que especifica l’apartat g), havent, també, 
d’incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames del Consell de 
Mallorca i els d’aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni d’esponsorització i 
col·laboració en el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar". 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció en cas d’alteració de les 
condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no figurin a la sol·licitud, quan l’activitat u objecte 
determinat de la subvenció es vegi modificat per causes imprevistes o sigui d’impossible compliment, l’òrgan 
competent del Consell de Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a la nova activitat o objecte. 
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L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment aquesta subvenció, en cas 
d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les obligacions previstes en aquest conveni, així com 
exigir el reintegrament de la subvenció en cas d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats rebudes i dels interessos de 
demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació del corresponent procediment previst a les lleis, que en 
tot cas serà contradictori i garantit sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de fets que poguessin ser constitutius 
d’infracció administrativa, aquesta es posarà en coneixement de l’òrgan competent per a la iniciació del 
corresponent procediment sancionador. 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de signatura, fins dia 30 d’octubre 
2012. 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà rescindir-se per qualsevol de les 
parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà comunicada a l’altra amb una antelació mínima de quinze 
dies, o per alguna de les següents causes: 

El mutu acord de les parts, que s’haurà de formalitzar per escrit. 

L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts signants del conveni. 

La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del conveni. 

13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar 

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar l’Acord de Funcionament del 
programa l’Esport per a l’Edat Escolar signat pel president de la Federació Balear de Gimnàstica i el Director 
Insular d’Esports.  

14.- Ús d’instal·lacions esportives del Consell de Mallorca  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de les instal·lacions esportives de Sant 
Ferran previ acord entre ambdues parts. 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i tribunals de Palma de Mallorca. 

I, en prova de conformitat, signen totes i cadascuna de les pàgines d’aquest document, en dos originals i a un sol 
efecte, en la ciutat i en la data indicats a dalt. 

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

PUNT 12. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LA 
FEDERACIÓ DE RUGBÍ ALS EFECTES DEL DESENVOLUPAMENT DEL 
PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR ” I D’APROVACIÓ DEL 
TEXT DEL CONVENI REGULADOR. 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esport: 

ANTECEDENTS: 
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Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ BALEAR DE RUGBI, davant la 
Direcció Insular d’Esports.  

Atesos els informes justificatius de la conveniència de la concessió de la subvenció, emesos per la Cap de 
Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del secretari tècnic de la vicepresidència de Cultura, Patrimoni i 
Esports. 

Atès l'informe jurídic de 19 de març de 2012. 

Atès que la Intervenció General del Consell de Mallorca ha informat l’existència de crèdit a càrrec de la partida 
pressupostària 20 34101 48927 amb la reserva de crèdit  220120000285, per l’import de 10.000€. 

Atès que la Intervenció General del Consell de Mallorca ha emès, en data 31 de maig de 2012, informe de 
conformitat.  

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el punt 3 de 
l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 
d’octubre, de Consells Insulars, correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència per a concedir aquesta 
subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 10.000 €,  a favor de la FEDERACIÓ 
BALEAR DE RUGBI amb NIF- V07183650. 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 10.000 €, amb càrrec a la partida 
pressupostària  20 34101 48927 del pressupost de despeses del Consell de Mallorca de l’exercici 2012, a favor 
de la FEDERACIÓ BALEAR DE TRIATLÓ, amb NIF- V07183650. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà l’atorgament de l’esmentada 
subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció General. 

Conveni entre el Consell de Mallorca i la FEDERACIÓ BALEAR DE RUGBI, per al desenvolupament del 
programa “l’Esport per a l’Edat Escolar”, pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2011 i el 30 d’octubre de 
2012. 

Palma, XXXX 

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident del Consell de Mallorca, amb NIF S0711002F i amb 
domicili al carrer Palau Reial 1, 07001 de Palma. 

I d’altra el/la Sr. Carlos Castellanos García , com a President de la FEDERACIÓ BALEAR DE RUGBI, amb 
NIF V07183650 i, amb domicili a carrer Uruguai s/n (Palma Arena). 

ACTUEN 

El primer, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

El segon, en la condició de President/a de la FEDERACIÓ BALEAR DE RUGBI , en nom i representació 
d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest acte. 
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MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria d’esports per la Llei 6/1994, de 
dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels consells insulars en matèria de patrimoni històric, de 
promoció sociocultural, d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca desenvolupa el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar”, nivell bàsic per a 
la promoció de la pràctica de l’exercici físic per part de la població, l’objectiu del qual és promoure la pràctica 
d’activitats físiques i esportives de nivell tècnic alt amb caràcter competitiu, fora de l’horari lectiu, a més 
d’aconseguir el desenvolupament integral del nin/a mitjançant la realització d’aquestes activitats, adaptades al 
seu nivell i edat. 

Tercer.- Que la FEDERACIÓ BALEAR DE RUGBI, en endavant, la Federació, és una entitat privada sense 
ànim de lucre, l’objecte de la qual és, d’acord amb els seus estatuts, el foment i la pràctica física i esportiva 
d’àmbit federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie d’activitats esportives adreçades a nins i 
nines en edat escolar de caràcter no obligatori, i ha demanat una subvenció al Consell de Mallorca per dur a 
terme aquestes activitats. 

I, per tal d’optimitzar els seus recursos, acorden formalitzar el present CONVENI conforme a les següents 
clàusules: 

CLÀUSULES 

1. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és desenvolupar el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar”, dins l’àmbit territorial 
de l’illa de Mallorca, d’acord amb el projecte d’activitats i els pressupostos que ha elaborat la Federació i que 
acompanya a la sol·licitud de subvenció.  

La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012 de la FEDERACIÓ 
BALEAR DE RUGBI del programa “L’Esport per a l’Edat Escolar”, és la següent:  

Esdeveniment Modalitat Núm. 
de 
partits 

Data 
d’inici 

Data 
termini 

Cadet 
Mixt 

288 06/11/2011 26/05/2012 

Infantil 
Mixt 

416 06/11/2011 26/05/2012 

Aleví 
Mixt 

480 06/11/2011 26/05/2012 

PROGRAMA 
A 

Benjamí 
Mixt 

240 06/11/2011 26/05/2012 

Cadet 
Mixt 

48 05/11/2011 30/06/2012 

Infantil 
Mixt 

48 05/11/2011 30/06/2012 

PROGRAMA 
B RUGBI 
OLÍMPICO 
RUGBI 7 

Aleví 
Mixt 

48 05/11/2011 30/06/2012 
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 Benjamí 
Mixt 

36 05/11/2011 30/06/2012 

Cadet 
Mixt 

14 05/11/2011 30/06/2012 

Infantil 
Mixt 

14 05/11/2011 30/06/2012 

Aleví 
Mixt 

12 05/11/2011 30/06/2012 

PROGRAMA 
B RUGBI 15 

Benjamí 
Mixt 

8 05/11/2011 30/06/2012 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 10.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20 34101 48927 
del vigent pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a les activitats objecte del present conveni, 
realitzades per la Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012. 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de l'esport per a l'edat escolar a Mallorca, 
en els termes següents: 

L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar.  

b) Les activitats d'aquestes edats tindran, a tots els efectes, consideració d'esport en edat escolar. 

2.2- DRETS D'INSCRIPCIO: Els drets d'inscripció es podran aplicar a fons perdut fins a un màxim de 7€ per 
llicència i, 60 per club d’acord amb les previsions de la Convocatòria Anual del Programa de l’ Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca.  

Els drets d'inscripció s'abonaran a la Federació o a la seva delegació insular a Mallorca. 

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció al Consell de Mallorca. 

2.3.- VALIDESA ESPORTIVA DE L'ACTIVITAT: L'activitat, que serà l'única convocada per a aquestes categories a 
l'àmbit de Mallorca, tindrà doble validesa com a campionat unificat (federatiu/escolar). Aquesta doble validesa 
es reflectirà en qualsevol informació i convocatòria al respecte, havent de figurar a la documentació les 
inscripcions següents: 

El Consell de Mallorca   

Esport Escolar     

La  Federació Balear de Rugbi 

Comitè Tècnic Insular de Mallorca 

2.4.- DOCUMENTACIÓ PER A L’AFILIACIÓ I INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR: 
s’emprarà l’establerta a l’Acord de Funcionament de l’Esport per a l’Edat Escolar. 

2.5.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i d’establir setmanalment les 
classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta informació així com de presentar-la si es requereix a 
la Secció d’Esport Federat. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la secció d’Esport Federat dels 
acords presos pel comitè de competició i l’assemblea general sempre que afectin l’acord de funcionament del 
programa de l’Esport per a l’Edat Escolar.  

2.6.- La Federació es compromet a respectar i complir l’Acord de Funcionament del programa “ L’Esport per a 
l’Edat Escolar”, a més a més de totes les consideracions que la vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports 
del Consell de Mallorca faci al respecte. 
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2.7.-Qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d'altres estarà presidit pels representants del 
Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la clàusula anterior havent, 
d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames actualitzats del 
Consell de Mallorca i els d'aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni 
d'esponsorització i col·laboració en el programa de "L'Esport per a l'Edat Escolar". 

2.8.- El Consell de Mallorca podrà convocar, amb caràcter de promoció i com a jocs esportius les activitats que 
consideri oportunes i gaudirà de la col·laboració de la Federació. 

2.9.- Totes les activitats que corresponguin a l’Esport per a l’Edat Escolar o a les categories que incloguin, així 
com totes les convocatòries d’activitats que li siguin d’aplicació, es regiran pel disposat en aquest conveni i, 
estaran subjectes, a les decisions de la Federació i del Consell de Mallorca. 

3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, dotarà a la Federació, amb la quantitat de 10.000 €, destinats al pagament de les 
despeses que generi el desenvolupament de les activitats, que corresponen als partits que a continuació es 
detallen, corresponents al període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012:  19.997,44 € 

Subvenció Consell de Mallorca:  10.000 € 

% subvencionat del projecte:         50,0064008 % 
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3.2.- 
El 

Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 10.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20 34101 48927 
(document RC 220120000285) del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2012. 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà el PARTIT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb motiu del 
desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

Arbitratge 

Gestió 

Material 

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les activitats esmentades, serà a càrrec 
de la Federació, que assumirà totes les obligacions socials, laborals i tributàries que derivin d'aquestes 
prestacions i que, en cap cas, suposarà una relació laboral o professional amb el Consell de Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les activitats relacionades en aquest 
conveni. 

Activitat Nª Arbitratge Gestió Material Cost partit Total 

Programa A Cadet Mixt 288 6,00 € 5,00 € 0,05 € 11,05 € 3.182,40 € 

Programa A Infantil Mixt 416 6,00 € 5,00 € 0,05 € 11,05 € 4.596,80 € 

Programa A Aleví Mixt 480 5,00 € 5,00 € 0,05 € 10,05 € 4.824,00 € 

Programa A Benjamí Mixt 240 5,00 € 5,00 € 0,05 € 10,05 € 2.412,00 € 

Programa B Rugby 7 Cadet 
Mixt 

48 14,00 € 8,00 € 0,08 € 22,08 € 1.059,84 € 

Programa B Rugby 7 Infantil 
Mixt 

48 12,00 € 8,00 € 0,08 € 20,08 € 963,84 € 

Programa B Rugby 7 Aleví 
Mixt 

48 10,00 € 8,00 € 0,08 € 18,08 € 867,84 € 

Programa B Rugby 7 Benjamí 
Mixt 

36 9,00 € 8,00 € 0,08 € 17,08 € 614,88 € 

Programa B Rugby 15 Cadet 
Mixt 

14 30,00 € 10,00 € 0,08 € 40,08 € 561,12 € 

Programa B Rugby 15 Infantil 
Mixt 

14 20,00 € 10,00 € 0,08 € 30,08 € 421,12 € 

Programa B Rugby 15 Aleví 
Mixt 

12 15,00 € 10,00 € 0,08 € 25,08 € 300,96 € 

Programa B Rugby 15 
Benjamí Mixt 

8 14,00 € 10,00 € 0,08 € 24,08 € 192,64 € 

TOTAL DESPESES 19.997,44 € 



 81

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la Federació facilitarà la documentació 
que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla de personal, en general o per centres de treball. En tot cas, el 
Consell de Mallorca podrà sol·licitar que s'adjunti fotocòpia de l'imprès corresponent a l'últim ingrés 
reglamentari a la seguretat social i/o, en o cas, el document acreditatiu del pagament de l'última quota meritada 
en el règim de l'assegurança autònoma. Igualment i en les mateixes condicions facilitarà la documentació que 
acrediti haver efectuat les corresponents retencions i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de les persones 
físiques dels treballadors que l'empresa hagi assignat a la prestació del servei. 

4.- Gestió de la subvenció 

4.1.- La Federació podrà subcontractar amb tercers l’execució parcial de l’activitat que constitueix l’objecte 
d’aquesta subvenció. Queda fora d’aquest concepte la contractació de les despeses en què hagi d’incórrer la 
Federació. La part de l’activitat subvencionada que el beneficiari subcontracti amb tercers no pot excedir del 75 
per cent de l’import total de l’activitat subvencionada. 

En cap cas es poden subcontractar activitats que, tot i augmentar el cost de l’activitat subvencionada, no aportin 
valor afegit al contingut de la mateixa activitat. 

Quan l’activitat concertada amb tercers excedeixi el 20 per cent de l’import de la subvenció i l’import sigui 
superior a 60.000 euros, la subcontractació està sotmesa al compliment dels requisits següents: 

a) Que el contracte se subscrigui per escrit. 

b) Que la formalització d’aquest l’autoritzi prèviament el Consell de Mallorca. 

4.2.- No es pot fraccionar un contracte per tal de disminuir-ne la quantia i eludir el compliment dels requisits 
exigits a l’apartat anterior. 

4.3.- Els contractistes estan obligats només davant el beneficiari, que assumeix la responsabilitat total de 
l’execució de l’activitat subvencionada davant l’Administració. 

4.4.- La Federació serà la responsable que en l’execució de l’activitat subvencionada concertada amb tercers es 
respectin els límits que estableixi la normativa reguladora de la subvenció quant a la naturalesa i la quantia de 
despeses subvencionables, i els contractistes estan subjectes al deure de col·laboració que preveu l’article 46 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions per permetre l’adequada verificació del 
compliment dels límits esmentats. 

4.5.- La Federació no pot concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb:  

a) Persones o entitats incurses en alguna de les prohibicions de l’article 13 de la Llei abans esmentada. 

b) Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de 
contractació. 

c) Intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com un percentatge de cost total de 
l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb referència al valor de mercat del treball efectuat o els 
serveis prestats. 

d) Persones o entitats vinculades amb el beneficiari, llevat que hi concorrin les circumstàncies següents: 

1- Que la contractació s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat. 

2- Que s’obtingui l’autorització prèvia del Consell de Mallorca. 

e) Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no hagin 
obtingut subvenció perquè no compleixin els requisits o no assoleixin la valoració suficient. 

5.- Despeses subvencionables 
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5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, aquelles que de manera 
indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i s’efectuïn durant el període comprés entre 
el dia 31 d’octubre de 2011 i el 30 d’octubre de 2012. 

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor de mercat. 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que es derivi del projecte esportiu subvencionat, sense la 
necessitat que s’hagin abonat o no encara les factures o altres documents que les acreditin. 

5.3.- Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties que estableix       el Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, mitjançant el qual s’aprova el text refòs de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic per al contracte menor, el beneficiari ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de 
diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a l’obra, la prestació del servei o el 
lliurament del bé, llevat que, per les característiques especials, no hi hagi en el mercat un nombre suficient 
d’entitats que els realitzin, els prestin o els subministrin, o llevat que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la 
subvenció. 

L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han aportat a la justificació, o, si escau, a la sol·licitud de 
subvenció, s’ha de fer de conformitat amb criteris d’eficiència i economia, i s’ha de justificar expressament en 
una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, les despeses notarials i registrals, i 
les despeses pericials per a la realització del projecte subvencionat i les d’administració específiques són 
subvencionables si estan directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a 
l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

c) Les despeses de procediments judicials. 

d) Despeses d’adquisició de béns inventariables.  

Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els abona de manera efectiva. 

En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles de 
recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda. 

6.- Justificació de la subvenció 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat mòdul comptable serà el 
PARTIT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb motiu del 
desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

Arbitratge 

Gestió 

Material 

6.2 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb fons propis o altres subvencions o 
recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació l’import, la procedència  i l’aplicació d’aquest fons a les activitats 
subvencionades. 
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6.3 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació amb la presentació prèvia dels 
justificants d'haver realitzat l’activitat subvencionada. 

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà proporcionalment la subvenció 
concedida. 

6.4- La federació haurà de realitzar la justificació de despeses d’una sola vegada (total).  

La documentació justificativa de la totalitat del projecte d’actuació que va servir de base a la concessió de la 
subvenció, s’haurà d’aportar com a màxim el dia 30 d’octubre de 2012. 

6.5.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i administrativa, sent la  dipositaria i 
responsable de custodia de tots els justificants de pagament i altra documentació, degudament tramesa. Segons 
la legislació vigent, aquesta documentació estarà a disposició del requeriment del Consell de Mallorca.  

7. Documentació que s’haurà de presentar per la Justificació de la Subvenció 

A la finalització de l’activitat del programa previst a aquest conveni, la Federació haurà de presentar davant la 
Direcció Insular d’Esports la següent documentació: 

Una MEMÒRIA JUSTIFICATIVA del compliment de les condicions imposades a la concessió de la subvenció, amb 
indicació dels partits realitzats especificant data, hora, equips, categoria, lloc i resultat obtingut.  

El president/la presidenta de la Federació aportarà un CERTIFICAT on s’indiqui que l’activitat subvencionada 
s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació establerta, sense que s’ha produït cap tipus 
d’incidència. En el mateix s’acreditarà que la documentació justificativa compleix tots els requisits prevists a la 
legislació vigent i es troba a disposició del Consell de Mallorca. En el supòsit que s’hagi produït algun tipus 
d’incidència, es farà contar en l’esmentat certificat indicant-hi els motius pels quals l’activitat no s’ha pogut 
realitzar i desenvolupar d’acord a l’activitat inicialment prevista.  

Una MEMÒRIA ECONÒMICA justificativa que haurà de contenir els punts següents:  

Declaració de la Federació sobre  el número de partits realitzats.  

Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació de 
l’import i la seva procedència. 

Certificat d’ingressos i despeses per part del president a la justificació presentada. 

Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats quantificades a la memòria d’actuació i els 
mòduls previstos en aquest conveni. 

 8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2012 (inclòs) es presentarà una MEMÒRIA TÈCNICO-ESPORTIVA, d’acord 
al guió facilitat per la Direcció Insular d’Esports, on s’explicaran les actuacions realitzades així com el nombre 
de participants. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest conveni, sinó només de facilitar 
informació a la Direcció Insular d’Esports per tal d’analitzar la realitat esportiva de l’esport base de Mallorca.  

9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants corresponents a la despeses 
generades per l’activitat en el període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012. 

9.2.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de la realització de l’activitat o 
despesa per a la qual ha estat concedida.  
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9.3.- D’acord amb el previst en la base 23.2 de les bases d’execució del Pressupost General del Consell de 
Mallorca per a l’any 2012, amb caràcter excepcional, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública podrà 
concedir bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides, sense l’obligació de 
concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu de les circumstàncies que aconsellin 
l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els beneficiaris de les subvencions siguin entitats sense ànim de 
lucre o Ajuntaments. 

10.- Obligacions de la Federació 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les següents obligacions: 

Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions establertes. 

Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que siguin causa de la concessió o del 
compliment de la subvenció. 

Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de subvencions o ajudes per la mateixa finalitat no 
previstes en el moment de sol·licitar la subvenció. 

Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui dur a terme tant el Consell de 
Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en el seu cas la Sindicatura de Comptes. 

El Consell podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmica com  tècnicament, el programa objecte de la 
subvenció. 

Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de Mallorca, a Mallorca o qualsevol territori 
de parla catalana, es farà ús, com a mínim, de la llengua catalana. En cas d’utilitzar-se diverses llengües, la 
catalana tindrà el tractament de preferència. 

D’acord amb l’establert a l’article 14.1 e) i  34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, el beneficiari de la subvenció haurà d’acreditar estar al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca, tant en dos moments: abans de dictar-
se la proposta de resolució de concessió i en el moment de pagament de la subvenció.   

Es farà constar el patrocini del Consell de Mallorca en les activitats conveniades en els següents termes: 

A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es convidarà als representants del Consell de 
Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que especifica l’apartat g), havent, també, 
d’incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames del Consell de 
Mallorca i els d’aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni d’esponsorització i 
col·laboració en el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar". 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció en cas d’alteració de les 
condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no figurin a la sol·licitud, quan l’activitat u objecte 
determinat de la subvenció es vegi modificat per causes imprevistes o sigui d’impossible compliment, l’òrgan 
competent del Consell de Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a la nova activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment aquesta subvenció, en cas 
d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les obligacions previstes en aquest conveni, així com 
exigir el reintegrament de la subvenció en cas d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats rebudes i dels interessos de 
demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació del corresponent procediment previst a les lleis, que en 
tot cas serà contradictori i garantit sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 
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Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de fets que poguessin ser constitutius 
d’infracció administrativa, aquesta es posarà en coneixement de l’òrgan competent per a la iniciació del 
corresponent procediment sancionador. 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de signatura, fins dia 30 d’octubre 
2012. 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà rescindir-se per qualsevol de les 
parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà comunicada a l’altra amb una antelació mínima de quinze 
dies, o per alguna de les següents causes: 

El mutu acord de les parts, que s’haurà de formalitzar per escrit. 

L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts signants del conveni. 

La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del conveni. 

13.- Acord de funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar 

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar l’acord de funcionament del 
programa l’Esport per a l’Edat Escolar signat pel president de la Federació de Balear de Rugbi i el Director 
Insular d’Esports. 

14.- Ús d’instal·lacions esportives del Consell de Mallorca  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de les instal·lacions esportives de Sant 
Ferran previ acord entre ambdues parts. 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i tribunals de Palma de Mallorca. 

I, en prova de conformitat, signen totes i cadascuna de les pàgines d’aquest document, en cuatre originals i a un 
sol efecte, en la ciutat i en la data indicats a dalt. 

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

PUNT 13. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LA 
FEDERACIÓ HÍPICA DE LES ILLES BALEARS ALS EFECTES DEL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR 
” I D’APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI REGULADOR. 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esport: 

ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ D’HÍPICA DE LES ILLES 
BALEARS, davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes per la Cap de Secció de 
Foment de l’Esport, amb el vistiplau del secretari tècnic de la vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports. 

Atès l'informe jurídic de data 24 de maig de 2012. 



 86

Atès que la Intervenció General del Consell de Mallorca ha informat l’existència de crèdit a càrrec de la partida 
pressupostària 20 34101 48936 amb la reserva de crèdit  220120000282, per l’import de 10.000 €. 

Atès que la intervenció General del Consell de Mallorca ha emès en data 31 de maig de 2012, informe de 
fiscalització favorable. 

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el punt 3 de 
l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 
d’octubre, de Consells Insulars, correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència per a concedir aquesta 
subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 9.936 €,  a favor de la FEDERACIÓ 
BALEAR D’HÍPICA DE LES ILLES BALEARS amb NIF- G07158090. 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 9.936 €, amb càrrec a la partida 
pressupostària  20 34101 48936 del pressupost de despeses del Consell de Mallorca de l’exercici 2012 (RC 
núm. 220120000282) a favor de la FEDERACIÓ D’HÍPICA DE LES ILLES BALEARS,  amb NIF- 
G07158090. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà l’atorgament de l’esmentada 
subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció General. 

Conveni entre el Consell de Mallorca i la FEDERACIÓ D’HÍPICA DE LES ILLES BALEARS, per al 
desenvolupament del programa “l’Esport per a l’Edat Escolar”, pel període comprés entre el 31 d’octubre de 
2011 i el 30 d’octubre de 2012. 

 Palma,  

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca, 
amb NIF S0711002F i amb domicili al carrer Palau Reial 1, 07001 de Palma. 

I d’altra el Sr. Gerardo Ortega Polo, com a President de la FEDERACIÓ D’HÍPICA DE LES ILLES 
BALEARS, amb domicili en Ctra. Sóller núm. 12  i, CIF G07158090. 

ACTUEN 

El primer, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

El segon, en la condició de President/a de la FEDERACIÓ D’HÍPICA DE LES ILLES BALEARS , en nom i 
representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest acte. 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria d’esports per la Llei 6/1994, de 
dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels consells insulars en matèria de patrimoni històric, de 
promoció sociocultural, d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca desenvolupa el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar”, nivell bàsic per a 
la promoció de la pràctica de l’exercici físic per part de la població, l’objectiu del qual és promoure la pràctica 
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d’activitats físiques i esportives de nivell tècnic alt amb caràcter competitiu, fora de l’horari lectiu, a més 
d’aconseguir el desenvolupament integral del nin/a mitjançant la realització d’aquestes activitats, adaptades al 
seu nivell i edat. 

Tercer.- Que la FEDERACIÓ D’HÍPICA DE LES ILLES BALEARS, en endavant, la Federació, és una entitat 
privada sense ànim de lucre, l’objecte de la qual és, d’acord amb els seus estatuts, el foment i la pràctica física i 
esportiva d’àmbit federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie d’activitats esportives adreçades a nins i 
nines en edat escolar de caràcter no obligatori, i ha demanat una subvenció al Consell de Mallorca per dur a 
terme aquestes activitats. 

I, per tal d’optimitzar els seus recursos, acorden formalitzar el present CONVENI conforme a les següents 
clàusules: 

CLÀUSULES 

1. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és desenvolupar “L’Esport per a l’Edat Escolar”, dins l’àmbit territorial de l’illa de 
Mallorca, d’acord amb el projecte d’activitats i els pressupostos que ha elaborat la Federació i que acompanya a 
la sol·licitud de subvenció.  

La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012 de la FEDERACIÓ 
D’HÍPICA DE LES ILLES BALEARS del programa “L’Esport per a l’Edat Escolar”, és la següent:  

Tipus d’esdeveniment Data inici Data final 

Trofeu Consell de Mallorca Salto Obstacles 07/10/2012 07/10/2012 

Trofeu Consell de Mallorca Salto Obstacles 10/06/2012 10/06/2012 

Trofeu Consell de Mallorca Doma Clàssica 23/06/2012 23/06/2012 

Trofeu Consell de Mallorca Volteo 14/10/2012 14/10/2012 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 9.936 € amb càrrec a la l’aplicació pressupostària 20 34101 
48936 del vigent pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a les activitats objecte del present conveni, 
realitzades per la Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012. 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de l'esport per a l'edat escolar a 
Mallorca, en els termes següents: 

L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar.  

Les activitats d'aquestes edats tindran, a tots els efectes, consideració d'esport en edat escolar. 

2.2- DRETS D'INSCRIPCIÓ: Els drets d'inscripció es podran aplicar a fons perdut fins a un màxim de 83 euros per 
llicència, i 75 euros per club, d’acord amb les previsions de la Convocatòria Anual del Programa de l’ Esport 
per a l’Edat Escolar a Mallorca.  

Els drets d'inscripció s'abonaran a la Federació o a la seva delegació insular a Mallorca. 

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció al Consell de Mallorca. 

2.3.- VALIDESA ESPORTIVA DE L'ACTIVITAT: L'activitat, que serà l'única convocada per a aquestes categories a 
l'àmbit de Mallorca, tindrà doble validesa com a campionat unificat (federatiu/escolar). Aquesta doble validesa 
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es reflectirà en qualsevol informació i convocatòria al respecte, havent de figurar a la documentació les 
inscripcions següents: 

El Consell de Mallorca       La  Federació d’Hípica de les Illes 
Balears 

Esport Escolar                                              Comitè Tècnic Insular de Mallorca 

2.4.- DOCUMENTACIÓ PER A L’AFILIACIÓ I INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR: 
s’emprarà l’establerta a l’Acord de Funcionament de l’Esport per a l’Edat Escolar. 

2.5.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i d’establir setmanalment les 
classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta informació així com de presentar-la si es requereix a 
la Secció d’Esport Federat. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la secció d’Esport Federat dels 
acords presos pel comitè de competició i l’assemblea general sempre que afectin l’acord de funcionament del 
programa de l’Esport per a l’Edat Escolar.  

2.6.- La Federació es compromet a respectar i complir l’acord de Funcionament del programa “ L’Esport per a 
l’Edat Escolar”, a més a més de totes les consideracions que la vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports 
del Consell de Mallorca faci al respecte. 

2.7.-Qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d'altres estarà presidit pels representants del 
Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la clàusula anterior havent, 
d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames actualitzats del 
Consell de Mallorca i els d'aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni 
d'esponsorització i col·laboració en el programa de "L'Esport per a l'Edat Escolar". 

2.8.- El Consell de Mallorca podrà convocar, amb caràcter de promoció i com a jocs esportius les activitats que 
consideri oportunes i gaudirà de la col·laboració de la Federació. 

2.9.- Totes les activitats que corresponguin a l’Esport per a l’Edat Escolar o a les categories que incloguin, així 
com totes les convocatòries d’activitats que li siguin d’aplicació, es regiran pel disposat en aquest conveni i, 
estaran subjectes, a les decisions de la Federació i del Consell de Mallorca. 

3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, dotarà a la Federació, amb la quantitat de 9.936 €, destinats al pagament de les 
despeses que generi el desenvolupament de les activitats, que corresponen als esdeveniments que a continuació 
es detallen, corresponents al període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012:  9.936 € 

Subvenció Consell de Mallorca:      9.936 € 

% subvencionat del projecte:             100% 

Activitat Nº Arbitratge Gestió Material 
Cost 
Esdevenimen
t 

Total 

Trofeu Consell de 
Mallorca Salto 

2 495,00€ 555,00€ 1.434,00€ 2.484,00€ 4.968,00€ 

Trofeu Consell de 
Mallorca Doma 

1 495,00€ 555,00€ 1.434,00€ 2.484,00€ 2.484,00€ 

Trofeu Consell de 1 495,00€ 555,00€ 1.434,00€ 2.484,00€ 2.484,00€ 
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Mallorca Volteo 

TOTAL DESPESES 9.936,00€ 

 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 9.936 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20 34101 
48936 (document RC 22012000283) del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2012. 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb motiu del 
desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de: 

Arbitratge, despesa que correspon als recursos humans necessaris per reglament, que han de regular cada 
esdeveniment (president, comissari pista...) 

Organització i assistència, despesa que correspon als recursos humans encarregats del muntatge de pistes, a més 
dels recursos humans necessaris per assistència en cada esdeveniment (metge, veterinari...) 

Gestió i Material, despeses de personal administratiu de la gestió esportiva, material d’oficina i despeses 
d’utilització d’instal·lacions. 

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les activitats esmentades, serà a càrrec 
de la Federació, que assumirà totes les obligacions socials, laborals i tributàries que derivin d'aquestes 
prestacions i que, en cap cas, suposarà una relació laboral o professional amb el Consell de Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les activitats relacionades en aquest 
conveni. 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la Federació facilitarà la documentació 
que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla de personal, en general o per centres de treball. En tot cas, el 
Consell de Mallorca podrà sol·licitar que s'adjunti fotocòpia de l'imprès corresponent a l'últim ingrés 
reglamentari a la seguretat social i/o, en o cas, el document acreditatiu del pagament de l'última quota meritada 
en el règim de l'assegurança autònoma. Igualment i en les mateixes condicions facilitarà la documentació que 
acrediti haver efectuat les corresponents retencions i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de les persones 
físiques dels treballadors que l'empresa hagi assignat a la prestació del servei. 

4.- Gestió de la subvenció 

4.1.- La Federació podrà subcontractar amb tercers l’execució parcial de l’activitat que constitueix l’objecte de 
la present subvenció. Queda fora d’aquest concepte la contractació de les despeses en què hagi d’incórrer la 
Federació. La part de l’activitat subvencionada que el beneficiari subcontracti amb tercers no pot excedir del 75 
per cent de l’import de l’activitat subvencionada. 

En cap cas es poden subcontractar activitats que, tot i augmentar el cost de l’activitat subvencionada, no aportin 
valor afegit al contingut de la mateixa activitat. 

Quan l’activitat concertada amb tercers excedeixi el 20 per cent de l’import de la subvenció i l’import sigui 
superior a 60.000 euros, la subcontractació està sotmesa al compliment dels requisits següents: 

a) Que el contracte se subscrigui per escrit. 

b) Que la formalització d’aquest l’autoritzi prèviament el Consell de Mallorca. 

4.2.- No es pot fraccionar un contracte per tal de disminuir-ne la quantia i eludir el compliment dels requisits 
exigits a l’apartat anterior. 
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4.3.- Els contractistes estan obligats només davant el beneficiari, que assumeix la responsabilitat total de 
l’execució de l’activitat subvencionada davant l’Administració. 

4.4.- La Federació serà la responsable que en l’execució de l’activitat subvencionada concertada amb tercers es 
respectin els límits que estableixi la normativa reguladora de la subvenció quant a la naturalesa i la quantia de 
despeses subvencionables, i els contractistes estan subjectes al deure de col·laboració que preveu l’article 46 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions per permetre l’adequada verificació del 
compliment dels límits esmentats. 

4.5.- La Federació no pot concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb:  

a) Persones o entitats incurses en alguna de les prohibicions de l’article 13 de la Llei abans esmentada. 

b) Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de 
contractació. 

c) Intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com un percentatge de cost total de 
l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb referència al valor de mercat del treball efectuat o els 
serveis prestats. 

d) Persones o entitats vinculades amb el beneficiari, llevat que hi concorrin les circumstàncies següents: 

1- Que la contractació s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat. 

2- Que s’obtingui l’autorització prèvia del Consell de Mallorca. 

e) Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no hagin 
obtingut subvenció perquè no compleixin els requisits o no assoleixin la valoració suficient. 

5.- Despeses subvencionables 

5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, aquelles que de manera 
indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i s’efectuïn durant el període comprés entre 
el dia 31 d’octubre de 2011 i el 30 d’octubre de 2012. 

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor de mercat. 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la naturalesa del projecte esportiu 
subvencionat, sense la necessitat que s’hagin abonat o no encara les factures o altres documents que les 
acreditin. 

5.3.- Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties que estableix el Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, mitjançant el qual s’aprova el text refós de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic per al contracte menor, el beneficiari ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de 
diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a l’obra, la prestació del servei o el 
lliurament del bé, llevat que, per les característiques especials, no hi hagi en el mercat un nombre suficient 
d’entitats que els realitzin, els prestin o els subministrin, o llevat que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la 
subvenció. 

L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han aportat a la justificació, o, si escau, a la sol·licitud de 
subvenció, s’ha de fer de conformitat amb criteris d’eficiència i economia, i s’ha de justificar expressament en 
una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, les despeses notarials i registrals, i 
les despeses pericials per a la realització del projecte subvencionat i les d’administració específiques són 
subvencionables si estan directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a 
l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 
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a) Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

c) Les despeses de procediments judicials. 

d) Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els abona de manera efectiva. 

En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles de 
recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda. 

6.- Justificació de la subvenció 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat mòdul comptable serà 
l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb motiu del 
desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

Arbitratge 

Organització i assistència 

Gestió i material 

 6.2 - La realització d’activitats es justificarà mitjançant una certificació federativa dels esdeveniments realitzats 
en la qual es detallaran els tècnics, els col·laboradors, la data i el lloc de celebració, dels esdeveniments. 

6.3 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb fons propis o altres subvencions o 
recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació l’import, la procedència  i l’aplicació d’aquest fons a les activitats 
subvencionades. 

6.4 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació amb la presentació prèvia dels 
justificants d'haver realitzat l’activitat subvencionada. 

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà proporcionalment la subvenció 
concedida. 

6.5- La federació haurà de realitzar la justificació de despeses d’una sola vegada (total).  

La documentació justificativa de la totalitat del projecte d’actuació que va servir de base a la concessió de la 
subvenció, s’haurà d’aportar com a màxim el dia 30 d’octubre de 2012.  

6.6.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i administrativa, sent la  dipositaria i 
responsable de custodia de tots els justificants de pagament i altra documentació, degudament tramesa. Segons 
la legislació vigent, aquesta documentació estarà a disposició del requeriment del Consell de Mallorca.  

7. Documentació que s’haurà de presentar per la Justificació de la Subvenció 

Al termini de l’activitat, la Federació haurà de presentar davant la Direcció Insular d’Esports la següent 
documentació: 

Una MEMÒRIA JUSTIFICATIVA del compliment de les condicions imposades a la concessió de la subvenció, 
amb indicació dels esdeveniments realitzats especificant el nom de l’esdeveniment, data, hora, lloc i nombre de 
participants.  
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El president/la presidenta de la Federació aportarà un CERTIFICAT on s’indiqui que l’activitat subvencionada 
s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació establerta, sense que s’ha produït cap tipus 
d’incidència. En el mateix s’acreditarà que la documentació justificativa compleix tots els requisits prevists a la 
legislació vigent i es troba a disposició del Consell de Mallorca. En el supòsit que s’hagi produït algun tipus 
d’incidència, es farà contar en l’esmentat certificat indicant-hi els motius pels quals l’activitat no s’ha pogut 
realitzar i desenvolupar d’acord a l’activitat inicialment prevista.  

Una MEMÒRIA ECONÒMICA justificativa que haurà de contenir els punts següents:  

Declaració de la Federació sobre  els esdeveniments realitzats.  

Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació de 
l’import i la seva procedència. 

Certificat d’ingressos i despeses per part del president/a a la justificació presentada. 

Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats quantificades a la memòria d’actuació i els 
mòduls previstos en aquest conveni. 

8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2012 (inclòs) es presentarà una MEMÒRIA TÈCNICO ESPORTIVA, 
d’acord al guió facilitat per la Direcció Insular d’Esports, on s’explicaran les actuacions realitzades, per 
categoria i sexe, data de realització i nombre de participants. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest conveni, sinó només de facilitar 
informació a la Direcció Insular d’Esports per tal d’analitzar la realitat esportiva de l’esport base de Mallorca.  

9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants corresponents a la despeses 
generades per l’activitat en el període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012. 

9.2.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de la realització de l’activitat o 
despesa per a la qual ha estat concedida.  

9.3.- D’acord amb el previst en la base 23.2 de les bases d’execució del Pressupost General del Consell de 
Mallorca per l’any 2012, amb caràcter excepcional la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública podrà 
concedir bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides sense l’obligació de concedir 
aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu de les circumstàncies que aconsellin l’adopció 
d’aquesta mesura, sempre i quan els beneficiaris de les subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o 
Ajuntaments. 

10.- Obligacions de la Federació 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les següents obligacions: 

Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions establertes. 

Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que siguin causa de la concessió o del 
compliment de la subvenció. 

Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de subvencions o ajudes per la mateixa finalitat no 
previstes en el moment de sol·licitar la subvenció. 

Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui dur a terme tant el Consell de 
Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en el seu cas la Sindicatura de Comptes. 
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El Consell podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmica com  tècnicament, el programa objecte de la 
subvenció. 

Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de Mallorca, a Mallorca o qualsevol territori 
de parla catalana, es farà ús, com a mínim, de la llengua catalana. En cas d’utilitzar-se diverses llengües, la 
catalana tindrà el tractament de preferència. 

D’acord amb l’establert a l’article 14.1 e) i  34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, el beneficiari de la subvenció haurà d’acreditar estar al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca, tant en dos moments: abans de dictar-
se la proposta de resolució de concessió i en el moment de pagament de la subvenció. 

Es farà constar el patrocini del Consell de Mallorca en les activitats conveniades en els següents termes: 

A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es convidarà als representants del Consell de 
Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que especifica l’apartat g), havent, també, 
d’incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames del Consell de 
Mallorca i els d’aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni d’esponsorització i 
col·laboració en el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar". 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció en cas d’alteració de les 
condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no figurin a la sol·licitud, quan l’activitat u objecte 
determinat de la subvenció es vegi modificat per causes imprevistes o sigui d’impossible compliment, l’òrgan 
competent del Consell de Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a la nova activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment aquesta subvenció, en cas 
d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les obligacions previstes en aquest conveni, així com 
exigir el reintegrament de la subvenció en cas d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats rebudes i dels interessos de 
demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació del corresponent procediment previst a les lleis, que en 
tot cas serà contradictori i garantit sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de fets que poguessin ser constitutius 
d’infracció administrativa, aquesta es posarà en coneixement de l’òrgan competent per a la iniciació del 
corresponent procediment sancionador. 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de signatura, fins dia 30 d’octubre 
2012. 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà rescindir-se per qualsevol de les 
parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà comunicada a l’altra amb una antelació mínima de quinze 
dies, o per alguna de les següents causes: 

El mutu acord de les parts, que s’haurà de formalitzar per escrit. 

L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts signants del conveni. 

La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del conveni. 

13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar 
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La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar l’Acord de Funcionament del 
programa l’Esport per a l’Edat Escolar signat pel president de la Federació d’ Hípica de les Illes Balears i el 
Director Insular d’Esports.  

14.- Ús d’instal·lacions esportives del Consell de Mallorca  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de les instal·lacions esportives de Sant 
Ferran previ acord entre ambdues parts. 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i tribunals de Palma de Mallorca. 

I, en prova de conformitat, signen totes i cadascuna de les pàgines d’aquest document, en dos originals i a un sol 
efecte, en la ciutat i en la data indicats a dalt. 

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

PUNT 14. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LA 
FEDERACIÓ BALEAR D’ESPORTS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT 
ALS EFECTES DEL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA “L’ESPORT PER A 
L’EDAT ESCOLAR ” I D’APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI REGULADOR. 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esport: 

ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ BALEAR D’ESPORTS PER A 
PERSONES AMB DISCAPACITAT, davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes per la Cap de Secció de 
Foment de l’Esport, amb el vistiplau del secretari tècnic de la vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports. 

Atès l'informe jurídic de 29 de març de 2012. 

Atès que la Intervenció General del Consell de Mallorca ha informat l’existència de crèdit a càrrec de la partida 
pressupostària 20 34101 48947 amb la reserva de crèdit  220120000298, per l’import de 50.000 €. 

Atès que la Intervenció General del Consell de Mallorca ha emès, en data 17 de maig de 2012. informe de 
fiscalització de conformitat. 

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el punt 3 de 
l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 
d’octubre, de Consells Insulars, correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència per a concedir aquesta 
subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 50.000 €,  a favor de la FEDERACIÓ 
BALEAR D’ESPORTS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT, amb NIF- G57393050. 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 50.000 €, amb càrrec a la partida 
pressupostària  20 34101 48947 del pressupost de despeses del Consell de Mallorca de l’exercici 2012 (RC 
núm. 220120000298) a favor de la FEDERACIÓ BALEAR D’ESPORTS PER A PERSONES AMB 
DISCAPACITAT,  amb NIF- G57393050. 
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Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà l’atorgament de l’esmentada 
subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció General. 

Conveni entre el Consell de Mallorca i la FEDERACIÓ BALEAR D’ESPORTS PER A PERSONES AMB 
DISCAPACITAT, per al desenvolupament del programa “l’Esport per a l’Edat Escolar”, pel període comprés 
entre el 31 d’octubre de 2011 i el 30 d’octubre de 2012. 

 Palma,  

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca, 
amb NIF S0711002F i amb domicili al carrer Palau Reial 1, 07001 de Palma. 

I d’altra la Sra. Isabel Aguilar Llull, com a Presidenta de la FEDERACIÓ BALEAR D’ESPORTS PER A 
PERSONES AMB DISCAPACITAT, amb domicili en carrer Joan Miró i, CIF G57393050. 

ACTUEN 

El primer, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

La segona, en la condició de Presidenta de la FEDERACIÓ BALEAR D’ESPORTS PER A PERSONES AMB 
DISCAPACITAT, en nom i representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest acte. 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria d’esports per la Llei 6/1994, de 
dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels consells insulars en matèria de patrimoni històric, de 
promoció sociocultural, d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca desenvolupa el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar”, nivell bàsic per a 
la promoció de la pràctica de l’exercici físic per part de la població, l’objectiu del qual és promoure la pràctica 
d’activitats físiques i esportives de nivell tècnic alt amb caràcter competitiu, fora de l’horari lectiu, a més 
d’aconseguir el desenvolupament integral del nin/a mitjançant la realització d’aquestes activitats, adaptades al 
seu nivell i edat. 

Tercer.- Que la FEDERACIÓ BALEAR D’ESPORTS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT, en 
endavant, la Federació, és una entitat privada sense ànim de lucre, l’objecte de la qual és, d’acord amb els seus 
estatuts, el foment i la pràctica física i esportiva d’àmbit federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie d’activitats esportives adreçades a nins i 
nines en edat escolar de caràcter no obligatori, i ha demanat una subvenció al Consell de Mallorca per dur a 
terme aquestes activitats. 

I, per tal d’optimitzar els seus recursos, acorden formalitzar el present CONVENI conforme a les següents 
clàusules: 

CLÀUSULES 

1. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és desenvolupar “L’Esport per a l’Edat Escolar”, dins l’àmbit territorial de l’illa de 
Mallorca, d’acord amb el projecte d’activitats i els pressupostos que ha elaborat la Federació i que acompanya a 
la sol·licitud de subvenció.  
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La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012 de la FEDERACIÓ 
BALEAR D’ESPORTS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT, del programa “L’Esport per a l’Edat 
Escolar”, és la següent:  

Tipus d’esdeveniment Data inici Data final 

Lliga Multiesportiva 12/01/2012 14/06/2012 

Lliga Futbet 26/01/2012 14/06/2012 

Lliga Boccia 24/01/2012 14/06/2012 

Campionat de Mallorca de Natació 03/12/2011 03/12/2011 

Campionat de Mallorca d’Atletisme 10/03/2012 10/03/2012 

Diada Lúdic Esportiva 26/05/2012 26/05/2012 

Diada Nòrdic Walking A 
determinar 

A 
determinar 

Clínic Esportiu d’Activitats en el medi natural 18/05/2012 20/05/2012 

Curs de reglaments adaptats II A 
determinar 

A 
determinar 

Curs de formació d’àrbitres de petanca A 
determinar 

A 
determinar 

Monogràfic de Boccia A 
determinar 

A 
determinar 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 50.000 € amb càrrec a la l’aplicació pressupostària 20 34101 
48947 del vigent pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a les activitats objecte del present conveni, 
realitzades per la Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012. 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de l'esport per a l'edat escolar a 
Mallorca, en els termes següents: 

L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar.  

Les activitats d'aquestes edats tindran, a tots els efectes, consideració d'esport en edat escolar. 

2.2- DRETS D'INSCRIPCIO: Els drets d'inscripció es podran aplicar a fons perdut fins a un màxim de 7 euros per 
llicència, i 60 euros per entitat d’acord amb les previsions de la Convocatòria Anual del Programa de l’ Esport 
per a l’Edat Escolar a Mallorca.  

Els drets d'inscripció s'abonaran a la Federació o a la seva delegació insular a Mallorca. 

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció al Consell de Mallorca. 

2.3.- VALIDESA ESPORTIVA DE L'ACTIVITAT: L'activitat, que serà l'única convocada per a aquestes categories a 
l'àmbit de Mallorca, tindrà doble validesa com a campionat unificat (federatiu/escolar). Aquesta doble validesa 
es reflectirà en qualsevol informació i convocatòria al respecte, havent de figurar a la documentació les 
inscripcions següents: 
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El Consell de Mallorca       La  Federació Balear d’Esports per a 
Persones amb Discapacitat 

Esport Escolar                                              Comitè Tècnic Insular de Mallorca 

2.4.- DOCUMENTACIÓ PER A L’AFILIACIÓ I INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR: 
s’emprarà l’establerta a l’Acord de Funcionament de l’Esport per a l’Edat Escolar. 

2.5.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i d’establir setmanalment les 
classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta informació així com de presentar-la si es requereix a 
la Secció d’Esport Federat. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la secció d’Esport Federat dels 
acords presos pel comitè de competició i l’assemblea general sempre que afectin l’acord de funcionament del 
programa de l’Esport per a l’Edat Escolar.  

2.6.- La Federació es compromet a respectar i complir l’acord de Funcionament del programa “ L’Esport per a 
l’Edat Escolar”, a més a més de totes les consideracions que la vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports 
del Consell de Mallorca faci al respecte. 

2.7.-Qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d'altres estarà presidit pels representants del 
Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la clàusula anterior havent, 
d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames actualitzats del 
Consell de Mallorca i els d'aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni 
d'esponsorització i col·laboració en el programa de "L'Esport per a l'Edat Escolar". 

2.8.- El Consell de Mallorca podrà convocar, amb caràcter de promoció i com a jocs esportius les activitats que 
consideri oportunes i gaudirà de la col·laboració de la Federació. 

2.9.- Totes les activitats que corresponguin a l’Esport per a l’Edat Escolar o a les categories que incloguin, així 
com totes les convocatòries d’activitats que li siguin d’aplicació, es regiran pel disposat en aquest conveni i, 
estaran subjectes, a les decisions de la Federació i del Consell de Mallorca. 

3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, dotarà a la Federació, amb la quantitat de 50.000 €, destinats al pagament de les 
despeses que generi el desenvolupament de les activitats, que corresponen als esdeveniments que a continuació 
es detallen, corresponents al període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012:  50.000,15 € 

Subvenció Consell de Mallorca:      50.000 € 

% subvencionat del projecte:         99,9997% 

Activitat Nº 
Tran
sport 

Arbitratge Gestió Allotjam. Material 
Ambul
. 

Cost 
Esdev. 

Total 

 11         
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3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de _________ € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
_____________ (document ___________) del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2012. 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb motiu del 
desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de: 

A les despeses de gestió s’han inclòs les despeses administratives (personal contractat) i de muntatge 
(col·locació de tanques, preparació de fosses, gàbies, que el material estigui disponible per a jutges i atletes, 
preparació de pista o circuit). 

Arbitratges (àrbitres, jutges de secretaria, jutges de cross, jutges de vídeo finish, jutges de pista) 

Material fungible: material d’oficines i material d’atletisme (pilotes, pesos, discs, cintes marcar circuits, 
plastilina, per a les taules de batuda.. i qualssevol material necessari.) 

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les activitats esmentades, serà a càrrec 
de la Federació, que assumirà totes les obligacions socials, laborals i tributàries que derivin d'aquestes 
prestacions i que, en cap cas, suposarà una relació laboral o professional amb el Consell de Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les activitats relacionades en aquest 
conveni. 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la Federació facilitarà la documentació 
que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla de personal, en general o per centres de treball. En tot cas, el 
Consell de Mallorca podrà sol·licitar que s'adjunti fotocòpia de l'imprès corresponent a l'últim ingrés 
reglamentari a la seguretat social i/o, en o cas, el document acreditatiu del pagament de l'última quota meritada 
en el règim de l'assegurança autònoma. Igualment i en les mateixes condicions facilitarà la documentació que 
acrediti haver efectuat les corresponents retencions i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de les persones 
físiques dels treballadors que l'empresa hagi assignat a la prestació del servei. 

4.- Gestió de la subvenció 

4.1.- La Federació podrà subcontractar amb tercers l’execució parcial de l’activitat que constitueix l’objecte de 
la present subvenció. Queda fora d’aquest concepte la contractació de les despeses en què hagi d’incórrer la 
Federació. La part de l’activitat subvencionada que el beneficiari subcontracti amb tercers no pot excedir del 75 
per cent de l’import de l’activitat subvencionada. 

En cap cas es poden subcontractar activitats que, tot i augmentar el cost de l’activitat subvencionada, no aportin 
valor afegit al contingut de la mateixa activitat. 

Quan l’activitat concertada amb tercers excedeixi el 20 per cent de l’import de la subvenció i l’import sigui 
superior a 60.000 euros, la subcontractació està sotmesa al compliment dels requisits següents: 

a) Que el contracte se subscrigui per escrit. 

b) Que la formalització d’aquest l’autoritzi prèviament el Consell de Mallorca. 

4.2.- No es pot fraccionar un contracte per tal de disminuir-ne la quantia i eludir el compliment dels requisits 
exigits a l’apartat anterior. 

4.3.- Els contractistes estan obligats només davant el beneficiari, que assumeix la responsabilitat total de 
l’execució de l’activitat subvencionada davant l’Administració. 

4.4.- La Federació serà la responsable que en l’execució de l’activitat subvencionada concertada amb tercers es 
respectin els límits que estableixi la normativa reguladora de la subvenció quant a la naturalesa i la quantia de 
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despeses subvencionables, i els contractistes estan subjectes al deure de col·laboració que preveu l’article 46 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions per permetre l’adequada verificació del 
compliment dels límits esmentats. 

4.5.- La Federació no pot concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb:  

a) Persones o entitats incurses en alguna de les prohibicions de l’article 13 de la Llei abans esmentada. 

b) Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de 
contractació. 

c) Intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com un percentatge de cost total de 
l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb referència al valor de mercat del treball efectuat o els 
serveis prestats. 

d) Persones o entitats vinculades amb el beneficiari, llevat que hi concorrin les circumstàncies següents: 

1- Que la contractació s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat. 

2- Que s’obtingui l’autorització prèvia del Consell de Mallorca. 

e) Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no hagin 
obtingut subvenció perquè no compleixin els requisits o no assoleixin la valoració suficient. 

5.- Despeses subvencionables 

5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, aquelles que de manera 
indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i s’efectuïn durant el període comprés entre 
el dia 31 d’octubre de 2011 i el 30 d’octubre de 2012. 

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor de mercat. 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la naturalesa del projecte esportiu 
subvencionat, sense la necessitat que s’hagin abonat o no encara les factures o altres documents que les 
acreditin. 

5.3.- Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties que estableix el Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, mitjançant el qual s’aprova el text refós de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic per al contracte menor, el beneficiari ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de 
diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a l’obra, la prestació del servei o el 
lliurament del bé, llevat que, per les característiques especials, no hi hagi en el mercat un nombre suficient 
d’entitats que els realitzin, els prestin o els subministrin, o llevat que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la 
subvenció. 

L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han aportat a la justificació, o, si escau, a la sol·licitud de 
subvenció, s’ha de fer de conformitat amb criteris d’eficiència i economia, i s’ha de justificar expressament en 
una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, les despeses notarials i registrals, i 
les despeses pericials per a la realització del projecte subvencionat i les d’administració específiques són 
subvencionables si estan directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a 
l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 
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c) Les despeses de procediments judicials. 

d) Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els abona de manera efectiva. 

En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles de 
recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda. 

6.- Justificació de la subvenció 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat mòdul comptable serà 
l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb motiu del 
desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

Gestió 

Arbitratges 

Material 

 6.2 - La realització d’activitats es justificarà mitjançant una certificació federativa dels esdeveniments realitzats 
en la qual es detallaran els tècnics, els col·laboradors, la data i el lloc de celebració, dels esdeveniments. 

6.3 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb fons propis o altres subvencions o 
recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació l’import, la procedència  i l’aplicació d’aquest fons a les activitats 
subvencionades. 

6.4 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació amb la presentació prèvia dels 
justificants d'haver realitzat l’activitat subvencionada. 

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà proporcionalment la subvenció 
concedida. 

6.5- La federació haurà de realitzar la justificació de despeses d’una sola vegada (total).  

La documentació justificativa de la totalitat del projecte d’actuació que va servir de base a la concessió de la 
subvenció, s’haurà d’aportar com a màxim el dia 30 d’octubre de 2012.  

6.6.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i administrativa, sent la  dipositaria i 
responsable de custodia de tots els justificants de pagament i altra documentació, degudament tramesa. Segons 
la legislació vigent, aquesta documentació estarà a disposició del requeriment del Consell de Mallorca.  

7. Documentació que s’haurà de presentar per la Justificació de la Subvenció 

Al termini de l’activitat, la Federació haurà de presentar davant la Direcció Insular d’Esports la següent 
documentació: 

Una MEMÒRIA JUSTIFICATIVA del compliment de les condicions imposades a la concessió de la subvenció, 
amb indicació dels esdeveniments realitzats especificant el nom de l’esdeveniment, data, hora, lloc i nombre de 
participants.  

El president/la presidenta de la Federació aportarà un CERTIFICAT on s’indiqui que l’activitat subvencionada 
s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació establerta, sense que s’ha produït cap tipus 
d’incidència. En el mateix s’acreditarà que la documentació justificativa compleix tots els requisits prevists a la 
legislació vigent i es troba a disposició del Consell de Mallorca. En el supòsit que s’hagi produït algun tipus 
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d’incidència, es farà contar en l’esmentat certificat indicant-hi els motius pels quals l’activitat no s’ha pogut 
realitzar i desenvolupar d’acord a l’activitat inicialment prevista.  

Una MEMÒRIA ECONÒMICA justificativa que haurà de contenir els punts següents:  

Declaració de la Federació sobre  els esdeveniments realitzats.  

Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació de 
l’import i la seva procedència. 

Certificat d’ingressos i despeses per part del president/a a la justificació presentada. 

Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats quantificades a la memòria d’actuació i els 
mòduls previstos en aquest conveni. 

8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2012 (inclòs) es presentarà una MEMÒRIA TÈCNICO ESPORTIVA, 
d’acord al guió facilitat per la Direcció Insular d’Esports, on s’explicaran les actuacions realitzades, per 
categoria i sexe, data de realització i nombre de participants. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest conveni, sinó només de facilitar 
informació a la Direcció Insular d’Esports per tal d’analitzar la realitat esportiva de l’esport base de Mallorca.  

9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants corresponents a la despeses 
generades per l’activitat en el període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012. 

9.2.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de la realització de l’activitat o 
despesa per a la qual ha estat concedida.  

9.3.- D’acord amb el previst en la base 23.2 de les bases d’execució del Pressupost General del Consell de 
Mallorca per l’any 2012, amb caràcter excepcional la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública podrà 
concedir bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides sense l’obligació de concedir 
aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu de les circumstàncies que aconsellin l’adopció 
d’aquesta mesura, sempre i quan els beneficiaris de les subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o 
Ajuntaments. 

10.- Obligacions de la Federació 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les següents obligacions: 

Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions establertes. 

Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que siguin causa de la concessió o del 
compliment de la subvenció. 

Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de subvencions o ajudes per la mateixa finalitat no 
previstes en el moment de sol·licitar la subvenció. 

Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui dur a terme tant el Consell de 
Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en el seu cas la Sindicatura de Comptes. 

El Consell podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmica com  tècnicament, el programa objecte de la 
subvenció. 
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Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de Mallorca, a Mallorca o qualsevol territori 
de parla catalana, es farà ús, com a mínim, de la llengua catalana. En cas d’utilitzar-se diverses llengües, la 
catalana tindrà el tractament de preferència. 

D’acord amb l’establert a l’article 14.1 e) i  34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, el beneficiari de la subvenció haurà d’acreditar estar al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca, tant en dos moments: abans de dictar-
se la proposta de resolució de concessió i en el moment de pagament de la subvenció. 

Es farà constar el patrocini del Consell de Mallorca en les activitats conveniades en els següents termes: 

A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es convidarà als representants del Consell de 
Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que especifica l’apartat g), havent, també, 
d’incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames del Consell de 
Mallorca i els d’aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni d’esponsorització i 
col·laboració en el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar". 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció en cas d’alteració de les 
condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no figurin a la sol·licitud, quan l’activitat u objecte 
determinat de la subvenció es vegi modificat per causes imprevistes o sigui d’impossible compliment, l’òrgan 
competent del Consell de Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a la nova activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment aquesta subvenció, en cas 
d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les obligacions previstes en aquest conveni, així com 
exigir el reintegrament de la subvenció en cas d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats rebudes i dels interessos de 
demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació del corresponent procediment previst a les lleis, que en 
tot cas serà contradictori i garantit sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de fets que poguessin ser constitutius 
d’infracció administrativa, aquesta es posarà en coneixement de l’òrgan competent per a la iniciació del 
corresponent procediment sancionador. 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de signatura, fins dia 30 d’octubre 
2012. 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà rescindir-se per qualsevol de les 
parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà comunicada a l’altra amb una antelació mínima de quinze 
dies, o per alguna de les següents causes: 

El mutu acord de les parts, que s’haurà de formalitzar per escrit. 

L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts signants del conveni. 

La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del conveni. 

13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar 

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar l’Acord de Funcionament del 
programa l’Esport per a l’Edat Escolar signat pel president de la Federació de ___________________ de les 
Illes Balears i el Director Insular d’Esports.  
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14.- Ús d’instal·lacions esportives del Consell de Mallorca  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de les instal·lacions esportives de Sant 
Ferran previ acord entre ambdues parts. 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i tribunals de Palma de Mallorca. 

I, en prova de conformitat, signen totes i cadascuna de les pàgines d’aquest document, en dos originals i a un sol 
efecte, en la ciutat i en la data indicats a dalt. 

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

PUNT 15. CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA DE 150.000,00 € A 
FAVOR DEL GREMI D’EDITORS. 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esport: 

PROPOSTA D’ACORD 

Antecedents. 1. El president del Gremi d’Editors ha sol·licitat una subvenció de 150.000,00 € per continuar 
endavant amb la gestió de l’Espai Mallorca i Centre d’Informació i Difusió de la cultura escrita a Mallorca, 
mitjançant els quals du a terme la difusió i la promoció de la cultura de Mallorca.  

2. En el Pla Estratègic de Subvencions de l’any 2012 es recull una subvenció nominativa a favor de l’associació 
esmentada amb un import de 150.000,00 € a càrrec de la partida 20.33490.48914.  

3. En els pressuposts d’enguany existeix crèdit adequat i suficient en la partida assenyalada per atendre la 
concessió de la subvenció nominativa de 150.000,00 € a favor del Gremi d’Editors  d’acord amb la RC amb el 
núm. de referència 22012/670. 

4. La directora insular de Cultura i Patrimoni ha justificat, mitjançant la memòria pertinent, per una banda, la 
modificació de l’apartat 5 del Pla Estratègic de Subvencions de 2012 sobre la subvenció nominativa del Gremi 
d’Editors, i, per altra banda, la signatura d’un conveni amb l’entitat esmentada per concedir una subvenció 
nominativa de 150.000,00 €  per tal de donar suport al seu projecte de difusió i promoció de la cultura. 

5. El cap de secció del Servei Jurídic Administratiu ha informat, favorablement, sobre l’exclusió del principi de 
concurrència en la concessió de la subvenció nominativa assenyalada. 

6. La cap del Servei Jurídic Administratiu ha informat favorablement sobre els aspectes jurídics de la concessió 
la concessió de la subvenció nominativa de 150.000,00 € a favor del Gremi d’Editors. 

7. El secretari tècnic d’aquest departament va proposar per una banda, la modificació de l’apartat 5 del Pla 
Estratègic de Subvencions d’enguany relatiu a la subvenció nominativa establerta a favor del Gremi d’Editors i, 
per altra banda, la concessió d’una subvenció nominativa de 150.000,00 € a favor de l’entitat esmentada. 

8. La Intervenció General va fiscalitzar de conformitat la proposta esmentada. 

En virtut de tot el que s'ha exposat, elev al Ple del Consell de Mallorca, desprès del dictamen de la Comissió 
Informativa General i de Comptes la següent proposta 

ACORD 

1.  Aprovar i iniciar l’expedient 23/2012 relatiu a la concessió d’una subvenció  nominativa de 150.000,00 €, a 
favor del Gremi d’Editors de Balears, titular del  NIF G-07646763, per tal de col·laborar amb la informació i 
difusió de productes culturals de Mallorca mitjançant l’Espai Mallorca i el Centre d’Informació i Difusió de la 
Cultura Escrita a Mallorca i, consegüentment, autoritzar una despesa de 150.000,00 € a càrrec de la partida 
pressupostària 20.33490.48914 (núm. de referència 22012/670).  
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2. Concedir una subvenció nominativa de 150.000,00 € a  favor del Gremi d’Editors de Balears, titular del NIF 
G-07646763, per tal de donar suport al projecte cultural ressenyat en l’apartat anterior i, consegüentment, 
disposar una despesa de 150.000,00 € a favor de l’entitat assenyalada, a càrrec de la partida pressupostària 20. 
33490.48914 (núm. de referència 22012/670). 

3. Aprovar el conveni adjunt amb el Gremi d’Editors de Balears per tal d’establir les bases reguladores de la 
concessió de la subvenció nominativa esmentada. 

4. Notificar aquest acord a les persones interessades. 

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

PUNT 16. CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA DE 73.875,00 € A 
FAVOR DE LA FEDERACIÓ BALEAR DE BANDES DE MÚSICA I 
ASSOCIACIONS MUSICALS PER DUR A TERME EL SEU PROJECTE 
REFERENT AL MOVIMENT BANDÍSTIC DE MALLORCA 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esport: 

Antecedents 

1. El president de la Federació Balear de Bandes de Música i Associacions Musicals va sol·licitar una subvenció 
de 73.875,00 € per dur a terme el seu projecte referent al moviment bandístic de Mallorca. 

2. En el Pla Estratègic de Subvencions de l’any 2012 es recull una subvenció nominativa a favor de l’associació 
esmentada amb un import de 73.875,00 € a càrrec de la partida 20.33430.48906 en el sentit següent: 

“1. Conveni amb la Federació de Bandes de Música 

La Federació Balear de Bandes de Música i Associacions Musicals, creada l’any 1989, ha esdevingut des del 

seu naixement un òrgan aglutinador de les diferents bandes i associacions musicals de l’illa i s’ha convertit en 

un ens únic per a la defensa de la música popular a Mallorca. Actualment està composta per 36 associacions 

que tenen més de 3.000 afiliats, entre músics de bandes i alumnes de les respectives escoles de música. 

Amb aquest conveni es pretén subvencionar les distintes activitats organitzades en relació al moviment 

bandístic de Mallorca i que tenen com a objectiu afavorir i incentivar la voluntat de perfeccionament i d’auto-

formació de les Bandes, d’estimular-ne la capacitat de desenvolupar accions i iniciatives musicals, en general, 

i de promocionar la música, especialment la que constitueix el nostre patrimoni musical. 

Col·laborar amb la Federació Balear de Bandes de Música i Associacions Musicals significa donar suport a la 

institució encarregada de fomentar l’intercanvi i el desenvolupament de les activitats musicals que duen a 

terme les diferents bandes federades i que, a més, dur a terme una important tasca de coordinació de les 

activitats de les diferents bandes i associacions de Mallorca.” 

3. En els pressuposts d’enguany existeix crèdit adequat i suficient en la partida assenyalada per atendre la 
concessió de la subvenció nominativa de 73.875,00 € a favor de la Federació Balear de Bandes de Música i 
Associacions Musicals, d’acord amb la RC amb el núm. de referència 22012/326. 

4. La directora insular de Cultura i Patrimoni ha justificat, mitjançant la memòria pertinent, la concessió d’una 
subvenció nominativa de 73.875,00 € a favor de la Federació Balear de Bandes de Música i Associacions 
Musicals per dur a terme el seu projecte referent al moviment bandístic de Mallorca. 

5. El cap de secció del Servei Jurídic Administratiu ha informat, favorablement, sobre l’exclusió del principi de 
concurrència en la concessió de la subvenció nominativa assenyalada. 

6. La cap del Servei Jurídic Administratiu ha informat favorablement sobre els aspectes jurídics de la concessió 
d’una subvenció nominativa de 73.875,00 € a favor de la Federació Balear de Bandes de Música i Associacions 
Musicals. 



 105

7. El secretari tècnic d’aquest departament va proposar la concessió d’una subvenció nominativa de 73.875,00 € 
a favor de l’entitat esmentada. 

8. La Intervenció General va fiscalitzar de conformitat la proposta esmentada. 

En virtut de tot el que s'ha exposat, elev al Ple del Consell de Mallorca, desprès del dictamen de la Comissió 
Informativa General i de Comptes el següent  

Acord 

1. Aprovar i iniciar l’expedient 11/2012 relatiu a la concessió d’una subvenció  nominativa de 73.875,00 € a 
favor de la Federació Balear de Bandes de Música i Associacions Musicals, titular del  NIF G-07447055, per 
donar suport per dur a terme el seu projecte referent al moviment bandístic de Mallorca i, consegüentment, 
autoritzar una despesa de 73.875,00 € a càrrec de la partida pressupostària 20.33430.48906 (núm. de referència 
22012/326).  

2. Concedir una subvenció nominativa de 73.875,00 € a  la Federació Balear de Bandes de Música i 
Associacions Musicals, titular del NIF G-07447055, per tal de donar suport al projecte cultural ressenyat en 
l’apartat anterior i, consegüentment, disposar una despesa de 73.875,00 € a favor de l’entitat assenyalada, a 
càrrec de la partida pressupostària 20.33430.48906 (núm. de referència 22012/326).  

3. Aprovar el conveni adjunt amb la Federació Balear de Bandes de Música i Associacions Musicals per tal 
d’establir les bases reguladores de la concessió de la subvenció nominativa esmentada. 

4.  Notificar aquest acord a les persones interessades. 

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

PUNT 17. CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA DE 52.700,00 € A 
FAVOR DEL GREMI DE LLIBRETERS DE MALLORCA. 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esport: 

PROPOSTA D’ACORD 

Antecedents. 1. El president del Gremi de Llibreteres de Mallorca va presentar en el Registre general del 
Consell de Mallorca, el 28 de març de 2012, una sol·licitud de subvenció de 52.700 € per dur a terme la XXX 
edició de la Fira del Llibre i la realització de diverses activitats encaminades al foment i promoció de la lectura. 

2. En el Pla Estratègic de Subvencions de l’any 2012 es recull una subvenció nominativa a favor de l’associació 
esmentada amb un import de 52.700 € a càrrec de la partida 20.33490.48910 en el sentit següent: 

Gremi de Llibreters de Mallorca 

El Departament de Cultura i Patrimoni signa un conveni amb el Gremi de Llibreters de Mallorca de cara a 

subvencionar la XXX edició de la Fira del Llibre i la realització de diverses activitats encaminades al foment i 

promoció de la lectura. 

Per una banda, la Fira del Llibre, que ja ha superat els primers 25 anys d’existència, es consolida com un 

esdeveniment que en els darrers anys ha tornat a conquerir la força i la repercussió necessaris, al mateix temps 

que esdevé un marc de trobada de la nostra cultura. 

En segon lloc, es durà a terme la realització d’una campanya promocional coincidint amb la festivitat de Sant 

Jordi i que té com a objectiu potenciar la lectura dins la població illenca.” 

3. En els pressuposts d’enguany existeix crèdit adequat i suficient en la partida assenyalada per atendre la 
concessió de la subvenció nominativa de 52.700 € a favor del Gremi de Llibreters de Mallorca d’acord amb la 
RC amb el núm. de referència 22012/669. 
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4. La directora insular de Cultura i Patrimoni ha justificat, mitjançant la memòria pertinent, la concessió d’una 
subvenció nominativa de 52.700 € a favor del Gremi de Llibreters de Mallorca per dur a terme  la XXX edició 
de la Fira del Llibre i la realització de diverses activitats encaminades al foment i promoció de la lectura. 

5. El cap de secció del Servei Jurídic Administratiu ha informa, favorablement, sobre l’exclusió del principi de 
concurrència en la concessió de la subvenció nominativa assenyalada. 

6. El secretari tècnic d’aquest departament va proposar, la concessió d’una subvenció nominativa de 52.700 € a 
favor de l’entitat esmentada. 

7. La Intervenció General va fiscalitzar de conformitat la proposta esmentada. 

En virtut de tot el que s'ha exposat, elev al Ple del Consell de Mallorca, desprès del dictamen de la Comissió 
Informativa General i de Comptes la següent proposta 

ACORD 

1. Aprovar i iniciar l’expedient 22/2012 relatiu a la concessió d’una subvenció  nominativa  de 52.700 €, a favor 
del Gremi de Llibreters de Mallorca, titular del  NIF G-07112139 per donar suport a la realització de la XXX 
edició de la Fira del Llibre i la realització de diverses activitats encaminades al foment i promoció de la lectura 
i, consegüentment, autoritzar una despesa de 52.700 € a càrrec de la partida pressupostària 20. 
33490.48910(núm. de referència 22012/669).  

2. Concedir una subvenció nominativa de 52.700 € a  favor , per tal de donar suport al projecte cultural 
ressenyat en l’apartat anterior i, consegüentment, disposar una despesa de 52.700 € a favor de l’entitat 
assenyalada, a càrrec de la partida pressupostària          20. 33490.48910 (núm. de referència 22012/669).  

3. Aprovar el conveni adjunt amb el Gremi de Llibreters de Mallorca per tal d’establir les bases reguladores de 
la concessió de la subvenció nominativa esmentada. 

4. Notificar aquest acord a les persones interessades. 

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

PUNT 18.  APROVACIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A FAVOR DE L’ENTITAT GREMI 
DE LLIBRETERS DE MALLORCA PER A L’ORGANITZACIÓ DE LA SETMANA 
DEL LLIBRE EN CATALÀ  PER A L’ANY 2012 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esport: 

PROPOSTA 

 ANTECEDENTS- La sol·licitud del Sr. Francesc Bartomeu Sanchis Roca, president del Gremi de Llibreters de 
Mallorca, de 30 de març de 2012, demanava la concessió d’una subvenció per tal que aquesta institució insular 
li donàs suport econòmic per dur a terme la Setmana del Llibre en Català per a l’any 2012. 

Atès que el pressupost total corresponent a la realització de la XXIII edició de la Setmana del Llibre en Català 
és de 29.000 €. 

Atesa l’existència de crèdit pressupostari a la partida 20 33400 48911 amb import de 18.000 € per poder fer 
efectiva aquesta subvenció. 

Atesa la memòria de la directora insular de Cultura i Patrimoni, de 12 d’abril de 2012 que posa de manifest la 
justificació de concedir la subvenció a l’entitat ressenyada per tal de col·laborar econòmicament en la realització 
de l’activitat cultural esmentada. 

Atès l’informe favorable sobre els aspectes jurídics, emès per la cap del Servei Jurídic Administratiu de 
Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports. 
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Per tot el que s’ha exposat, aquest vicepresident de Cultura,  Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca eleva 
al Ple del Consell de Mallorca que adopti la següent: 

PROPOSTA D’ACORD 

1- Aprovar l’expedient relatiu a la concessió d’una subvenció nominativa de 18.000 € a favor del Gremi de 
Llibreters de Mallorca, titular del NIF G 07112139 , per tal de col·laborar en la realització de la XXIII edició de 
la Setmana del Llibre en Català. 

2- Autoritzar i disposar una despesa de 18.000 €, en concepte de subvenció, a favor del Gremi de Llibreters de 
Mallorca, titular del NIF G 07112139 i amb domicili fiscal en el carrer de Vilanova, 2, 5 B, 07002 Palma; a 
càrrec de la partida pressupostària 20 33400 48911, d'acord amb les següents prescripcions: 

PRIMERA. El beneficiari es compromet, si n'és el cas, a fer-ne els programes, cartells i elements publicitaris de 
l'esmentat projecte cultural en llengua catalana i a incloure-hi el patrocini amb el logotip del Consell de 
Mallorca. 

SEGONA. L'entitat esmentada ha de notificar al Consell de Mallorca la concessió de qualsevol altre ajut o 
subvenció pública o privada que rebi per a la realització del projecte cultural subvencionat, abans del pagament 
de la subvenció, per tal de poder comprovar que no se supera el cost del projecte subvencionat. 

TERCERA. El beneficiari pot subcontractar la totalitat de la realització de les activitats subvencionades, 
d’acord amb el que estableix l’article 38 de Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, que aprova le text 
refós de la Llei de subvencions i  l’article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.  

QUARTA. El beneficiari pot sol·licitar, excepcionalment, la modificació de l'objecte d'aquesta subvenció quan, 
per la concurrència de per causes imprevistes i alienes a la seva voluntat, no pogui dur-lo a terme, sia 
parcialment sia íntegrament. La petició s'ha de fonamentar degudament, s'ha de presentar abans de la data de 
justificació de la realització del projecte cultural subvencionat i ha de pretendre l'assoliment dels mateixos 
objectius i finalitats que varen determinar la concessió d'aquest subvenció. 

CINQUENA. El beneficiari d'una banda, ha d’acreditar davant del Consell de Mallorca la realització de 
l'objecte de la present subvenció així com, si n'és el cas, el compliment de les condicions que determini el 
present acord, mitjançant la presentació de la documentació esmentada en la prescripció següent i, d'altra banda, 
ha de notificar qualsevol modificació que se’n produeixi. 

SISENA. La subvenció es farà efectiva després de justificar la realització de l'activitat per a la qual se sol·licita 
la subvenció. Aquesta justificació s'ha de fer necessàriament abans de dia 10 de setembre de 2012. En aquest 
sentit, la justificació de la realització del projecte cultural s’ha de fer mitjançant un compte justificatiu que ha 
d’estar integrat per la documentació següent: 

a) Una memòria tècnica sobre els resultats de l'execució del projecte cultural subvencionat on es faci constar 
l'avaluació dels objectius i finalitats aconseguits, els mitjans de difusió utilitzats, nombre d'assistents i qualsevol 
altre aspecte que sigui rellevant. Aquesta memòria ha d’anar signada pel beneficiari. 

b) Una memòria econòmica justificativa de les despeses derivades de l'execució del pressupost del projecte 
cultural que ha d'estar integrada per la següent documentació: 

Declaració responsable sobre la relació dels ingressos i les despeses que se n’han derivat (segons el model de 
l’annex que s'adjunta). Aquesta declaració s’ha de fer d’acord amb tots els requisits establerts a l’article 72.2 del 
RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.  

Si s’escau, la carta de pagament de reintegrament en el cas de romanents no aplicats, així com dels interessos 
derivats d’aquests. 

Les factures o qualsevol altre document de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil, que 
expressin clarament: 

- nom complet  i NIF/CIF de la persona o entitat expedidora 



 108

- número i data 

- concepte 

- IVA i retenció fiscal (si correspon) 

- Dades fiscals del client de la factura 

( En el cas de què s'hagin de retornar les factures o justificants originals, a petició del beneficiari, s'hi ha de 
reflectir, mitjançant un segell, la data de concessió de la subvenció així com l'import del justificant que s'imputa 
a la subvenció). 

Una declaració responsable que acrediti que les despeses relacionades corresponen sense cap dubte a l’activitat 
subvencionada. 

Una declaració responsable que acrediti que el cost d’adquisició de les despeses subvencionades no supera el 
valor de mercat. 

Una declaració responsable que acrediti que no es recupera ni compensa IVA. 

Relació d’ingressos i despeses del projecte cultural subvencionat. La relació de despeses s’ha d’estructurar 
d’acord amb les partides del pressupost presentat i ha d’indicar les següents dades de les factures: denominació 
completa del proveïdor i el seu CIF, núm. de la factura, l’import, la data d’emissió i la de pagament. La relació 
d’ingressos ha d’assenyalar les ajudes, subvencions, els ingressos o els fons propis que han finaçat el projecte 
subvencionat, indicant-ne l’import i la procedència. En el cas que no hagi altres ingressos que financin el 
projecte s’ha d’adjuntar una declaració responsable sobre aquesta circumstància. 

En el cas que s’hagin produït desviacions entre el pressupost inicial i el pressupost executat, cal indicar-les. 

L’acreditació de l’abonament de la despesa del projecte s’ha de dur a terme a través de la documentació que tot 
seguit s’indica, depenent dels mitjans de pagament que s’utilitzin: 

Transferència bancària (S’ha d’adjuntar l’extracte bancari        corresponent) 

Ingrés bancari (còpia del document bancari justificatiu) 

Xec nominatiu (S’adjunta còpia del xec i de l’extracte bancari pertinent) 

Certificat bancari  

Qualsevol altre mitjà de pagament acceptat per la normativa vigent que permeti acreditar l’abonament del 
justificant. 

(En el cas que el pagament es faci en divises, l’entitat beneficiària ha d’aportar l’equivalència del canvi oficial 
en euros que correspongui a la data del document justificatiu de la despesa). 

Limitació:  No s’admeten els pagaments en metàl·lic. 

No obstant això, i només per a la subvenció d’enguany, s’admet el pagament en efectiu de factures o altres 
documents justificatius que no tinguin un import superior a 100 € (IVA inclòs), sempre que el pagament 
s’hagués efectuat abans de la data d’aquest conveni. En aquest sentit, el justificant ha de portar la llegenda 
“pagat” o “rebut” amb la signatura o el segell de l’emissor del justificant. 

Una mostra, si n'és el cas, del material de difusió de l'activitat  

subvencionada: cartells, fullets de mà i qualsevol altre element publicitari. 

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà proporcionalment la subvenció 
concedida. 
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SETENA. El beneficiari ha d’acreditar que es troba al corrent de les obligacions tributàries amb l’AEAT, amb 
la Seguretat Social i amb el Consell Insular de Mallorca; abans de dictar-se la proposta definitiva d’adjudicació 
de la subvenció i en el moment de pagament de l’esmentada subvenció. 

VUITENA. L’incompliment, per part del beneficiari, de les obligacions contemplades en aquesta proposta de 
resolució o en les reflectides en el Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de Mallorca 
(BOIB núm. 132 de 3/11/2001) o el fet d’incórrer en alguna de les causes establertes en l’article 37 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, provoca la revocació de la concessió de la subvenció per 
part dels òrgans competents del Consell de Mallorca i, consegüentment, la pèrdua del dret a cobrar la subvenció i, 
si escau, el reintegrament de les quantitats rebudes, d'acord amb el que estableixen: l’article 13 del Reglament de 
subvencions i ajudes econòmiques del Consell de Mallorca, l’article 40 i els articles del capítol II del Títol II de la 
Llei 38/2003 i els del capítol II del Títol III del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions. 

De la mateixa manera, l’obtenció d’ajudes, subvencions o altres recursos que no hagin estat comunicats pel 
beneficiari o l’alteració, per la seva part, de les condicions o dels  aspectes rellevants del projecte cultural, que 
s’haguessin tingut en compte per concedir la subvenció, ha de donar lloc a la revocació de la subvenció amb la 
pèrdua del dret a cobrar i, si escau, amb el reintegrament de la subvenció, d’acord amb allò establert als 
preceptes esmentats en el paràgraf anterior.  

No obstant això, si el beneficiari ha complert de forma significativa amb les seves obligacions, si de la 
documentació justificativa presentada es dedueix que ha tingut voluntat de compliment, s’ha de dur a terme una 
revocació parcial de la concessió de la subvenció i, consegüentment, la pèrdua del dret a cobrar íntegrament la 
subvenció, d’acord amb l’aplicació dels criteris de gradació següents: 

En el cas d’execució parcial del projecte, que ha de suposar, com a mínim, l’execució del 50 % de les seves 
activitats o del seu pressupost (quan només estigui integrat per una activitat), l’import de la revocació parcial ha de 
ser el resultat d’aplicar a l’import inicial de la subvenció el percentatge que representa la part del pressupost inicial 
no executada en relació al pressupost inicial. 

En el cas que s’hagi executat íntegrament el projecte cultural, però la justificació presentada fos inadequada, 
perquè no s’ajusta als requisits establerts en la proposta de resolució, o insuficient, per no haver-se executat la 
totalitat del pressupost, l’import de la revocació parcial, ha de ser:  

En el primer supòsit, el resultat d’aplicar a l’import inicial de la subvenció el percentatge que representa l’import 
total dels justificants inadequats en relació al pressupost inicial. 

En el segon supòsit, el resultat d’aplicar a l’import inicial de la subvenció el percentatge que representa la part del 
pressupost inicial no justificada en relació al pressupost inicial. 

En el cas que l’import total de la suma de la subvenció més la resta d’altres ajuts, subvencions, ingressos o fons 
propis, amb què es finança el projecte cultural, superi el pressupost d’execució del projecte, l’import de la 
revocació parcial de la subvenció ha de ser la quantitat que excedeix del pressupost executat. 

4.   En el cas d’incompliment de l’obligació de prendre les mesures de difusió adients per fer constar el 
finançament públic del projecte cultural subvencionat, per causes imputables al beneficiari, s’ha de distingir: 

Si s’ha previst una partida de publicitat en el pressupost inicial o bé ha sorgit aquest tipus de despesa en el 
pressupost d’execució, l’import de la revocació parcial de la subvenció ha de ser la quantitat que resulti 
d’aplicar, sobre la partida esmentada, el percentatge que representa la subvenció en relació al pressupost inicial. 

Si no hi ha despesa de publicitat prevista en el pressupost inicial, ni en consta en el d’execució, l’import de la 
revocació parcial ha de ser la quantitat que resulti d’aplicar el 5% sobre l’import de la subvenció concedida. 

NOVENA. L'incompliment d'aquestes clàusules i de la resta de la normativa vigent en matèria de subvencions està 
sotmès al règim d'infraccions i sancions del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i a la resta de la normativa que hi sigui d'aplicació. 

DESENA. El beneficiari s’haurà de sotmetre a les actuacions de comprovació i control financer tant del Consell 
de Mallorca com de la Sindicatura de Comptes. 
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El Consell de Mallorca podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmicament com tècnicament, el programa 
cultural objecte de la subvenció. 

ONZENA. La subvenció nominativa, objecte d’aquesta proposta de resolució, es regeix per allò que s’hi ha 
establert; per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003); el 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions 
(BOE núm.176, de 25/7/2006); el Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de Mallorca, 
aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 26 de juliol de 2001 (BOIB núm. 132 de 3/11/2001); la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
modificada per la Llei 4/1999; la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars; el Reglament orgànic del 
Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 2 de juliol de 2001; el Decret d’organització 
del Consell de Mallorca (BOIB núm. 111, de 21 de juliol de 2011) modificat posteriorment (BOIB núm. 159 de 
22 d’octubre; BOIB núm. 48 de 3 d’abril de 2012); l'Ordenança vigent de procediment administratiu del Consell 
de Mallorca, aprovada pel Ple del Consell de Mallorca de 2 de maig de 1995 (BOIB de 10/8/1995) i modificada 
per la Llei 4/1999 i la resta de la normativa que hi sigui d'aplicació. 

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

PUNT 19. PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIÓ COM A BÉ CATALOGAT A 
FAVOR DE L’OBRA DE MIQUEL BARCELÓ TITULADA “GRAN FONS 
SUBMARÍ”, PALMA 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esport: 

Mitjançant l’acord de data 31 de gener de 2012 la Comissió Insular de Patrimoni Històric de Mallorca va 
acordar la incoació de l’expedient de declaració com a Bé Catalogat a favor de l’obra de Miquel Barceló 
titulada “Gran Fons Submarí”, Palma. 

A la vista que, mitjançant acord de data 15 de maig de 2012, la Comissió Insular de  Patrimoni Històric de 
Mallorca va acordar informar favorablement aquest expedient i elevar-lo al Ple del Consell de Mallorca per a la 
seva declaració. 

Atès l’informe jurídic de data 21 de maig de 2012. 

Per tot això, i en virtut del que disposa el Títol I de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric 
de les Illes Balears, i d’acord amb les competències atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de desembre, als 
Consells Insulars en matèria de Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca, 
aprovat pel Ple del 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38 de 16-03-04) parcialment modificat per acord del ple de 
13 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158 de 20-10-11), el President de la Comissió Insular de Patrimoni Històric 
eleva al Ple la següent proposta d’ACORD: 

I. Declarar com a Bé Catalogat a favor de l’obra de Miquel Barceló titulada “Gran Fons Submarí” a Palma, la 
descripció del qual figura a l’informe tècnic de data 5 de desembre de 2011 que s’adjunta i forma part integrant 
del present acord. 

II. Els efectes d’aquesta declaració són els que genèricament estableixen la Llei 12/1998, de 21 de desembre, 
del patrimoni històric de les Illes Balears i la normativa concordant.  

III. Aquest acord s’ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al Boletín Oficial del Estado, s’ha 
d’anotar al Catàleg Insular de Patrimoni Històric de Mallorca i comunicar-ho a la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears perquè procedeixi a la seva anotació al Catàleg General del Patrimoni Històric de les Illes Balears i 
insti  la seva anotació a l’Inventari General de Béns Mobles de l’Administració General de l’Estat. 

IV. Aquest acord s’ha de notificar a l’interessat, a l’Ajuntament de Palma i al Govern de les Illes Balears. 

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

DEPARTAMENT D'URBANISME I TERRITORI 
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PUNT 20. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE CORRECCIÓ D’ERRORS MATERIALS 
I PUBLICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 4T I LA DISPOSICIÓ 
FINAL DE L’ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA PER A SERVEIS D’INSPECCIÓ 
TÈCNICA DE VEHICLES PER A L’ANY 2012. 

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

El Ple del Consell de Mallorca, en sessió de dia 15 de desembre de 2011, va aprovar inicialment la modificació 
de l’article quart i la disposició final de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pels Serveis d’Inspecció 
Tècnica de vehicles per a l’any 2012.  

L'expedient ha estat sotmès a informació pública per un termini de trenta dies, en compliment de l’article 17.1 
del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, per tal que totes les persones que hi estiguin interessades puguessin examinar l'expedient i 
formular les al·legacions que estimin pertinents mitjançant la inserció del corresponent anunci al BOIB núm. 2 
de dia 5/01/2012, al tauler d’edictes i mitjançant anunci publicat al Diario de Mallorca de data 7 de gener de 
2012. Durant aquest termini no s'ha presentat cap al·legació. 

Durant el tràmit d’exposició al públic, des del propi Servei ITV, es varen detectar unes errades materials en els 
quadres de tarifes actualitzades. Els errors detectats  són simples errors de fet i aritmètics en el procés 
d’aplicació de fórmules matemàtiques i arrodoniments de les xifres resultants per omissió de l’aplicació de la 
fórmula matemàtica adient. 

Aquestes correccions, s’han introduït a la proposta que es pretén aprovar definitivament. 

Vists els informes emesos per part de la Secretaria General i de la Intervenció General del Consell de Mallorca. 

Per tot això, el conseller executiu del Departament d’Urbanisme i Territori, sotmet a consideració de la Comissió 
Informativa General i de comptes, fent ús de les atribucions que li confereix el vigent Decret d’Organització del 
Consell de Mallorca de 15 de juliol de 2011 (corregit per Decret de dia 19 de juliol, BOIB núm. 111, de 
21/07/2011), a fi que s’elevi al Ple del Consell de Mallorca la següent 

PROPOSTA D’ACORD 

“Primer.- Corregir els errors de fet i aritmètics detectats a l’acord d’aprovació inicial de la modificació de 

l’article quart i la disposició final de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per serveis d’inspecció tècnica 

de vehicles, per a l’any 2012, adoptat en la sessió del Ple de data 15 de desembre de 2011, de conformitat amb 

la facultat conferida a l’article 105.2 de la la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 

Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i de conformitat amb el contingut dels 

informes emesos al respecte pel Cap del Servei d’Inspecció Tècnica de Vehicles de data 5 de gener, 13 de març 

i 9 de maig de 2012. 

Segon.- Publicar aquest acord, i el text definitiu de l’article quart i la disposició final de l’Ordenança fiscal 

reguladora de la taxa per serveis d’inspecció tècnica de vehicles, per a l’any 2012 al Butlletí Oficial de les Illes 

Balears, tot indicant que contra l’esmentat acord.es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala 

Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos 

comptadors des del dia següent a la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, segons el 

que disposa l’article 19 del del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la 

Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació amb els articles 10.1.b i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de 

juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

TEXT ANNEX 
 

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

Art. 4rt.- TARIFA. 
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La taxa s'exigirà d'acord amb les següents tarifes: 

TAXES SERVEI D’ITV 2012 

SERVEIS 
COST 
UNITARI (€) 

1 Inspecció periòdica vehicles pesants 34,83 € 
2 Inspecció periòdica vehicles lleugers 27,86 € 
3 Inspecció periòdica quadricicles, quads i turismes 20,99 € 
4 Inspecció periòdica vehicles de 2 i 3 rodes 12,60 € 
5 Inspecció emissió gasos vehicles pesants diesel 34,03 € 
6 Inspecció emissió gasos vehicles lleugers i turismes diesel 17,15 € 
7 Inspecció emissió de gasos vehicles amb catalitzador 4,91 € 

8 
Inspecció vehicles accidentats amb inspecció periòdica 
inclosa 

120,11 € 

9 Suplement per inspecció a l'Estació mòbil 15,09 € 
1
0 

Desplaçament [p=52,55+(n-1)*5,26] 
variable segons 
n* 

1
1 

Pesatge 3,67 € 

1
2 

Segones inspeccions pesants 10,44 € 

1
3 

Segones inspeccions lleugers 8,36 € 

1
4 

Segones inspeccions turismes 6,30 € 

1
5 

Segones inspeccions motocicletes 3,78 € 

1
6 

Segona inspecció emissió gasos vehicles pesants diesel 10,21 € 

1
7 

Segona inspecció emissió gasos vehicles lleugers i 
turismes diesel 

5,15 € 

1
8 

Emissió de duplicat de fulla d'inspecció periòdica i/o 
adhesiu 

4,20 € 

1
9 

Inspecció periòdica tractors agrícoles 20,97 € 

2
0 

Inspecció periòdica remolcs agrícoles 12,60 € 

2
1 

Inspecció prèvia a matriculació vehicles de trànsit 
comunitari o d'importació 

121,77 € 

2
2 

Inspecció prèvia a matriculació vehicles exempts 
d'homologació i vehicles històrics 

98,68 € 

2
3 

Inspecció prèvia matriculació vehicles espanyols o 
importats per representant oficial i per canvi de matricula 
espanyola 

42,64 € 

2
4 

Reformes d'importància amb projecte 26,12 € 

2
5 

Reformes d'importància sense projecte 13,05 € 

2
6 

Duplicats de Targeta d'ITV 8,63 € 

2
7 

Verificació i precintatge d'aparells taxímetres 13,65 € 

2
8 

Inspecció específica vehicles transport escolar i de menors 21,80 € 

2
9 

Anotació Targeta d'ITV 6,11 € 

3
0 

Carpeta i impresos 1,20 € 
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SERVEIS 
COST 
UNITARI (€) 

3
1 

Emissió certificat sense inspecció prèvia 4,32 € 

3
2 

Emissió certificat amb inspecció prèvia 13,05 € 

3
3 

Desplaçament per inspecció de vehicles agrícoles amb un 
import màxim de 7,62€ [p=52,55+(n-1)*5,26]  

variable segons 
n* 

3
4 

Certificats ATP 43,59 € 

 *n= nombre de vehicles a inspeccionar en un mateix desplaçament. 
 

Suplement per a inspecció fora de l’horari de treball: el preu s’incrementarà en un 25% (sols es podran realitzar 
fora de l’horari de treball a petició de l’interessat). 

Per a la segona inspecció de comprovació de la correcció dels defectes observats a la inspecció periòdica amb 
resultat desfavorable, s’abonarà una taxa del 30% de la primera, sempre que el termini de presentació del 
vehicle no sigui superior a dos mesos; en aquest cas es procedirà a realitzar una inspecció completa al vehicle, 
abonant el 100% de la taxa corresponent. 

En el cas que el resultat de la inspecció sigui desfavorable, i que els defectes observats no obliguin a passar per 
la línia d’inspecció per comprovar la seva correcció, i no siguin més de 4 defectes greus, es concedirà un 
termini màxim de 7 dies hàbils per poder passar la segona inspecció sense abonar taxes. 

A les inspeccions periòdiques a tractors i remolcs agrícoles s’aplicarà la taxa de desplaçament [p=52.55+(n-
1)*5,26], quan sigui necessari, limitant el seu import a 7,62€ com a màxim per vehicle. 

Les taxes caducaran a l’any de la data d’obertura dels expedients que les motiven. 

A aquestes tarifes s’hi afegirà l’IVA quan els serveis els presti el concessionari. 

DISPOSICIÓ FINAL 

La present Ordenança, la darrera modificació de la qual s’ha aprovat definitivament pel Ple del Consell de 
Mallorca, en sessió de dia  14 de juny de 2012, entrarà en vigor el dia següent de la publicació en el Butlletí 
Oficial de les Illes Balears, i serà d'aplicació a partir del dia següent de la publicació de l'acord definitiu i el text 
de la modificació de l'Ordenança al Butlletí Oficial de les Illes Balears i romandrà en vigor fins a la seva 
modificació o derogació expressa. 

La Sra. PALOU (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) intervé per demanar que el 
conseller expliqui per quin motiu es presenta aquest punt.  

Observa que si hagués quedat sobre la taula en el moment en què el seu Grup polític li va 
advertir que existien aquests errors i s’hagués presentat al següent Ple s’hauria guanyat 
temps, mentre que ara l’estan perdent.  

La Sra. GARRIDO (PSOE) intervé a continuació. 

Anuncia que el sentit del vot del seu Grup polític serà l’abstenció, no pel que fa a l’expedient 
de modificació d’errors, sinó per coherència amb la votació anterior que havia fet el seu 
Grup. 

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

Agraeix a la Sra. Palou la seva intervenció durant l’anterior Ple.  

Recorda que ja li va dir que els serveis tècnics revisarien la proposta, atès que ell aleshores 
no tenia la informació suficient per saber si les dades que ella li donava i les que provenien 
del seu departament podien coincidir.  
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Recorda que ja ho va comentar a la Comissió Informativa, va agrair la seva aportació i ara 
fan la correcció de l’error material que hi havia a la publicació de l’Ordenança corresponent. 
Tot i això, li diu que no és cert que tot el que ella va plantejar estàs realment equivocat, sinó 
que hi havia correccions decimals que s’han fet habitualment d’ençà que el Consell de 
Mallorca té aquesta competència. 

Per acabar, assegura que actualment els errors que s’havien de corregir s’han corregit i que 
s’ha mantingut tot allò que no eren errors. 

La Sra. PALOU intervé a continuació. 

Lamenta que es dubti de la paraula de l’oposició en algunes ocasions; si aleshores, davant un 
dubte fefaent i demostrat amb xifres, s’hagués escoltat l’oposició i s’hagués acceptat que a 
vegades també té aportacions constructives no haurien transcorregut sis mesos per esmenar 
una cosa que amb un mes s’hagués pogut tornar a presentar com cal i esmenada. 

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

PUNT 21. PROPOSTA D’IMPOSICIÓ DE LES TAXES CORRESPONENTS A 
TRÀMITS ADMINISTRATIUS I SERVEIS EN MATÈRIA DELS SERVEIS 
D’ADMISSIÓ I CONTROL D’AMBIENT INTERN EN LES ACTIVITATS 
D’ESPECTACLES PÚBLICS I RECREATIVES A MALLORCA I D’APROVACIÓ 
INICIAL DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA D’AQUESTES TAXES.  

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

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i pels articles 106 de la Llei 7/85 
de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i conformement al que disposen els articles 15 a 27 del 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, el Departament d’Urbanisme Territori del Consell de Mallorca proposa al Plenari, previ dictament de la 
Comissió Informativa General i de Comptes, l’imposició de taxes i l’aprovació inicial de l'Ordenança Fiscal 
reguladora de les taxes corresponents a tràmits administratius i serveis en matèria dels serveis d’admissió i 
control d’ambient intern en les activitats d’espectacles públics i recreatives a Mallorca.  

El vigent decret d'organització del Consell de Mallorca, atribueix al conseller executiu del Departament 
d’Urbanisme i Territori les competències relatives al sector de l'activitat administrativa pròpia del departament.  

Per l'exposat, s'eleva al Ple del Consell de Mallorca, la següent proposta d' 

ACORD 

PRIMER.- Imposar les següents taxes corresponents a tràmits administratius i serveis en matèria dels serveis 
d’admissió i control d’ambient intern en les activitats d’espectacles públics i recreatives a Mallorca: 

Taxa per a la inspecció i supervisió dels Centres de Formació que hagin demanat impartir el curs bàsic. 

Taxa per a la participació a les proves avaluadores per a l’obtenció de l’acreditació per a l’exercici com a 
personal d’admissió i control d’ambient intern de les activitats d’espectacles públics i recreatives. 

Taxa per a l’expedició de la targeta, expedició de duplicat i renovació de la targeta acreditativa com a personal 
d’admissió i control d’ambient intern de les activitats d’espectacles públics i recreatives. 

SEGON.- Aprovar inicialment l'Ordenança Fiscal ( i el seu annex corresponent de full d’autoliquidació) 
reguladora de les taxes corresponents a tràmits administratius i serveis en matèria dels serveis d’admissió i 
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control d’ambient intern en les activitats d’espectacles públics i recreatives a Mallorca, que s’incorpora com a 
annex a la present proposta.  

TERCER.- Sotmetre l’expedient a informació pública mitjançant la inserció dels corresponents anuncis en el 
tauler d’edictes del Consell de Mallorca i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears amb la finalitat que totes les 
persones que hi estiguin interessades puguin examinar-lo i presentar les reclamacions i els suggeriments que 
considerin pertinents, dins el termini de trenta dies, comptadors des de la inserció de l’anunci corresponent en el 
butlletí. 

Així mateix, donar audiència prèvia a les associacions inscrites en el Registre d’entiats de participació ciutadana 
del Consell de Mallorca, les finalitats de les quals guardin relació directa amb l’objecte de la disposició. 

Un cop es resolguin les  reclamacions, le objeccions i les observacions que es puguin formular, la proposta s’ha 
de trametre a l’Insitut Balear de la Dona, atès que, d’acord amb l’article 7, lletra g), de la Llei 12/2006, de 20 de 
setembre, per a la dona, “en totes les normatives dicatdes per les distintes administracions, s’ha d’adjuntar un 
informe sobre el seu impacte de gènere, elaborat per l’Institut Balear de la Dona. Un cop rebut aques informe, la 
proposta s’ha de remetre al Consell Econòmic i social de les Illes Balears perquè n’emeti l’informe 
corresponent, atès el contingut d’aquesta ordenança, amb caràcter previ a l’aprovació definitiva pel Ple. 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA  CORRESPONENT A TRÀMITS 
ADMINISTRATIUS I SERVEIS EN RELACIÓ A L’ACREDITACIÓ DEL PERSONAL DEL SERVEI 
D’ADMISSIÓ I CONTROL D’AMBIENT INTERN EN LES ACTIVITATS D’ESPECTACLES PÚBLICS I 
RECREATIVES.  

Article 1. Fonaments i naturalesa 

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i pels articles 106 de la Llei 
7/1985. de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els articles 
15 a 27 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, aquest Consell de Mallorca estableix la Taxa per a la tramitació dels expedients relatius a 
l’expedició i renovació de l’acreditació del personal del servei d’admissió i control d’ambient intern en les 

activitats d’espectacles públics i recreatives, els drets d’examen per a obtenir-la, així com la inspecció  i la 

validació dels Centres de Formació que imparteixin el curs bàsic de personal, que es regirà per la present 
Ordenança Fiscal, les normes de la qual s’ajusten al que diu l’article 57 i concordants de l’esmentat Text Refós. 

Article 2. Fet imposable 

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’activitat tècnica i administrativa, de competència del Consell de 
Mallorca, desenvolupades amb motiu de la tramitació, a instància de part, de les actuacions derivades de 
l’aplicació del Reglament del Consell de Mallorca, regulador dels serveis d’admissió i de control d’ambient 
intern prevists en la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de règim jurídic de les llicències integrades d’activitat de les 
Illes Balears, i regulador també dels criteris per a l’habilitació i les funcions, les necessitats i els requisits de 
titulacions que corresponen al personal integrant dels serveis d’admissió i control d’ambient intern, de 
conformitat amb els principis generals fixats pel Govern de les Illes Balears mitjançant el Decret 41/2011, de 29 
d’abril. 

Concretament, queden subjectes a la present taxa els següents supòsits: 

La inspecció i supervisió dels Centres de Formació que vulguin organitzar i impartir el curs bàsic previst per tal 
d’obtenir l’acreditació per a l’exercici dels serveis d’admissió i control d’ambient intern en les activitats 
d’espectacles públics i recreatives. 

La participació a la prova avaluadora per tal d’obtenir l’acreditació per a l’exercici dels serveis d’admissió i 
control d’ambient intern en les activitats d’espectacles públics i recreatives. 

L’expedició de la targeta, expedició de duplicat i renovació de la targeta acreditativa com a personal dels serveis 
d’admissió i control d’ambient intern en les activitats d’espectacles públics i recreatives. 

Article 3. Subjecte passiu 
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Són subjectes passius contribuents, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’35.4 de la 
Llei General Tributària que els hagin sol·licitat o aquells als qui es presti  qualsevol dels serveis que 
constitueixen el fet imposable de la taxa.  

Tindran la consideració de subjectes passius les herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que, sense 
personalitat jurídica, constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat, susceptibles d’imposició. 

La concurrència de dos o més titulars en el fet imposable determinarà que quedin solidàriament obligats davant 
la hisenda del Consell de Mallorca. 

Article 4. Responsables 

1. Respondran solidàriament de les obligacions del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es 
refereixen els articles 41 i 42 de la Llei General Tributària. 

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors de 
fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 43 de la 
Llei General Tributària. 

Article 5. Quota Tributària 

La quota tributària es determina per una quantitat fixa assenyalada segons la naturalesa dels documents o 
expedients a tramitar, de conformitat amb la tarifa que es determina a continuació: . 

1 

Per a la inspecció i supervisió dels Centres de Formació que hagin 
demanat impartir el curs bàsic 

111.35 
€ 

 

2 
Per a la participació a les proves avaluadores per a l’obtenció de 
l’acreditació com a personal d’admissió i control d’ambient intern de les 
activitats d’espectacles públics i recreatives (Drets d’examen) 

116.53 
€ 

3 
Per a l’expedició, duplicat o renovació de la targeta acreditativa com a 
personal d’admissió i control d’ambient intern de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives 

14.37 
€ 

Article 6. Exempcions i bonificacions 

No es concedirà cap exempció o bonificació en el pagament de la taxa. 

Article 7. Meritació i període impositiu 

La taxa es meritarà, i s’haurà d’abonar, quan es sol·liciti la participació a la prova avaluadora; l’expedició de 
l’acreditació, renovació i expedició dels duplicats de la targeta identificadora i la inspecció i supervisió dels 
centres de formació que vulguin organitzar i impartir el curs bàsic, emplenant l’imprès i efectuant l’ingrés o 
transferència bancària al compte corrent obert a nom del Consell de Mallorca. 

Article 8. Declaració i ingrés 

1.- Un vegada rebuts en el Consell Insular de Mallorca els expedients relatius a la sol·licitud d’inspecció i 
supervisió de l’autorització com  Centre de Formació, la sol·licitud d’expedició, renovació o duplicat de la 
targeta acreditativa o de participació a la prova avaluadora per a l’obtenció de l’acreditació, es requerirà a 
l’interessat la necessitat de practicar l’oportuna autoliquidació, havent d’aportar-se tota la informació necessària 
per a l’exacta aplicació d’aquesta taxa si fos insuficient la que figura en la documentació presentada. 

2.- El procediment d’ingrés serà, tal com preveu l’article 27 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, el d’autoliquidació. Els subjectes 



 117

passius hauran d’autoliquidar la taxa en el moment d’iniciar-se la prestació del servei o activitat, que no es 
tramitarà si no s’ha efectuat el pagament corresponent. 

Article 9. Infraccions i sancions 

Per a tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries, així com a les sancions que hi 
corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposa la Llei General Tributària i la resta de disposicions 
que la desenvolupin i complementin. 

Disposició Final 

La present Ordenança entrarà en vigor a partir del dia següent a la data de la seva publicació íntegra al Butlletí 
Oficial de les Illes Balears i  romandrà en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.  

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

DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA 

PUNT 22. PROPOSTA D’ACORD DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES I 
CONVENI EN MATÈRIA DE RECAPTACIÓ, EN PERÍODE VOLUNTARI I 
EXECUTIU DE LA TAXA PER MATRÍCULA ANUAL DE VEDATS PRIVATS DE 
CAÇA. 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del  Departament 
d’Hisenda i Funció Pública: 

1- Autoritzar i disposar amb càrrec a la aplicació pressupostària 10.93410.22708 dels pressuposts pel 2012, 
2013 i 2014 una despesa de 13.000,00 € pel 2012 i 15.000 €/any pel 2013 i 2014 a favor de l’Agència Tributària 
de les Illes Balears per fer front a les despeses derivades del conveni de recaptació de les matrícules anuals dels 
vedats de caça. 

2- Primer.- Delegar, de conformitat amb el que estableix l’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i l’article 7 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la 
recaptació en període voluntari i executiu de la taxa per matrícula anual de vedats privats de caça. 

En virtut de la delegació, l’Agència Tributària de les Illes Balears, a la que correspon la funció recaptadora, 
durà pa a terme les actuacions següents (abast de la delegació): 

A) Fer la publicació de la notificació col·lectiva de liquidacions de la taxa per matrícula anual de vedats d’acord 
amb el que disposa l’article 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre i de l’anunci de cobrament a l’efecte 
previst en l’article 24 del Reglament general de recaptació, aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol. 

B) Generar  i expedir els corresponents avisos de pagament de la taxa. 

C) Acordar i expedir les relacions certificades de deutors proveïdes de constrenyiment i la corresponent 
notificació de la provisió de constrenyiment al subjecte passiu. 

D) En el cas de liquidacions individuals de la taxa per matrícula anual de vedats privats de caça generades pel 
Consell de Mallorca, farà la notificació i la recaptació en període voluntari.  

E) En via executiva, ha de dur a terme totes les actuacions referents a l’embargament de béns, el dipòsit, 
l’alienació de béns embargats i la seva adjudicació, com també totes les actuacions encaminades a procurar 
l’efectivitat dels crèdits.  

Així mateix, ha de resoldre les terceries que s’interposin contra les actuacions d’embargament. 
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F) Tramitar i acordar els ajornaments i els fraccionaments de pagament.   

G) Resoldre els expedients de devolució d’ingressos indeguts que es puguin derivar d’actes dictats per aquesta 
en l’exercici de les funcions delegades i fer efectiva la devolució que, si escau, s’acordi. 

La devolució d'ingressos indeguts que es produeixi comportarà la deducció de la quantitat corresponent de les 
trameses de fons que s’hagin d’efectuar al Consell . 

H) Assumir la defensa dels drets de cobrament relatius als recursos la recaptació dels quals és objecte de 
delegació quan els obligats en el seu pagament es trobin en un procés de concurs de creditors. 

Els actes dictats pels òrgans de l’Agència Tributària de les Illes Balears en l’exercici de les seves funcions, es 
poden recórrer, amb caràcter potestatiu, mitjançant un recurs se reposició davant l’òrgan competent en el 
termini que estableix la Llei general tributària o es pot interposar, en el termini corresponent, una reclamació 
economicoadministrativa davant la Junta Superior d’Hisenda de les Illes Balears. Els dos recursos no poden ser 
simultanis. 

Per resoldre els recursos, es pot sol·licitar un informe al Consell . 

Segon.-  Disposar que el Consell  de Mallorca es reserva el dret de revocar, en qualsevol moment, la delegació 
de competències a que fa l’apartat primer d’aquest Acord si, d’acord amb circumstàncies sobrevingudes, es 
considera convenient per als seus interessos. En tot cas, ha de comunicar l’acord corresponent a l’Agència 
Tributària de les Illes Balears amb sis mesos d’antelació a l’inici de l’exercici pressupostari en què hagi de 
produir efecte la revocació. 

Tercer.-  Aprovar el següent text del Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’Agència 
Tributària de les Illes Balears per a la recaptació en període voluntari i executiu de la taxa per matrícula anual 
de vedats privats de caça: 

«Conveni de col·laboració entre el Consell  de Mallorca i l’Agència Tributària de les Illes Balears per a la 
recaptació en període voluntari i executiu de la taxa per matrícula anual de vedats privats de caça: 

Parts 

José Ignacio Aguiló Fuster, president de l’Agència Tributària de les Illes Balears, amb competència per aquest 
acte en virtut de l’article 7.2 b) de la Llei 3/2008, de 14 d’abril, de creació i regulació de l’Agència Tributària de 
les Illes Balears. 

Maria Salom Coll, presidenta del Consell  de Mallorca, facultada per a aquest acte per l’acord del Ple de data __ 
de _________ de 2012. 

Antecedents 

El Ple del Consell  de Mallorca, de conformitat amb el que estableixen l’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 7 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
local, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, ha acordat en data __ de _________ de 2012 la 
delegació a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de la recaptació en període voluntari i executiu de la 
taxa per matrícula anual de vedats privats de caça. 

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears exerceix les competències delegades per mitjà de l’Agència 
Tributària de les Illes Balears, creada per la Llei 3/2008, de 14 d’abril, a la qual li correspon, segons l’article 2 
g, exercir les funcions de recaptació i, si s’escau, de gestió, d’inspecció i de liquidació dels recursos titularitat 
d’altres administracions públiques que, mitjançant llei, conveni, delegació de competències o encàrrec de 
gestió, siguin atribuïdes a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

D’acord amb el que disposen els articles 3, 6 i 9 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions publiques i del procediment administratiu comú, les administracions públiques es regeixen, pel 
que fa a les seves relacions, pel principi de cooperació i, pel que fa a la seva actuació, pel principi d’eficàcia en 
el servei als ciutadans, i poden dur a terme convenis de col·laboració que, en el cas que afectin corporacions 
locals, s’han de regir pel que estableix la legislació reguladora del règim local. 
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L’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, estableix que la cooperació 
econòmica, tècnica i administrativa entre l’Administració local i les administracions de les comunitats 
autònomes, tant en serveis locals com en assumptes d’interès comú, s’ha de desenvolupar amb caràcter 
voluntari sota les formes i en els termes prevists en les lleis, i pot tenir lloc, en tot cas, mitjançant els consorcis o 
convenis administratius que se subscriguin. 

El Ple de Consell  de Mallorca, en la sessió duta a terme el __ de _________ de 2012, adoptà, entre d’altres, 
l’acord d’aprovar el Conveni de col·laboració amb l’Agència Tributària de les Illes Balears per a la recaptació 
en període voluntari i executiu de la taxa per matrícula anual de vedats privats de caça i de la taxa per expedició 
de llicències de caça. 

El Consell General de l’Agència Tributària de les Illes Balears, mitjançant Acord de __ de __________ de 
2012, ha acceptat la delegació de competències de recaptació a què fan referència aquest Conveni i n’ha 
autoritzat la signatura. 

Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest Conveni, d’acord 
amb les següents 

Clàusules 

1. Objecte i abast del Conveni 

És objecte d’aquest Conveni l’exercici per part de l’Agència Tributària de les Illes Balears (d’ara endavant, 
ATIB) de les competències que, en matèria de recaptació en període voluntari i executiu de la taxa per matrícula 
anual de vedats privats de caça, han estat delegades a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en virtut de 
l’Acord del Ple del Consell de Mallorca (d’ara endavant, el Consell) de dia __ de _________ de 2012. 

2.  Òrgans de recaptació i relacions entre les parts 

L’exercici de les competències que són objecte de delegació en virtut d’aquest Conveni, l’ha de dur els òrgans 
de recaptació de l’ATIB, que han d’actuar, per tal de complir-lo, d’acord amb allò que preveu la normativa 
d’imperativa aplicació. 

Les relacions entre el Consell i l’ATIB s’han de mantenir sempre mitjançant l’Àrea de Recaptació d’Ingressos 
Públics i Coordinació amb les Hisendes Territorials de l’ATIB. 

3.  Aplicacions informàtiques i telemàtiques 

1. L’ATIB ha de desenvolupar les funcions delegades i encomanades a què es refereix aquest Conveni 
mitjançant les seves aplicacions informàtiques i telemàtiques, sense perjudici dels mecanismes d’interconnexió 
que es puguin establir amb els sistemes d’informació del Consell. 

2. El pagament en període voluntari i executiu de la taxa per matrícula anual de vedats privats de caça es pot dur 
a terme mitjançant la passarel·la de pagaments telemàtics del Portal de l’ATIB —Tributs locals— 
(http://www.atib.es), que possibilitarà l’emissió telemàtica del justificant del pagament realitzat corresponent. 

3. Per a l’accés al Portal de l’ATIB, a més de que es pugui accedir mitjançant la direcció general del web 
http://www.atib.es, l’ATIB habilitarà i proporcionarà al Consell el nom de la direcció web que correspongui al i 
per tal de que es pugui establir un enllaç directe des de la seva pàgina web al Portal de l’ATIB. 

4.  Instruments de cobrament 

El Consell  ha de posar a disposició de l’ATIB el suport informàtic en el qual constin les dades necessàries per 
imprimir i cobrar els rebuts o les liquidacions corresponents. Aquesta informació s’ha de trametre amb una 
antelació mínima de tres mesos a l’obertura del període voluntari de pagament. 

Determinació dels terminis d’ingrés 
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En general, el termini d’ingrés de la taxa per matrícula anual de vedats privats de caça serà de l’1 de juny al 15 
d’agost. No obstant, a instància del Consell, l’ATIB podrà establir un altre termini d’ingrés, d’acord amb el que 
estableix la corresponent normativa d’aplicació en matèria de recaptació (art. 62 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, general tributària i 24 del Reglament general de recaptació, aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 
de juliol). 

L’ATIB s’ha d’ocupar de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears als efectes de notificació 
col·lectiva i d’anunci de cobrament. 

Relacions de deutors 

Un cop finalitzat el període voluntari de pagament, l’Àrea de Recaptació d’Ingressos Públics i Coordinació amb 
les Hisendes Territorials de l’ATIB ha d’acordar i expedir les relacions certificades de deutors i n’ha de lliurar 
una còpia al Consell. 

Rendició de comptes 

L’Àrea de Recaptació d’Ingressos Públics i Coordinació amb les Hisendes Territorials de l’ATIB ha de retre 
comptes de la seva gestió recaptadora al Consell al tancament de cada exercici econòmic, sense perjudici dels 
avançaments informatius que necessiti el Consell  per raons de gestió i tancament pressupostari. 

Ingressos al Consell  

1. Primer s’emetrà una proposta de liquidació entre les parts, i una vegada fiscalitzada, L’ATIB ha de situar els 
fons recaptats en el compte bancari que assenyali el Consell per a aquesta finalitat, amb la deducció prèvia de 
les retribucions del servei. 

2. Les liquidacions i trameses dels fons líquids corresponents a la taxa per matrícula anual de vedats privats de 
caça s’ha d’efectuar el mes de novembre de l’any corresponent. 

En el cas de liquidacions generades pel Consell el cobrament en període voluntari de les quals correspongui a 
l’ATIB, la tramesa de fons s’ha d’efectuar en el trimestre posterior a l’acabament del termini voluntari de 
pagament. 

3. Les liquidacions i trameses dels fons líquids corresponents a la gestió recaptadora en via executiva són 
trimestrals, i s’han d’efectuar en el trimestre natural següent. 

Retribucions del servei 

1. La retribució per l’exercici de les competències de recaptació en període voluntari que són objecte de 
delegació és, exclusivament, pel desenvolupament de la funció de recaptació de la taxa per matrícula anual de 
vedats privats de caça, i consisteix en el resultat d’aplicar a la quantitat recaptada, en el període voluntari de 
pagament, el percentatge del 3 %.  

2. La retribució en via executiva serà la següent: 

a) El 5 % del principal del deute, quan el cobrament del deute tengui lloc una vegada finalitzat el període 
voluntari de pagament però abans de la notificació de la provisió de constrenyiment. No obstant això, quan el 
cobrament del deute tengui lloc abans de l’expedició i el càrrec al recaptador de la providència de 
constrenyiment, la totalitat del recàrrec procedent correspondrà al Consell. 

b) El 10 % del principal del deute, quan el cobrament del deute tengui lloc abans de l’acabament del termini 
previst per pagar els deutes en via de constrenyiment. 

c) El 12,50 % del principal del deute, quan el cobrament del deute tingui lloc una vegada finalitzat el termini 
previst per al pagament dels deutes en via de constrenyiment. 
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3. Les retribucions que en resultin de l’aplicació dels percentatges a què es refereixen els apartats anteriors 
tenen la consideració de quanties màximes, sense que es puguin incrementar en cap quantia addicional. Per a la 
seva modificació serà necessari l’acord previ d’ambdues parts.  

10.  Condicions d’ús i protecció de dades 

1. L’ús de les dades no comporta, en cap cas, que l’ATIB n’adquireixi la titularitat. A tots els efectes, la 
titularitat correspon al Consell. 

2. L’ATIB es compromet a aplicar, respecte a les dades de caràcter personal que li subministri el Consell, el que 
estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Reial 
decret 1720/2007 de 21 de desembre pel que s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 
15/1999 i altres disposicions de desplegament o complementàries que siguin d’aplicació.  

3. L’ATIB es compromet a no utilitzar aquestes dades amb altres finalitats distintes de les que es descriuen en 
aquest Conveni i de les que corresponguin en exercici de les funcions de gestió recaptatòria o de cobrament de 
deutes. Se’n prohibeix qualsevol tipus de cessió, transferència o comunicació, ni tan sols per a la seva 
conservació, a altres persones.  

L’ATIB coneix que si destina les dades a una altra finalitat, les comuniqui o les utilitza incomplint les 
estipulacions d’aquest Conveni, serà considerada també responsable del tractament i respondrà de les 
infraccions en què hagués incorregut. 

4. L’ATIB únicament tractarà les dades conforme a les instruccions del responsable del tractament i per al 
compliment de les  tasques relacionades amb l’objecte d’aquest Conveni. 

5. Una vegada resolt definitivament aquest Conveni, l’ATIB procedirà a la destrucció de les dades personals als 
quals hagi tingut accés així com qualsevol suport o documents en els quals constin tals dades o les retornarà al 
Consell. 

6. S’adjunta com annex al present Conveni el document de mesures de seguretat que l’encarregat del tractament 
es troba obligat a implementar d’acord amb allò que preveu l’article 12 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre. 

11. Dret supletori 

En tot allò que no preveu aquest Conveni, regeix la normativa pròpia de la Comunitat Autònoma en matèria de 
recaptació i la normativa tributària estatal que siguin d’aplicació, i, en particular, la Llei general tributària, el 
Reglament general de recaptació i el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

12.  Vigència 

Aquest Conveni té una vigència de 3 anys i s’ha de considerar com a primer any el 2012. Així mateix 
l’execució del present conveni està subjecta a l’existència de crèdit adequat i suficient per cada una de les 
anualitats. 

Annex  

1. Mesures de seguretat (nivell de seguretat) 

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la resta 
de normativa reguladora en matèria de protecció de dades, el\/els fitxers objectes de l’encàrrec de tractament 
han d’adoptar, per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de les dades personals que conté, 
un nivell mitjà de seguretat. 

Per procurar a les dades tractades per compte del responsable el nivell mitjà de seguretat legalment requerit, 
l’encarregada del tractament (ATIB - recaptació de zona Mallorca) s’obliga a adoptar les mesures d’índole 
tècnica i organitzativa a les quals es refereix l’article 9 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
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protecció de dades de caràcter personal i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de desenvolupament de l’esmentada Llei. 

L’encarregada del tractament es compromet  a posar en coneixement del responsable qualsevol modificació 
implantada sobre les mesures de seguretat que, en tot cas, mai suposaran una vulneració de l’indicat nivell de 
seguretat. 

2. Identificació i autenticació 

Els usuaris únicament poden tenir accés autoritzat a les dades personals i als recursos d’informació que siguin 
necessaris per dur a terme les seves funcions.  

Tots els usuaris han de tenir un codi d’identificació, que és únic i que està associat a una contrasenya, que 
només sap l’usuari i que és personal i intransferible. 

No hi ha cap possibilitat que un mateix parell usuari-contrasenya sigui assignat a dos usuaris diferents. 

3. Caducitat de les contrasenyes 

Tret que sigui necessari un canvi administratiu de la contrasenya perquè se sospita que s’ha romput o que part 
del personal autoritat la sap, la modificació general de les contrasenyes es farà d’acord amb el procediment 
següent: 

Sistema operatiu: canvi de contrasenyes cada tres mesos. 

Aplicacions: canvi de contrasenyes cada tres mesos. 

4. Limitació d’accessos 

Per complir els principis del document de seguretat, les aplicacions permeten fins a tres intents d’accés fallits. 
Quan això succeeix, l’aplicació es tanca i l’usuari ha d’intentar connectar-se de nou. 

Una vegada superat el límit establert per als intents fallits, el sistema es bloqueja automàticament i és necessari 
acudir a l’administrador de l’aplicació per desbloquejar-lo i generar una clau nova. 

5. Personal 

La recaptació de zona ha de mantenir una relació d’usuaris assignats als diferents perfils, que estarà disponible 
per al Consell, que podrà sol·licitar-la en qualsevol moment. 

6. Responsables de seguretat 

L’ATIB i la recaptació de zona han designat els responsables de seguretat dels corresponents fitxers. 

7. Control d’accés 

No es permet l’accés de personal extern a la recaptació de zona a les dependències d’ubicació dels fitxers. 

Els sistemes d’informació i també els fitxers automatitzats processats per aquests es troben a la sala de servidors 
de la seu central de la recaptació de zona ubicada a Palma, a l’oficina situada al carrer de Francesc de Borja 
Moll, 22, 07003 Palma. 

Només el personal de la recaptació de zona autoritzat pot tenir accés físic als sistemes d’informació ubicats a la 
sala i ha de seguir el procediment que consta en el corresponent document de seguretat. 

8. Gestió d’incidències 

Les incidències es classifiquen en diferents nivells (lleus, intermèdies o de caràcter crític). 
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Aquestes es registren en el corresponent llibre de registre d’incidències que és coordinat i controlat pel 
responsable tècnic de seguretat de la recaptació de la zona.. 

L’ATIB comunicarà al Consell totes les incidències relacionades amb les seves dades. 

El Consell delega a la recaptació de zona la tasca d’autoritzar la recuperació de les dades de fitxers ubicats a les 
seves instal·lacions. 

El registre d’incidències ha d’estar a disposició del Consell, que pot sol·licitar-lo en qualsevol moment a 
l’ATIB. 

9. Gestió de suports 

La recaptació de zona ha de mantenir un inventari amb els suports en què emmagatzema les dades del Consell, 
que podrà sol·licitar-los en qualsevol moment. 

L’entrada i la sortida de suports es registra en el llibre corresponent, entrades o sortides que només poden ser 
autoritzades pel responsable tècnic de seguretat. 

Els suports amb dades s’etiqueten seguint les pautes següents:  

Els suports d’entrada i sortida de dades inclouen una etiqueta de visualització senzilla per identificar-los 
fàcilment, que inclou les dades de nom del fitxer font de les dades i el nom del fitxer de sortida inclòs en el 
suport, la data i l’hora d’enregistrament de les dades en el suport. 

La destrucció de suports es farà de la manera següent, i haurà de comptar amb l’autorització del responsable 
tècnic de seguretat. Es destruirà el suport físicament. S’inscriurà la baixa a l’inventari del magatzem de suports, 
i s’hi inclourà la data de destrucció i la identificació del personal encarregat de destruir-lo. En cas que sigui 
possible, es reciclaran els rebuigs. 

El Consell delega a la recaptació de zona la tasca d’autoritzar la sortida de suports amb dades dels seus fitxers 
per exercir la tasca contractada. 

10. Còpies de seguretat i recuperació de dades 

La recaptació de zona farà una còpia de seguretat, almenys setmanalment, de les dades del Consell. 

La recaptació de zona farà un informe de verificació de les còpies de seguretat, almenys semestralment, que 
posarà a disposició del Consell, que podrà sol·licitar-la en qualsevol moment sense avís previ. 

L’ATIB no farà proves amb dades dels fitxers del Consell. 

La recaptació de zona emmagatzemarà una còpia de suport, i també dels procediments de recuperació en una 
ubicació diferent de la del seu sistema d’informació del Consell. 

11. Criteris d’arxiu, custòdia de documentació i emmagatzematge de suports no automatitzats 

La recaptació de zona emmagatzemarà les dades dels fitxers del Consell de manera que siguin fàcilment 
localitzables i consultables. 

Per emmagatzemar documents amb dades del Consell, s’utilitzaran dispositius amb mecanismes que 
n’obstaculitzin l’obertura. 

12. Auditories 

L’ATIB farà, almenys cada dos anys, una auditoria de les mesures de seguretat implantades en el sistema 
d’informació en què es tracten les dades dels fitxers del Consell, que es podrà sol·licitar en qualsevol moment.» 
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Quart. Un cop acceptada la delegació per l'òrgan competent de l'Administració autonòmica, el present acord es 
publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

Quint. Facultar a la presidenta per subscriure el Conveni entre el Consell de Mallorca i l’Agència Tributària de 
les Illes Balears per tal de fer efectiva la delegació a què fa referència el present Acord i els actes que calguin 
per dur-la a terme. 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) intervé per fer un 
aclariment, atès que s’ha detectat un error en el model del conveni, al punt 5, allà on diu que 
es delega el cobrament del període voluntari i executiu de la taxa per matrícula anual de 
vedats privats de caça i de la taxa per expedició de llicències.  

Informa que aquesta darrera expressió, “taxa per expedició de llicències” ha de desaparèixer 
del conveni, per la qual cosa prega al secretari general que en prengui nota perquè allò que es 
delega és només la taxa per la matrícula anual de vedats de caça. 

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

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 
 

PUNT 23. NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DEL CONSELL DE 
MALLORCA AL COMITÈ TÈCNIC DEL PROGRAMA DE MESURES I 
VIGILÀNCIA AMBIENTAL DE LES INFRAESTRUCTURES DEL PLA DIRECTOR 
SECTORIAL PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS URBANS DE MALLORCA. 

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

Atès l’article 32 del Pla director sectorial per a la gestió de residus urbans de Mallorca que expressa que el 
Consell de Mallorca executarà la vigilància ambiental de les instal·lacions previstes en el Pla mitjançant el 
Programa de mesures i vigilància ambiental aprovat mitjançant Resolució de la consellera de Medi Ambient de 
30 d’abril de 2001 (BOIB n.59 de 17 de maig de 2001) o per revisions d’aquest derivades del Pla. 
 
Atès l’article 4 de la Resolució de la consellera de Medi Ambient de 30 d’abril de 2001 per la qual s’aprova el 
Programa de mesures i vigilància ambiental de les instal·lacions contemplades al Pla director sectorial per a la 
gestió de residus urbans de Mallorca en desenvolupament d’aquest, on s’estableix un comitè tècnic format, 
entre d’altres, per dos representants del Consell de Mallorca, un dels quals s’encarregarà de traslladar les dades 
que s’obtenguin i informar dels seus acords a la Comissió de Seguiment i Control de la gestió dels RSU. 
 
A més a més, s’indica que, alternativament i per torns de 6 mesos, actuaran al Comitè, com a presidents, un dels 
representants de la Conselleria de Medi Ambient i del Consell de Mallorca. 
 
Atès el Decret de presidenta de 6 de novembre de 2003 de nomenament de representants del Consell de 
Mallorca al Comitè tècnic del Programa de mesures i vigilància ambiental de les instal·lacions contemplades al 
Pla director sectorial per a la gestió de residus urbans de Mallorca, ratificat al ple del Consell de Mallorca de dia 
1 de desembre de 2003. 
 
Atès l’informe jurídic de 18 de maig de 2012 i la proposta del director insular de Residus de la mateixa data. 
 
Per tot el que s’ha exposat, la consellera executiva del Departament de Medi Ambient, atès l’article 48 del 
Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple en sessió celebrada el 8 de març de 2004 (BOIB 
núm. 38, de 16 de març de 2004), proposa al ple del Consell de Mallorca que adopti l’acord següent: 
 
Primer.- Disposar el cessament de Guillem Riera Colom com a titular del Comitè tècnic del Programa de 
mesures i vigilància ambiental i Ana Maria Bistuer Giménez com a suplent. 
 
Segon.- Nomenar representant del Consell de Mallorca del Comitè tècnic del Programa de mesures i vigilància 
ambiental Antoni Serra Comas, director insular de Residus, que exercirà la tasca de President del Comitè quan 
correspongui, com a titular, i Joaquina Ibáñez Ripoll, secretària tècnica de Medi Ambient, com a suplent. 
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Tercer.- Nomenar representant del Consell de Mallorca del Comitè tècnic del Programa de mesures i vigilància 
ambiental Ana Maria Bistuer Giménez, biòloga, funcionària de la Direcció Insular de Residus, que 
s’encarregarà de traslladar les dades que s’obtenguin i d’informar dels acords del Comitè a la Comissió de 
Seguiment i Control de la gestió dels RSU, com a titular, i Juan Mateo Horrach Torrens, enginyer industrial de 
la Direcció Insular de Residus, com a suplent.  
 
Quart.- Notificar aquesta resolució a la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear i a l’empresa 
concessionària de la gestió dels residus urbans, Tirme, SA. 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per denou vots a favor (PP), cap vot en contra i 
catorze abstencions (PSOE i PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 

PUNT 24. NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DEL CONSELL DE 
MALLORCA AL COMITÈ TÈCNIC DEL PROGRAMA DE MESURES I 
VIGILÀNCIA AMBIENTAL DE LES INFRAESTRUCTURES DEL PLA DIRECTOR 
SECTORIAL PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ, 
DEMOLICIÓ, VOLUMINOSOS I PNEUMÀTICS FORA D’ÚS DE MALLORCA. 

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

 
Atès l’article 26 del Pla director sectorial per a la gestió de residus de construcció, demolició, voluminosos i 
pneumàtics fora d’ús de Mallorca que expressa que el Consell de Mallorca aprovarà, amb l’informe preceptiu 
de la Conselleria de Medi ambient del Govern de les Illes Balears, un programa de mesures i vigilància 
ambiental de totes les infraestructures previstes pel Pla. 
 
Atès l’article 4 de la Modificació del programa de mesures i vigilància ambiental de les infraestructures 
previstes al Pla director sectorial per a la gestió de residus de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics 
fora d’ús de l’illa de Mallorca, aprovada pel Consell Executiu del Consell de Mallorca el 22 de gener de 2007, 
on s’estableix un comitè tècnic de seguiment format, entre d’altres, per dos representants de la Direcció Insular 
de Residus del Consell de Mallorca, un dels quals actuarà com a president i l’altre com a secretari. 
 
Atès el decret de la presidenta del Consell de Mallorca d’1 de juny de 2005 de nomenament de representants al 
Comitè tècnic de seguiment del Programa de mesures i vigilància ambiental de les infraestructures previstes al 
Pla director sectorial per a la gestió de residus de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús de 
l’illa de Mallorca, ratificat en el ple del Consell de Mallorca de dia 4 de juliol de 2005. 
 
Atès l’informe jurídic de 18 de maig de 2012 i la proposta del director insular de Residus de la mateixa data. 
 
Per tot el que s’ha exposat, la consellera executiva del Departament de Medi Ambient, atès l’article 48 del 
Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple en sessió celebrada el 8 de març de 2004 (BOIB 
núm. 38, de 16 de març de 2004), proposa al ple del Consell de Mallorca que adopti l’acord següent: 
 
Primer.- Disposar el cessament de Guillem Riera Colom com a president del Comitè tècnic del Programa de 
mesures i vigilància ambiental com a titular i Joana Maria Pastor Carbonell i Ana Maria Bistuer Giménez, com 
a secretària, com a titular, i Fernando Ruano de Oleza com a suplent. 
 
Segon.- Nomenar president del Comitè tècnic del Programa de mesures i vigilància ambiental, com a titular, 
Antoni Serra Comas, director insular de Residus, i, com a suplent, Joaquina Ibáñez Ripoll, secretària tècnica de 
Medi Ambient. 
 
Tercer.- Nomenar secretària del Comitè tècnic del Programa de mesures i vigilància ambiental, com a titular, 
Maria Miquela Bordoy Barceló, enginyera tècnica, funcionària de la Direcció Insular de Residus i, com a 
suplent, Juan Mateo Horrach Torrens, enginyer industrial de la Direcció insular de Residus. 
 
Quart.- Notificar aquesta resolució a la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear, a l’empresa 
concessionària de la gestió dels residus de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús de 
Mallorca, Mac Insular, SL, i a les persones interessades. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per denou vots a favor (PP), cap vot en contra i 
catorze abstencions (PSOE i PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 

 
DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 
 

PUNT 25. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL CANVI DE DESTÍ DE 
PARTIDES AMB FINANÇAMENT AFECTAT I D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT 
NÚM.4 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE D’INSTITUT 
MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS DE 2012. 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar Social: 

Atès que la Presidenta de l’IMAS, en data 23 de maig de 2012 va aprovar l’expedient núm. 3 de modificació de 
crèdits al pressupost de l’IMAS de l’exercici 2012 per incorporació de romanents de crèdits afectats 
(ROM01/2012).  

Atès que la consellera d’Hisenda i Funció pública, per Providència de dia 24 de maig de 2012, atenent les 
necessitats que s'especifiquen a la proposta de la Presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, ordenà la 
incoació d'un expedient de canvi de destí de romanents incorporats i de modificació de crèdits en el Pressupost 
de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de 2012 a l'objecte de poder atendre despeses de caràcter social, la 
partida a la qual s’ha d'imputar no existia al pressupost inicial de 2012. 

Atès que la Intervenció d'aquest Consell de Mallorca ha emès el dictamen preceptiu, on es fan constar les 
operacions de modificació de crèdit que es proposen per atendre les despeses esmentades, i d'acord amb allò que 
es preveu en el Capítol III Secció 2ona. a l'article 177 del TRLRHL aprovat pel RD legislatiu 2/2004 de 5 de 
març, concordant amb els articles 35 a 38 del RD 500/1990, de 20 d'abril i amb la base 8 de les d'execució del 
pressupost per a 2012, la consellera d’Hisenda i Funció Pública proposa al Ple de la Corporació que adopti el 
següent 

ACORD: 

PRIMER.- Canviar el destí de 365.000,00€ incorporats a la modificació núm. 3 per incorporació de romanents 
de crèdits afectats (ROM 01/2012) atès que les inversions que finançaven no s’han de dur a terme o ja han 
finalitzat, i per tant utilitzar-ne els romanents  per finançar les convocatòries de subvencions de capital per a 
persones majors i persones amb discapacitat,  segons el següent detall: 

Partida 
Romanents incorporats dels que es 
proposa es canviï el destí 

Romanents 
incorporats 

Consignació 
definitiva de 
la partida 

Baixa per 
canvi de 
destí i per 
finançar 
cr. Ext. 

00 23000 62280 
R2011 OBRA NOVA SERVEIS 
GENERALS 15.459,10 0,00 15.459,10 

00 23000 62290 
R2010 I ANTERIORS OBRA NOVA 
SERVEIS GENERALS 163.060,78 137.279,01 25.781,77 

00 23000 62380 

R2011 NOVA INVERSIO 
MAQUINARIA SERVEIS 
GENERALS 2.916,67 0,00 2.916,67 

00 23000 62390 

R2010 I ANTERIORS NOVA 
INVERSIO MAQUINARIA 
SERV.GRALS. 2.954,80 0,00 2.954,80 

00 23000 62580 
R2011 MOBILIARI I ESTRIS 
SERVEIS GENERALS 4.552,64 0,00 4.552,64 

00 23000 62590 
R2010 I ANTERIORS MOBILIARI 
SER.GRALS. 159,43 0,00 159,43 

00 23000 62680 R2011 EQUIPS INFORMATICS 73,70 0,00 73,70 
00 23000 62690 R2010 I ANTERIORS EQUIPS 19.990,40 0,00 19.990,40 
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INFORMATICS 

00 23000 63280 
R2011 OBRES REPOSICIO 
SER.GRALS. 6.809,45 0,00 6.809,45 

00 23000 63380 
R2011 REPOSICIO MAQUINARIA 
SER.GRALS. 6.000,00 0,00 6.000,00 

00 23000 63390 
R2010 I ANTERIORS 
REP.MAQUINARIA SER.GRALS 2.249,38 0,00 2.249,38 

00 23000 63580 
R2011 REPOSICIO MOBILIRI I 
ESTRIS SER.GRALS. 2.057,30 0,00 2.057,30 

00 23000 63590 
R2010 I ANTERIORS 
REP.MOBILIARI SER.GRALS. 2.000,00 0,00 2.000,00 

00 23000 63680 
R2011 REPOSICIO EQUIPS 
INFROMATICS SER.GRALS. 16.124,45 0,00 16.124,45 

00 23000 63690 
R2010 I ANTERIORS REP.EQUIPS 
INFROMATICS 6.929,28 0,00 6.929,28 

00 23000 64080 
R2011 INVERSIONS 
INMATERIALS SER.GRALS. 16.297,28 0,00 16.297,28 

00 23000 64090 
R2010 I ANTERIORS INVERSIO 
INMATERIAL SER.GRALS. 1.193,93 0,00 1.193,93 

00 23000 76281 
R2011 TRANS.CAPITAL 
AJUNTAMENTS 3.093,37 0,00 3.093,37 

00 23000 76291 

R2010 I ANTERIOR 
TRANSF.CAPITAL 
AJUNTAMENTS 3.264,74 0,00 3.264,74 

10 23311 62280 
R2011 OBRA NOVA 
RES.BONANOVA 6,00 0,00 6,00 

10 23311 62290 
R2010 I ANTERIORS OBRA NOVA 
RES. BONANOVA 6,00 0,00 6,00 

10 23311 62380 
R2011 NOVA INVERSIÓ 
MAQUINARIA RES. BONANOVA 2.413,16 0,00 2.413,16 

10 23311 62381 
R2011 NOVA INVERSIO EQUIP 
MÈDIC 5.000,00 0,00 5.000,00 

10 23311 62390 
R2010 I ANTERIORS INV.NOVA 
MAQUINARIA RES.BONANOVA 128,37 0,00 128,37 

10 23311 62391 
R2010 I ANT EQUIP MÈDIC RES. 
BONANOVA 417,83 0,00 417,83 

10 23311 62580 
R2011 NONA INV MOBILIARI 
RES. BONANOVA 8.518,01 0,00 8.518,01 

10 23311 62590 

R2010 I ANTERIOR 
TRANSF.CAPITAL 
AJUNTAMENTS 141,35 0,00 141,35 

10 23311 63290 
R2010 I ANTERIORS OBRES 
REP.RES.BONANOVA 1.138,85 0,00 1.138,85 

10 23311 63380 
R2011 REPOSICIO MAQUINARIA 
RES. BONANOVA 12.000,00 0,00 0,00 

10 23311 63390 
R2010 I ANTERIORS 
REPS.MAQUIN.BONANOVA 707,93 0,00 707,93 

10 23311 63480 
R2011 INVERSIO REP.ELEMENTS 
TRANSPORT 1.500,00 0,00 1.500,00 

10 23311 63490 

R2010 I ANT. REPOSICIO 
ELEMENTS TRANSPORT 
BONANOVA 3.000,00 0,00 3.000,00 

10 23311 63580 
R2011 REPOSICIO MOBILIARI 
RES. BONANOVA 20.846,91 5.000,00 15.846,91 

10 23311 63590 
R2010 I ANT.REP.MOBILIARI 
BONANOVA 16.104,46 0,00 16.104,46 

10 23312 62280 
R2011 OBRA NOVA RES. 
FELANITX 6,00 0,00 6,00 

10 23312 62290 R2010 I ANT.OBRA NOVA RES. 6,00 0,00 6,00 
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FELANITX 

10 23312 62381 
R2011 NOVA INVERSIO 
EQUIP.MÈDIC RES. FELANITX 145,64 0,00 145,64 

10 23312 62390 

R2010 I ANT.NOVA 
INV.MAQUINARIA 
RES.FELANITX 329,93 0,00 329,93 

10 23312 62391 
R2010 I ANT. EQUIP MÈDIC RES. 
FELANITX 2.034,86 0,00 2.034,86 

10 23312 63280 R2011 OBRES REP.RES.FELANITX 145,93 0,00 145,93 

10 23312 63380 
R2011 REPOSICIO MAQUINARIA 
RES. FELANITX 6,00 0,00 6,00 

10 23312 63390 
R2010 I ANT.REP.MAQUINARIA  
RES. FELANITX 6,00 0,00 6,00 

10 23312 63580 
R2011 REP.MOBILIRI RES. 
FELANITX 949,13 0,00 949,13 

10 23312 63590 
R2010 I ANT. REP. MOBILIRI RES. 
FELANITX 344,58 0,00 344,58 

10 23313 62280 
R2011 OBRA NOVA RES. 
HUIALFAS 100,00 0,00 100,00 

10 23313 62380 
R2011 MAQUINARIA RES. 
HUIALFAS 100,00 0,00 100,00 

10 23313 62381 
R2011 EQUIP.MEDIC RES. 
HUIALFAS 100,00 0,00 100,00 

10 23313 62390 
R2010 I ANT. MAQUINARIA 
RES.HUIALFAS 1.531,00 0,00 1.531,00 

10 23313 62391 
R2010 I ANT. EQUIP MÈDIC RES. 
HUIALFAS 3.944,78 0,00 3.944,78 

10 23313 62590 
R2010 I ANT.MOBILIARI RES. 
HUIALFAS 29,22 0,00 29,22 

10 23313 63280 
R2011 OBRES REPOSICIO RES. 
HUIALFAS 19.690,02 0,00 19.690,02 

10 23313 63290 
R2010 I ANT.OBRES REPOSICIÓ 
RES. HUIALFAS 6.327,51 0,00 6.327,51 

10 23313 63380 
R2011 REP. MAQUINARIA  
RES.HUIALFAS 7.382,05 0,00 7.382,05 

10 23313 63580 
R2011 REP.MOBILIRI I ESTRIS 
RES. HUIALFAS 6,00 0,00 6,00 

10 23313 63590 
R2010 I ANT. REP.MOBILIARI 
RES.HUIALFAS 6,00 0,00 6,00 

10 23313 63680 
R2011 REP.EQUIPS 
INFORMATICS RES. HUIALFAS 100,00 0,00 100,00 

10 23313 63690 
R2010 I ANT.REP. EQUIPS 
INFROMATICS RES. HUIALFAS 3.237,00 0,00 3.237,00 

10 23321 62280 
R2011 OBRA NOVA LLAR 
FELANITX 100,00 0,00 100,00 

10 23321 62290 
R2010 I ANT. OBRA NOVA LLAR 
FELANITX 4.353,92 0,00 4.353,92 

10 23321 62380 
R2011 MAQUINARIA LLAR 
FELANITX 6,00 0,00 6,00 

10 23321 62390 
R2010 I ANT. MAQUINARIA LLAR 
FELANITX 6,00 0,00 6,00 

10 23321 63280 
R2011 OBRES REP. LLAR 
FELANITX 15,43 0,00 15,43 

10 23321 63380 
R2011 REP.MAQUINARIA LLAR 
FELANITX 100,00 0,00 100,00 

10 23321 63390 
R2010 I ANT.REP.MAQUINARIA 
LLAR FELANITX 4.433,29 0,00 4.433,29 

10 23322 62380 
R2011 MAQUINARIA LLAR 
REINA SOFIA 100,00 0,00 100,00 
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10 23322 62390 
R2010 I ANT.MAQUINARIA LLAR 
REINA SOFIA 3.040,90 0,00 3.040,90 

10 23322 62580 
R2011 MOBILIRI I ESTRIS LLAR 
REINA SOFIA 100,00 0,00 100,00 

10 23322 62590 
R2010 I ANT. MOBILIRI LLAR 
REINA SOFIA 14.650,50 0,00 14.650,50 

10 23322 63280 
R2011 OBRES REP.LLAR REINA 
SOFIA 100,00 0,00 100,00 

10 23322 63290 
R2010 I ANT.OBRES REPOSICIO 
LLAR REINA SOFIA 3.342,19 0,00 3.342,19 

10 23323 62380 
R2011 MAQUINARIA LLAR 
LLUCHMAJOR 100,00 0,00 100,00 

10 23323 63280 
R2011 OBRES REP.LLAR 
LLUCHMAJOR 100,00 0,00 100,00 

10 23324 62380 
R2011 MAQUINARIA LLAR 
MANACOR 100,00 0,00 100,00 

10 23324 62390 
R2010 IN ANT. MAQUINARIA 
LLAR MANACOR 4.386,66 0,00 4.386,66 

10 23324 63280 
R2011 OBRES REP.LLAR 
MANACOR 100,00 0,00 100,00 

10 23324 63290 
R2010 I ANT. OBRES REP.LLAR 
MANACOR 10.000,00 0,00 10.000,00 

10 23324 63580 
R2011 REP.MOBILIRI I ESTRIS 
LLAR MANACOR 100,00 0,00 100,00 

10 23324 63590 
R2010 I ANT. REP. MOBILIARI 
LLAR MANACOR 737,21 0,00 737,21 

10 23325 62580 
R2011 MOBILIRI I ESTRIS LLAR 
AV.ARGENTINA 100,00 0,00 100,00 

10 23325 62590 
R2010 I ANT. MAQUINARIA LLAR 
AV. ARGENTIVA 5.100,00 0,00 5.100,00 

10 23325 63290 
R2010 I ANT. OBRES REP. LLAR 
AV, ARGENTINA 4.070,09 0,00 4.070,09 

10 23325 63680 

R2011 REPOSICIO EQUIPS 
INFORMATICS LLAR 
A,ARGENTINA 100,00 0,00 100,00 

10 23325 63690 
R2010 I ANT REP.EQUIPS 
INFROMATICS 1.050,00 0,00 1.050,00 

10 23329 62380 
R2011 MAQUINARIA 
ATEN.DEPENDENCIA 6,00 0,00 6,00 

10 23329 62390 
R2010 I ANT. MAQUINARIA 
AT.DEPENDÈNCIA 6,00 0,00 6,00 

10 23329 62480 
R2011 ELEMENTS DE 
TRANSPORT AT.DEPENDENCIA 6,00 0,00 6,00 

10 23329 62490 
R.2010 I ANT. ELEMENTS 
TRANSPORT AT. DEPENDENCIA 6,00 0,00 6,00 

10 23329 63980 
R2011 ALTRES INVERSIONS 
REPOSICIO AT.DEPENDENCIA 225,06 0,00 225,06 

10 23329 63990 

R2010 I ANT. ALTRES 
INVERSIONS 
REP.AT.DEPENDENCIA 136,05 0,00 136,05 

10 23329 64080 
R2011 INVERSIONS INMATERIAL 
AT.DEPENDENCIA 6,00 0,00 6,00 

10 23329 64090 

R2010 I ANT. INVERSIONS 
INMATERIALS 
AT.DEPENDENCIA 6,00 0,00 6,00 

20 23134 63280 R2011 OBRES REPSICIÓ SIF 17.440,45 0,00 17.440,45 

20 23134 63980 
R2011 ALTRES INVERSIONS 
REPOSICIO SIF 6,00 0,00 6,00 

20 23134 63990 R2010 Altres inv. reposició SIF 5.006,00 0,00 5.006,00 
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20 23135 62280 

R2011 EDIFICIS I ALTRES 
CONTRUCCIONS MENORS I 
FAMILIA 6,00 0,00 6,00 

20 23135 62380 
R2011NOVA INV.  MAQUINARIA 
MENORS I FAMILIA 500,00 0,00 500,00 

20 23135 62390 
R2010 Nova inv. maquinària 
MENORS I FAMILIA 6.500,00 0,00 6.500,00 

20 23135 62580 
R2011 INVERSIO MOBILIARI I 
ESTRIS MENORS I FAMILIA 1.700,00 0,00 1.700,00 

20 23135 62590 
R2010 Noves inv. mobiliari 
MENORS I FAMILIA 1.431,41 0,00 1.431,41 

20 23135 62690 
R2010 Nova inv. equips informàtics 
MENORS I FAMILIA 3.000,00 0,00 3.000,00 

20 23135 62890 
R2010 Fons bibliogràfic MENORS I 
FAMILIA 3.000,00 0,00 3.000,00 

20 23135 63280 
R2011 OBRES REPOSICIO 
MENORS I FAMILIA 112,00 0,00 112,00 

20 23135 63980 
R2011 ALTRES INVERSIONS DE 
REPOSICIO MENORS I FAMILIA 100,00 0,00 100,00 

20 23330 62280 
R2011 OBRA NOVA LLARS DEL 
MENOR 1.140,00 0,00 1.140,00 

20 23330 62290 
R2010 OBRA NOVA LLARS DEL 
MENOR 1.140,00 0,00 1.140,00 

20 23330 62380 

R2011 NOVA INVERSIO 
MAQUINARIA LLARS DEL 
MENOR 100,00 0,00 100,00 

20 23330 62390 
R2010 Nova inv. maquinària LLARS 
DEL MENOR 1.092,44 0,00 1.092,44 

20 23330 62580 
R2011 MOBILIARI MENORS I 
FAMILIA 1.663,66 0,00 1.663,66 

20 23330 63380 
R2011 REPOSICIO MAQUINARIA 
LLARS DEL MENOR 4.074,55 0,00 4.074,55 

20 23330 63390 
R2010 Reposició maquinària LLARS 
DEL MENOR 4.261,99 0,00 4.261,99 

30 23143 64080 

R2011 INVERSIONS 
INMATERIALS ATENCIÓ 
PRIMÀRIA 6,00 0,00 6,00 

30 23143 64090 
R2010 INV INMATERIALS AT. 
PRIMÀRIA 6,00 0,00 6,00 

30 23152 63280 
R2011 OBRES REPOSICIÓ 
INSERCIÓ SOCIAL 5.125,99 0,00 5.125,99 

30 23152 63380 
R2011 REPOSICIÓ MAQUINARIA 
IMMIGRACIÓ 100,00 0,00 100,00 

30 23152 63390 
R2010 REPOS. MAQUINÀRIA 
IMMIGRACIÓ 11.322,00 0,00 11.322,00 

30 23157 63280 
R2011 OBRES REPOSICIÓ CASA 
DE FAMILIA 6,00 0,00 6,00 

30 23157 63290 
R2010 OBRES REPOSICIO CASA 
DE FAMILIA 6,00 0,00 6,00 

        519.279,01 142.279,01 365.000,00 

      Nou destí dels romanents de crèdit    

40 23141 78001 
CONVOCATÒRIA D'AJUDES 
INDIVIDUALS 0,00 215.000,00 215.000,00 

10 23329 78001 
CONVOCATÒRIA D'AJUDES 
INDIVIDUALS 0,00 150.000,00 150.000,00 

        0,00 365.000,00 365.000,00 
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SEGON.- Aprovar inicialment l'expedient núm. 4 de modificació de crèdits en el Pressupost de l’Institut Mallorquí 
d’Afers Socials de 2012, (EXT 01/12) d'acord amb el següent detall: 
CRÈDITS EXTRAORDINÀRIS (EXT 01/12) 
A) AUGMENTS P/CRÈDITS EXTRAORDINARIS 

Partida Descripció  
Consignació 
anterior 

Consignació 
definitiva 

Augment de 
previsions 

40 23141 78001 Convocatòria d’ajudes individuals 0,00 215.000,00 215.000,00 
10 23329 78001 Convocatòria d’ajudes individuals 0,00 150.000,00 150.000,00 
   TOTAL AUGMENT DE CRÈDITS 365.000,00 
 
B) FONS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
Anul·lació i baixes de crèdits: 

Partida Descripció  
Consignació 
anterior 

Consignació 
definitiva 

Minoració 
de 
previsions 

00 23000 62280 
R2011 OBRA NOVA SERVEIS 
GENERALS 15.459,10 0,00 15.459,10 

00 23000 62290 
R2010 I ANTERIORS OBRA NOVA 
SERVEIS GENERALS 163.060,78 137.279,01 25.781,77 

00 23000 62380 
R2011 NOVA INVERSIO 
MAQUINARIA SERVEIS GENERALS 2.916,67 0,00 2.916,67 

00 23000 62390 

R2010 I ANTERIORS NOVA 
INVERSIO MAQUINARIA SERVEIS 
GRALS. 2.954,80 0,00 2.954,80 

00 23000 62580 
R2011 MOBILIARI I ESTRIS 
SERVEIS GENERALS 4.552,64 0,00 4.552,64 

00 23000 62590 
R2010 I ANTERIORS MOBILIARI 
SER.GRALS. 159,43 0,00 159,43 

00 23000 62680 R2011 EQUIPS INFORMATICS 73,70 0,00 73,70 

00 23000 62690 
R2010 I ANTERIORS EQUIPS 
INFORMATICS 19.990,40 0,00 19.990,40 

00 23000 63280 
R2011 OBRES REPOSICIO 
SER.GRALS. 6.809,45 0,00 6.809,45 

00 23000 63380 
R2011 REPOSICIO MAQUINARIA 
SER.GRALS. 6.000,00 0,00 6.000,00 

00 23000 63390 
R2010 I ANTERIORS 
REP.MAQUINARIA SER.GRALS 2.249,38 0,00 2.249,38 

00 23000 63580 
R2011 REPOSICIO MOBILIRI I 
ESTRIS SER.GRALS. 2.057,30 0,00 2.057,30 

00 23000 63590 
R2010 I ANTERIORS 
REP.MOBILIARI SER.GRALS. 2.000,00 0,00 2.000,00 

00 23000 63680 
R2011 REPOSICIO EQUIPS 
INFROMATICS SER.GRALS. 16.124,45 0,00 16.124,45 

00 23000 63690 
R2010 I ANTERIORS REP.EQUIPS 
INFROMATICS 6.929,28 0,00 6.929,28 

00 23000 64080 
R2011 INVERSIONS INMATERIALS 
SER.GRALS. 16.297,28 0,00 16.297,28 

00 23000 64090 
R2010 I ANTERIORS INVERSIO 
INMATERIAL SER.GRALS. 1.193,93 0,00 1.193,93 

00 23000 76281 
R2011 TRANS.CAPITAL 
AJUNTAMENTS 3.093,37 0,00 3.093,37 

00 23000 76291 
R2010 I ANTERIOR 
TRANSF.CAPITAL AJUNTAMENTS 3.264,74 0,00 3.264,74 

10 23311 62280 
R2011 OBRA NOVA 
RES.BONANOVA 6,00 0,00 6,00 

10 23311 62290 
R2010 I ANTERIORS OBRA NOVA 
RES. BONANOVA 6,00 0,00 6,00 

10 23311 62380 R2011 NOVA INVERSIÓ 2.413,16 0,00 2.413,16 
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MAQUINARIA RES. BONANOVA 

10 23311 62381 
R2011 NOVA INVERSIO EQUIP 
MÈDIC 5.000,00 0,00 5.000,00 

10 23311 62390 
R2010 I ANTERIORS INV.NOVA 
MAQUINARIA RES.BONANOVA 128,37 0,00 128,37 

10 23311 62391 
R2010 I ANT EQUIP MÈDIC RES. 
BONANOVA 417,83 0,00 417,83 

10 23311 62580 
R2011 NONA INV MOBILIARI RES. 
BONANOVA 8.518,01 0,00 8.518,01 

10 23311 62590 
R2010 I ANTERIOR 
TRANSF.CAPITAL AJUNTAMENTS 141,35 0,00 141,35 

10 23311 63290 
R2010 I ANTERIORS OBRES 
REP.RES.BONANOVA 1.138,85 0,00 1.138,85 

10 23311 63380 
R2011 REPOSICIO MAQUINARIA 
RES. BONANOVA 12.000,00 0,00 0,00 

10 23311 63390 
R2010 I ANTERIORS 
REPS.MAQUIN.BONANOVA 707,93 0,00 707,93 

10 23311 63480 
R2011 INVERSIO REP.ELEMENTS 
TRANSPORT 1.500,00 0,00 1.500,00 

10 23311 63490 

R2010 I ANT. REPOSICIO 
ELEMENTS TRANSPORT 
BONANOVA 3.000,00 0,00 3.000,00 

10 23311 63580 
R2011 REPOSICIO MOBILIARI RES. 
BONANOVA 20.846,91 5.000,00 15.846,91 

10 23311 63590 
R2010 I ANT.REP.MOBILIARI 
BONANOVA 16.104,46 0,00 16.104,46 

10 23312 62280 R2011 OBRA NOVA RES. FELANITX 6,00 0,00 6,00 

10 23312 62290 
R2010 I ANT.OBRA NOVA RES. 
FELANITX 6,00 0,00 6,00 

10 23312 62381 
R2011 NOVA INVERSIO 
EQUIP.MÈDIC RES. FELANITX 145,64 0,00 145,64 

10 23312 62390 
R2010 I ANT.NOVA 
INV.MAQUINARIA RES.FELANITX 329,93 0,00 329,93 

10 23312 62391 
R2010 I ANT. EQUIP MÈDIC RES. 
FELANITX 2.034,86 0,00 2.034,86 

10 23312 63280 R2011 OBRES REP.RES.FELANITX 145,93 0,00 145,93 

10 23312 63380 
R2011 REPOSICIO MAQUINARIA 
RES. FELANITX 6,00 0,00 6,00 

10 23312 63390 
R2010 I ANT.REP.MAQUINARIA  
RES. FELANITX 6,00 0,00 6,00 

10 23312 63580 
R2011 REP.MOBILIRI RES. 
FELANITX 949,13 0,00 949,13 

10 23312 63590 
R2010 I ANT. REP. MOBILIRI RES. 
FELANITX 344,58 0,00 344,58 

10 23313 62280 R2011 OBRA NOVA RES. HUIALFAS 100,00 0,00 100,00 

10 23313 62380 
R2011 MAQUINARIA RES. 
HUIALFAS 100,00 0,00 100,00 

10 23313 62381 
R2011 EQUIP.MEDIC RES. 
HUIALFAS 100,00 0,00 100,00 

10 23313 62390 
R2010 I ANT. MAQUINARIA 
RES.HUIALFAS 1.531,00 0,00 1.531,00 

10 23313 62391 
R2010 I ANT. EQUIP MÈDIC RES. 
HUIALFAS 3.944,78 0,00 3.944,78 

10 23313 62590 
R2010 I ANT.MOBILIARI RES. 
HUIALFAS 29,22 0,00 29,22 

10 23313 63280 
R2011 OBRES REPOSICIO RES. 
HUIALFAS 19.690,02 0,00 19.690,02 

10 23313 63290 R2010 I ANT.OBRES REPOSICIÓ 6.327,51 0,00 6.327,51 
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RES. HUIALFAS 

10 23313 63380 
R2011 REP. MAQUINARIA  
RES.HUIALFAS 7.382,05 0,00 7.382,05 

10 23313 63580 
R2011 REP.MOBILIRI I ESTRIS RES. 
HUIALFAS 6,00 0,00 6,00 

10 23313 63590 
R2010 I ANT. REP.MOBILIARI 
RES.HUIALFAS 6,00 0,00 6,00 

10 23313 63680 
R2011 REP.EQUIPS INFORMATICS 
RES. HUIALFAS 100,00 0,00 100,00 

10 23313 63690 
R2010 I ANT.REP. EQUIPS 
INFROMATICS RES. HUIALFAS 3.237,00 0,00 3.237,00 

10 23321 62280 
R2011 OBRA NOVA LLAR 
FELANITX 100,00 0,00 100,00 

10 23321 62290 
R2010 I ANT. OBRA NOVA LLAR 
FELANITX 4.353,92 0,00 4.353,92 

10 23321 62380 
R2011 MAQUINARIA LLAR 
FELANITX 6,00 0,00 6,00 

10 23321 62390 
R2010 I ANT. MAQUINARIA LLAR 
FELANITX 6,00 0,00 6,00 

10 23321 63280 
R2011 OBRES REP. LLAR 
FELANITX 15,43 0,00 15,43 

10 23321 63380 
R2011 REP.MAQUINARIA LLAR 
FELANITX 100,00 0,00 100,00 

10 23321 63390 
R2010 I ANT.REP.MAQUINARIA 
LLAR FELANITX 4.433,29 0,00 4.433,29 

10 23322 62380 
R2011 MAQUINARIA LLAR REINA 
SOFIA 100,00 0,00 100,00 

10 23322 62390 
R2010 I ANT.MAQUINARIA LLAR 
REINA SOFIA 3.040,90 0,00 3.040,90 

10 23322 62580 
R2011 MOBILIRI I ESTRIS LLAR 
REINA SOFIA 100,00 0,00 100,00 

10 23322 62590 
R2010 I ANT. MOBILIRI LLAR 
REINA SOFIA 14.650,50 0,00 14.650,50 

10 23322 63280 
R2011 OBRES REP.LLAR REINA 
SOFIA 100,00 0,00 100,00 

10 23322 63290 
R2010 I ANT.OBRES REPOSICIO 
LLAR REINA SOFIA 3.342,19 0,00 3.342,19 

10 23323 62380 
R2011 MAQUINARIA LLAR 
LLUCHMAJOR 100,00 0,00 100,00 

10 23323 63280 
R2011 OBRES REP.LLAR 
LLUCHMAJOR 100,00 0,00 100,00 

10 23324 62380 
R2011 MAQUINARIA LLAR 
MANACOR 100,00 0,00 100,00 

10 23324 62390 
R2010 IN ANT. MAQUINARIA LLAR 
MANACOR 4.386,66 0,00 4.386,66 

10 23324 63280 
R2011 OBRES REP.LLAR 
MANACOR 100,00 0,00 100,00 

10 23324 63290 
R2010 I ANT. OBRES REP.LLAR 
MANACOR 10.000,00 0,00 10.000,00 

10 23324 63580 
R2011 REP.MOBILIRI I ESTRIS 
LLAR MANACOR 100,00 0,00 100,00 

10 23324 63590 
R2010 I ANT. REP. MOBILIARI 
LLAR MANACOR 737,21 0,00 737,21 

10 23325 62580 
R2011 MOBILIRI I ESTRIS LLAR 
AV.ARGENTINA 100,00 0,00 100,00 

10 23325 62590 
R2010 I ANT. MAQUINARIA LLAR 
AV. ARGENTIVA 5.100,00 0,00 5.100,00 

10 23325 63290 
R2010 I ANT. OBRES REP. LLAR 
AV, ARGENTINA 4.070,09 0,00 4.070,09 
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10 23325 63680 

R2011 REPOSICIO EQUIPS 
INFORMATICS LLAR 
A,ARGENTINA 100,00 0,00 100,00 

10 23325 63690 
R2010 I ANT REP.EQUIPS 
INFROMATICS 1.050,00 0,00 1.050,00 

10 23329 62380 
R2011 MAQUINARIA 
ATEN.DEPENDENCIA 6,00 0,00 6,00 

10 23329 62390 
R2010 I ANT. MAQUINARIA 
AT.DEPENDÈNCIA 6,00 0,00 6,00 

10 23329 62480 
R2011 ELEMENTS DE TRANSPORT 
AT.DEPENDENCIA 6,00 0,00 6,00 

10 23329 62490 
R.2010 I ANT. ELEMENTS 
TRANSPORT AT. DEPENDENCIA 6,00 0,00 6,00 

10 23329 63980 
R2011 ALTRES INVERSIONS 
REPOSICIO AT.DEPENDENCIA 225,06 0,00 225,06 

10 23329 63990 
R2010 I ANT. ALTRES INVERSIONS 
REP.AT.DEPENDENCIA 136,05 0,00 136,05 

10 23329 64080 
R2011 INVERSIONS INMATERIAL 
AT.DEPENDENCIA 6,00 0,00 6,00 

10 23329 64090 
R2010 I ANT. INVERSIONS 
INMATERIALS AT.DEPENDENCIA 6,00 0,00 6,00 

20 23134 63280 R2011 OBRES REPSICIÓ SIF 17.440,45 0,00 17.440,45 

20 23134 63980 
R2011 ALTRES INVERSIONS 
REPOSICIO SIF 6,00 0,00 6,00 

20 23134 63990 R2010 Altres inv. reposició SIF 5.006,00 0,00 5.006,00 

20 23135 62280 

R2011 EDIFICIS I ALTRES 
CONTRUCCIONS MENORS I 
FAMILIA 6,00 0,00 6,00 

20 23135 62380 
R2011NOVA INV.  MAQUINARIA 
MENORS I FAMILIA 500,00 0,00 500,00 

20 23135 62390 
R2010 Nova inv. maquinària MENORS 
I FAMILIA 6.500,00 0,00 6.500,00 

20 23135 62580 
R2011 INVERSIO MOBILIARI I 
ESTRIS MENORS I FAMILIA 1.700,00 0,00 1.700,00 

20 23135 62590 
R2010 Noves inv. mobiliari MENORS I 
FAMILIA 1.431,41 0,00 1.431,41 

20 23135 62690 
R2010 Nova inv. equips informàtics 
MENORS I FAMILIA 3.000,00 0,00 3.000,00 

20 23135 62890 
R2010 Fons bibliogràfic MENORS I 
FAMILIA 3.000,00 0,00 3.000,00 

20 23135 63280 
R2011 OBRES REPOSICIO MENORS 
I FAMILIA 112,00 0,00 112,00 

20 23135 63980 
R2011 ALTRES INVERSIONS DE 
REPOSICIO MENORS I FAMILIA 100,00 0,00 100,00 

20 23330 62280 
R2011 OBRA NOVA LLARS DEL 
MENOR 1.140,00 0,00 1.140,00 

20 23330 62290 
R2010 OBRA NOVA LLARS DEL 
MENOR 1.140,00 0,00 1.140,00 

20 23330 62380 
R2011 NOVA INVERSIO 
MAQUINARIA LLARS DEL MENOR 100,00 0,00 100,00 

20 23330 62390 
R2010 Nova inv. maquinària LLARS 
DEL MENOR 1.092,44 0,00 1.092,44 

20 23330 62580 
R2011 MOBILIARI MENORS I 
FAMILIA 1.663,66 0,00 1.663,66 

20 23330 63380 
R2011 REPOSICIO MAQUINARIA 
LLARS DEL MENOR 4.074,55 0,00 4.074,55 

20 23330 63390 
R2010 Reposició maquinària LLARS 
DEL MENOR 4.261,99 0,00 4.261,99 

30 23143 64080 R2011 INVERSIONS INMATERIALS 6,00 0,00 6,00 
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ATENCIÓ PRIMÀRIA 

30 23143 64090 
R2010 INV INMATERIALS AT. 
PRIMÀRIA 6,00 0,00 6,00 

30 23152 63280 
R2011 OBRES REPOSICIÓ 
INSERCIÓ SOCIAL 5.125,99 0,00 5.125,99 

30 23152 63380 
R2011 REPOSICIÓ MAQUINARIA 
IMMIGRACIÓ 100,00 0,00 100,00 

30 23152 63390 
R2010 REPOS. MAQUINÀRIA 
IMMIGRACIÓ 11.322,00 0,00 11.322,00 

30 23157 63280 
R2011 OBRES REPOSICIÓ CASA DE 
FAMILIA 6,00 0,00 6,00 

30 23157 63290 
R2010 OBRES REPOSICIO CASA DE 
FAMILIA 6,00 0,00 6,00 

        519.279,01 142.279,01 365.000,00 

 

 
TERCER.- Exposar al públic aquest acord que serà considerat definitiu, si no es produeixen reclamacions en 
contra durant el termini d'exposició pública, i entrarà en vigor una vegada s'hagi complit el que disposa l'article 
112,3 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril reguladora de les bases del Règim local, i també l'article 169 del Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel RD legislatiu 2/2004 de 5 de març 
La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) anuncia que intervé per informar 
que aquest acord permetrà posar en marxa dues convocatòries d’ajudes (una per a persones 
majors i l’altra per a persones amb discapacitats) que no estaven contemplades en el 
pressupost de 2012 aprovat de l’IMAS. 

Explica que, per aquest motiu, utilitzen partides de capítol VI que no havien estat emprades 
fins ara i que serveixen de romanent per fer la convocatòria d’aquestes ajudes. 

Puntualitza que, concretament, la convocatòria d’ajudes a persones majors sortiria per un 
import de 150.000€ i l’adreçada a persones amb discapacitats sortiria per un import de 
215.000€, és a dir, un total de 365.000€. 

El Sr. GARAU (PSOE) felicita la Sra. Cirer per l’esforç que s’ha fet per treure aquestes dues 
línies de subvencions que ja venien d’enrere i assenyala que li preocupa que això és un 
símptoma de treure uns 43.000€ d’inversió a la Residència de la Bonanova, uns 3.000€ a la 
Residència de Felanitx, uns 41.000€ a la Residència d’Huialfàs, 14.000€ a la Llar de Felanitx 
i quantitats similars (18.000€, 23.000€ i 28.000€) a les llars de Manacor, Reina Sofia i 
Menors i Família. 

Específica que ha fet referència al fet que això és un símptoma perquè, quan el Partit 
Socialista va arribar a gestionar l’IMAS, varen trobar unes residències –sobretot la Llar dels 
Ancians i la de la Bonanova– amb uns dèficits d’inversions importants. 

Tot i que ja ho ha comentat en altres ocasions, convé no oblidar-ho i, per això, recorda que 
aleshores hi havia llits a la Bonanova que feia 25 anys que s’havien comprat i precisament els 
anys anteriors –la legislatura 2003-2007– no eren anys de crisi sinó tot el contrari. 

L’actual equip de govern utilitza moltes vegades el discurs de la manca de doblers i així 
justifiquen la reducció en matèria de serveis socials emperò la trajectòria dels darrers 8 anys 
diu una altra cosa, és a dir, que fins i tot havent-hi molts de doblers, tampoc no invertien a les 
residències. 

A continuació demana a la Sra. Cirer si sap, en aquests moments, quantes habitacions buides 
hi ha a la Bonanova i a la Llar dels Ancians. 
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El problema és que hi ha habitacions buides mentre que, per altra banda, hi ha un centenar de 
persones en llista de reserva –que no d’espera que són devers un miler de persones– per 
accedir a una residència pública.  

De fet, a la Bonanova hi ha unes 14 persones que demà mateix hi entrarien si hi hagués una 
habitació com cal i el motiu pel qual no hi ha una habitació com cal i que hi hagi unes 11 o 
12 habitacions buides a la Bonanova –nombre que anirà in crescendo– és que hi ha persones 
vàlides que passen a ser assistides i, com que les persones vàlides no tenen dret a entrar a una 
residència llevat de casos que reuneixin unes condicions excepcionals, doncs deixen 
l’habitació buida. 

Desconeix com viu aquest tema la Sra. Cirer però assegura que, quan ell gestionava l’IMAS, 
aquest tema l’obsessionava completament perquè es plantejava com era possible que hi 
hagués una llista d’espera de persones per entrar a una residència i, per altra banda, hi hagi 
una residència amb personal suficient i amb habitacions buides que no impliquen un 
increment de personal perquè gestionar una planta amb 40 o 45 habitacions plenes i 5 de 
buides requereix del mateix personal. 

Així doncs, el que cal és anar fent un procés d’inversions per tal de transformar les 
habitacions buides de persones vàlides en habitacions adaptades per a persones dependents. 

En aquest sentit, l’anterior equip de govern va deixar un pla elaborat i un pressupost per fer 
tot un edifici a la Llar dels Ancians, pla que la Sra. Cirer no va utilitzar i, a més a més, hi va 
introduir 25 persones d’una manera que, segons el seu parer, no va ser gaire correcta. 

Ara no s’hi està fent res i li agradaria que tot el Ple del Consell de Mallorca prengués 
consciència d’un problema que té Mallorca i envers el qual no està fent res l’equip de govern: 
com pot ser que es vagin buidant les residències del Consell de Mallorca i quedant 
habitacions buides però no adaptar-les per a assistits la qual cosa, a més a més, no suposa un 
cost massa elevat.  

El cost d’adaptar una habitació de vàlid per convertir-la en una habitació de dependent pot 
costar entre 12.000 i 14.000 euros ja que tampoc no cal fer-hi grans obres atès que, per 
exemple, la Residència de la Bonanova té unes condicions estructurals que permeten 
perfectament anar fent gairebé habitació per habitació, és a dir, de cada dues habitacions de 
vàlids fer-ne una de dependent de la manera que sigui. 

Li sap greu que “per vestir un sant”, és a dir, per a la concessió d’aquestes ajudes –que fan 
més de 25 anys que s’atorguen–, encara lleven doblers d’inversions a les residències. 

Tot i ser conscient de la situació de crisi i que s’ha de mirar molt bé on es destinen els 
doblers, creu que l’equip de govern ha de fer un esforç per utilitzar les residències que tenim 
amb la llista d’espera que hi ha i, per tant, considera que s’ha de fer un esforç per trobar 
doblers per fer aquestes inversions en lloc de llevar-ne. 

La Sra. CIRER indica que li sembla molt interessant l’aportació del Sr. Garau però creu que 
un altre ple podrà tenir l’oportunitat de plantejar una moció sobre l’elaboració d’un pla de 
millores o de dedicar unes inversions a les residències.  

En qualsevol cas, ara el que plantegen als grups de l’oposició és si donen suport a la proposta 
de posar en marxa dues línies d’ajudes a dos col·lectius importants que tradicionalment les 
rebien però que, per dificultats a l’hora d’elaborar el pressupost i a l’hora de prioritzar, no les 
varen poder contemplar al pressupost inicial. 
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Ara, en canvi, tenen l’oportunitat de destinar-hi uns petits romanents d’inversions que no 
s’han utilitzat. El Sr. Garau sap que amb 365.000€ podrien fer poca cosa en matèria 
d’inversions a les residències però poden fer molt amb aquestes ajudes. 

Així doncs, la Sra. Cirer destaca que allò que posen damunt la taula i sotmeten a criteri del 
Ple és l’aprovació d’aquestes línies d’ajudes i assenyala que el debat sobre l’estat de les 
residències el podran mantenir quan vulgui el Sr. Garau i, de ben segur, ambdós estaran 
d’acord en moltes coses i en desacord en moltes altres però, en tot cas, la qüestió d’avui no 
versa ni sobre les places de vàlids ni si, per prioritat social, han entrat persones a les 
residències -amb la qual cosa està en desacord el Sr. Garau- però, durant la passada 
legislatura, sí que en va entrar encara que suposa que el seu criteri de prioritat social devia ser 
un altre. 

En definitiva, reitera que totes aquestes qüestions no pertanyen a aquest debat que és sobre la 
posada en marxa d’aquestes ajudes, que les considera importants, encara que reconeixen que 
no solucionaran tots els problemes en matèria d’ajudes individuals ni del col·lectiu de 
discapacitats i del de gent gran però sí que aportaran un granet d’arena a aquests dos 
col·lectius. 

El tema de les inversions és molt important però 365.000€ no basten per solucionar els 
problemes d’inversions existents i recorda que el Sr. Garau va tenir 4 grans ocasions per 
solucionar-los. 

El Sr. GARAU opina que el debat s’ha de fer perquè, de qualque manera, es presenta 
l’oportunitat. És cert que aquesta proposta no té res a veure amb les residències però denota 
una forma de gestionar econòmicament aquesta institució i denota una forma d’establir 
prioritats. 

Li sap greu que aquestes subvencions, que sempre estaven garantides, no les contemplava el 
pressupost i ara han de rescatar doblers d’aquí i d’allà i ho fan de les residències però que, 
per altra banda, decideixen pagar una quantitat astronòmica d’interessos, decideixen pagar el 
Serpreisal als ajuntaments quan és una competència dels mateixos ajuntaments, decideixen 
tancar Ràdio i Televisió de Mallorca perquè diuen que estalvien 10M€ però no poden invertir 
1,5M€ a les residències a través d’un projecte que estava a punt de contractar. 

Imagina que l’equip de govern és plenament conscient dels problemes de les residències i de 
les llars emperò no els donen la prioritat que pertoca. 

Anuncia que, evidentment, presentarà una moció sobre el tema de les residències per tal de 
debatre’l a fons i espera que aquell dia la Sra. Cirer expliqui quin és el seu projecte al 
respecte. 

Matisa que amb el projecte de la Residència de la Bonanova i el projecte de la Llar dels 
Ancians varen estar 3 anys fent feina amb els millors experts d’Espanya en matèria de 
residències i, de fet, varen elaborar un projecte arquitectònic per contratar. 

Així doncs, insta la Sra. Cirer a tirar endavant els projectes que ja estan fets i que estan 
consensuats amb els tècnics i molta altra gent perquè, per exemple, a la Bonanova s’ha de 
començar ja a fer-hi feina. 

La Sra. CIRER fa notar que espera a aquest debat en tractar aquest tema i assenyala que, 
aleshores, també li agradarà saber per què varen estar tants d’anys consultats experts, 
elaborant els millors projectes del món però no varen ser capaços d’executar-los. 

A la teoria es poden apuntar tots i consultar amb experts també ho saben fer tots però, si tan 
bons són, han de ser capaços de dur les coses a terme. 
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Recalca que allò que ella no farà és proposar o deixar damunt la taula coses enllestides que 
siguin impossibles d’executar i garanteix que això no farà ni ella, ni la presidenta ni l’equip 
de govern. 

Si miren el detall de les partides d’on es treuen els doblers, veuran que hi ha tres fulls de 
partides, amb quanties molt petites, que no s’han executat i que es modifiquen per poder 
rescabalar aquests 365.000€ per a aquestes ajudes. 

Observa que, a mesura que van executant el pressupost, posen “fill a l’agulla” en relació a 
aquells temes que són conscients que han deixat de fer per causa de la situació que vivim de 
crisi i també de la situació que s’hi varen trobar. 

En aquest sentit gestionen i intenten trobar solucions als problemes que van sorgint. Aquest 
problema concret és cert que és gros i, per això, li agradarà que el Sr. Garau li exposi la gran 
planificació, els grans projectes i els grans concursos internacionals per fer obres faraòniques 
com, per exemple, el projecte de Menors referit a un concurs per executar unes obres,  amb el 
qual també varen perdre molt de temps. 

Per tant, a l’hora de debatre el tema també s’hauran de posar damunt la taules les prioritats 
que tenia l’anterior equip de govern i no només de les de l’actual ja que tenien previstes unes 
obres importantíssimes per fer edificis administratius a través de concursos internacionals 
que varen estar exposats al Col·legi Oficial d’Arquitectes. 

Retreu, per acabar, que no hi havia cap llit de menors ni cap llit de dependents en aquell 
projecte de l’edifici de Menors ni cap plaça encaminada a l’aplicació de la Llei de 
dependència però, això sí, pensaven destruir tot l’aparcament de l’IMAS. 

Aquell edifici que havien projectat podria servir per a moltes coses relacionades amb menors 
però no contemplava cap qüestió d’aquestes que el Sr. Garau considera tant prioritàries. En 
tot cas, tot això ho debatran quan el Sr. Garau ho consideri oportú i convenient. 

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

PUNT 26. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT DEL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA EN LA COMISSIÓ INTERINSULAR DE LA RENDA 
MÍNIMA D’INSERCIÓ. 

Es dòna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar Social: 

Antecedent 

 
L’article 20.2 del Decret 117/2001, pel qual es regula la renda mínima d’inserció va crear una Comissió 
Interinsular que està integrada pel conseller o consellera insular competent en la matèria. 
 

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 
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Primer. Designar perquè representi el Consell Insular de Mallorca en la Comissió Interinsular de la Renda 
Mínima d’Inserció la consellera executiva de Benestar Social i presidenta de l’IMAS, Catalina Cirer Adrover.  
 
Segon. Deixar sense efecte qualsevol resolució, decret o acord de nomenament de representants en aquest ens. 
 
Tercer. Notificar-ho a la persona interessada i a la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social. 
 

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

PUNT 27. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT DEL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA EN EL CONSELL ASSESSOR PER A LA MILLORA 
DE L’ACCESSIBILITAT I LA SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 
DE LES ILLES BALEARS. 

Es dòna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar Social: 

Antecedent 

 
El Decret 94/2011, de 16 de setembre, pel qual es modifica el Decret 110/2010, de 15 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament per a la millora de l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques estableix 
que el Consell Assessor per a la Millora de l’Accessibilitat i la Supressió de Barreres Arquitectòniques està 
integrat, entre d’altres, per una persona en representació de cada consell insular, designada pel 
ple de cada institució. 
 

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 representi el Consell de Mallorca en el Consell Assessor per a la Millora de 
l’Accessibilitat i la Supressió de Barreres Arquitectòniques Antònia Pizà Vidal, cap del Servei d’Arquitectura 
de l’IMAS.  
 
Segon. Deixar sense efecte qualsevol resolució, decret o acord de nomenament de representants en aquest ens. 
 
Tercer. Notificar-ho a la persona interessada i a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori del 
Govern balear. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per denou vots a favor (PP), cap vot en contra i 
catorze abstencions (PSOE i PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 

II) PART DE CONTROL 

 

PUNT 28. DECRETS I RESOLUCIONS A DONAR-NE COMPTE 
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La Sra. CAMPOMAR (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) intervé per fer una 
pregunta en relació al punt b) d’aprovació de l’expedient de liquidació del pressupost del 
Consell de Mallorca corresponent a l’exercici 2011.  

Diu que potser no ho coneix prou, però vol saber a què estaven destinats els 77 milions 
d’euros de fons líquids de la Tresoreria i també si no es podrien haver destinat a pagar 
proveïdors. 

Recorda que durant l’any passat l’equip de govern va retreure contínuament que no havien 
pogut pagar els proveïdors a causa de la situació que havia deixat l’anterior govern i que 
moltes empreses han hagut de tancar o d’acomiadar personal per aquesta causa. 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) intervé a continuació. 

Explica que no entrarà en el fons de la qüestió, atès que d’acord al funcionament d’aquesta 
institució les preguntes es presenten per escrit o en forma d’interpel·lacions o mocions. 

Diu que no sabia ben bé el funcionament de l’aprovació del decrets de liquidació, si era un 
punt especial que es sotmetia a debat o no. Fa notar que la pregunta de la Sra. Campomar pot 
provocar un debat. Diu que ho va consultar i va revisar les actes i va observar que l’any 
passat el decret de liquidació anava inclòs dins el propi llistat de decrets.  

Comenta que el secretari general ha dit que és convenient que es mencioni com a tal, com un 
decret especial, per la qual cosa n’han parlat també amb el Grup socialista, que també tenia 
preguntes relacionades amb totes les liquidacions, per tal de sotmetre a debat, en el proper 
Ple, tots els punts de la liquidació i no un concret. 

Per acabar, diu a la Sra. Campomar que, atès que ja s’havia previst una interpel·lació sobre 
les liquidacions, no existeix cap inconvenient per part de l’equip de govern si la volen 
presentar de forma conjunta. Li diu que es regularan les intervencions per debatre totes les 
liquidacions. 

El Sr. ALEMANY (PSOE) intervé a continuació. 

Recorda que ell sempre ha opinat que l’apartat dels decrets per donar-ne compte no ha de 
tenir debat, per la qual cosa respecta que enguany es mantengui aquest criteri. 

Per aquesta raó, han fet saber a la consellera que volien mantenir un debat sobre aquest punt i 
han acordat amb ella que presentaran una interpel·lació.  

Per evitar malentesos, informa que es produeix un canvi de dedicació de la seva persona i de 
la Sra. Sílvia Cano. Assegura que no abandona res, sinó que per un canvi de la seva vida 
personal tendrà menys dedicació, però assegura que la que manté la farà intensament, com 
sempre ha fet. 

a) Relació de decrets i resolucions adoptats des de la darrera sessió plenària. 

 
S’ajunta com annex la relació de decrets 
 
Es donen per assabentats. 

b) Aprovació expedient liquidació del pressupost del Consell de Mallorca corresponent a 
l’exercici de 2011. 

 
Aquest Consell, d’acord amb el disposat en l’article 191 del Text refós de  la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL) i l’article 89 del RD 500/1990, de 
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20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol Primer del Títol VI de l’esmentada llei ha confeccionat la 
liquidació del Pressupost corresponent a l’exercici de 2011, la qual presenta els següents quadres resum: 
 
 

 RESULTAT PRESSUPOSTARI A 31/12/11    

 CONCEPTES DRETS 
RECONEGUTS 

NETS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUD

ES NETES 

AJUSTOS RESULTAT 
PRESSUPOST

ARI 

a
) 

Operacions 
corrents 225.762.596,83 219.699.988,67  6.062.608,16 

b
) 

Altres operacions 
no financeres 76.072.376,14 64.166.053,19  11.906.322,95 

      

1
. 

Total operacions 
no financeres [a) + 
b)] 

301.834.972,97 283.866.041,86  17.968.931,11 

2
. Actius financers 80.052,27 78.848,38  1.203,89 

3
. Passius financers 69.654.361,68 22.581.224,63  47.073.137,05 

      

 
Resultat 
pressupostari de 
l'exercici 

371.569.386,92 306.526.114,87   65.043.272,05 

 AJUSTOS     

      
4
. Crèdits gastats finançatsamb RTGG  8.820.921,97  

5
. Desviacions de finançament negatives  52.457.016,76  

6
. Desviacions de finançament positives  113.900.334,08 -52.622.395,35 

      

 Resultat pressupostari ajustat       12.420.876,70 

 
 
 

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/11    

    

1.- FONS LÍQUIDS A LA TRESORERIA   76.708.645,15 

    

2.-DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT   264.790.204,01 

        Del Pressupost Corrent  128.131.098,97  

        De Pressuposts Tancats  136.660.381,98  

        D'operacions No Pressupostàries  278.939,12  

Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva  280.216,06  

    

3.- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT   117.688.364,13 

        Del  Pressupost Corrent  97.595.341,93  

        De Pressuposts Tancats  6.658.558,31  

        D'operacions No Pressupostàries  13.434.691,66  

Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva  227,77  

    

I.- ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL(1+2-3)   223.810.485,03 
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II. Saldos de dubtós cobrament   24.786.441,88 

III. Excés de finançament afectat   198.981.031,91 

IV.ROMANENT DE TRESORERIA PER A DG (I-II-III) 43.011,24 
 
D’acord amb l’article 191.3 del  ja esmentat TRLRHL i l’article 90 del mencionat RD 500/1990, i havent estat 
informada aquesta liquidació per la Intervenció general, aquesta Presidència emet el següent 
 

DECRET: 
 
1.- Aprovar la liquidació del Pressupost del Consell de Mallorca corresponent a l’exercici de 2011 amb un 
romanent de tresoreria total de 223.810.485,03 euros (dos-cents vint-i-tres milions vuit-cents deu mil quatre-
cents vuitanta-cinc euros amb tres cèntims), un romanent per a despeses generals de 43.011,24 euros (quaranta-
tres mil onze euros amb vint-i-quatre cèntims)  i un resultat pressupostari ajustat de 113.900.334,08 euros (cent 
tretze mil nou-cents mil tres-cents trenta-quatre euros amb vuit cèntims). 
 
2.- Donar compte de l’aprovació d’aquesta liquidació al Ple del Consell de Mallorca d’acord amb l’establert en 
l’art. 193.4 del TRLRHL. 
 
Es donen per assabentats. 

c) Aprovació expedient liquidació del pressupost de l’Institut de l’Esport Hípic de 
Mallorca, corresponent a l’exercici de 2011. 
 
Vist la proposta d’aprovació de la liquidació del Pressupost de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca 
formulada pel President de l’Institut, d’acord amb el que disposen els Estatuts que regulen el seu funcionament, 
i amb el disposat en l’article 192 del Text refós de  la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Real 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), s’ha confeccionat la liquidació del Pressupost de l’esmentat 
Institut corresponent a l’exercici de 2011, presentant els següents quadres resum: 
 

 RESULTAT PRESSUPOSTARI A 31/12/11    

 CONCEPTES DRETS 
RECONEGUTS 

NETS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

NETES 

AJUSTOS RESULTAT 
PRESSUPOSTA

RI 

a) 
Operacions 

corrents 
3.264.072,59 3.095.058,88  169.013,71 

b) 

Altres 
operacions no 

financeres 
0,00 53.551,20  -53.551,20 

      

1. 

Total 
operacions no 
financeres [a) 

+ b)] 

3.264.072,59 3.148.610,08  115.462,51 

2. 
Actius 

financers 
4.244,11 4.244,11  0,00 

3. 
Passius 

financers 
0,00 0,00  0,00 

      

 
Resultat 

pressupostari 
de l'exercici 

3.268.316,70 3.152.854,19   115.462,51 
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4. 

Crèdits gastats 
finançats amb 

RTGG 
  0,00  

5. 
Desviacions de finançament 

negatives de l'exercici 
 0,00  

6. 
Desviacions de finançament positives 

de l'exercici 
 0,00  

      

 Resultat pressupostari ajustat      115.462,51 

 

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/11  

    

1.- FONS LÍQUIDS A LA TRESORERIA   188.059,45 

    

2.-DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT   798.709,14 

        Del Pressupost Corrent  511.128,34  

        De Pressuposts Tancats  253.808,51  

        D'operacions No Pressupostàries  33.856,97  

Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva  84,68  

    

3.- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT   769.585,89 

        Del  Pressupost Corrent  652.628,98  

        De Pressuposts Tancats  0,00  

        D'operacions No Pressupostàries  116.956,91  

Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva  0,00  

    

I.- ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL(1+2+3) 217.182,70 

    

II. Saldos de dubtós cobrament   253.433,51 

III. Excés de finançament afectat   0,00 

IV.ROMANENT DE TRESORERIA PER A DG (I-II-III) -36.250,81 
 
 
D’acord amb l’article 191.3 del  ja esmentat TRLRHL i l’art. 90 del mencionat RD 500/1990, i havent estat 
informada aquesta liquidació per la Intervenció General, aquesta Presidència emet el següent 

 
DECRET: 

 
1.- Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca corresponent a l’exercici de 
2011 amb un Romanent de Tresoreria Total de 217.182,70 euros  (dos- cents setze mil cent vuitanta-dos euros  i 
setanta cèntims), un Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals de 36.250,81 en negatiu (trenta-sis mil 
dos-cents cinquanta euros i vuitanta-un cèntims en negatiu)  i un Resultat Pressupostari de ajustat de 115.462,51 
( noranta-un mil cinc-cents seixanta-un euros i quaranta-vuit cèntims en negatiu).  
 
2.- Donar compte de l’aprovació d’aquesta liquidació al Ple del Consell de Mallorca d’acord amb l’establert en 
l’art. 193.4 del TRLRHL. 
 
Es donen per assabentats. 
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d) Aprovació expedient liquidació del pressupost de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, 
corresponent a l’exercici 2011. 

 
Vista la proposta d’aprovació de la liquidació del Pressupost de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials formulada 
pel seu President, d’acord amb el que disposen els Estatuts que regulen el seu funcionament, i amb el disposat 
en l’article 192 del Text refós de  la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març (TRLRHL), s’ha confeccionat la liquidació del Pressupost de l’esmentat Institut 
corresponent a l’exercici de 2011, presentant els següents quadres resum: 
 

 RESULTAT PRESSUPOSTARI A 31/12/2011    

 CONCEPTES DRETS 
RECONEGUTS 

NETS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

NETES 

AJUSTOS RESULTAT 
PRESSUPOS

TARI 

a
) Operacions corrents 130.421.029,27 130.094.690,27  326.339,00 

b
) 

Altres operacions no 
financeres 3.288.041,40 2.831.076,53  456.964,87 

      
1
. 

Total operacions no 
financeres [a) + b)] 133.709.070,67 132.925.766,80  783.303,87 

2
. Actius financers 76.885,93 67.957,94  8.927,99 

3
. Passius financers 0,00 0,00  0,00 

      

 
Resultat pressupostari 
de l'exercici 

133.785.956,60 132.993.724,74   792.231,86 

      
4
. 

Crèdits gastats finançats 
amb RTGG   4.540.962,72  

5
. 

Desviacions de 
finançament negatives   1.275.877,46  

6
. 

Desviacions de 
finançament positives   1.888.801,74  

      

 
Resultat pressupostari 
ajustat 

      4.720.270,30 

 
 

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/2011  

    

1.- FONS LÍQUIDS A LA TRESORERIA   612.831,45 

    

2.-DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT   52.240.756,10 

        De Pressupost corrent  47.708.634,51  

        De Pressupost Tancat  4.531.334,87  

        D'operacions No Pressupostàries  786,72  

Cobrament realitzats pendents d'aplicació definitiva  0,00  

    

3.- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT   43.011.291,74 

        Del  Pressupost Corrent  35.499.962,89  
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        De Pressuposts Tancats  6.424.914,93  

        D'operacions No Pressupostàries  1.086.438,98  

Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva  25,06  

    

I.- ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL(1+2+3) 9.842.295,81 

    

II. Saldos de dubtós cobrament   1.324.166,03 

III. Excés de finançament afectat   4.052.652,03 

IV.ROMANENT DE TRESORERIA PER A DG (I-II-III) 4.465.477,75 
 
 
D’acord amb l’article 191.3 de l’esmentat TRLRHL i l’article 90 del RD 500/1990, i havent estat informada 
aquesta liquidació per la Interventora General, aquesta Presidència emet el següent 
 

DECRET: 
 
1.- Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Institut de l’IMAS corresponent a l’exercici de 2011 amb un 
Romanent de Tresoreria Total de 9.842.295,91 (nou milions vuit-cents quaranta-dos mil dos-cents noranta-cinc 
euros i noranta-un cèntims), un Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals de 4.465.477,75 euros (quatre 
milions quatre-cents seixanta-cinc mil quatre-cents setanta-set euros i setanta-cinc cèntims) i un Resultat 
Pressupostari ajustat de 4.720.270,30 euros (quatre milions set-cents vint mil dos-cents setanta euros i trenta 
cèntims). 

 
 
2.- Donar compte de l’aprovació d’aquesta liquidació al Ple del Consell de Mallorca d’acord amb l’establert en 
l’art. 193.4 del TRLRHL. 
 
Es donen per assabentats. 

e) Aprovació expedient liquidació del pressupost de l’Agència de protecció de la 
legalitat urbanística i territorial de Mallorca, corresponent a l’exercici 2011. 
 
Vist la proposta d’aprovació de la liquidació del Pressupost de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística 
i territorial de Mallorca formulada pel Consell de Direcció de l’Agència en data 23 de maig de 2012, d’acord 
amb el que disposen els Estatuts que regulen el seu funcionament, i amb el disposat en l’article 192 del Text 
refós de  la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març 
(TRLRHL), s’ha confeccionat la liquidació del Pressupost de l’esmentat Institut corresponent a l’exercici de 
2011, presentant els següents quadres resum: 
 
 

RESULTAT PRESSUPOSTARI A 31/12/11    

CONCEPTES DRETS RECONEGUTS 
NETS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

NETES 

AJUSTOS RESULTAT 
PRESSUPOS

TARI 

Operacions corrents 3.298.338,16 1.440.558,20  1.857.779,96 

Altres operacions no 
financeres 0,00 1.306,43  -1.306,43 

     
Total operacions no 
financeres [a) + b)] 3.298.338,16 1.441.864,63  1.856.473,53 
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Actius financers 0,00 0,00  0,00 

Passius financers 0,00 0,00  0,00 

     

Resultat pressupostari 
de l'exercici 

3.298.338,16 1.441.864,63   1.856.473,53 

     
Crèdits gastats 
finançats amb RTGG   145.699,96  

Desviacions de finançament negatives de l'exercici  287.235,28  

Desviacions de finançament positives de l'exercici  0,00  

     

Resultat pressupostari 
ajustat 

      2.289.408,77 

 
 
 

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/11  

    

1.- FONS LÍQUIDS A LA TRESORERIA   242.031,55 

    

2.-DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT   3.852.646,60 

        Del Pressupost Corrent  2.767.728,50  

        De Pressuposts Tancats  1.084.918,10  

        D'operacions No Pressupostàries  0,00  

Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva  0,00  

    

3.- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT   468.814,95 

        Del  Pressupost Corrent  419.170,15  

        De Pressuposts Tancats  0,00  

        D'operacions No Pressupostàries  49.644,80  

Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva  0,00  

    

I.- ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL(1+2+3) 3.625.863,20 

    

II. Saldos de dubtós cobrament   788.007,20 

III. Excés de finançament afectat   4.164,64 

IV.ROMANENT DE TRESORERIA PER A DG (I-II-III) 2.833.691,36 

    
 
 

DECRET: 
 
 
1.- Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de 
Mallorca corresponent a l’exercici de 2010 amb un Romanent de Tresoreria Total de 3.625.863,20 euros  (tres 
milions sis-cents vint-i-cinc mil vuit-cents seixanta-tres euros i vint cèntims), un Romanent per a Despeses 
Generals de 2.833.691,36 euros (dos milions vuit-cents trenta-tres mil sis-cents noranta-un euros  i trenta-sis 



 147

cèntims) i un Resultat Pressupostari ajustat de 2.289.408,77 euros (dos milions dos-cents vuitanta-nou mil 
quatre-cents vuit euros i setanta-set  cèntims). 
 
2.- Donar compte de l’aprovació d’aquesta liquidació al Ple del Consell de Mallorca d’acord amb l’establert en 
l’art. 193.4 del TRLRHL. 

 
Es donen per assabentats. 

f) Designació de 5 vocals a la Comissió Executiva de Mallorca de l’Agència de Turisme 
de les Illes Balears (ATB). 

Identificació 

Designació de 5 vocals a la Comissió Executiva de Mallorca de l’Agència de Turisme de les Illes Balears 
(ATB) 

Fets 

El president de l’Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB), mitjançant escrit de 2 d’abril de 2012 (NRE 
9777, de 13 d’abril) ha sol·licitat la designació dels vocals que han de formar part de la Comissió Executiva de 
Mallorca de l’Agència de Turisme de les Illes Balears, perquè es pugui constituir durant la darrera setmana 
d’abril. 

Fonaments 

L’article 16 dels Estatuts de l’Agència de Turisme de les Illes Balears, aprovats pel Decret 26/2012 de 30 de 
març (BOIB núm. 47, de 31 de març de 2012), pel qual es reorganitza, reestructura i regula l’Agència de 
Turisme de les Illes Balears (ATB) estableix, entre d’altres, la composició de la Comissió Executiva de 
Mallorca. 

L’article 16.2 c) disposa que fins un màxim de 5 vocals seran designats pel Consell Insular de Mallorca, entre 
les associacions hoteleres, empresarials i tècniques i les fundacions. 

L’article 48 del Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca estableix que el nomenament dels 
representants del Consell correspon al Ple del Consell Insular de Mallorca, però en casos d’urgència els podrà 
fer la Presidència del Consell i hauran de ser ratificats pel Ple en la primera sessió que tengui lloc. 

Per tant, resolc: 

1. Designar les persones que es diran vocals de la Comissió Executiva de Mallorca de l’Agència de Turisme de 
les Illes Balears (ATB): 

Titular: Sra. Maria Magdalena Pol Colom, presidenta de la Federació Empresarial Hotelera de 
Mallorca 

Suplent: Sra. Inmaculada Benito Hernández, gerent de la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca 

Titular: Sra. Silvia Riera Borrego, presidenta d’AVIBA 

Suplent: Sr. Carlos Fuster Schumacher 

Titular: Sr. Eduardo Gamero Mir, president del Foment del Turisme de Mallorca 

Suplent: Sr. Salvador Vila Horrach 

Titular: Sr. Joan Gual de Torrella Guasp, president de la Cambra de Comerç de Mallorca 

Suplent: Sr. Bartomeu Bestard Figuerola 
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Titular: Sr. Bartolomé Casasnovas Miquel, president del Mallorca Convention Bureau 

Suplent: Sr. Carlos Batista, vicepresident del Mallorca Convention Bureau 

2. Comunicar-ho a les persones interessades i a l’Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB). 

3. Donar-ne compte en el primer Ple que tengui lloc per a la seva ratificació. 

 
Es donen per assabentats. 

g) Determinació del règim de dedicació dels consellers Antoni Alemany Cladera i Sílvia 
Cano Juan. 

Identificació 

Determinació del règim de dedicació dels consellers Antoni Alemany Cladera i Sílvia Cano Juan 

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

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

El dia 12 de juliol de 2011 es va dictar el decret pel qual es va determinar els consellers que exerceixen les 
funcions amb dedicació exclusiva, amb dedicació parcial i amb règim de dietes i es va establir que el Sr. Antoni 
Alemany Cladera exerciria les funcions amb dedicació exclusiva i la Sra. Silvia Cano Juan amb dedicació 
parcial. 

El dia 14 de maig de 2012 el portaveu del Grup Socialista al Consell de Mallorca ha comunicat que el Sr. 
Antoni Alemany Cladera passarà a exercir les funcions amb règim de dietes i la Sra. Silvia Cano Juan amb 
règim de dedicació exclusiva. 

Per tant, resolc: 

1. Determinar que el conseller Antoni Alemany Cladera s’acull al règim de dietes per assistència a sessions del 
Ple, amb efectes de dia 1 de juny de 2012. 

2. Determinar que la consellera Sílvia Cano Juan s’acull al règim de dedicació exclusiva, amb efectes de dia 1 
de juny de 2012. 

3. Publicar el contingut d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

4. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc. 

Es donen per assabentats. 

h) Delegació de les funcions de secretaria de la Junta Rectora de l'Institut de l'Esport Hípic de 
Mallorca 

Atès que, per Decret de dia 11 de l’actual mes de maig, s’ha revocat la delegació que s’havia fet al Sr. 
Bartolomé Oliver Bennasar de les funcions  de secretari de la Junta Rectora de l'Institut de l'Esport Hípic de 
Mallorca. 

Atès que les funcions de fe pública i assessorament legal preceptiu respecte de juntes, òrgans o entitats 
dependents de la Corporació distintes de la Presidència, Ple o Comissió de Govern decisòria poden ser 
encomanades a funcionaris propis que no tenguin l'habilitació de caràcter estatal, a proposta del titular de la 
Secretaria General i que n’han d’actuar com a delegats. 
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Atès que l'article 12 dels Estatuts de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca, disposa que el secretari de l'Institut, 
que ho és el del Consell de Mallorca, podrà delegar les funcions de la Secretaria 

Atesa la proposta del Secretari General de data d’avui. 

Atesa la competència que té aquesta Presidència, en virtut de l'article 34.1, h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. 

RESOLC: 

1. Encomanar l’exercici de les funcions de Secretaria de la Junta Rectora de l'Institut de l'Esport Hípic de 
Mallorca al Sr. Nicolau Conti Fuster, secretari adscrit al Servei d’Assistència Tècnica als Municipis. 

2. Els actes administratius que s’adoptin per delegació han d’indicar expressament aquesta circumstància. 
3. Que se’n doni compte al Ple en la primera sessió que es faci. 
4. Notificar-ho a les persones interessades i publicar-ho en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

 
Es donen per assabentats. 

MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC 

 
PUNT 29. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA AL 
CONSELL DE MALLORCA SOBRE EL MUSEO KREKOVIC. 
 
El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) informa que retiraran aquesta 
moció, atès que ja n’han presentat moltes i la deixen per al proper Ple. 

Es retira.  

La Presidenta, a petició de la Sra. Garrido (PSOE), accepta invertir l’ordre de debat dels 
punts 30 i 31.  

 
PUNT 31. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA AL 
CONSELL DE MALLORCA DE REBUIG AL COPAGAMENT SANITARI. 
 
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. 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 1.298€, mentre que la mitjana europea és de 2.103€).  
 
Tot i així som tots conscients de la necessitat de millora la gestió del sistema sanitari per poder estalviar, però 
sense tenir que reduir prestacions ni instaura el copagamet. Hi ha marge de millora  en l’ús de tecnologia 
inapropiada, sobre la pràctica de  la medicina defensiva, amb duplicitats, falta de temps per l’atenció adequada 
en atenció primària,  amb reduir la medicalització excessiva, amb la  dispersió dels centres de compra que 
rompen amb l’economia d’escala, etc. Qualsevol racionalització dels serveis sanitaris ha de continuar garantit la 
igualtat d’accés, l’equitat i la qualitat del servei 
 
L’actual sistema sanitari  és un bon mecanisme de solidaritat i de redistribució. Ho paguem entre tots i totes per 
via dels impostos, qui més guanya més aporta, i tots i totes ens beneficiem de les prestacions quant les 
necessitam independentment de la renda econòmica. Una de les característiques del nostre sistema sanitari és la 
creació de mecanismes de solidaritat intergeneracional amb les persones majors de 65 anys, més propenses a 
patir malaltia. Un exemple d’aquesta solidaritat intergeneracional és que les medicines receptades pels 
facultatius als jubilats fossin gratuïtes. Aquesta solidaritat intergeneracional es pot veure trencada amb la 
proposta del Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad que instaura  que tots els jubilats i jubilades 
amb pensions contributives hauran de pagar per a la medicació. 
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Per altre banda, la pujada del copagament farmacològic, que ja es venia pagant, d’un 40% a un 50% a totes les 
rendes compreses entre els 22.000 i els 100.000€ suposa penalitzar, una vegada més,  a la classe mitjana i a les 
persones que tenen una salut més vulnerable i necessiten de despesa farmacèutica de forma més habitual.  
 
Cal afegir-hi la gran quantitat de mesures del govern de les Illes Balears que suposen una agressió contundent a 
la sanitat púbica i envien, directa o indirectament, a un munt de treballadors a l’atur. Amb tot això es va 
degradant, encara més, la situació social i les condicions de vida de la ciutadania de Mallorca i es genera una 
creixent situació d’emergència social.  
 
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 Ple del Consell de Mallorca rebutja l’acord del Govern de l’Estat que ha imposat el copagament dels 

productes farmacològics als jubilats i jubilades ja que són el sector de població que més requereix de 
l’atenció sanitària. I que afecta d’una forma especialment negativa a les Illes Balears perquè tenim una 
pensió mitjana de 858€ per davall de la mitjana de l’Estat Espanyol que són 940€. 

 
2. El Ple del Consell de Mallorca rebutja l’acord del Govern de l’Estat que ha pujat en un 10% el 

copagament farmacològic a totes les persones en rendes entre 22.000 i 100.000€ ja perjudica a les 
famílies que tenen membres amb problemes de salut. 

 
3. El Ple del Consell de Mallorca insta el Govern de l’Estat que modifiqui l’acord pres en Consell de 

Ministres de dia  20 d’abril i que recull el Real Decret- llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents 
per a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les 
seves prestacions. 

 

4. El Ple del Consell de Mallorca insta a la Consellera de Benestar Social a prendre les mesures 
pressupostaries adients per fer front a les possibles situacions d’emergència social en el marc de les 
seves competències. 

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

Diu que, tot i que el Consell de Mallorca no tengui competències en matèria sanitària, sí que 
s’ha de pronunciar sobre una qüestió que afecta tota la població de Mallorca, atès que 
representa els seus interessos.  

El sistema públic sanitari de l’Estat espanyol ha estat reconegut com un dels millors del món 
fins arribar a un bon grau de satisfacció de les persones usuàries. El cost de la sanitat pública, 
en termes econòmics, de percentatges en relació al PIB ens demostra que encara estam a la 
cua dels països que formen la Unió Europea. A l’Estat espanyol, la despesa de l’any 2010 ha 
estat de 1.298,00€,  mentre que la mitjana europea és de 2.103,00€. 

Tot i així, som conscients de la necessitat de millora en la gestió del sistema sanitari, però 
sense haver de reduir prestacions ni instaurar el copagament sanitari. Assegura que hi ha 
marge de millora en l’ús de la tecnologia no apropiada, sobre la pràctica de la medecina 
defensiva, en duplicitats, manca de temps per a l’atenció adequada a l’atenció primària, en 
reduir la medicalització excessiva, en la dispersió dels centres de compra que rompen 
l’economia d’escala, etc. 

Qualsevol racionalització del servei sanitari ha de continuar garantint la igualtat d’accés, 
l’equitat i la qualitat del servei. L’actual sistema sanitari és un bon mecanisme de solidaritat i 
de redistribució; ho pagam entre tots per la via dels impostos: qui més guanya, més aporta i 
tothom es beneficia de les prestacions quan les necessita, independentment de la renda 
econòmica. 
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Una de les característiques del nostre sistema sanitari és la creació de mecanismes de 
solidaritat intergeneracional amb les persones majors de 65 anys, més propenses a patir 
malalties. Un exemple n’és que les medecines receptades pels facultatius a les persones 
jubilades siguin gratuïtes. Aquesta solidaritat es pot veure trencada amb la proposta del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que instaura que totes les persones 
jubilades, amb pensions contributives, hauran de pagar per aconseguir la medicació. 

D’altra banda, la pujada del copagament farmacològic –que ja s’abonava entre un 40 i un 50 
per cent en totes les rendes compreses entre els 18.000€ i els 100.000€– suposa penalitzar 
una vegada més la classe mitjana i a les persones que tenen una salut més vulnerable i 
necessiten fer una despesa farmacèutica de forma més habitual. 

Cal afegir la gran quantitat de mesures del Govern de les Illes Balears, que suposen una 
agressió contundent a la sanitat pública i envien molta gent a l’atur de forma directa o 
indirecta. 

D’aquesta forma, es va degradant encara més la situació social i les condicions de vida de la 
ciutadania de Mallorca i es genera una creixent situació d’emergència social.  

Fa notar que ciutadans de Mallorca hauran de pagar, a més a més, a partir del proper dia 1 de 
juliol, les operacions de pròtesis, les rehabilitacions quan aquestes excedeixin de més de vint 
dies i el transport sanitari que no es consideri urgent, entre d’altres mesures. 

Per les raons expressades, proposa al Ple que adopti els acords expressats a la moció. 

 

La Sra. CANO (PSOE) inicia la seva intervenció. 

Anuncia el suport del Grup Socialista a la moció, atès que és molt greu tot el que està 
succeint amb el sistema nacional de Salut Pública d’ençà que governa el Partit Popular.  

Assenyala que s’està produint un deteriorament sense precedents en la sanitat pública 
universal, un canvi de model soterrat que des d’arguments d’eficiència econòmica allò que 
vol és promocionar la sanitat privada, les assegurances privades i els fons d’inversió; un 
model on la salut ja no és un dret, sinó un servei subjecte a les lleis del mercat. Per això es 
volen promocionar carteres de serveis alternatives i de copagament a la cartera única de la 
qual gaudim actualment; amb els mesos, els anys, veurem com es torna enrere. 

Els professionals de la sanitat pública estan alertant dels perills que suposen les retallades per 
a la salut de les persones. A Mallorca, amb el tancament de dos hospitals, els professionals 
han presentat un pla rigorós per evitar el tancament. El Decret Llei de 20 d’abril, per garantir 
la sostenibilitat del sistema de salut suposa tornar a la beneficència, passar d’un model 
d’assistència sanitària universal gratuïta a un model d’assegurança on el dret està vinculat al 
fet de cotitzar a la Seguretat Social, amb algunes excepcions per l’atenció urgent. 

El nostre sistema nacional de salut és una conquesta social de la ciutadania d’aquest país, que 
ha integrat i ha donat cobertura a tothom, han vengut professionals d’arreu del món per 
copiar-nos el nostre model, que és l’enveja de tot el món; fins i tot l’admira el president dels 
EEUU, el Sr. Obama.  

Amb el Partit Popular passam d’aquest model universal a un model de la cartilla, exclusiu, i 
les conseqüències d’aquest canvi les patiran els col·lectius més febles, els més vulnerables.  

Fa notar els exemples kafkians que es produeixen, com ara el d’un jove estudiant universitari 
que hagi fet després un màster i no hagi cotitzat mai a la Seguretat Social perquè encara no 
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ha fet feina; aquest jove haurà de pagar l’assistència sanitària, tret que acrediti que no té 
recursos suficients i aleshores li faran un carnet de pobre, per poder accedir a aquesta sanitat.  

Fa notar que el Govern balear ha d’aclarir què passarà amb les dones separades i divorciades 
que no han cotitzat mai a la Seguretat Social. Diu que també s’exclou les persones 
immigrades i sense papers, tot i que es manté en urgències l’atenció a menors i a les dones 
embarassades. Però una persona immigrada que visqui aquí, i que pateixi un càncer, una 
diabetis o un glaucoma, que fins ara rebia un tractament, ara el deixarà de rebre i farà, per 
exemple, que un constipat es converteixi en una pulmonia i acabi en urgències. Fa avinent 
que això és més costós i ineficient, alhora que posa en perill la salut de les persones.  

D’altra banda, esmenta el cas dels col·lectius més marginats, com ara el de les dones 
prostituïdes que viuen en una situació de màxima precarietat, la majoria de les quals són 
dones immigrades, sense papers, que no podran tenir assistència mèdica. Fa notar els perills 
de malalties sexuals que es poden transmetre. Demana què faran, amb aquestes dones. 

Observa que les persones convivim, amb independència de les nostres nacionalitats i fa notar 
l’exemple d’un treballador del sector de l’hoteleria, que fa feina a una cuina i pateix una 
tuberculosi que no ha estat curada perquè no pot anar al metge; és obvi que la malaltia 
s’estendrà i es convertirà en un problema de salut pública.  

El mal control de les malalties cròniques durà un increment de les complicacions, l’augment 
de les urgències hospitalàries i, a mig i llarg termini, suposarà un augment dels costos 
sanitaris.  

Diu que aquesta mateixa setmana, una senadora del Partit Popular, apostava per retirar el 
passaport a dones marroquines embarassades per evitar que el part es produís a Ceuta; es 
tracta de mesures injustes, inhumanes i molt perilloses.  

Explica que la despesa sanitària dels immigrants al sistema sanitari espanyol representa un 
0,6%. Per aquesta raó, fa avinent que no es tracta d’un sistema de sostenibilitat, sinó de clara 
voluntat política per generar manca de solidaritat i per destruir el nostre sistema públic de 
salut, que és l’enveja del món i que s’ha convertit en la diana de les polítiques neoliberals de 
Brussel·les, amb el beneplàcit del president-absent el Sr. Mariano Rajoy. 

Tot i que la Sra. Mato, ministra de Sanitat, o la Sra. Castro, consellera de Sanitat del Govern 
balear ho neguin, s’ha instaurat el copagament sanitari; s’estableix un impost per a la malaltia 
i el Partit Popular desprotegeix les persones més vulnerables i penalitza els malalts crònics i 
els pensionistes, que hauran d’avançar el copagament i els serveis de salut, en tot cas després, 
sis mesos més tard, els retornaran els doblers. 

A partir de setembre, la ciutadania haurà de pagar per coses que fins ara no pagava: pròtesis 
externes, collarins, crosses, cadires de rodes, el transport sanitari no urgent (una persona que 
va a rehabilitació, o que necessita una hemodiàlisi, haurà de pagar aquest servei). Això 
suposarà que la gent que ha de menester les cures no anirà al metge per manca de doblers i de 
recursos.  

En definitiva, reitera que donaran suport a la moció perquè la situació és greu i és obvi que 
estan canviant el model sanitari “per la porta de darrera”.  

Reitera els arguments anteriors per fer notar que no es pot permetre que les conquestes 
socials de la ciutadania s’esvaeixin. 

La Sra. LLINÀS (PP) comença la seva intervenció. 

En primer lloc, assenyala que aquest debat no pertoca fer-lo al Consell de Mallorca, atès que 
aquesta institució, en matèria sanitària,  no té competències exclusives ni pròpies, ni 
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legislatives ni executives. En conseqüència, aquesta institució no s’ha de pronunciar sobre 
aquesta qüestió. 

Aclarit aquest punt, i com a deferència a les persones que segueixen aquest Ple, farà els 
comentaris adients respecte a aquesta moció. Tot i això, adverteix que no dedicarà ni un 
segon a respondre la intervenció del Grup Socialista, perquè considera que encara no han 
“aterrat” i segueixen dins l’òrbita de la Sra. Leire Pajín, exministra de Sanitat del Govern de 
l’Estat. 

Pel que fa a la reforma sanitària del passat mes d’abril, explica que allò que pretén és 
reformar el sistema nacional de salut i fer un model més solidari, més equitatiu i més just. 
Fins ara, tothom aportava el mateix però a partir d’ara ho determinarà la renda, de forma que 
aportarà qui més té i menys o res qui manco té. Serà gratuïta, no es cobrarà per l’assistència 
sanitària, seguirà essent gratuït els serveis de prevenció, diagnòstic, tractament i rehabilitació, 
així com el transport sanitari urgent.  

Serà justa, de forma que les persones en situació d’atur, sense prestació, que fins ara pagaven 
un 40%, a partir d’ara no pagaran res. Les persones receptores d’una renda mínima d’inserció 
o les que cobren una pensió no contributiva a partir d’ara tampoc no pagaran.  

Serà solidària, de forma que el grau d’aportació per al pagament de medicaments s’estableix 
en funció de tres criteris: renda, edat i grau de malaltia. A més, es manté la diferència entre 
persones actives i pensionistes, establint per als pensionistes límits màxims d’aportació 
mensuals, en funció de la renda.  

Informa també, per si no ho sabien els representants al Ple del PSM-IniciativaVerds-Entesa 
per Mallorca, que el copagament farmacèutic ja existia, i no era equitatiu perquè els 
treballadors actius pagaven un 40%, independentment del nivell de renda.  

Assegura que serà sostenible. La reforma actual del Sistema Nacional de Salut farà que sigui 
sostenible i sanejat, establint criteris d’estalvi i d’eficiència, per acabar amb el deute de més 
de 15 M€, 550 M€ de deute a la nostra comunitat autònoma. 

Assegura que serà equitativa, atès que establirà una cartera comú i bàsica d’assistència 
sanitària a totes les comunitats autònomes i també serà universal, de forma que cap persona, 
nacional o estrangera, quedarà sense ser atesa. En canvi, evitarà un ús fraudulent i es 
controlarà el turisme sanitari. 

Per acabar, assegura que el sistema sanitari espanyol és un dels millors del món i els 
professionals sanitaris balears són dels millors d’Espanya. Expressa el reconeixement i 
gratitud per la seva professionalitat i bon fer. 

Per les raons expressades, anuncia que el Grup del Partit Popular votarà en contra de la 
moció, exceptuant el punt 4rt, referit a que el Consell de Mallorca prendrà les mesures 
pressupostàries adients per fer front a les possibles situacions d’emergència social, en el marc 
de les seves competències. Atès que aquesta sí que és una competència d’aquesta institució i 
atès que la consellera executiva de Benestar Social ha presentat avui, al Ple, una convocatòria 
d’ajudes individuals per valor de 350.000€, votaran a favor del punt 4rt. 

El Sr. ENSENYAT intervé per tancar el debat. 

Fa notar a la Sra. Llinàs que amb la seva intervenció li ha donat la raó, quan justifica que el 
Consell de Mallorca hagi d’habilitar una partida precisament per arribar a tot allò que fins ara 
cobria la sanitat pública i ara ja no ho farà.  

Recorda que ell, a l’inici de la presentació de la moció, reconeixia que el Consell de Mallorca 
no té competències en matèria de sanitat, però també feia avinent que com a representant de 
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tota la societat mallorquina s’havia de manifestar respecte a aquest punt i especialment sobre 
una qüestió que ens afectarà, atès que ara és cert que no tenim competències sanitàries, però 
sí que en tenim en benestar social.  

Posa un exemple concret, d’una veïna seva, una senyora que necessita un tractament 
d’hemodiàlisi, dia si i dia no; una ambulància la recull de casa seva i la duu a Palma. Aquesta 
persona cobra una pensió de 400€ i a partir de dia 1 de juliol, si vol transport sanitari l’haurà 
de pagar. 

Per aquesta raó, s’haurien de replantejar tots els arguments que ha donat la Sra. Llinàs sobre 
la prestació universal, gratuïta, assequible, per decidir si realment és això, el que volem o no 
volem. 

Adverteix que aquesta persona s’adreçarà, de ben segur, a l’Ajuntament –ja ho ha fet– i 
l’ajuntament intentarà donar solució a aquestes situacions. Adverteix també que els 
ajuntaments acudiran a la consellera executiva de Benestar Social. 

Diu que intentaran justificar les qüestions, tot allò que sigui possible, a nivell públic.  

Comenta que, segons sembla, són exigències d’Europa, però és clar que ens haurem de 
plantejar fins on volem arribar i potser haurem de pegar un cop sobre la taula, perquè no 
podrem sobrepassar una línia determinada, tot i que ell opina que respecte a aquestes 
qüestions ja s’ha excedit aquesta línia. 

Assenyala que qualsevol societat que desprotegeix els seus membres més febles està 
condemnada a desaparèixer i adverteix que nosaltres anam per aquest camí.  

Certament, el model sanitari espanyol sempre havia estat un veritable model, però ara ja no 
ho és, sinó que ho és el sistema americà, el qual diu que qui té doblers es cura i qui no en té 
es mor.  

Fa avinent que anam cap a aquest model, i que dependrà de tothom i caldrà que ens plantem, 
peguem un cop damunt la taula per deixar clar que per aquí, no hi passarem.  

La Presidenta demana si existeix conformitat per votar conjuntament els punts 1, 2 i 3 i de 
forma separada el punt 4. 

La Corporació respon afirmativament. 

Sotmesos els acords núm. 1, 2 i 3 de la proposta a votació, es rebutgen per tretze vots a favor 
(PSOE i PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra 
(PP). 

Sotmès l’acord núm. 4 de la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

 
PUNT 30. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA AL 
CONSELL DE MALLORCA SOBRE LA DECLARACIÓ DEL BIC DE PALMA EN 
CATEGORÍA DE CONJUNT HISTÒRIC. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
El passat 17 de febrer el grup municipal del PSM-IniciativaVerds-Entesa a l’Ajuntament de Palma va presentar 
un escrit de denúncia per tal de que el Consell de Mallorca, d’acord amb l’article 24, de la llei 12/98 de la llei de 
patrimoni històric ordenés amb la màxima urgència la suspensió de les obres d’esbucament d’un edifici ubicat a 
la Plaça Quadrado per tal que els tècnics del Consell de Mallorca determinessin si l’edificació i, especialment, 
el seu interior tenien valors per ésser protegits. No havent rebut cap resposta, a dia d’avui, es continua amb la 
demolició. 
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L’any passat ja es va produir un fet semblant amb un edifici de Santa Catalina, ubicat a l’avinguda Argentina 
cantonada amb el carrer Anníbal, i que acabà totalment demolit. 
 
La protecció del nostre patrimoni és molt important, tant pel legat que puguem deixar a les futures generacions 
com pel valor afegit que suposa com a eina pel desenvolupament del turisme cultural i per ajudar a promoure la 
desestacionalització turística. 
 
La passada legislatura es va incloure per part del Consell de Mallorca la declaració de BIC del centre històric de 
Palma amb la categoria de conjunt històric i ens consta que la tramitació de l’expedient estava pràcticament 
acabada 
 
Per tot això, el grup de Consellers del PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de Mallorca proposa al Ple que 
adopti el següent: 
 

Acord 
 
Instar al Vice-president i Conseller de Cultura, patrimoni i esports del Consell de Mallorca a incloure a l’ordre 
del dia de la propera Comissió de Patrimoni Històric la declaració del BIC de Palma en categoria de conjunt 
històric.  
 
El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) manifesta, en primer lloc, que s’ha 
de rectificar una errada de caire tipogràfic que hi ha en el quart paràgraf de la moció que 
comença dient “En la passada legislatura es va incloure...” i hauria de dir “En la passada 
legislatura es va incoar...” 

Tot seguit comença a explicar la moció i adverteix que no cal dir que tots els ajuntaments de 
Mallorca –i la ciutat de Palma no n’és una excepció– tenen tot un patrimoni històric molt 
important a conservar i, sobretot, un patrimoni arquitectònic en els seus nuclis urbans. 

A poc a poc i a mesura que els polítics prenen consciència de la necessitat de protegir tot 
aquest patrimoni, s’han anat incoant els expedient de protecció dels cascs històrics amb 
categoria de conjunt històric a molts de municipis de Mallorca. 

Saben que això implica unes dificultats de tramitacions administratives però també garanteix 
que aquells que realment saben de protecció del patrimoni puguin valorar les actuacions per 
prevenir possibles desastres a les zones i en els edificis compresos dins els conjunts històrics. 

Durant la passada legislatura, des del Consell de Mallorca –departament de Patrimoni–, es va 
incoar l’expedient de BIC, com a conjunt històric, del casc antic de Palma i, si bé és cert que 
en la dècada dels anys 60, l’Ajuntament de Palma té una declaració de casc històric que 
protegeix tota una sèrie d’edificis però aquesta declaració no protegeix ni valora en cap 
moment tot el conjunt del casc històric. Aquest ha provocat que històricament s’hagin 
demolit edificis i s’hagin destruït espais que considera que tenien moltíssim de valor. 
Tampoc no cal dir la importància que té de cara la nostra principal indústria –el turisme– la 
conservació i la divulgació d’aquest patrimoni. 

Així doncs, tant en el sentit econòmic de fomentar el turisme cultural i de promoure que la 
gent que visita Mallorca ho faci de cap a cap d’any com també en el sentit de preservar tot 
aquest patrimoni per a les futures generacions són els motius pels quals presenten aquesta 
moció. 

Fa notar que darrerament hi ha hagut dos casos d’actuacions en el casc històric: l’esbucament 
d’un edifici a Santa Catalina, a la cantonada amb Av. Argentina, i s’està a punt –si és que no 
han començat ja les obres– d’esbucar-ne un altre a la plaça Quadrado. 

Sobre aquests dos edificis, els tècnics del Consell de Mallorca no hi han pogut dir la seva 
precisament per la manca d’aquesta declaració de BIC. 
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Reitera que en la passada legislatura es va incoar aquest expedient i, per qüestions 
relacionades amb les dificultats de governar que té una coalició de diferents grups polítics, no 
va ser possible aprovar el BIC de Palma –i ell n’assumeix la responsabilitat– com a 
conseqüència de governar mitjançant un pacte amb altres formacions polítiques. 

No obstant això, no entenen que aquest tema s’hagi de deixar de banda atesa la importància 
que té l’aprovació d’aquest BIC i, per tant, no discutiran si s’ha d’aprovar el BIC que es va 
incoar la passada legislatura o se n’ha d’aprovar un altre sinó que allò que pretenen amb 
aquesta moció és que el Consell de Mallorca s’hi posi en marxa i vagi tramitant la incoació 
del BIC. 

Per això presenten aquesta moció i demanen que aquest Ple insti el vicepresident de Cultura, 
Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca a presentar la incoació del BIC de Palma en la 
propera reunió de la Comissió de Patrimoni Històric. 

Apunta l’existència d’una possibilitat que desconeix i que consisteix en el fet que ja hagués 
caducat l’esmentada incoació i assenyala que, en aquest cas, estarien disposats a modificar la 
proposta d’acord perquè digués que insten a tramitar, al més aviat possible, la incoació 
d’aquest BIC.  

El Sr. GARAU (PSOE) anuncia que el seu Grup donarà suport a la proposta presentada pel 
PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca per distintes raons. 

Comenta que és evident que a Mallorca hi ha dos grans conjunts que formen el bessó 
principal de l’atractiu turístic i cultural de l’illa. Un d’ells és la serra de Tramuntana que, 
òbviament, amb la declaració de patrimoni de la humanitat s’ha confirmat un procés de molts 
anys i en el qual ha intervingut molta gent per tal de defensar aquest patrimoni i poder-lo 
utilitzar correctament d’una forma sostenible, perquè que no es faci malbé i per potenciar els 
valors d’aquest patrimoni. 

L’altre conjunt és el centre històric de Palma, que tal vegada sigui un dels centres històrics 
més ben conservats de tota la Mediterrània, però hi ha una certa indefinició i existeixen uns 
certs buits que fan que moltes vegades es facin intervencions que resulten inadequades per a 
la conservació d’aquest conjunt històric. 

Ateses les competències que té el Consell de Mallorca tant en matèria de Cultura com en 
matèria de Turisme –encara que no en tengui els recursos transferits però si una competència 
normativa important–, estaria molt bé fer passes endavant cap a aquesta declaració ja que 
actualment existeixen molts dubtes sobre com s’ha de gestionar aquest centre històric. 

Palma té un centre històric que fins fa uns 30 o 40 anys era fonamentalment el centre de totes 
les institucions públiques més importants i d’una vida residencial molt activa, molt present i 
molt casolana, com a qualsevol poble de Mallorca. 

En canvi, el desenvolupament turístic i, sobretot, el de creuers en els darrers 3 o 4 anys està 
canviant la fesomia dels comerços i la fesomia de l’habitabilitat dels carrers. De qualque 
manera avui en passejar pel centre històric es veuen 100 turistes i 1 mallorquí. Això 
segurament serà bo econòmicament –encara que s’hauria d’estudiar l’impacte econòmic 
d’aquest tipus de turisme– però sí que és cert que el centre històric té una amenaça molt gran 
–com també passa a molts altres centres històrics d’Europa– de quedar-se com una 
plataforma de turisme cultural i monumental. 

Per això creu que la declaració de conjunt històric del casc antic de Palma podria servir 
perquè el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Palma fessin feina junts per tal d’esbrinar 
com s’ha de desenvolupar el futur del centre històric i, per tant, el seu Grup donarà suport a 
aquesta moció. 



 157

El Sr. LLAMAS (PP) confirma que, tal i com ha dit el Sr. Font, el conjunt històric de Palma 
té una declaració de bé d’interès cultural, amb categoria de monument, des de l’any 1964 i 
això significa que no existeix una necessitat imperiosa d’aquesta legislació quant al fet 
d’haver de declarar BIC tots els conjunts històrics. 

Recorda que el de Palma és un dels primers antecedents i, a més a més, és un BIC que no 
només protegeix tot el centre històric -perquè ja el Pla General de 1965 i posteriorment en el 
Pla General de 1998 es va redactar una normativa suficientment proteccionista (amb les 
aprovacions del Consell de Mallorca i del Govern balear), també és el pla especial de 
protecció que necessitava el desenvolupament de la declaració de BIC. 

Afirma que consta que l’any 2010 –en el mes de juliol de 2010– hi ha una iniciativa per part 
del grup del PSM al Consell de Mallorca per a una nova declaració de BIC que, en principi, 
figura com una ampliació de la declaració de BIC però, en el darrer moment, sembla que es 
transforma en una nova declaració de bé d’interès cultural de tot el recinte intramurs. 

Aquesta iniciativa és similar a aquella que el PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca ha 
presentat a l’Ajuntament de Palma dia 31 de maig d’enguany i de la qual varen donar compte 
els tècnics municipals a la vista de les informacions publicades en premsa. 

En principi, tant la iniciativa de 2010 com la que s’ha presentat a l’Ajuntament de Palma no 
varen tenir cap èxit amb els socis de govern. L’any 2010, l’Ajuntament de Palma va fer unes 
declaracions en relació a les conseqüències de la declaració de bé d’interès cultural no només 
de l’ampliació que l’Ajuntament considerava que es pretenia sinó també de la resta del 
municipi. En aquest sentit es publicava: “El Consell de Mallorca vol declarar avui BIC el 

centre de Palma sense comptar amb la Sra. Calvo”.  

Una altra informació apareguda deia: “La tramitació de la declaració de BIC. Cort aplaudeix 

la retirada de la tramitació de BIC del centre històric. La tramitació de BIC del centre 

històric de la ciutat per part del Consell de Mallorca va quedar damunt la taula en la 

Comissió Insular d’Urbanisme. Tant la regidora d’Urbanisme, Sra. Yolanda Garví, com el 

gerent d’Urbanisme, Sr. Bartomeu Tugores, varen explicar quines eren les conseqüències 

d’aquesta tramitaci, que són la suspensió generalitzada de llicències durant un període de 20 

mesos mentre dura la redacció d’un PERI o figura equivalent. Dins aquestes llicències 

s’inclouen les ordres d’execució de l’ordenança d’Inspecció  Tècnica d’Edificis, efecte 

contrari al que es pretén aconseguir ja que durant 2 anys no s’hi pot executar cap tipus 

d’obra, ni tan sols les de manteniment.” 

El procés d’una declaració de BIC comporta la notificació a tots els afectats (cosa que, 
actualment, és una feina important per a qualsevol ajuntament), informe de qualsevol petició 
de llicència al Consell de Mallorca (tal vegada podria entendre que el Consell de Mallorca 
volgués adquirir determinades competències envers el centre històric de Palma, que està prou 
protegit) i suspensió de llicències d’obra fins i tot les ja atorgades i sense concloure. 
Beneficis, cap. Perjudicis, tots.  

El Sr. FONT aclareix que allò que demana el seu Grup –i ho fa perquè no sap si l’han entès– 
és que no torni a haver-hi casos com els esbucaments d’edificis que hi ha hagut darrerament 
perquè molts d’experts en patrimoni diuen que s’ha tudat un patrimoni important de la ciutat 
de Palma. 

Puntualitza que, en parlar d’experts, parla d’associacions com ARCA que considera que té un 
prestigi dins el món de la conservació del patrimoni i, sobretot, el patrimoni arquitectònic. 

Recalca que el seu Grup només sol·licita que s’incoï aquest BIC perquè entenen que és un 
grau més de protecció -no consideren que centre històric de Palma estigui suficientment 
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protegit- atès que s’estan esbucant edificis i aviat, si no s’hi posa remei, n’esbucaran un altre 
a la plaça Quadrado sense saber si té o no té un valor. 

Igualment fa notar que no pretenen que s’aprovi el BIC que es va incoar en la passada 
legislatura sinó que s’aprovi un BIC, és a dir, que el Consell de Mallorca modifiqui el BIC 
incoat durant la passada legislatura si no agrada però, en tot cas, que s’aprovi un BIC perquè 
el centre històric de Palma compti amb un grau suficient de protecció. 

Observa que aquesta incoació no és dolenta per a Palma sinó, contràriament, és molt bona 
perquè el seu patrimoni arquitectònic exerceix un efecte de crida molt important en la nostra 
principal indústria: el turisme. I, com a mostra, basta veure com queden embadalits davant el 
casc històric de Palma els turistes que ens visiten aquests dies els quals, majoritàriament, 
venen amb creuers. 

Per tot això, no es poden permetre el luxe de perdre aquest patrimoni i entenen que la 
declaració de BIC és imprescindible per aturar la destrucció d’aquest patrimoni. Torna a dir 
que la prova d’aquesta destrucció és que l’any passat es va esbucar un edifici a Santa 
Catalina i hi ha una llicència de demolició per esbucar un altre edifici a la plaça Quadrado. 

Desconeixen si aquests edificis tenen un valor important a l’interior o a l’exterior i, per això, 
és important la declaració de BIC perquè permetrà aclarir aquests extrems. 

Per concloure, fa notar que amb tota la bona voluntat del món sol·liciten que el Consell de 
Mallorca tiri endavant amb la declaració de BIC ja sigui aquella que s’incoà en la passada 
legislatura o sigui una altra. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 

 
PUNT 32. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA AL 
CONSELL DE MALLORCA SOBRE CALA BLANCA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
L’Ajuntament d’Andratx ha aprovat, inicialment, una modificació puntual de les seves normes subsidiàries que 
pretén desprotegir una part de la zona de Cala Blanca, classificada com a ANEI. 
 
Aquesta acció pretén, emparant-se en el Decret-llei de mesures urgents pel desenvolupament sostenible (més 
conegut com a “llei Company”), facilitar la construcció d’un hotel a aquest espai del ponent de Mallorca. 
 
Aquest fet demostra, com sempre hem afirmat, que el Decret-llei no fa res més que facilitar la desprotecció 
d’espais ja protegits amb la conseqüent generació de més inseguretat jurídica.  
 
També demostra la intenció del Partit Popular de posar el territori al servei dels especuladors, com ha fet 
sempre que ha governat, amb les conseqüències que tots recordam vinculades a “pelotasos” i corrupció 
urbanística. 
 
Des de la nostra coalició mai consentirem, per que entenem que això no es possible, que se declarin urbans o 
urbanitzables terrenys actualment protegits i per aquest motiu, i en resposta a aquest cas i d’altres que segur 
sorgiran en el futur, el grup de Consellers del PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de Mallorca proposa al 
Ple que adopti el següent: 

 
Acord 

 
El Ple del Consell de Mallorca es compromet a no aprovar cap modificació del planejament urbanístic dels 
ajuntaments de Mallorca que suposi la requalificació d’espais actualment protegits.  
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El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) comenta que no fa gaire temps va 
sortir publicat als mitjans de comunicació que l’Ajuntament d’Andratx havia aprovat 
inicialment una modificació puntual de les seves Normes Subsidiàries. En aquesta 
modificació puntual es grafiava una part de Cala Blanca, actualment zona protegida, com 
urbanitzable o urbana per poder-hi construir un hotel. 

Aquestes actuacions dels municipis preocupen moltíssim a la seva coalició i signifiquen 
tornar una altra vegada al mateix tema: en la moció anterior parlaven de la destrucció del 
patrimoni arquitectònic i ara parlen de la destrucció del patrimoni natural. 

El patrimoni natural és bàsic per a la nostra indústria. És importantíssim i d’imperiosa 
necessitat que les cales verges que hi ha Mallorca siguin preservades, per la qual cosa 
adverteix que actualment, fent una interpretació a la seva manera de l’anomenada “llei 
Company” de mesures urgents per al desenvolupament sostenible -el nom de la qual és un 
tant irònic-, es troben que, tot emparant-se en aquesta llei, l’Ajuntament d’Andratx entén que 
pot fer aquesta modificació. 

Tots els partits polítics representats al Consell de Mallorca, en la passada legislatura es varen 
manifestar públicament a favor de la protecció de Cala Blanca. Fa avinent que recorda 
diputats i diputades, consellers i conselleres del Partit Popular defensant la protecció de Cala 
Blanca i fent manifestacions públiques en aquest sentit. 

Així doncs, fa palès que el seu Grup només pretén allò que es pretenia en la passada 
legislatura, és a dir, que Cala Blanca continuï protegida. 

La proposta que avui duen a Ple és per evitar, sobretot, que la “llei Company” –el decret llei 
de mesures urgents per al desenvolupament sostenible– pugui facilitar que es realitzin 
possibles urbanitzacions o es construeixin possibles hotels dins zones protegides. 

Per això, la proposta que presenten al Ple, per mitjà d’aquesta moció, és que el Consell de 
Mallorca es comprometi a no aprovar cap modificació de plantejament urbanístic dels 
ajuntaments de Mallorca que suposin la requalificació d’espais actualment protegits. 

La Sra. DUBON (PSOE) indica que, en primer lloc, voldria destacar el canvi d’actitud del 
Partit Popular que durant la passada legislatura i, fins i tot, en l’anterior (fa dues legislatures) 
havia demostrat una sensibilitat per aquest espai. 

Comenta que, d’acord amb les dades més antigues de què disposa, dia 21 de desembre de 
2006 el Ple de l’Ajuntament d’Andratx va adoptar, per unanimitat, l’acord de demanar al 
Consell de Mallorca que es preservàs aquest espai, la qual cosa significa que estan parlant de 
dues legislatures enrere. 

Després, durant la legislatura anterior, hi va haver una actitud molt contundent per part del 
Partit Popular i, concretament, voldria destacar que la portaveu de temes de territori que hi 
havia aleshores, la Sra. Perelló (ara ocupa un càrrec destacat dins l’Advocacia de la 
Comunitat Autònoma), va fer una exposició molt ferma de defensa de Cala Blanca i de la 
seva necessitat de protecció en el Ple celebrat dia 1 d’octubre de 2007. Recorda que 
recriminava al Departament de Territori del Consell de Mallorca (quan el Partit Socialista 
just feia mes i mig que s’hi havia incorporat) que no haguessin fet ja passes per protegir 
d’una manera seriosa aquest espai. 

D’altra banda, la Sra. Cabrer i altres membres del Partit Popular que en l’actualitat són 
consellers d’aquesta institució varen mostrar cartells al Parlament en els quals demanaven la 
protecció d’aquest espai i, fins i tot, varen sortir en manifestació, tot i que el PP no sol ser 
molt donat a fer manifestacions pel carrer, per defensar aquest espai. 
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És curiós que això ho fessin quan estaven a l’oposició i ara l’Ajuntament d’Andratx –que 
està governat pel Partit Popular– està fent més aviat passes enrere en aquest sentit tot 
diferenciant dos àmbits dins l’àrea de Cala Blanca, és a dir, deixant una zona protegida però 
desprotegint una altra zona i mantenint el tema amb uns marges que creen vertaders 
problemes de futur. 

Recapitula i diu que la primera cosa que volia destacar és el canvi d’actitud del Partit Popular 
ja que sorprèn el fet que en un mes i mig exigissin a l’anterior govern que tenguessin el tema 
resolt i ben garantit i, en canvi, ara facin passes enrere per desfer aquestes garanties. 

A continuació vol exposar –recorda que ja ho va fer en un Ple anterior–  la inseguretat 
jurídica que crea i crearà el Decret llei de mesures urgents per a l’ordenació urbanística 
sostenible. 

Observa que és un contrasentit que, en lloc d’una delimitació clara i precisa de la llei, es 
deixi oberta a interpretacions sobre si és o no és urbà i que, per desgràcia en el cas d’Andratx, 
el director general de Territori del Partit Popular, també fa dues legislatures enrere, parlava 
d’una frase que es va fer famosa: el poder fàctic de les coses. Aquest poder fàctic de les coses 
l’ha conduït a un lloc que no vol esmentar i que no és molt agradable. 

Així doncs, avisa que s’hi ha d’anar alerta atès que aquesta llei crea una gran inseguretat 
jurídica i pot tornar a conduir a altres casos “Andratx” i, a més a més, en aquest cas es tracta 
del mateix municipi la qual cosa fa palès que no aprenen dels seus errors. 

Per acabar, anuncia que el vot del Grup Socialista serà de total suport a aquesta moció. 

El Sr. LLAMAS (PP) explica, en primer lloc, tot basant-se en la redacció de l’acord que 
conté la moció, caldria tenir en compte un tema de caràcter formal que és, com saben, que el 
Ple del Consell de Mallorca no té competències per a l’aprovació de les modificacions 
puntuals ja que està atribuïda a la Comissió Insular d’Urbanisme i, per tant, de poc serviria 
que el Ple acordàs un compromís de no aprovar quelcom sobre el que no té competències. 

En segon lloc comenta que, sota el punt de vista del Partit Popular i tal i com està redactada 
la moció, no sembla presentable que un grup polític pretengui aprovar una moció instant el 
Ple del Consell de Mallorca a l’incompliment d’un Decret llei aprovat pel Parlament. 

El PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca pretén, sense més tràmits, paralitzar una 
iniciativa municipal a la qual tenen dret els ajuntaments i, per tant, amb el major menyspreu a 
l’autonomia municipal, pretenent negar-los, mitjançant un acte absolutament autoritari i 
arbitrari, les garanties que els atorga la llei aprovada per un parlament democràtic. 

En tercer lloc indica que els processos de modificació dels plans per part dels ajuntaments no 
es poden intervenir si compleixen les condicions legalment establertes. La llei s’ha de 
complir, agradi o no, i més les administracions públiques. Si un sòl reuneix les condicions 
tècniques i jurídiques per obtenir la condició d’urbà, doncs s’ha de qualificar com urbà i això 
segons consolidada jurisprudència que ara menysprea el Sr. Font. 

Recalca que si un sòl conté els serveis urbanístics o les condicions –sense entrar en detalls 
tècnics– que exigeixen les lleis, doncs té tot el dret a ser qualificat com a sòl urbà i 
esdevenint una qüestió d’adaptació de la realitat tècnica i jurídica existent segons l’exigència 
de la norma. 

La condició de sòl urbà és un acte reglat. No és una voluntat d’una persona –per més batle 
que sigui– o d’un determinat grup polític. S’ha de justificar i de demostrar i se n’ha de fer 
una tramitació administrativa, un procediment que garanteixi la participació ciutadana, la 
sostenibilitat ambiental i la seguretat jurídica tal i com està establerta. 
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Per tal de garantir aquests procediments, els municipis disposen dels seus tècnics i dels seus 
serveis jurídics i, almanco, d’un secretari. A més a més, la llei obliga a l’emissió de l’informe 
del Consell de Mallorca que vetllarà perquè tant el procediment com la resolució final 
estiguin d’acord amb la legalitat vigent i no d’acord amb uns criteris d’oportunitat política o 
amb uns criteris arbitraris imposats per un determinat grup polític que posi el seu ideari 
polític per damunt d’allò que legalment està establert. 

En aquest sentit, entén que aquesta moció pretén interferir políticament en un procés reglat 
davant un ajuntament que considera que part dels terrenys de Biniorella són urbans i negar-li 
la possibilitat que efectivament ho justifiqui. 

El PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca pretén, amb aquesta moció, que se li negui als 
ajuntaments l’exercici d’un dret. 

Finalment, vol recordar –cosa que sap que els molesta moltíssim– que les dues lleis més 
importants i que ja formen part de la història d’aquesta comunitat en matèria mediambiental 
han estat la Llei d’espais naturals i les Directrius d’ordenació territorial, ambdues aprovades 
durant legislatures en què governava el Partit Popular en la dècada dels anys 90, ambdues 
àmpliament estudiades, amb un alt grau de participació ciutadana i fonamentades en criteris 
clars i objectius que han aportat més ordre i més protecció en el territori balear que la resta de 
pegats legislatius dels darrers Pactes de Progrés. 

El Sr. FONT refusa que el Decret llei de mesures urgents, la “llei Company”, defensi el 
territori i afirma que, per contra, crea una inseguretat jurídica enorme i, pel que fa al seu 
contingut, diu que si parlaven amb 20 tècnics cadascun en faria una interpretació diferent. 

Sobre el comentari del Sr. Llamas en el sentit que no es pot anar en contra d’una llei, 
comenta que, dit així, té raó però el tema està en la manera d’interpretar aquesta llei i (aquí 
està el quid de la qüestió) si aquesta llei lleva competències al Consell de Mallorca. 

El seu Grup entén que sí lleva competències al Consell de Mallorca i, per tant, tots els 
consellers tenen l’obligació –els del seu Grup ho fan– de defensar les competències del 
Consell de Mallorca i, sobretot, en matèria d’ordenació del territori perquè, com ha dit abans, 
entenen que el territori –el nostre patrimoni natural– és un dels aspectes més importants a 
preservar de cara a la nostra indústria que és el turisme. 

Reconeix que  el Sr. Llamas, a través de la seva experiència com a tècnic a l’Ajuntament de 
Palma, li podrà oferir tot tipus d’arguments en aquest sentit atès que ell no té els 
coneixements tècnics –ni pretén tenir-los– que té el Sr. Llamas però sí que hi ha una cosa que 
és molt evident: el Partit Popular, en passades legislatures, va demanar la protecció integral 
de Cala Blanca i avui –aquests dies– amb les actuacions que està fent desprotegeix Cala 
Blanca. 

Assegura que això és una realitat i demana al PP que tengui una mica més de coherència o bé 
els justifiqui els motius pels quals es desprotegeix Cala Blanca. 

La Sra. DUBON comenta que una qüestió que creu que val la pena tractar en aquest Ple és 
una notícia apareguda avui en el Diari de Mallorca, signada per la periodista Nekane 
Domblás, en la qual s’informa que el govern de l’Estat adverteix el Govern de les Illes 
Balears que la “llei Company” possiblement té diferents articles que estan atacant la 
Constitució, és a dir, que és una llei inconstitucional i, a més a més, també es diu que crea 
una enorme inseguretat jurídica. 

Així doncs, el problema ja no el té l’equip de govern des de l’oposició sinó que el tenen dins 
ca seva perquè el govern de l’Estat els està advertint dels problemes que té aquesta llei i 
considera que aquest extrem sí que és vertaderament seriós. 
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El Partit Popular té una àmplia majoria absoluta que li permet fer i desfer però llavors resulta 
que el mateix govern de l’Estat els adverteix que vagin alerta perquè s’estan “passant de 
frenada”, per tant, creu que aquests arguments els han de fer reflexionar i veure que prenen 
postures segons els casos. 

Avui mateix en la intervenció del Partit Popular s’ha parlat de si la competència és de la 
Comissió d’Urbanisme o no ho és però aquesta és una qüestió que no és més que una 
formalitat i, evidentment, s’haurà de prendre la decisió des de l’organisme que correspongui, 
qüestió que no té més importància ja que el que és realment important és el que es pensi 
políticament i el que es vol fer, és a dir, la política territorial que es vol dur endavant. 

El que importa és si es vol defensar el territori o es vol anar en contra del territori tot 
hipotecant aquest territori que ja, durant molts anys, ha patit aquestes agressions sempre que 
ha governat el PP i el municipi d’Andratx que ha estat especialment castigat. La moció que 
avui debaten posa damunt la taula aquesta dialèctica i no si és la Comissió d’Urbanisme o el 
Ple qui l’ha d’aprovar, que és una qüestió menor. 

Un altre extrem que tampoc no és irrellevant és que la Sra. Perelló, quan l’any passat 
pressionava l’equip de govern d’aleshores, va treure aquest tema al Ple. Segons la 
documentació que li consta d’aquell Ple de dia 1 d’octubre de 2007, la Conselleria de 
Territori del Consell de Mallorca havia fet, juntament amb personal tècnic, unes visites a 
aquell espai d’Andratx i una de les coses que varen constatar –encara que sortirà a la 
Comissió d’Urbanisme– és que no disposava dels serveis adequats. 

Ja es deia en aquell moment que era impossible concedir-hi llicència i, per tant, no era cap 
sòl urbà. Això sí, una cosa és que vulgui fer veure que és sòl urbà i que el tema torni acabar 
als tribunals igual que els casos d’Andratx; fa avinent que, per cert, totes les sentències han 
anat en contra de qui deia que hi havia serveis allà on no n’hi havia. 

Seria adient que aprenguessin dels errors i que no tornin a caure dins el mateix parany perquè 
al final tot això surt molt car a la ciutadania i a tota la gent que fa feina en contra del territori. 

El Sr. LLAMAS diu que efectivament surt molt car: gairebé 1.000M€ en indemnitzacions té 
el Govern de les Illes Balears pendents per segons quines actuacions. 

Afegeix que, com ha comentat abans, s’ha de mantenir la seguretat jurídica i, des d’aquest 
punt de vista, s’ha de deixar que es tramiti la modificació i al final ja veuran si realment 
falten serveis i, si no té la condició de sòl urbà tal i com s’especifica al Decret llei, doncs no 
es requalificarà. 

Remarca que es tractat d’un acte reglat i, per tant, no hi ha lloc a cap discussió i, de fet, el 
que seria motiu de discussió és el fet d’intentar privar d’aquest dret a qualsevol ajuntament ja 
que la moció s’inicia parlant de Cala Blanca però acaba fent-se extensiva a tots els 
ajuntaments i, per això, la moció és, des del seu punt de vista, totalment alegal.  

En quant al comentari sobre si el Decret llei intervé o no en les competències del Consell de 
Mallorca, mostra el plànol del Pla Territorial de Mallorca i diu que el Decret llei 4/2008 no el 
respecta perquè imposa una llei d’espais naturals per damunt de determinades decisions que 
ja havia pres el Consell de Mallorca. 

Puntualitza que això no només fa referència al PTM ja que s’està parlant d’una de llei de 
2008 quan les Normes Subsidiàries d’Andratx les va aprovar l’any 2007 el Consell de 
Mallorca. 
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Si volen, poden parlar de les conseqüències d’aquests tipus de govern a base de decrets llei, 
amb nocturnitat i traïdoria, ja que tot aquest problemes neixen arran de l’esmentat decret llei 
de 2008. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 

 
PUNT 33. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA AL 
CONSELL DE MALLORCA SOL·LICITANT LA DIMISSIÓ DE LA PRESIDENTA 
DEL CONSELL DE MALLAORCA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Al Ple del Parlament de les Illes Balears del passat 29 de maig es va aprovar la modificació de la Llei General 
de Turisme de les Illes Balears a més a més de la convalidació del decret llei de mesures urgents pel 
desenvolupament sostenible. 
 
Atès que ambdues suposen una minva molt important de les competències urbanístiques i d’ordenació del 
territori que l’estatut d’autonòmica atorga al Consell de Mallorca. 
 
Constatada la passivitat i connivència de la senyora Presidenta del Consell de Mallorca, en la seva condició de 
diputada al Parlament de les Illes Balears, respecte a la convalidació del decret-llei i la modificació de la Llei 
General de Turisme el grup de Consellers del PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de Mallorca proposa al 
Ple que adopti el següent: 

 
Acord 

 
Instar a la Presidenta del Consell de Mallorca a que presenti la seva dimissió. 

 

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

Recorda que la presidenta del Consell de Mallorca va votar a favor, el passat mes de maig, de 
la Llei anomenada de forma enganyosa “Llei de mesures urgents d’urbanisme sostenible” i 
possiblement també ho farà la propera setmana per a una altra llei enganyosament 
anomenada “Llei de turisme”, atès que no hi ha manifestat cap oposició.  

A més a més, també ha votat en altres ocasions en contra dels interessos de la gent de 
Mallorca i en contra de la seva llengua pròpia. 

D’altra banda, també ha votat fa dos dies a favor de tancar dos hospitals a Mallorca i es 
podria fer una llista molt llarga de vots de la Sra. Salom a favor de retallades de drets de la 
població de Mallorca. 

Recorda també que va donar desset atribucions en matèria d’urbanisme al Departament 
d’Urbanisme del Consell de Mallorca. Considera que, amb aquestes lleis que s’aproven al 
Parlament de les Illes Balears, ja li hauria de canviar el nom i designar-lo com a Departament 
de Carreteres perquè almenys així la gent sabria del cert el que fa: carreteres que arrasen el 
territori, modificacions encobertes i interessades del Pla territorial insular de Mallorca per a 
Sa Ràpita, per donar privilegis a un promotor i abandona la cura del territori i la funció de 
protegir el Pla territorial insular de Mallorca. 

Quant a la Llei de mesures urgents, afirma que el seu Grup polític la defineix com a Llei de 
desordenament urbanístic insostenible del PP o també, dins l’àmbit del Govern balear, Llei 
de desordenament urbanístic insostenible inconstitucional del PP. 
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Els elements més dubtosos ja s’han reflectit a la premsa: eliminació de l’exigència de 
tramitació de l’avaluació d’impacte ambiental, exempció d’habitatges protegits, el casos de 
Cala Blanca, etc. És a dir, ja han donat “barra lliure” per a la desprotecció dels espais 
protegits. 

Destaca la gravetat de la situació i demana a la presidenta si, quan va votar a favor d’aquesta 
llei, sabia que existia un informe del Govern de l’Estat que advertia que podia ser 
inconstitucional. Li demana si va votar conscientment.  

Li diu que, si va votar a favor sabent que podia ser inconstitucional, amb més raó el seu Grup 
polític demana, al Ple, la seva dimissió. Si va votar a favor sense tenir-ne coneixement, pitjor, 
perquè els seus companys del Parlament de les Illes Balears l’estan enganyant, a ella i a tota 
la bancada del PP. A més a més, també enganyen la resta dels partits polítics.  

Reitera que és preocupant que els diputats del PP en el Parlament no els haguessin advertit 
que existia aquest informe. 

Torna a dir que la presidenta ha de dimitir, tant si ho sabia com si no ho sabia, perquè suposa 
una irresponsabilitat molt greu.  

Mostra gran preocupació per aquest fet i qüestiona què farà aquest govern amb la resta de la 
gent, si enganya els seus mateixos companys de partit polític. 

Assenyala que quan el PP va guanyar les passades eleccions, fa un any, el seu Grup polític 
estava preocupat a causa de la majoria absoluta que havia obtingut però ara ja els espanta. 
Diu que allò més greu és que no només els espanta a ells, sinó que també espanta molts dels 
seus propis votants.  

Quant a les esmenes que s’han afegit a l’esmentada llei, opina que no han fet més que afegir-
li més inseguretat jurídica i ha acabat essent molt més destrossadora del territori. Ignora si ha 
estat amb l’ajut de les al·legacions que ha fet el Consell de Mallorca, però diu que és 
preocupant que l’equip de govern d’aquesta institució no hagi estat capaç d’aturar aquest 
desvari urbanístic del govern actual del PP.  

Quant a la mal anomenada Llei del Turisme del Govern balear, sobre la qual s’haurà de 
pronunciar la presidenta del Consell de Mallorca, considera que s’hauria d’anomenar Llei de 
l’hoteler balear.  

Qüestiona què és el que regula de l’àmbit turístic, atès que és una competència del Consell de 
Mallorca; certament, no l’executa, però segurament l’haurà de reglamentar pel fet que, 
segons el dictamen del Consell Consultiu, té la competència reglamentària sobre allò que 
dicti el Govern balear. En conseqüència, el Consell de Mallorca té una responsabilitat molt 
considerable en relació a aquesta llei. 

Comenta que aquesta llei, urbanísticament, només crea privilegis per a unes poques persones 
i tampoc no beneficia la petita i mitjana empresa. 

Opina que les dues lleis juntes creen un laberint urbanístic fosc, un nyap, però és intencionat 
per part del PP atès que uns pocs del PP saben com sortir-ne, d’aquest laberint urbanístic, 
perquè tenen un GPS amb contrasenya per poder-ne sortir i aconseguir el premi i els 
privilegis.  

Retreu també que la llei inclogui una “comissió de dispenses” i aconsella canviar-li el nom, 
perquè sona molt malament. Considera que és com la corona, “pagues i pots fer el que vols”. 
Diu als representants del PP que si es trobàs en el seu lloc es preocuparia. 
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A més, pensa que la qüestió té un tret com a mafiós, fins i tot, més que de política honesta, 
amb la incorporació d’aquesta comissió de dispenses. 

En conseqüència, atès que aquesta Presidència ha anat en contra dels interessos del Consell 
de Mallorca, per no fer cas de les competències de protecció del territori que els electors de 
Mallorca li han encomanat, reitera que els preocupa molt i que estan espantats.  

Per acabar, fa notar les conseqüències que tendrà aquesta actitud per a la nostra 
descendència, que ja no trobarà res. Adverteix que, darrera els membres de l’actual equip de 
govern d’aquesta institució, no trobaran res. 

La Sra. GARRIDO (PSOE) intervé a continuació. 

Anuncia que el seu Grup polític no votarà a favor de la moció, però adverteix que tampoc no 
la rebutjarà.  

Explica que no li donaran suport perquè consideren que, formalment, no és correcta. Hi ha 
mecanismes suficients que no són una moció a l’ús. En canvi, pel que fa al fons del debat, sí 
que plantejaran dues qüestions, que explica tot seguit. 

En primer lloc, recorda que en el mes de maig de 2011 155.000 habitants de Mallorca amb 
dret a vot varen votar el PP, però fa avinent que 405.000 persones de Mallorca amb dret a vot 
no el varen votar.  

Fa avinent també a la presidenta que, quan els consellers i conselleres del PP la varen elegir a 
ella ho feren com a presidenta del Consell de Mallorca i com a presidenta de tota la població 
de Mallorca, dels que l’havien votada i dels que no ho havien fet.  

Recorda que el Parlament de les Illes Balears està aprovant i tramitant una sèrie d’iniciatives 
legislatives que atempten clarament contra l’economia insular, que demostren un clar rebuig 
de les regles del joc democràtic, envaeixen i manlleven competències als consells insulars o 
constrenyen la seva capacitat financera. Tot seguit, en posa uns exemples:  

S’atempta contra la capacitat financera del Consell quan s’aprova un pressupost que no 
reconeix el finançament necessari per aquesta institució i quan ni tan sols s’incrementa l’IPC 
d’aquelles quanties que rep per llei. 

S’atempta contra el Consell de Mallorca quan per llei es diu que serà el Govern balear qui 
exercirà competències en matèria turística i de forma deliberada es deixa veure que, 
reglamentàriament, serà el Govern balear qui desenvoluparà aquelles competències.  

També en el moment en què una llei sectorial turística i no urbanística eximeix de la 
declaració d’interès general rústic, per exemple, o quan supedita l’ordenació territorial de la 
nostra illa a la desordenació turística que la Llei general turística provocarà.  

També s’atempta quan s’eximeix a Palma del control posterior del seu ordenament per part 
del Consell de Mallorca. En conseqüència, el seu urbanisme no podrà ser revisat amb criteris 
globals i d’illa. Aquest fet reflecteix un dèficit democràtic que no es troba a cap indret de tota 
Espanya.  

S’atempta contra la seva insuficiència financera quan una llei li encomana de forma directa 
tot un seguit de tràmits i de gestions turístiques sense cap tipus de finançament i sense 
transferir-li mitjans humans, materials ni econòmics ni competències turístiques; n’és un 
exemple el registre d’empreses turístiques. 

El Parlament de les Illes Balears també atempta contra els interessos de Mallorca i de la gent 
de Mallorca quan decideix tancar dos hospitals de referència: l’Hospital General i l’Hospital 
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Joan March, o quan es marca un abans i un després dins la igualtat i el concert lingüístic a 
Mallorca, fent del castellà un requisit i de l’ús del català un mèrit. 

Assegura que aquests fets s’han reflectit a la Llei de pressupost, a la Llei d’urbanisme 
sostenible, a l’aprovació del Pla d’ajut de les Illes Balears, a la modificació de la Llei de 
capitalitat, a la futura Llei general turística. Fa notar que són iniciatives legislatives a les 
quals, si no li falla la memòria, la presidenta del Consell de Mallorca ha donat suport. 

En conseqüència, considera que quan la Sra. Salom s’asseu a la bancada del PP del 
Parlament no deixa de ser la presidenta del Consell de Mallorca i que, per damunt de la seva 
condició de diputada hi està la seva condició de presidenta. És a aquesta condició de 
presidenta, a la qual es refereixen, a la responsabilitat que té com a presidenta del Consell, 
per defensar que aquesta institució tengui tot allò que li és propi: la seva suficiència 
organitzadora i reglamentària, la seva autonomia i suficiència econòmica i les seves 
competències.  

El Sr. VIDAL (PP) inicia la seva intervenció. 

Fa notar que, després d’escoltar les intervencions de la Sra. Campomar i la Sra. Garrido, ha 
comprovat que només ell ha vengut al Ple havent estudiat la Llei turística article per article. 

Observa que la moció feia referència precisament a la Llei general de turisme i, atès que l’ha 
llegida íntegrament, en farà una exposició adient per intentar convèncer-les. 

Explica que al BOE es va publicar que s’havien d’iniciar les negociacions per resoldre 
discrepàncies, si n’havien sorgit. 

Tot seguit diu que no és cert que s’aprovàs aquesta moció quan es va presentar al Parlament 
de les Illes Balears, el passat 29 de maig. Per aquesta raó demana rigor a l’hora de fer 
mocions.  

Reitera que no és cert que s’hagi aprovat encara cap llei, però sí que explicarà a continuació 
quin és l’esperit d’aquesta llei.  

La Llei general turística, en aquest moment, es troba en fase de tramitació i constitueix un 
fort impuls per a la principal indústria i motor econòmic de les Illes Balears, que és el 
turisme. 

La normativa anterior ha estat, en tot cas, insuficient en relació al desenvolupament i a 
l’evolució del turisme, com també ha estat poc eficaç en relació als resultats visibles dels 
últims anys.  

Demana a la Sra. Campomar què va fer la consellera de Turisme del Consell de Mallorca 
durant els darrers quatre anys. Per aquest motiu, aquesta nova llei turística aporta i aportarà al 
sector seguretat jurídica i ho potenciarà, amb la promoció de la inversió i la innovació en la 
indústria turística de Mallorca i de les Illes Balears. 

La nova llei tendrà una regulació detallada i adequada a l’escenari turístic nacional i 
internacional, en el qual ens trobam actualment.  

Recorda que la Unió Europea, al Tractat de Lisboa, ja va traçar una línia d’acció conjunta de 
tots els països membres en torn al fet turístic. La crisi econòmica ha agreujat la situació del 
sector turístic i és per això que els poders públics han d’adoptar mesures de caràcter legislatiu 
que són necessàries, atesa la importància estructural de la indústria del turisme balear.  

Assenyala que aquelles persones del Partit Popular que varen votar la presidenta volen que es 
camini en aquest sentit. 
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Per totes aquestes raons el Partit Popular, conscient de la importància del turisme per a les 
Illes Balears, està legislant de forma adequada en virtut dels articles 24 i 30 de l’Estatut 
d’Autonomia de les Illes Balears. 

Assenyala que les competències no les marca aquesta llei del turisme, sinó que ho va fer 
l’esmentat Estatut d’Autonomia. En cap cas l’aprovació de la futura Llei general de turisme 
de les Illes Balears suposarà una reducció de competències.  

A més a més, aquesta llei incorporarà una sèrie de mesures i crearà eines per facilitar i 
accelerar actuacions encaminades a realitzar a zones turístiques sempre i quan sigui voluntat 
del Consell de Mallorca o, en el seu cas, dels ajuntaments. 

Observa que l’article 5 de l’esmentada llei defineix clarament que l’ordenació de l’oferta 
turística correspon al Consell de Mallorca i les principals novetats d’aquesta llei són que 
permetrà al Consell que declari actuacions o projectes d’interès turístic insular, al que permet 
donar preferència a les tramitacions administratives, com reflecteixen els articles 7 i 74.  

Explica també que el Consell de Mallorca redactarà el seu Pla de desenvolupament turístic 
insular corresponent, així ho estableix l’article 8 i l’article 70. 

A més, el Consell de Mallorca redactarà el Pla d’intervenció dins l’àmbit turístic. Fins ara ho 
havia fet el Pla d’ordenació de l’oferta turística (POOT), que depèn del Govern de les Illes 
Balears. Ara, ho farà el Consell de Mallorca i ho estableix l’article 5 de la futura llei. 

Per a projectes més emblemàtics i singulars, es requerirà sempre l’informe vinculant del 
Consell de Mallorca. A més a més, ofereix l’opció d’integrar les oficines d’informació 
turística municipal en la xarxa d’oficines que pot crear el Consell de Mallorca, sempre amb el 
suport dels ajuntaments; ho estableixen els articles 25 i 64. 

Diu que s’incorporarà la possibilitat de declarar zona turística madura o saturada per part del 
Consell de Mallorca amb vista a poder redactar plans de revalorització de la zona; ho 
determina l’article 77. 

Respecte als fons del Consorci de la borsa de places turístiques informa que aquestes places 
es destinaran obligatòriament amb fons finalistes i el consorci d’aquesta bossa de places serà 
un organisme depenent del Consell de Mallorca.  

Fa notar que el Consell de Mallorca no havia intervingut mai tantes vegades dins l’àmbit 
turístic com ara. A més a més, s’incorpora una excepció amb la possibilitat d’incrementar 
entre el 20% i el 40% l’edificabilitat si es tracta de projectes emblemàtics, sempre amb 
l’informe del Consell de Mallorca, vinculant a la disposició addicional 4ª. 

Evidentment, el Consell de Mallorca s’haurà d’adaptar a aquesta llei quan s’aprovi amb les 
esmenes que es considerin oportunes. 

Opina que, quan es fa una moció, s’ha de fer de forma rigorosa i amb un coneixement 
adequat d’allò que es diu. Refusa el terme “passivitat” que consta a l’inici de la moció, 
perquè no en tenen gens ni mica. La passivitat és el que es va viure, pel que fa a l’àmbit 
turístic, durant els darrers quatre anys en què no es va fer absolutament res. En aquest cas sí 
que es pot parlar de passivitat. En canvi, l’actitud del PP demostra energia, ganes de fer coses 
i de millorar.  

Es mostra convençut que, en aquest sentit, no és possible demanar mai la dimissió de la 
presidenta del Consell de Mallorca, sinó precisament tot el contrari. 
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Reitera el retret de no fer les coses amb rigor ni coneixement, ni voler entendre les retallades. 
Fa notar que el fet de presentar una moció per parlar de turisme i acabar parlant de sanitat o 
de la llengua és un comportament que no hi té res a veure. 

Fa avinent que ell centra els temes, a l’hora de donar una resposta a l’oposició. Diu que s’ha 
adonat que ho havia preparat. La manera de fer política diferencia evidentment Grups polítics 
com el PSM o com el PP. Quan es veuen els temes i es discuteixen, si la gent del carrer 
volgués posar-hi atenció, miràs i escoltàs, de cada vegada els consellers i conselleres serien 
més forts. 

Diu que quan ha preparat aquesta intervenció s’ha adonat d’una cosa divertida: quan moltes 
persones pensen d’aquesta manera vol dir que va bé. Havia escrit que els representants del 
PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca cercaven ossos en el lleu i resulta que ho ha dit el 
vicepresident, el Sr. Rotger, en la seva primera intervenció.  

En conseqüència, si des de Selva fins a Santanyí opinen que l’esmentat partit té aquesta 
actitud, ben segur que la població de Mallorca deu pensar, majoritàriament, com el PP. 

Per aquesta raó, els anima a retirar la moció. No li sembla correcte que demanin la dimissió 
de la presidenta, perquè precisament per raó de com governa es mereix el reconeixement de 
tota la Corporació del Ple d’aquesta institució.  

Reitera la petició de retirada de la moció i de reconeixement general cap a la Presidència 
d’aquest Consell de Mallorca i els demana que, en tot cas, presentin la seva dimissió per les 
afirmacions esmentades: passivitat, desconeixement, ganes d’embullar la troca i per no voler 
que tenguem una illa de Mallorca i un Consell de Mallorca més obert i més dinàmic. 

La Sra. CAMPOMAR 

Diu que esperava que la presidenta de la institució li donàs una resposta, però ja veu que no 
ho farà. 

Assegura al Sr. Vidal que sí que ha llegit completament les dues lleis, tot i que ell digui el 
contrari.  

Diu que aquestes lleis contenen uns objectius que només són fum, que enganen la gent, 
perquè els articles posteriors són contraris a allò que els objectius indiquen que es pretén. 

Reitera que es pot considerar la Llei del turisme hoteler, no parla de res més que dels drets 
urbanístics dels hotelers. Potser el Sr. Vidal no ha llegit a fons els articles. 

Reitera la seva preocupació per la qüestió d’inconstitucionalitat que ja ha esmentat, raó per la 
qual no havia citat article per article, però ho fa tot seguit. 

Diu que a l’article 44 hi ha una nova exempció de la declaració d’interès general. 

A la Disposició Addicional hi ha una altra exempció del complement de paràmetres de 
planejament territorial i del PTI. 

Hi ha una nova esmena recent del PP que torna a fer una dispensa a la declaració d’interès 
general. 

Hi ha una nova disposició general que demana la dispensa per fer hotels i camps de golf  en 
sòl rústic, que també va en contra del Pla territorial de Mallorca. 

Fa avinent al Sr. Vidal que no li ha de negar que això és una interferència en les 
competències urbanístiques del Consell de Mallorca.  

Reitera el convenciment que la presidenta no actua amb responsabilitat de cara a aquesta 
entitat. 
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Pel que fa al model de turisme actual, d’ampliar l’oferta, diu que és obvi que està esgotat i 
que s’han de cercar noves solucions. També coneixen quin tipus de turisme demana la Unió 
Europea, un turisme sostenible.  

Assegura que aquesta llei és insostenible, i la “llei de l’hoteler balear” que s’aprovarà la 
propera setmana segurament també ho serà i pot ser que sigui fins i tot inconstitucional, com 
la que ja han aprovat, atès que també autoritza un 40% més de volum que poden edificar a 
uns suposats projectes que estiguin redactats per uns “artistes” de renom internacional, però 
ningú no sap del cert en què consisteix; el cert és que es crea un greuge comparatiu del tot 
inconstitucional. Al seu parer, és això el que els hauria de preocupar. 

Diu que no demana coherència als representants del PP al Ple, perquè han demostrat amb 
escreix que no en tenen. Recorda que quan eren a l’oposició, demanaven protecció amb 
cartellets i ara que governen donen cada vegada més privilegis urbanístic a unes poques 
persones que destrueixen el nostre futur.  

Assenyala que, per aquestes raons, només els queda demanar la dimissió de la presidenta del 
Consell de Mallorca per la seva irresponsabilitat per no defensar de forma contundent les 
competències d’aquesta institució, per no respectar el Pla territorial de Mallorca i per 
consentir la greu inseguretat jurídica que han generat a la majoria de la ciutadania i el 
desgavell urbanístic que han provocat. 

Fa notar les conseqüències negatives que tenen sobre la ciutadania les propostes del Sr. 
Bauzá i del Sr. Delgado, president i conseller de Turisme del Govern balear respectivament. 
És obvi que no volen tenir seguretat jurídica, democràtica i igualitària, es veu que hi campen 
molt bé dins la inseguretat jurídica, atès que en aquesta situació de campi qui pugui, en 
aquest labertint, en aquest nyap, n’hi ha un parell que tenen un GPS per saber trobar la 
sortida i aconseguir els privilegis. Fa notar als representants del PP que aquest parell són els 
seus amics.  

El Sr. VIDAL intervé per tancar el debat. 

Diu que s’alegra de veure que no s’entenen, perquè si tots pensassin igual “el món seria una 
orquestra”.  

Fa notar a l’oposició que si el poble els hagués votat, haurien obtingut més diputats i més 
consellers que el PP al Consell de Mallorca. 

Diu a la Sra. Campomar que el PP no enganya mai ningú, el que vol sempre és llibertat i així 
ho demostra; no es vol imposar, en canvi altres sí que demostren que es volen imposar.  

Consideren que la seva responsabilitat actual és fer economia i futur; certament, vivim un 
mal moment i no es pot estar ancorats en polítiques i idees de fa trenta anys. Adverteix que si 
hi estam, amb el nivell d’atur actual, possiblement haurem d’emigrar a Cuba com ja ho varen 
haver de fer els seus padrins, perquè a Mallorca no hi cabran ni hi podrà viure tothom.  

Li fa avinent que les idees sobre economia, per prosperar de cara al futur és el que intenta fer 
el PP, de bona manera. També li fa notar que si la llei és inconstitucional i així ho determinen 
els tribunals de justícia, acataran la sentència sense cap problema.  

Tot i això, li recorda que el més important és voler fer coses per millorar, no quedar asseguts 
esperant la nòmina cada mes i acceptar amb resignació un retorn a Cuba; afirma que aquesta 
no és la nostra manera de ser.  

Quant a la presidenta del Consell de Mallorca, recorda que és la que més vots de gent de 
Mallorca ha aconseguit en la història d’aquesta institució; ho vulguin reconèixer o no, 
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aquesta és la realitat. Opina que si es repetís la votació, tendria encara més vots que abans, 
simplement per haver demostrat coherència i una determinada manera de ser i d’actuar. 

Si s’ha de sortir de la crisi, el model turístic que vol el PP és el que ha dissenyat, i en aquest 
sentit caminen. Retreu a la Sra. Campomar que ells no en tenguin cap, no han aportat cap de 
model turístic alternatiu. En conseqüència, per deferència, haurien de callar i en tot cas, quan 
el PP s’hagi pegat la bufetada, si és el cas, dir-ho. 

Fa notar a la Sra. Campomar que a hores d’ara, l’única font d’ingressos que té aquesta illa és 
el turisme. Li diu també que si ella hagués de manejar una guarda d’ovelles i arreplegar 
quatre patates com fa ell com a hobby comprovaria que del sector primari no se’n treu res de 
res, no s’asseuria tan feliç aqui i obriria els ulls per veure que s’ha de cercar economia i 
doblers per poder viure; d’altra forma no podria ni anar a prendre cafè.  

Li diu que si no ho creu només ha de parlar amb persones que es dediquin al sector primari i 
al sector secundari de l’illa de Mallorca; d’aquesta forma comprovaria que en parlar 
d’aquestes qüestions s’haurien d’alegrar que es faci alguna cosa, tot i que més endavant 
s’hagin de fer rectificacions.  

Diu a la Sra. Campomar que el PP no aplica polítiques insostenibles, sinó que és el seu Grup 
polític qui aplica polítiques d’intolerància. Diu que al PP li agrada escoltar-los i reflexionar 
sobre el que argumenten, tot i que finalment no coincideixin perquè són dues maneres de ser 
i de fer les coses totalment diferents. 

Reitera que el PP vol la llibertat, vol respectar les majories de la gent de Mallorca, vol 
complir els objectius que s’ha fixat i vol salvar Mallorca d’aquesta crisi, com més aviat 
millor. Per aquestes raons, el PP fa costat a la presidenta del Consell de Mallorca.  

Pel que fa a la dimissió que demana la proposta, diu a la presidenta de la institució que ni ho 
pensi, perquè no en trobarien d’altra com ella. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per quatre vots a favor (PSM-IniciativaVerds-
Entesa per Mallorca), denou vots en contra (PP) i deu abstencions (PSOE). 

 
PUNT 34. MOCIÓ CONJUNTA DEL GRUP POLÍTIC PSM-INICIATIVAVERDS-
ENTESA AL CONSELL DE MALLORCA I DEL GRUP SOCIALISTA AL 
CONSELL DE MALLORCA PER LA CONTINUÏTAT DEL CONSELL DE LA 
JOVENTUT DE LES ILLES BALEARS I LA PARTICIPACIÓ LLIURE I EFICAÇ 
DE LA JOVENTUT. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
El 28 de març de 1985, el Parlament de les Illes Balears aprovà la Llei 2/1985, del Consell de Joventut de les 
Illes Balears, que, en la seva exposició de motius, diu textualment: “A tota situació democràtica nascuda d'un 

Estat de Dret, els diferents estaments que conformen la societat han de gaudir dels camins legals que en 

permetin la participació en el desenvolupament de la mateixa societat”. 

 
La joventut conforma un estament social dels que es mencionen a dita llei, i a més configura el futur de les Illes 
Balears i de l’Estat Espanyol. És per això que mereix tota una atenció normativa que compleixi amb la 
necessitat d'estimular-ne la participació en la vida pública, social i cultural de les Illes Balears i, al mateix 
temps, en faciliti el desenvolupament i la incorporació a la vida del poble balear. 
 
L'article 48 de la Constitució Espanyola estableix que els poders públics promouran les condicions per a la 
participació lliure i eficaç de la joventut. L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears atribueix a la Comunitat 
Autònoma competència exclusiva en matèria de Joventut. 
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Per tot això es fa evident la conveniència de disposar d'un organisme que serveixi a la joventut de via o camí 
perquè sigui escoltada per les institucions de la Comunitat Autònoma i perquè vehiculi i transmeti els seus 
problemes específics. Igualment, aquest organisme haurà de possibilitar la participació en el seu si d'entitats, 
associacions i moviments formatius, tan de caràcter social com cultural. Tot això, tan en el seu esperit com en 
els seus fins o objectius, exigeix que aquest organisme gaudeixi d'una plena formalitat jurídica i de caràcter 
autonòmic que, interessant-se per la problemàtica de la joventut, contribueixi a la consecució d'una societat que 
afavoreixi el desenvolupament integral de la persona”. 
 
Els motius que inspiraren la creació del Consell de la Joventut de les Illes Balears són, a dia d'avui, plenament 
vigents i l'assoliment dels seus objectius continuen essent absolutament necessaris per a la consecució d'una 
democràcia avançada. Això no obstant, el passat 30 d'abril, coincidint amb el 27è aniversari de la publicació al 
BOIB de la llei 2/1985, el Govern de les Illes Balears anuncià la supressió del Consell de la Joventut de les Illes 
Balears. 
 
Per tot aixó el Grup de consellers Socialista i el Grup de consellers del PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell 

de Mallorca presenten a la consideració del ple la següent proposta d’acords: 

 
Primer.-  El Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears a mantenir el Consell de Joventut de les 
Illes Balears, com a entitat amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat per dur a terme les seves 
finalitats la primordial defensar els drets del joves front les administracions públiques i servir de camí de lliure 
adhesió amb l'objecte de propiciar la participació de la joventut en el desenvolupament social, polític, econòmic 
i cultural de les Illes Balears. 
 
Segon.-  El Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears a dotar el Consell de la Joventut de les Illes 
Balears dels recursos necessaris per tal que pugui desenvolupar les funcions que li són atribuïdes per llei. 
 
El Sr. DALMAU (PSOE) inicia la seva intervenció.  

Recorda que el dia 30 d’abril de 2012 va ser una data negra dins el calendari dels serveis 
públics a les Illes Balears. Dia 30 d’abril de 2012 el president Bauzá anunciava el tancament 
de dos hospitals, l’acomiadament de milers de treballadors d’aquests hospitals i la suspensió 
del Consell Econòmic i Social.  

També anuncià l’aprovació del tancament del Consell de la Joventut de les Illes Balears, una 
notícia que, davant la gravetat del que suposa el tancament de dos hospitals públics, va passar 
molt desapercebuda. 

El Consell de la Joventut de les Illes Balears està aprovat per llei de dia 28 de març de 1985. 
Fent una cerca històrica en el BOIB (BOCAIB aleshores), la llei que s’aprovà dia 28/03/1985 
acaba dient: “Per tant, man que tots els ciutadans guardin aquesta llei i que els tribunals i les 
autoritats, als quals pertoqui, la facin guardar. Signat: el president de les Illes Balears, 
Gabriel Cañellas, i el conseller d’Educació i Cultura, Francisco Gilet.” 

Amb una majoria important del Partit Popular al Parlament, l’any 1985 es va aprovar la Llei 
del Consell de la Joventut de les Illes Balears, un organisme que tenia i té com a finalitats la 
promoció de l’associacionisme juvenil, promoure les relacions amb les entitats juvenils, 
canalitzar les demandes, les propostes i les protestes dels joves cap a les administracions 
públiques però, sobretot, salvaguardar l’època més sensible de l’ésser humà i que també és la 
més crítica: la joventut. 

El Consell de la Joventut de les Illes Balears ha funcionat sempre amb un pressupost 
limitadíssim, molt baix en els darrers anys i, per tant, l’opció del Govern de les Illes Balears 
de prendre aquesta mesura envers el Consell de Joventut podria haver estat com la que va 
prendre amb el CES: suspendre’l, no dotar-lo de cap tipus de pressupost però mantenir aquest 
òrgan encara que sense dotació. 
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Aquesta és una de decisió que en temps de crisi econòmica moltíssimes altres comunitats 
autònomes han pres i així no haurien de tancar el Consell de la Joventut de les Illes Balears 
que és la veu dels joves de les Illes Balears, però no ha estat així. 

I si no ha estat així, la pregunta és per què no es va prendre la decisió de suspendre 
l’organisme del Consell de Joventut de les Illes Balears tal i com es va fer amb el Consell 
Econòmic i Social, doncs per una qüestió política i ideològica. 

Explica que la decisió respon a una qüestió política i ideològica perquè sembla ser que al 
Partit Popular no li interessa que els joves estiguin representats i associats i que, a més a més, 
siguin els joves els que promoguin l’esperit crític de la ciutadania. El Consell de la Joventut 
tan sols feia això i hi estaven representades totes les entitats juvenils del conjunt de les Illes 
Balears i la majoria d’entitats vinculades que també tenien qüestions importants en temes de 
joventut. Des del Consell de la Joventut s’havien pres decisions importantíssimes de caire 
més que notable per al conjunt de la ciutadania de les Illes Balears  

Recorda que al Consell de la Joventut de les Illes Balears estan representades associacions 
juvenils dels partits polítics i aprofita per fer dirigir-se a totes aquelles persones que ara 
desenvolupen una activitat política en representació d’un partit però que han après i han sortit 
de les entitats juvenils polítiques tant del PP com del PSM com del PSOE i fer-los una crida a 
responsabilitat perquè considera que el Consell de Joventut de les Illes Balears ha estat, en 
molts de casos, un exemple a l’hora d’arribar a acords amb entitats juvenils polítiques de 
diferents ideologies. 

Aquestes entitats juvenils polítiques han estat un exemple per als partits polítiques perquè 
han representat les sensibilitats dels joves, han arribat a acords i han fet que el Consell de la 
Joventut de les Illes Balears hagi demostrat la seva responsabilitat. 

Per acabar, indica que s’ha de promoure aquesta responsabilitat i fer aquesta crida necessària 
perquè el Consell de la Joventut no es tanqui i continuï essent l’altaveu dels joves.  

Hi ha moltes maneres de procedir però mai no tancar-lo i, per això, aquesta moció que 
presenten conjuntament amb el PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca és per instar al 
Govern de les Illes Balears a no tancar el Consell de la Joventut de les Illes Balears. 

El Sr. ENSENYAT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) assenyala que tots s’omplen 
la boca, moltes vegades, parlant de democràcia però la democràcia no és només anar a votar 
cada 4 anys i posar una papereta dins una urna. 

La democràcia és participació activa dins la societat i, en aquest sentit, tota la feina que fan 
les entitats –molt especialment les que actuen dins l’àmbit juvenil– és excepcional. Molts 
dels polítics de tots els partits, abans de fer la passa de dedicar-se a la política, varen 
començar el seu compromís dins diferents associacions de temps lliure, esplai, escoltes, 
joventuts de Creu Roja i, fins i tot, llavors dins les joventuts dels seus mateixos partits 
polítics. 

En aquest sentit, considera que l’existència del Consell de la Joventut de les Illes Balears 
hauria de ser inqüestionable, és a dir, que ha d’existir un ens o una institució que representi 
tot aquest teixit associatiu de les Illes Balears. 

Entenen quina és la situació però no comparteixen el fet de llevar pressupost del Consell de 
la Joventut perquè creu que es dediquen més recursos a patrocinar el torneig de vela “Reina 
Sofia”, per exemple, que no al Consell de la Joventut i així i tot, a partir del famós decret que 
esmentava el Sr. Dalmau, es decideix eliminar-lo totalment fent cas omís a aquelles veus de 
gent militant del Partit Popular com aquella persona que havia estat president del Consell de 
la Joventut que deia que, si era una qüestió econòmica, es podria deixar sense pressupost del 
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Govern de les Illes Balears però podria mantenir el pressupost que li ve del govern 
d’Espanya a través de l’INJUVE o través del Consell de la Joventut d’Espanya la qual cosa 
permetria, almenys, tenir-hi 3 persones fent feina durant 8 mesos. 

Cal recordar que el Consell de la Joventut ha fet molta feina amb el Consell de Mallorca. 
Durant tots aquests anys han organitzat conjuntament unes jornades de formació de tècnics 
de joventut i també de regidors de joventut. 

També recorda que, curiosament, el Consell de Mallorca li deu al Consell de la Joventut 
10.000 euros perquè no pot justificar que estigui absent de deutes amb Hisenda i amb la 
Seguretat Social precisament per mor del deute que el Govern de les Illes Balears té amb el 
Consell de la Joventut. 

Fa notar que aquesta història ja era la crònica d’una mort anunciada atès que és una entitat 
amb la qual s’han negat a parlar els polítics que en són responsables. De fet, ni tan sols no els 
han volgut rebre i amb això realment es transmet un missatge bastant trist a les nostres 
entitats juvenils. 

Durant aquest any han vist com els seus treballadors no cobraven, han vist que els 
desnonaven per la manca de pagament del lloguer dels locals, han vist com els tallaven les 
línies telefòniques i han vist com els obligaven a treballar, després d’haver emmagatzemat tot 
el material i els equips informàtics, sense ni tan sols taules ni cadires. 

Repeteix que, si és una qüestió econòmica, el Govern de les Illes Balears pot deixar sense 
assignació pressupostària el Consell de la Joventut però ha de mantenir la institució perquè és 
necessària i perquè és representativa de tot el nostre teixit associatiu juvenil. 

La Sra. ROCA (PP) manifesta, en primer lloc, la incoherència que creu que mostren amb 
aquesta moció perquè sorprèn que ara parlin de joventut quan durant la legislatura passada no 
la tenien massa present. 

Els que varen deixar el Consell de la Joventut sense dotació econòmica varen ser els actuals 
partits de l’oposició; els que el varen deixar morir i l’ofegaven fins a una situació extrema, 
varen ser les actuals partits de l’oposició i haurien de saber que el Consell de la Joventut 
arrossega un gran deute. 

Els 10.000€ de deute del Consell de Mallorca que comentava el Sr. Ensenyat són de l’any 
2009 però tant el Consell de Mallorca com els ajuntaments i com el Govern de les Illes 
Balears tenen pendents deutes dels exercicis 2009, 2010 i dels primers mesos de 2011 i, per 
això, diu que no devien tenir molt present el Consell de la Joventut i, si deixaren de pagar-li, 
no els devia ser una prioritat. 

Consegüentment ara considera anecdòtic que venguin a demanar explicacions sobre el 
Consell de la Joventut al qual varen desatendre. 

Ara bé, si només haguessin deixat de pagar al Consell de la Joventut, tal vegada ara 
l’haguessin pogut salvar i seria possible parlar de la seva continuïtat però la realitat és que no 
pagaven res i només gastaven i gastaven, encomanaven feines i no les pagaven. 

Sap que els molesta que els ho digui però els obliguen a haver-ho de recordar perquè és el 
problema inicial de la situació econòmica que han deixat i haurien de reconèixer, encara que 
se n’amaguin i diguin que feren una gran gestió; per desgràcia, no és així i no ha quedat més 
remei que haver de prendre una sèrie de mesures per aconseguir sanejar els comptes de les 
institucions i per reduir els deutes desmesurats que durant aquests anys tan tranquil·lament 
han anat acumulant. 
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La gran irresponsabilitat de l’anterior equip de govern de gastar i gastar, en lloc d’anar a 
pagar allò que devien, ha obligat l’actual equip de govern a prendre mesures per reduir la 
despesa a les administracions; això ha implicat no poder mantenir tot el que hi havia abans i 
haver de prioritzar. 

Han de tenir clar que, si haguessin fet les coses ben fetes i haguessin estat responsables, ara 
no s’haurien de veure en la situació d’haver de mirar de quines coses poden prescindir perquè 
està clar que no poden treure d’on no n’hi ha. Tal vegada no ho entenen perquè 
pressupostaven o no pressupostaven, no pagaven i no han deixat doblers per poder pagar. 

Per altra banda, s’ha de conèixer quina és la realitat del Consell de la Joventut i és que els 
joves associats no representen ni el 3% dels joves de totes les illes. Això, per tant, posa de 
manifest que els joves no necessiten rebre subvencions per parlar, per tenir veu, per tenir 
pensament, criteri propi o per opinar. Són ben capaços de construir els seus ideals i de 
defensar allò que els afecta. 

Als joves els importa la cultura, els importa tenir una bona formació per accedir dignament al 
mercat laboral ja que els importa la feina. La joventut no es pot contemplar com un bloc aïllat 
perquè és una àrea transversal. 

Tots i cadascun dels departaments tenen una part de joventut perquè la joventut és cultura, és 
feina, és formació, és esport, és educació i el Partit Popular fa feina en tots i cadascun 
d’aquests aspectes. 

A mode d’exemple, explica que aquesta mateixa setmana el Consell de Mallorca ha fet costat 
a l’esport base ja que l’anterior equip de govern va deixar de pagar el que devia per aquest 
concepte. Destaca que ara l’actual equip de govern fa efectiu el pagament de mig milió 
d’euros que hi havia pendents. Fa avinent que donar suport a l’esport base i donar suport als 
joves que hi participen és fer feina per la joventut. 

Per tots els motius exposats, perquè ara no és el moment i perquè les polítiques de joventut 
són transversals a totes les àrees i en cap cas el jovent no queda desatès, el Partit Popular no 
donarà suport a aquesta moció. 

El Sr. DALMAU fa notar que és una llàstima haver d’escoltar segons quins tipus de 
declaracions en aquesta seu del Consell de Mallorca referides a donar lliçons sobre polítiques 
de joventut, sobre el que s’ha fet i el que s’ha deixat de fer, etc. 

Tot seguit retreu a la Sra. Roca que no li hagi respost la pregunta formulada, és a dir, per què 
amb el Decret de mesures urgents varen suspendre el Consell Econòmic i Social i varen 
decidir tancar el Consell de la Joventut, atès que la situació era la mateixa. Assegura que això 
respon a una qüestió ideològica. 

No accepta –diu– que la Sra. Roca li doni lliçons de participació dins el Consell de la 
Joventut perquè, entre d’altres coses, ell no l’ha vista participar en el Consell de la Joventut o 
tal vegada no hi hagin coincidit. En tot cas, és una qüestió que li crida l’atenció. 

El Partit Popular, a través de les seves entitats juvenils “Noves Generacions”, ha participat 
del Consell de la Joventut sempre per reclamar la dotació pressupostària necessària i, fins i 
tot quan el Partit Popular governava durant la legislatura del president Matas, el Partit 
Popular i les seves Noves Generacions reclamaven aquesta dotació pressupostària necessària 
i el PSOE hi era i els feia costat. 

Després, quan hi ha hagut un govern d’esquerres –que també hi ha reclamat el pressupost 
necessari–, el Partit Popular i les Noves Generacions eren allà reclamant-lo. Ara, ha estat 
tancar el Consell de la Joventut i les Noves Generacions han desaparegut des de fa 1 any. Des 
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del moment que governa el Partit Popular a les institucions, les Noves Generacions no han 
tornat a posar un peu al Consell de la Joventut. 

Per això, la Sra. Roca no pot donar lliçons de participació perquè, a més a més, al Consell de 
la Joventut s’hi ha d’estar a les bones i a les males. Tampoc no accepta l’argument que, com 
que només són un 3% dels joves els que hi estan associats, doncs els deixaran anar. 

El Partit Popular no promou ni l’esperit col·lectiu ni social i fomenta l’individualisme que, 
per contra, com a responsables polítics preocupats pel conjunt de la ciutadania, per les 
necessitats dels ciutadans i, sobretot, pels joves haurien de fomentar aquest associacionisme i 
haurien de fomentar que els joves puguin fer feina de forma col·lectiva i no de manera 
individual que és allà on les noves tecnologies de la informació i la comunicació els estan 
conduint. 

En aquest sentit, els responsables polítics haurien d’estar en contra d’aquest model perquè no 
és el model que els interessa com a defensors d’una societat que estigui situada i sigui 
sobretot crítica. Cadascú podrà defensar els seus interessos i la seva ideologia però, per 
damunt de tot, cal que la joventut sigui crítica. 

Retreu també a la Sra. Roca que li parli i li doni lliçons de formació i d’educació, perquè des 
del passat mes de novembre que el Partit Popular governa a Espanya ha pujat les taxes 
universitàries i redueix les beques i així dóna manco oportunitats als joves per tal de poder 
accedir a una educació universitària i fent diferències, de cada vegada més grans, entre els 
joves que se la puguin pagar i els que no. 

Per acabar, demana a la Sra. Roca que no doni aquí segons quines lliçons. 

El Sr. ENSENYAT considera que no és convenient entrar a parlar sobre si gastaven o no 
gastaven però, en aquest cas, també haurien de recordar que, de 4 presidents que ha tengut 
aquesta comunitat autònoma, 2 han hagut de passar pels jutjats perquè havien ficat la mà dins 
la caixa. 

Així doncs, a l’hora de parlar de despesa no s’ha de tenir en compte només allò que gastaren 
i no pagaren sinó també que el món no va començar fa 4 anys i, per tant, cal que mirin també 
un poc més enrere per veure què va passar aleshores i amb una visió de conjunt. 

Per altra banda, diu que està totalment d’acord amb la Sra. Roca en quant al fet que les 
polítiques de joventut han de ser transversals i, de fet, espera que qualque dia la Sra. Roca 
pugui explicar en aquesta cambra les polítiques transversals de joventut que han fet i que 
afectin totes les àrees a nivell d’urbanístic, de promoció de l’habitatge, de promoció de la 
feina, etc. 

De moment, això sí, li pot dir que el que ha fet el Consell de la Joventut durant els seus 30 
anys d’existència i precisament envers aquesta transversalitat, que era uns dels objectius que 
tenia el Consell de la Joventut. Fa notar que no és un organisme dependent del Govern de les 
Illes Balears sinó un organisme autònom i que l’han eliminat via decret sense ni tal sols 
asseure’s ni voler rebre els seus representats que, ja siguin el 3%, el 5% o l’1%, són ciutadans 
d’aquestes illes i, per tant, tenen els mateixos drets a què els seus polítics els rebin i, com a 
mínim, els escoltin, cosa que no han volgut fer. 

Assegura que no es tracta d’un pla d’ajustament i llevar allò que no interessa perquè, com 
deia el Sr. Dalmau, hi cabia la possibilitat de deixar el Consell de la Joventut sense 
assignació pressupostària i així no li costaria ni un cèntim al govern d’aquestes illes, de tal 
forma que quedàs, exclusivament, amb els doblers que li arribaven des de Madrid. Observa 
que, per una vegada que Madrid ens dóna qualque cosa, bona falta fa acceptar-ho com a 
mínim i suposaria que hi hagués 2 persones contractes durant 8 mesos. 
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Recalca que la moció té 2 punts i un d’ells és per tal de mantenir el Consell de la Joventut 
sense assignació pressupostària i, quan les condicions econòmiques millorin, llavors ja se li 
tornarà a donar una assignació pressupostària però, en qualsevol cas, així poden mantenir 
aquest estament de representació del teixit associatiu d’aquestes illes. 

Aclareix que el Consell de la Joventut deu 50.000€, a dia d’avui, i n’hi deuen 112.000. 
S’equivoquen quan diuen que el Consell de la Joventut deu més d’1M€ i fa avinent que no 
han de confondre les coses. Això no s’ha dit públicament, sinó que el Govern de les Illes 
Balears deu més d’1M€ a tot el teixit associatiu de les Illes Balears i no al Consell de la 
Joventut. 

L’assignació del Govern de les Illes Balears al Consell de la Joventut és de 121.000€, els 
quals es varen deixar de pagar a partir del canvi de govern sense cap explicació ni una. 

La Sra. ROCA puntualitza que les dades que ha ofert el Sr. Ensenyat, en relació al deute, no 
són les mateixes dades que li consten a ella però, no obstant això, el deute del Consell de 
Mallorca és de l’any 2009 i, per tant, no tot el deute és d’ara. 

En quant al tema ideològic, diu que li preocupa una mica perquè sembla que l’oposició vol 
salvar el Consell de la Joventut per una qüestió ideològica i no sap ben bé què volen dir ja 
que ella creu que les associacions no s’han de mantenir en virtut de la seva afinitat política o 
per qüestions ideològiques. 

Tot i això, assegura que el Partit Popular lluitarà per tots els joves de qualsevol pensament 
ideològic perquè no és funció dels polítics determinar si són afins o no ho són i d’acord amb 
l’afinitat donar-los o no donar-los subvencions. 

Pel que fa a la continuïtat de la representació de la joventut assenyala que, tal i com ha dit 
abans, per al Partit Popular és molt important la joventut per a la construcció democràtica de 
la societat i la tendran molt present en les institucions. 

El concepte que té el Partit Popular del que significa dur a terme polítiques de joventut no 
passa per fer un camí de subvencions, com és l’especialitat de l’oposició. Un bon exemple 
d’això es troba en aquesta mateixa institució (que tampoc no fa l’oposició massa indicada per 
donar lliçons) quan varen deixar sense dotació econòmica la UNED. 

La UNED és un centre d’ensenyament públic per a universitaris però no hi varen deixar 
doblers per a aquest curs i, per tant, els seus 12.000 alumnes es veu que no interessaven a 
l’anterior equip de govern. 

Per altra banda, fa notar que Joventut és una competència de la comunitat autònoma, tal i 
com es recull en la moció, però es veu que no ho tenen molt clar i es varen embarcar, durant 
la legislatura passada, tot creant una Direcció Insular de Joventut que ara té un deute 
d’1,5M€. Això és no ser seriosos però, en canvi, al Partit Popular sí són seriosos i demostren 
amb fets que la joventut és primordial i és el futur. 

Un exemple d’aquest darrer extrem són els 26.000 nous contractes indefinits d’ençà que es 
va aprovar la reforma laboral dels quals el 52% s’han fet a joves. Això és feina i és joventut.  

Un altre exemple és la signatura, per part de l’IBAVI, d’un conveni de col·laboració amb 6 
entitats financeres per facilitar l’accés dels joves a la primera hipoteca i també n’és un 
exemple el decret llei de suport als emprenedors que ha aprovat el govern o el camí que està 
iniciant el govern per assolir una formació professional de qualitat. 

Tot això és formació, és joventut i són exemples del protagonisme de la joventut en totes les 
àrees i demostren que el Partit Popular, amb fets, fa costat a la joventut. Per fer polítiques de 
joventut basta tenir-ne consciència, ser responsables i fer-hi feina. 
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A més a més, el Consell de la Joventut acull el 3% dels joves però demana què passa amb el 
97% de joves que no estan associats, els quals també han de ser escoltats. 

En definitiva, el que no continua és el Consell de la Joventut del 3% dels joves de les illes 
però amb llocs de feina, esport base, formació professional de qualitat i amb tota la feina que 
fan tots els departaments en tots els àmbits s’atendrà el 97% de joves no associats i també el 
3% de joves associats perquè el Partit Popular fa feina per als joves i amb els joves. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca), cap abstenció i desset vots en contra (PP). 

 
PUNT 35. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA AL 
CONSELL DE MALLORCA SOBRE EL PROGRAMA D’AGENTS D’OCUPACIÓ I 
DESENVOLUPAMET LOCAL.   
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
En els darrers sis mesos s’han destruït uns 115.000 llocs de feina provinents del sector públic a tot l’estat 
espanyol. A les Illes Balears 3000 i la recent aprovació de mes mesures d’austeritat implicaran deixar 600 
interins mes a l’atur el mes de setembre. 
 
Des del mes d’Octubre de 2011 fins al mes de març de 2012 ha augmentat en 657000 el nombre de persones 
aturades arreu de l’estat espanyol (la quantitat global es situa prop de 5 milions, un 25% segons l’Enquesta de 
Població Activa, EPA) i a les Balears la taxa d’atur ha assolit el 28%.  
 
Aquesta taxa d’atur a les Illes ha avançat amb peus de gegant: en començar 2009 la taxa d’atur era del 9,06%, a 
principis de 2010 era del 11,27%, i veim com en tres anys i escacs s’ha més que triplicat la de 2009. 
 
En uns moments en que s’haurien de reforçar les polítiques actives per l’ocupació i per la formació la Ministra 
de treball anuncia un retall del 60% del pressupost en polítiques d’ocupació i una de les mesures d’austeritat 
l’estat espanyol ha retirat els fons destinats a recolzar la “estrategia española para el empleo 2012-2014” que 
juntament amb la paralització dels organismes públics destinats a la promoció de l’ocupació, com és el cas del 
SOIB, no genera més que incertesa entre el conjunt de ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears que no troben 
feina. 
 
En els quatre primers mesos de l’any 2012 es registraren un total de 82.994 contractes, dels quals el 86,77% 
varen ser temporals, i malgrat la baixada habitual en l’evolució de l’atur en temporada alta, des de l’abril de 
2011 a l’abril de 2012 hi ha 7200 persones mes a l’atur que no hi havia i que perden esperances de trobar feina. 
 
La destrucció d’ocupació s’està traslladant cada vegada més al sector serveis a on coincideixen un augment de 
la precarietat salarial amb una minva del periode contractual promig. En aquesta important franja de població 
ocupada aquest fet crea incertesa i davant la incertesa es redueix el consum.  
 
La reducció del consum perjudica petites empreses i negocis que veuen com minva la clientela. Afegir que no 
ajuden a millorar la situació el fet que els funcionaris vegin vulnerats els seus drets i, una vegada més, reduïts 
els sous indiscriminadament. També la presumible propera apujada de l’IVA reduirà el consum i per tant és 
previsible una returada encara major de l’economia. 
 
La Comissió Europea proposa a la Unió Europea, a “l’estratègia Europa 2020 per al creixement intel·ligent, 
sostenible i integrador” cinc objectius quantificables per 2020: l’ocupació, la investigació i la innovació, el 
canvi climàtic i l’energia, l’educació i la lluita contra la pobresa.  
 
Fent oïdes sordes a les recomanacions europees l’estat espanyol retira doblers per foment de l’ocupació, retalla 
ajudes a la innovació i investigació, fins a 2020 retira els ajuts a les energies renovables (però no al sector fòssil 
ni nuclear) i retallen en educació i sanitat. 
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Una de les conseqüències immediates de les retallades en els fons de l’estratègia espanyola per l’ocupació al 
territori balear, i a Mallorca en concret, és la supressió del programa d’Agents d’ocupació i desenvolupament 
locals, coneguts als ajuntaments de Mallorca com AODL’s. 
 
Amb el programa d’ AODL’s s’aconsegueix que la feina de 72 agents es vegi traduïda en oportunitats locals a 
cada un dels 53 municipis. La tasca dels AODL’s és detectar nínxols d’ocupació als municipis d’intervenció i 
oferir ajuda i orientació a nivell local per a petits emprenedors locals, potenciant aquelles fortaleses que ofereix 
el municipi i orientant-los cap al desenvolupament de projectes que puguin generar ocupació local. Així mateix, 
al ser mes a prop de la ciutadania poden distribuir i fer arribar als aturats de la zona aquelles ofertes de feina que 
es puguin generar als voltants del municipi, programar la formació necessària a la zona per augmentar les 
competències i el potencial dels desocupats (augmentant les possibilitats de trobar feina), i poden ajudar, també 
al municipi en la preparació i desenvolupament de programes que poden tenir com a fruit l’atracció de capital al 
municipi (tan públic com privat). Es un perfil polivalent.  
 
En el marc d’aquesta estratègia és el SOIB qui suporta el 75% del cost del tècnic i el 25% restant el desemborsa 
l’ajuntament. Val a dir que des del punt de vista municipal, amb aquest programa s’ajuda considerablement als 
municipis (sobretot als petits que tenen un molt deficitari finançament) oferint-los la oportunitat de disposar de 
personal que pot fer aflorar petites empreses locals i acostant als residents les ofertes de feina que es generen al 
seu territori i voltants. 
 
Aquest programa que suposa una gran ajuda a municipis petits i un poc d’aire als municipis grans veurà el final 
en acabar el mes de juny per manca de voluntat política. 
 
És per tot això que el grup de conselleres i consellers del PSM-IniciativaVerds-Entesa proposa al ple del 
Consell els següents 

ACORDS: 
 
1-  El ple del Consell de Mallorca insta al Govern a mantenir el programa d’agents d’ocupació de 
desenvolupament local (AODL’s) a fi i efecte de fomentar, des dels ajuntaments, l’ocupació i el 
desenvolupament local sostenible, ajudant així a nivell local a pal·liar els greus i perillosos efectes de la llarga 
crisi que assetja tota Europa, 
 
2-  El Consell de Mallorca obrirà una línia de subvencions cap als ajuntaments per sufragar el cost del 
25% del sou dels AODL’s que a l’actualitat suporten els municipis, a fi i efecte de fer un esforç encaminat a la 
creació d’ocupació a nivell local d’acord a la funció del Consell. 
 
La Sra. PALOU (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) inicia la seva intervenció. 

Recorda el comentari que ha fet el Sr. Vidal en la seva intervenció al punt 33 sobre el sector 
primari, quan ha assegurat que quasi bé no tenim sector primari i només vivim del turisme. 

Assenyala que si no diversificam la nostra economia ens enfonsarem. En tot l’Estat espanyol, 
en els darrers sis mesos, s’han destruït 115.000 llocs de feina que provenen del sector públic i 
a les Illes Balears 3.000.  

Recentment s’han aprovat més mesures d’austeritat que implicaran que el mes de setembre 
uns 600 interins no puguin ocupar les places que actualment ocupen. No els acomiadaran, 
simplement no els contractaran. 

Des del mes d’octubre de 2011 fins al mes de març de 2012 ha augmentat en 657.000 el 
nombre de persones aturades arreu de l’Estat espanyol. La quantitat es situa prop dels 5 
milions d’aturats, un 25% segons l’enquesta de població activa. A les Illes Balears la taxa 
d’atur ha assolit el 28% i a la vegada hem viscut la pitjor temporada turística d’hivern. Les 
previsions amb vista a l’estiu no són més encoratjadores. Diu que recentment va assistir a un 
debat sobre l’ecotaxa i el sector hoteler va reconèixer públicament que, atès que es milloren 
les destinacions que competeixen amb Mallorca les previsions no milloren. Recorda que 
l’any 2009 la taxa d’atur era del 9,6% de la població, a l’inici de 2010 era de l’11,27% i 
actualment és del 28%. És a dir, que en poc més de tres anys s’ha triplicat.  
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Durant els quatre primers mesos de 2012 es varen registrar un total de 82.900 contractes, dels 
quals quasi bé el 87% varen ser temporals. És clar que aquesta realitat no permet respirar 
amb tranquil·litat. Habitualment sempre es produeix un descens de la taxa de l’atur entre els 
mesos d’abril i octubre però la realitat actual és que des del mes d’abril de 2011 fins l’abril 
de 2012 hi ha 7.200 persones més a les Illes Balears que no troben feina.  

La destrucció d’ocupació és preocupant i s’està traslladant cada vegada més al sector dels 
serveis perquè la població que té feina ocupa llocs més precaris que fa una sèrie d’anys i els 
que no en tenen difícilment es poden permetre determinats luxes.  

Aquesta incertesa constant i els missatges negatius per part de l’administració redueixen el 
consum, que es tradueix en serveis que es tanquen a més de perjudicar petites empreses i 
negocis que observen que la seva clientela va minvant dia a dia.  

A més a més, el fet que el personal funcionari vegi vulnerats els seus drets i reduïts un cop 
més els seus sous indiscriminadament no ajuda a millorar la situació; si augmenten les hores 
de treball però perceben els mateixos doblers, és una reducció de sou ben clara. 

Es pot augurar també que l’augment de l’IVA també reduirà el consum i, en conseqüència, la 
nostra economia encara patirà més returades.  

La credibilitat de l’Estat espanyol, segons un programa de telenotícies nacional, ja està 
fregant el “bono-basura” ja són paraules majors i, a més, la prima de risc ja supera els 500 
punts. Recorda que la presidenta, el passat mes d’agost, estava preocupada perquè la prima 
de risc era de 300 punts. Reitera que és molt greu, el que ens espera. 

Per acabar d’adobar-ho, les mesures d’austeritat del govern espanyol es dediquen a enfonsar 
la “Estrategia española para el empleo 2012-2014”. Tot i aquesta situació preocupant, es 
redueix la partida pressupostària que donava suport als agents d’ocupació i desenvolupament 
local (AODL), un col·lectiu d’unes 80 persones que a finals de juny passaran a engrandir 
l’estadística de l’atur que abans ha esmentat, les quals amb una feina amb xarxa amb els 
municipis de Mallorca aconsegueixen com a mínim returar l’impacte que la situació que ha 
explicat té a Mallorca. La seva actuació consisteix a cercar nínxols de feina i animen la gent 
del municipi a fer-hi l’esforç necessari. La feina d’aquestes persones aconsegueix que 
d’altres persones trobin ocupació. 

Tot seguit llegeix la proposta que presenta el seu Grup polític. 

La Sra. GARRIDO (PSOE) comença la seva intervenció. 

Aprofita que es parla d’ocupació laboral per referir-se a la xifra dels milers de contractes 
d’emprenedors que ha donat la Sra. Roca en la intervenció anterior. Li fa avinent que el seu 
propi Grup polític, al Congrés, s’ha esmenat ahir mateix, i aquest contracte que ha fet que 
vint i pico de mils de joves tenguin feina i puguin anar d’aquí a un any al carrer sense 
indemnització com a mínim una de les poques coses que ha fet el PP ha estat autoesmenar-se. 
Aquest ha estat el motiu que aquests contractes hagin tengut aquesta pujada, perquè la resta 
no n’han tengut ni una. 

Recorda a la Sra. Roca que en aquest país l’atur arriba als 5,5 milions de persones. I que 
l’ocupació i l’atur és la primera preocupació dels espanyols. En aquest sentit, retreu que el PP 
no faci cap política d’ocupació sinó de desocupació.  

Fa notar els efectes de l’actitud del PP: 75 agents d’ocupació i desenvolupament local es 
queden sense feina, 42 acomiadats per l’Ajuntament de Palma, més de cent persones que el 
Consell de Mallorca tenia contractades en el departament de Medi Ambient.  



 180

Reitera que davant aquestes polítiques de desocupació la ciutadania reclama polítiques 
actives d’ocupació i no només de foment, com serien les dels agents esmentats. 

Torna a retreure les conseqüències d’aquesta actuació, amb exemples concrets, com ara el fet 
que moltes persones eliminin del seu currículum la seva capacitació real de forma que si 
tenen una llicenciatura fan constar només que varen acabar els estudis del batxillerat (BUP o 
COU) per aconseguir un contracte de treball. 

Fa notar que aquests agents del foment de l’ocupació tenien assignada una tasca en aquest 
sentit, treballar directament sobre els possibles nínxols d’ocupació que es detectaven als 
municipis, objectiu que ja no es podrà complir per haver-los eliminat; ja varen desaparèixer a 
Palma i ara desapareixeran també a la resta de municipis de Mallorca. 

Per acabar, anuncia que per les raons expressades el seu Grup polític donarà suport a la 
moció. 

La Sra. LLINÀS (PP) intervé tot seguit. 

Diu a la Sra. Garrido que el PP no pot acceptar rebre lliçons del Partit Socialista, amb un país 
arruïnat i més de 5 milions de persones a l’atur. 

Tot i això, sí que coincideixen en la preocupació per la realitat de l’atur i per les seves 
conseqüències sobre les persones; en aquest sentit, ben segur que coincideixen totes les 
persones presents al Ple.  

Destaca que allò que diferencia al PP és que intervé per poder arreglar aquesta situació i ho 
fa des d’un punt de vista estructural, mentre que l’oposició opina que han de ser les 
administracions públiques les grans generadores de feina, convertint les administracions en 
oficines de col·locació i essent partidaris de l’obra pública, sense saber com es pagarà, creant 
noves places de funcionaris interins, creació de més i nous subsidis i prestacions d’atur sense 
tenir partides pressupostàries i fomentant la cultura de la subvenció.  

Fa avinent que totes aquestes actuacions tenen unes greus conseqüències per a les arques 
públiques, perquè finalment ho paga tota la ciutadania. 

El PP considera que el greu problema de l’atur requereix emprendre reformes més profundes, 
amb incentius al sector privat, que és qui ha de crear llocs de feina. 

La reforma laboral que el Govern de l’Estat ja ha posat en marxa va acompanyada de 
mesures destinades a les persones emprenedores, autònomes i a les petites i mitjanes 
empreses, que constitueix més del 90% del teixit empresarial de Mallorca, de les Illes Balears 
i d’Espanya.  

Comenta que el Consell de Mallorca s’ha endeutat fins al límit per pagar el deute que existia 
amb les empreses que havien fet una feina perquè poguessin pagar el seu personal; aquesta 
mesura ha suposat una important injecció econòmica per a la societat mallorquina. El mateix 
ha fet el Govern de l’Estat abonant les ajudes destinades als governs autonòmics, als consells 
insulars, a les diputacions i als ajuntaments per aconseguir la mateixa finalitat. 

Recorda que el PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca ha presentat al Parlament una 
proposició no de llei, que es va debatre en comissió, en aquest mateix sentit, el passat dia 7 
de juny, sobre el mateix cas i en els mateixos termes. Comenta que va ser rebutjada i potser 
per aquesta raó ara intenten fer el mateix al Consell de Mallorca. Assenyala que 
possiblement, en veure que tampoc no s’aprova, la presentin també als ajuntaments.  

Els fa avinent que ja saben quin serà el resultat i els retreu que ho facin d’acord al principi de 
“qui dies passa, anys empeny” i mentrestant van passant i complint l’expedient.  
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Per aquesta raó diu que haurien de ser més seriosos amb la seva actuació, conscients del 
moment que es viu i que s’ha de complir un objectiu de dèficit, que s’estan tramitant els 
Pressuposts Generals de l’Estat i que s’ha de complir obligatòriament l’equilibri 
pressupostari dels comptes públics, amb els ajustaments que són ineludibles perquè s’ha de 
garantir la sostenibilitat i el futur d’Espanya. Recorda que la Sra. Palou ja ho ha fet notar en 
la seva intervenció i és obvi que s’ha de tenir una actuació seriosa en aquest sentit. 

Explica que des de l’any 2004 el pressupost destinat a les polítiques actives d’ocupació anava 
creixent i durant els darrers anys ha anat minvant. Comenta que els dos darrers anys era de 
108.000€ per a tota la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i tot i això la llista de 
persones a l’atur anava creixent dia a dia; per aquesta raó s’ha considerat oportú fer una 
aturada per poder avaluar i analitzar què és el que falla. 

A més a més, gràcies a l’excel·lent i magnífica bona gestió de l’anterior equip de govern 
autonòmic el Fons Social està suspès: tot un cúmul de circumstàncies que seria “per llogar-hi 
cadiretes” si el tema no fos tan seriós i de tan greus conseqüències per aquesta comunitat 
autònoma i per a la seva població. 

Retreu que durant vuit anys hagin fet “l’estruç”, perquè han amagat el cap, pensant que la 
mala situació passaria i dient que hi havia “brotes verdes”. Fa avinent que ara toca fer el cap 
viu, ser responsables i per damunt de tot prendre mesures doloroses que no agraden a ningú, 
però la societat ho mereix i ho demana. 

Per acabar diu que, atès que les comunitats autònomes no tenen fons propis per desenvolupar 
aquests tipus de programes perquè ni és competència dels ajuntaments ni ho és tampoc del 
Consell de Mallorca, el seu Grup polític votarà en contra de la moció. 

La Sra. PALOU intervé a continuació. 

Fa notar a la Sra. Llinàs que mentrestant el PP fa aquesta aturada, es triplica la taxa d’atur.  

Ho reitera, perquè considera que és greu i tot seguit li fa avinent que avui matí la prima de 
risc s’havia obert amb un valor 536 però en aquest mateix moment en què elles estan parlant 
ja és de 550, per la qual cosa és clar que anirem pagant cada vegada més per doblers que 
demanam en concepte de préstec a l’exterior. 

Reitera la defensa que ha fet dels agents de desenvolupament local perquè fan precisament el 
que ha dit la Sra. Llinàs: incentivar el sector privat, animar la gent perquè pugui trobar feina 
d’acord a les capacitats i les característiques pròpies de cada municipi. Assegura que va ser 
un gran esforç que es va fer durant la legislatura passada per aturar el cop. Fa notar que quan 
una persona cerca feina, és la porta de l’ajuntament la primera que toca. 

Diu a la Sra. Llinàs que les mesures que proposa la moció són les que la Comissió Europea 
va proposar a la Unió Europea, a l’Estratègia Europa 2020 per al creixement intel·ligent 
sostenible i integrador –i espera que no fos irònic, en aquest cas- .  

Recorda que es varen presentar cinc objectius quantificables per a 2020: la investigació, la 
innovació, el canvi climàtic i l’energia, l’educació i la lluita contra la pobresa. Torna a dir 
que no és el seu partit polític qui ho afirma, sinó la Comissió Europea en un document que 
pot trobar amb el títol “Estratègia Europa 2020 per al creixement intel·ligent sostenible i 
integrador”. 

Diu que el Govern de l’Estat s’ha fet el sord davant aquestes recomanacions europees i ha 
retirat les assignacions destinades al foment de l’ocupació, ha retallat els ajuts a la innovació 
i a la investigació i fins l’any 2020 retira les ajudes a les energies renovables, però no al 
sector fòssil ni al sector nuclear, però sí que retallen en educació i en sanitat.  
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Les conseqüències directes són un augment de l’atur, una pèrdua de credibilitat a Europa, un 
rescat pels bancs que implica que cada vegada pagam més cars els doblers que ens deixen; tot 
plegat, és una situació dramàtica perquè algú s’equivoca quan aplica aquestes estratègies.  

Torna a dir que agents d’ocupació treballaven precisament per aturar aquest cop que ens 
arribarà, per la qual cosa l’aturada del PP provocarà que s’arribi a un 50% de l’atur i ja no hi 
haurà qui ho arregli.  

La Sra. GARRIDO intervé tot seguit. 

Diu que serà breu: només demana al PP que demostri que té la mateixa preocupació que va 
expressar durant la seva campanya electoral per les persones que estan en situació d’atur.  

La Sra. LLINÀS intervé a continuació.  

Diu a la Sra. Palou que la prima de risc és una cosa, que la taxa d’atur és una altra i que no 
tenen res a veure l’una amb l’altra.  

Atès que la Sra. Palou expressa la seva disconformitat amb aquesta explicació, li diu que ja 
es veurà a l’acta corresponent la transcripció del que ha dit: que la taxa d’atur està creixent el 
triple, avui matí. 

Reitera, per si la Sra. Palou no ha entès el que ha dit durant la seva primera intervenció, que 
la Comissió Europea ha suspès el Fons Social Europeu a la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears perquè no està clar com es varen emprar, durant l’anterior legislatura, els fons que es 
varen donar, atès que no s’han justificat de manera correcta.  

En conseqüència, mentre no s’aclareixi la situació, no hi haurà doblers i, evidentment, el 
Consell de Mallorca no destinarà uns doblers que no té per fer determinades actuacions.  

Per acabar, torna a dir a la Sra. Palou que no hi ha doblers ni a la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears, ni al Consell de Mallorca ni als ajuntaments perquè es convenci que no és 
possible atendre la petició que reflecteix la moció, raó per la qual el seu Grup polític votarà 
en contra. 

La Sra. ROCA intervé per indicar a la presidenta que, per al·lusions, voldria intervenir per 
respondre la intervenció de la Sra. Garrido.  

La PRESIDENTA indica que ara s’ha de fer la votació. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca), cap abstenció i desset vots en contra (PP). 

 
PUNT 36. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
SOBRE L’ABONAMENT DE LES DESPESES DELS CRÈDITS PER PART DEL 
GOVERN BALEAR. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Atès que al Ple del 13 d’octubre de 2011 es va acordar la subscripció d’un préstec, en el marc del Reial Decret 
Llei 8/2011, per un import de 17.752.197,17 euros per fer front a les factures pendents rebudes abans del 30 
d’abril de 2011. 
 
Atès que els interessos d’aquest préstec són elevats, tal com va reconèixer la consellera Sra Roig, i que superen 
els 2,3 milions d’euros. 
 
Atès que el préstec s’ha d’amortitzar en tres anys i per tant la quantitat anual a pagar serà molt elevada 
dificultant una correcte prestació de serveis. 
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Atès que al Ple de 30 de març de 2012 es va aprovar un Pla d’Ajust en el marc del RDL 4/2012 on es contempla 
la concertació de préstec a 10 anys i per un import de 28,4 milions d’euros, per fer front al pagament de factures 
pendents a dia 15 de març de 2012 i presentades abans de l’1 de gener de 2012. 
 
Atès que els interessos d’aquest préstec són també molt elevats. 
 
Atès que al Ple de 9 de febrer de 2012 es va acordar exigir al Govern de les Illes Balears el cobrament de tot el 
deute que el Govern té pendent amb el Consell. 
 
Atès que si el Consell cobràs el deute del Govern no necessitaria els préstecs concertats. 
 
Ateses totes aquestes consideracions, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA proposa pel 
seu debat i aprovació al proper Ple de la institució  la següent MOCIÓ: 
 

• El Consell de Mallorca accelerarà els tràmits pel cobrament del deute del Govern de les Illes Balears. 
 

• El Consell de Mallorca exigirà al Govern l’abonament de totes les despeses derivades de les 
operacions de préstec de 17,7 i de 28,4 milions d’euros mentrestant no es faci efectiu el dit pagament. 

 
• El Consell de Mallorca, una vegada que es cobri el deute, cancel·larà les operacions de préstec. 

 
El Sr. ALEMANY (PSOE) fa notar que estan parlant de temes econòmics, que és allò sobre 
el que s’haurien de posar d’acord per veure si sortim de la crisi però, en canvi, mantenen 
postures totalment diferents al respecte. 

Avui s’ha comentat al Ple que durant la passada legislatura tot era gastar i gastar i que no es 
varen destinar doblers a la UNED –qüestió que no és certa ja que tots els pressuposts varen 
tenir dotació per a la UNED– i resumeix l’estratègia econòmica del Partit Popular en el fet 
que l’única bona estratègia econòmica que han fet ha estat criticar la gestió econòmica que va 
fer l’anterior govern. El gran èxit ha estat una crítica total al fet de gastar i gastar. 

Malgrat això, llavors resulta que els estudiosos diuen que la crisi no venia pel tema de gastar 
i gastar sinó que venia per una falla important del sistema financer i ara s’està començant a 
donar la raó a aquest fet i s’està veient que s’ha de salvar el sistema financer perquè sense 
arreglar-lo no sortirem de la crisi. 

D’aquí ve l’expressió del Sr. Rajoy per obtenir un préstec de fins a 100.000M€ per salvar una 
part del sistema financer d’Espanya. El Grup Socialista voldria que aquest préstec –aquest 
rescat al sistema financer espanyol– servís almanco perquè tots els que necessiten doblers els 
obtenguin a partir d’ara a baix interès. 

Sobre el tema de les factures pendents, comenta que s’ha dit que al Consell de Mallorca 
s’havia deixat un deute de 200M€ però, quan va venir l’ajuda de l’Estat per pagar aquest 
deute, doncs es varen mirar tots els calaixos i totes les factures i en varen trobar per valor de 
17M€, és a dir, que els 200M€ quedaren en 17M€. 

Així doncs, es va contractar un préstec per pagar aquestes factures però creu que era més 
adient haver anat al Govern de les Illes Balears i demanar-li 17M€ dels més de 200 que deu 
al Consell de Mallorca per pagar les factures però, en canvi, va ser més fàcil demanar el 
préstec que costarà més d’1M€ d’interessos en 2012 més 5,5M€ d’amortització; és a dir, que 
durant l’any 2012 s’hauran de pagar 6,6M€ d’aquest préstec, doblers que no tendran per fer 
altres coses. 

Per altra banda, també es va haver de contractar un altre préstec per pagar factures per un 
import de 28M€ però, en aquest cas, les factures tenien totes data d’aquesta legislatura però, 



 184

així i tot, varen anunciar que per poder pagar el malbaratament havien hagut de demanar un 
préstec de 28M€.  

Assegura que no és així i vol que consti que aquests 28M€ corresponen totalment a factures 
d’aquesta legislatura. Assenyala que aquest préstec de 28M€ costarà, d’interessos, més de 
10M€. 

Per tant, si el Govern de les Illes Balears li deu doblers al Consell de Mallorca, doncs sembla 
que la gestió correcta seria demanar-li doblers al Govern de les Illes Balears per tal que faci 
un esforç d’acord amb la millora del finançament que li ha arribat derivat del rescat de 
100.000M€ i del préstec que ha subscrit per pagar les empreses; per aquest motiu, considera 
que el Govern de les Illes Balears també hauria de tenir en compte el Consell de Mallorca. 

Tot seguit s’ofereix per acompanyar els membres de l’equip de govern a l’hora d’anar al 
Govern de les Illes Balears, atès que ell ho va fer durant la passada legislatura i sap que és 
passar un mal tràngol, el fet de veure que un company no pot pagar els més de 200M€ que 
deu, pagament que hauria evitat que el Consell de Mallorca hagués hagut de subscriure tots 
aquests préstecs. 

La moció que avui presenten insta a anar a exigir, d’una vegada, allò que varen acordar entre 
tots que s’havia pagar al Consell de Mallorca i, un cop el Govern balear pagui, tornar els 
doblers dels préstec per no seguir-los pagant i, de totes les despeses que hagin generat,que 
n’assumeixi el pagament el Govern de les Illes Balears. 

Afegeix que, en preparar la moció, ha constatat que amb la contractació de tots aquests 
préstec el Consell de Mallorca ha arribat al punt de ser-li impossible contractar el préstec que 
estava contemplat al pressupost de 2012, que era un préstec de 16M€ que, segons l’annex 
d’inversions, servia per fer destinar 11M€ a carreteres –ja poden començar a retallar– i 5M€ 
al Pla d’Obres i Serveis –que era una mica l’estrella– per destinar als ajuntaments i això vola 
per mor que el Govern de les Illes Balears no paga allò que li deu al Consell de Mallorca. Si 
fos així, la presidenta podria fer política –que segurament és el que voldria fer– en lloc 
d’estar gestionant misèria. 

El seu Grup presenta aquesta moció en els termes que s’hi recullen però hi vol afegir, perquè 
és cert, que el seu Grup donarà suport a l’equip de govern per fer força davant el Govern de 
les Illes Balears perquè sàpiga que al Consell de Mallorca no només és el Partit Popular qui 
exigeix que li paguin sinó que també el Partit Socialista vol que paguin al Consell de 
Mallorca perquè deixi de tenir aquestes importants despeses d’interessos i d’amortitzacions i 
pugui tirar endavant els seus plans de destinar 11M€ a carreteres i 5M€ al Pla d’Obres i 
Serveis.  

Per concloure, fa notar que tenint en compte el que ha explicat, no resulta estrany que 
s’hagués de tancar la Ràdio i Televisió de Mallorca però també adverteix que, si no ho 
arreglen, hauran de tancar el Consell de Mallorca, cosa que s’ha d’evitar i, per això, el Grup 
Socialista està disposat a col·laborar amb la presidenta. 

La PRESIDENTA li respon que, amb excepció de les dues darreres frases, estaven d’acord 
amb tot. 

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

Anuncia que, evidentment, el seu Grup polític donarà suport a la moció perquè considera que 
és de total justícia que el Govern balear es faci càrrec del deute que té amb el Consell de 
Mallorca, sobretot considerant que aquesta institució ha de pagar interessos al bancs 
precisament per raó d’aquest deute i, alhora, també ho han de fer els ajuntaments per causa 
del deute que té amb ells el Consell de Mallorca i el Govern balear.  
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Fa notar que s’ha de defensar la institució així com pertoca. Es fa ressò de les paraules del Sr. 
Alemany per fer notar que el que ha dit és molt preocupant: si no és possible fer el crèdit que 
figurava al pressupost, entre moltes d’altres coses queda enlaire el Pla d’obres i serveis 
(POS) i és obvi que aquest fet és molt preocupant. 

És cert que hi ha pocs recursos, però els ajuntaments tenen els doblers compromesos per a 
despeses pluriennals i, d’altra banda, unes expectatives –per bé que petites- de poder fer una 
inversió durant aquest any. Confia que es pugui trobar aviat una solució, perquè és un motiu 
de preocupació. 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) comença la seva 
intervenció. 

Anuncia que, evidentment, el seu Grup Polític votarà a favor d’aquesta moció, com ho ha fet 
en totes aquelles mocions presentades al Ple en què es demanava que es reclamàs l’esmentat 
deute.  

Destaca que no ho fan perquè ho reclami l’oposició, sinó que la feina que els pertoca la fan 
en tot moment.  

Diu al Sr. Alemany que entén que prefereixi anar a la seu del Govern balear acompanyat de 
la presidenta d’aquesta institució per parlar amb el Sr. Aguiló, però si la vol acompanyar a 
ella també n’estarà encantada.  

Torna a dir que no ha deixat de fer aquesta feina, i li diu per endavant que té línia directa amb 
el Sr. Aguiló, a qualsevol hora i sempre per al mateix tema: que tengui en compte el Consell 
de Mallorca. 

Adverteix que no parlarà dels problemes que han originat la crisi ni farà cap anàlisi sobre els 
problemes que pugui tenir avui el sistema financer espanyol, perquè és cert que tot i que 
l’error s’ha detectat ara, considera que s’havien d’haver pres les mesures més enrere perquè 
s’ha comprovat que el sistema financer espanyol no era el més solvent, com es pretenia fer 
creure.  

Tot i això, refusa parlar-ne en aquest punt i només proposa al Sr. Alemany que, si li sembla 
bé, s’adjunti a la moció el quadre d’interessos i amortitzacions del préstec, amb la intenció de 
lliurar-li tota la informació sobre el que costa, amb les amortitzacions i els interessos anuals. 
Torna a dir al Sr. Alemany que està disposada a donar-li tota aquesta informació. 

Adverteix que en el préstec dels 28 M€ no totes les factures pertanyen al període de juny 
2011 fins ara, sinó que es varen detectar factures anteriors. Atès que la Sra. Garrido ha 
insistit a reclamar aquesta informació, li farà entrega d’aquesta documentació.   

Entén que el Sr. Alemany sigui conscient que la presidenta pateixi davant aquesta situació, 
atès que és un problema que ell també degué patir durant la darrera legislatura; és lògic que 
ho comprengui, perquè quan l’actual equip de govern va prendre possessió el deute ja era 
molt important i és obvi que patia pel mateix problema. 

Per acabar es refereix al préstec que estava pressupostat i afectat a inversions. Evidentment, 
una vegada haver-se acollit al Decret llei dels 28 M€ es supera la ratio d’endeutament i ja 
l’adverteixen que no s’informarà favorablement la subscripció d’aquest préstec, que estava 
vinculat a inversions.  

En aquest moment, la feina consisteix a prioritzar i, de la mateixa manera que tampoc no hi 
havia 4 M€ per comprar els camions de bombers i varen fer una incorporació de romanents 
retallant una sèrie de partides per a les quals no tendrien liquiditat suficient per executar les 
obres, la solució va ser fer la modificació pressupostària pertinent.  



 186

Assenyala que ara treballen també en aquesta direcció i explica que properament faran una 
altra incorporació de romanents per repassar totes les partides i revisar si hi ha sobrants del 
POS d’anys anteriors, d’obres que no s’hagin executat i, d’aquesta llista de romanents, 
treuran els crèdits pressupostaris per poder adjudicar el POS.  

El Sr. ALEMANY intervé tot seguit. 

Reitera que quan afirma que entén el patiment de la presidenta és perquè realment ho sent 
així.  

Diu també que, tot i que la presidenta i ell no es coneguin personalment, com és habitual 
entre els polítics, ha fet un seguiment de la seva trajectòria i sap que li agrada la política. En 
conseqüència, ha de ser molt difícil fer política en una institució com aquesta, en la situació 
en què està. Per això la creu, perquè sap que ella voldria fer política si tengués els més de 200 
M€ que el Govern balear deu a la institució i és clar que en la situació que té li resulta molt 
difícil.  

Per acabar, torna a dir que quan li ha fet l’oferiment d’anar junts a reclamar el pagament 
d’aquest deute, ho ha fet de bona fe. 

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

 
PUNT 37. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
SOBRE SA COMA DEN VIDAL. 
 
La Sra. DUBON (PSOE) inicia la seva intervenció. 

Recorda que l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears incideix en el fet que els poders 
públics d’aquesta comunitat autònoma han de reconèixer l’activitat turística com element 
econòmic estratègic de les Illes Balears i concretament pel que fa al foment de l’activitat 
turística s’han de dur a terme amb l’objectiu de fer-la compatible amb el respecte al medi 
ambient, al patrimoni cultural i al territori, a més de l’impuls a les polítiques generals i 
sectorials de foment de l’ordenació econòmica que tenguin com a finalitat afavorir el 
creixement econòmic a mitjà i a llarg termini. 

Fa notar que avui ja s’han debatut al Ple moltes d’aquestes qüestions, en diferents ocasions, i 
en destaca la gran profunditat que tenen.  

Insisteix a fer notar la necessitat de mirar lluny, de no quedar-se en el curt termini i cercar la 
forma de sortir de la crisi amb presses i amb iniciatives que allò que farien seria hipotecar el 
nostre futur. En aquest sentit, l’Estatut d’Autonomia deixa ben clar quin és el camí que s’ha 
de seguir. 

En aquest sentit, vol citar un article d’opinió, aparegut recentment a la premsa signat per la 
senyora Catalina Maria Torres com a professora de l’Àrea Econòmica Ambiental del 
Departament d’Economia Aplicada de la Universitat de les Illes Balears, perquè feia una 
sèrie de plantejaments que considera molt interessants, en els següents termes: “ ... la situació 
actual ha generat problemes estructurals que palesen símptomes d’esgotament del model 
turístic tradicional i agreugen els efectes negatius de la crisi internacional que ens assetja, raó 
per la qual urgeixen canvis en la manera de créixer, orientats cap a millores en l’aprofitament 
dels recursos existents, sobretot treball i capital natural. La realitat demana innovació i obliga 
a analitzar quin model de creixement volem i quines directrius ens han de guiar, directrius 
que haurien d’insistir en millores qualitatives en l’ocupació i el territori per assolir una senda 
de creixement pròspera i duradora”. 
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Reitera que era un article molt interessant, i fa avinent que encara podria continuar llegint, 
però ara no és el moment. Tot i això, destaca que emmarca tota la discussió que avui s’ha 
anat produint en aquest Ple i confronta els models que es van plantejant. Per aquesta raó, 
considera que és oportú recórrer al nostre estatut d’autonomia, que estableix ben clarament 
quin és el camí a seguir.  

Assenyala que no és una proposta del Partit Socialista, sinó que la marca l’Estatut 
d’Autonomia de les Illes Balears. Fa notar que qualsevol cosa que es faci en contra del que 
aquest estatut indica, és contrària a la nostra llei fonamental. 

D’altra banda, la declaració de la serra de Tramuntana com a Patrimoni de la Humanitat 
apunta clarament en aquest sentit, i per aquesta raó hi vol fer una petita referència.  

Considera que aquesta declaració té uns grans valors i obre moltes portes que fan possible 
cercar aquesta innovació tecnològica que indica la Sra. Torres al seu article i a posar en 
pràctica noves polítiques que permetin crear riquesa sense destruir el territori. Observa que 
hauríem de ser capaços de saber-ho aprofitar, no de deixar-ho perdre com fa el PP. 

A més a més, s’ha de ser conscient del baix percentatge de sòl públic, i aquesta és la raó per 
la qual el seu Grup polític presenta aquesta moció referida a la Coma d’en Vidal.  

Fa notar que donam passes enrere, atès que tenim aquest problema estructural de manca de 
sòl públic i precisament a la zona que és el nucli de la serra de Tramuntana, un indret en què 
diferents institucions i en diferents moments han anat adquirint sòl públic fins aconseguir que 
aquesta zona disposi d’un percentatge del 20% de terreny públic, superior a la resta –que no 
arriba ni al 5%-.  

Aquesta és una qüestió fonamental, sobre la qual es basa la Declaració de Patrimoni de la 
Humanitat, raó per la qual seria una gran errada fer passes enrere i desfer-se’n d’una finca 
pública com sa Coma d’en Vidal, perquè és especialment estratègica dins el conjunt esmentat 
pel fet d’estar ubicada entre altres dues finques públiques i constitueix un nucli important de 
terreny públic, un eix que dóna una gran qualitat a tot aquest entorn i que pot ajudar a 
compensar altres deficiències que té precisament la serra de Tramuntana quant a terrenys 
públics. 

També fa especial incidència en el fet que la finca forma part de la ruta de Pedra en Sec, una 
obra emblemàtica del Consell de Mallorca. Considera que precisament en aquest moment en 
què es discuteix el paper d’aquesta institució i el pes que té cara a l’exterior, s’ha de destacar 
especialment aquesta obra, una de les més conegudes de la gent de Mallorca, que té a més 
una llarga tradició. Des dels inicis d’aquesta institució sempre s’ha treballat amb la ruta de la 
Pedra en Sec, es va recollir tota la feina feta per l’entitat Fodesma i ha obtingut grans 
aportacions personals, com ara les propostes i la tasca que ha duit a terme l’arquitecte Antoni 
Alomar, que ha dedicat una part molt important de la seva vida professional a la tasca de 
recuperar la tècnica de la pedra en sec i a tot el que ha estat necessari per aconseguir tenir a 
l’abast la ruta de Pedra en Sec.  

Considera que aquesta és l’obra emblemàtica i fonamental més ben considerada per la 
ciutadania de Mallorca.  

També la pren en consideració el Pla territorial de Mallorca, atès que preveu la necessitat de 
desenvolupar aquells municipis que tenen pitjor connexió amb la resta, com és el cas de 
Banyalbufar i especialment Estellencs, que requereixen d’unes ajudes i d’unes iniciatives 
com aquesta, que amb uns criteris totalment sostenibles fan possible la connexió dels 
esmentats municipis i els poden aportar la creació de riquesa.  
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Reitera que totes les iniciatives que s’han duit a terme durant tant de temps i que formen part 
de l’essència de la Declaració de la serra de Tramuntana Patrimoni de la Humanitat han de 
ser fortament respectades per tots els polítics que són presents avui al Ple. 

Assenyala que la conselleria de Turisme del Govern balear ha realitzat ja les obres 
d’adequació del casal del refugi i que aquesta finca va ser adquirida amb fons de l’ecotaxa, 
raó per la qual no varen suposar cap càrrega econòmica pels residents d’aquesta comunitat 
autònoma. 

A continuació llegeix textualment la moció, en la seva redacció inicial. 

 

La Presidenta comenta a la Sra. Dubon que ara, tot seguit, li explicaran amb més detalls, però 
li diu per endavant que ja està fet tot el que el PSOE demana a la moció. 

La Sra. PALOU (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) intervé tot seguit. 

Demana a la Presidenta que aclareixi què vol dir exactament quan afirma que ja està tot fet. 

Fa notar que aquesta finca, a causa de la seva ubicació, és estratègica per a la ruta de Pedra 
en Sec, com ha explicat la Sra. Dubon.  

Recorda que l’any 2007 s’hi va fer una inversió econòmica per adequar les cases. Per aquesta 
raó, és necessari que s’aprofiti allò que ja s’ha invertit, i amb més motiu en un moment de 
crisi com l’actual.   

Mostra l’acord absolut del seu Grup polític amb la petició que conté la moció.  

Per acabar, adverteix que no tendria cap sentit vendre aquesta finca. 

El Sr. LLAMAS (PP) intervé a continuació. 

Diu que el PP subscriu tot allò que s’ha dit, evidentment. 

Tot i això, es qüestiona si tots els Grups polítics tenen la mateixa informació, pel fet que en 
aquest cas concret la moció es podria haver convertit en una simple pregunta i ho explica tot 
seguit. 

En primer lloc, comenta que ha fet una sèrie de gestions a la Direcció General de Turisme del 
Govern balear i el seu director general l’ha informat que aquesta finca no consta a cap llista 
de finques que hagin de ser alienades per part del Govern balear. 

En segon lloc, explica que la gestió es troba actualment en un procés prou avançat. Segons 
les seves dades, a dia d’avui, pot afirmar que el dia 24 de maig de 2012 es va aprovar l’inici 
de la transmissió de la cessió i actualment els serveis jurídics del Govern balear treballen per 
fer-la efectiva. En conseqüència, aquesta gestió que es va iniciar l’any 2007 és a punt de 
finalitzar.  

Cal reconèixer que, efectivament, durant la legislatura 2007-2011, només es varen produir 
dues gestions per part de l’equip de govern del Consell, per bé que a partir d’aquesta 
legislatura s’ha activat. Tot i això, recorda que durant la passada legislatura la situació 
política d’aquesta institució va ser convulsa. 

Reitera les explicacions que ha donat sobre l’estat actual de les gestions realitzades per fer 
notar que, en tot cas, el que podria proposar és la retirada de la moció, considerant que les 
gestions que ha fet el PP durant aquesta legislatura han estat prou efectives i la resolució del 
cas és pràcticament imminent.   
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La Sra. DUBON intervé a continuació. 

Reconeix que és una bona notícia, la que acaba de donar el Sr. Llamas. 

Tot i això, fa notar les dificultats que suposa l’adquisició d’una finca d’aquestes 
característiques i destaca que l’adquisició pròpiament dita es va aconseguir durant la 
legislatura 1999-2003 i durant la legislatura anterior es va dur a terme la rehabilitació de les 
cases per tal d’adaptar-les com a refugi.  

Per aquest motiu potser té raó el Sr. Llamas, atès que es varen formalitzar pocs documents, 
però destaca que durant una legislatura es va adquirir i durant la legislatura de l’altre pacte es 
va rehabilitar el casal. Per aquesta raó, considera que la feina està feta. 

Respecte a la proposta de retirar la moció fa notar al Sr. Llamas que si el que vol dir és que 
estan en sintonia, del tot d’acord amb la moció, estarà molt bé si li donen suport atès que van 
tots per el mateix camí, de la qual cosa s’alegren molt.  

Finalment assenyala que, atès que el casal està en condicions de ser aprofitat ja directament, 
una de les primeres coses que es plantejaran serà la seva gestió. Per aquesta raó, suggereix 
una idea: que es plantegin la custòdia del territori i la participació d’entitats sense ànim de 
lucre com ara federacions esportives que puguin fer efectiva i eficaç aquesta gestió amb un 
cost baix per al Consell de Mallorca, atesa la limitació de recursos d’aquesta institució.  

Assenyala que actualment existeixen molts recursos per poder gestionar d’una manera 
eficient i de baix cost. Si ho fan així, expressa l’enhorabona del seu Grup polític a l’equip de 
govern per la seva iniciativa.  

La Sra. PALOU intervé tot seguit. 

Atès que el Sr. Llamas havia demanat la retirada de la moció, diu que no li ha quedat clar 
com queda la situació. 

Fa notar que, d’acord a les explicacions del Sr. Llamas sobre les gestions que s’han fet, és 
obvi que no hi ha d’haver cap inconvenient perquè es voti a favor, atès que seria una de les 
mocions que es resolen amb més rapidesa.  

La PRESIDENTA comenta que s’entén que es retira; recorda que el PP ha demanat que es 
retiri. 

A continuació demana a la Sra. Dubon que concreti quina és la resposta del seu Grup polític 
en aquest sentit. 

La Sra. Dubon diu que, si consta en l’acta tot el que s’ha dit, atès que l’objectiu era no anar 
endavant, el seu Grup polític retira la moció. 

Es retira. 

 
PUNT 38. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA QUE 
SOL·LICITA EL PAGAMENT DE L’IBI DELS IMMOBLES REGISTRATS A NOM 
DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA I D’ALTRES CONFESIONS RELIGIOSES EL DESTÍ 
DELS QUALS NO ESTIGUI VINCULAT AL CULTE, AIXÍ COM LA 
PRESENTACIÓ D’UNA LLEI DE LLIBERTAT DE CONSCIÈNCIA RELIGIOSA I 
UNA REVISIÓ DELS ACORDS DE L’ESTAT AMB L’ESGLÉSIA CATÒLICA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
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La fiscalitat ha de ser el major instrument de redistribució econòmica i social dels poders públics i és la manera 
més directa perquè aquests puguin exercir la solidaritat, contribuint a la cohesió social i a la prestació de serveis 
públics als ciutadans. La regla bàsica d’un sistema fiscal just és que tots els ciutadans i institucions 
contribueixin al sosteniment de les despeses públiques d’acord amb la seva capacitat econòmica. 
 
Necessitam un sistema fiscal més progressiu, redistributiu i que generi recursos suficients per tal de prestar i 
sostenir els serveis públics fonamentals que demanden els ciutadans. 
 
Especialment en l’actual situació de crisis econòmica que està afectant cada vegada major nombre de ciutadans, 
les institucions públiques han de comptar amb majors recursos per poder atendre els qui pitjor ho estan passant, 
els ajuntaments com a administració més propera als ciutadans i que millor coneix la realitat dels seus veïnats 
són els qui estan en millors condicions de fer aquest treball indispensable pel manteniment de la cohesió social. 
 
A l’actual escenari de crisis econòmica, en el que la baixada d’ingressos, el control del dèficit i els deutes 
contrets pels ajuntaments fan indispensable la revisió urgent de la fiscalitat municipal i perquè l’elevació de la 
pressió fiscal no redundi de forma desigual en uns veïns i entitats sobre d’altres, es fa imprescindible restringir 
al màxim l’aplicació d’exempcions i bonificacions. 
 
El recent RDL 20, de 30 de desembre de 2011, de “medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y 
financiera para la corrección del déficit público”, és fruit   de la política contradictòria de pujada d’ imposts que 
està promovent el Govern del PP. Aquest Decret insta les Corporacions Locals a una pujada de l’IBI entre el 4% 
i el 10%, obligant així a incrementar la pressió fiscal sobre els ciutadans i institucions. 
 
L’Església Catòlica està exempta de tributar per l’IBI (Impost de Bens Immobles) a rel dels Acords vigents del 
Regne d’Espanya amb la Santa Seu (1979) qconeguts com a Concordatoq. Les confessions jueva, protestant i 
musulmana també ho estan a través dels respectius Acords de Cooperació (1992). Aquests beneficis fiscals 
estan a la vegada recollits a la vigent Llei d’Hisendes Locals (Ley 7/1985, art. 258 y Real DecretoLegislativo 
2/2004, art 62.1c). Així, gaudeixen d’exempcions  totals o permanents: temples i llocs de culte, dependències o 
edificis annexos destinats a l’activitat pastoral o assistència religiosa, locals destinats a oficines, cases i 
convents d’ordes i congregacions religioses. 
 
Aquesta exempció legal, que ha de ser revisada, només està referida a las finalitats vinculades al culte. No 
obstant, en les dècades precedents s’ha realitzat una aplicació extensiva d’aquesta exempció a bens immobles 
no estipulats per la llei vigent: pisos, places de garatge, llotges … no vinculats al culte. Aquest benefici fiscal 
s’ha estès fins i tot a l’exempció del pagament d eles taxes municipals establertes pels ajuntaments. 
 
Davant aquesta realitat, el Grup Socialista del Consell de Mallorca considera que no és admissible que, enfront 
l’esforç solidari exigit a tots els ciutadans, hi hagi confessions religioses que segueixin gaudint  de beneficis 
especials, i és per això que presenta per a la seva aprovació al Ple de la institució la següent MOCIÓ:  
 
• El Consell de Mallorca instarà els Ajuntaments a elaborar un cens municipal dels immobles rústics i urbans 
que estiguin registrats a nom de l’Església Catòlica i d’altres confessions religioses amb l’objecte de procedir a 
l’actualització posterior del Padró de Bens Immobles per a poder així fer efectiu el pagament de l’IBI a tots 
aquells bens immobles el destí dels quals no estigui vinculat al culte. 
 
• El Consell de Mallorca instarà el Govern de l’Estat a presentar una Llei de Llibertat de Consciència Religiosa 
que determinarà modificacions, entre d’altres, de la Llei d’Hisendes Locals, de la Llei de Mecenatge  y 
Fundacions i una revisió dels Acords del Regne d’Espanya amb la Santa Seu, vigents des de 1979. 
 
La Sra. CANO (PSOE) presenta la moció. 

Explica que la fiscalitat és el millor element de redistribució de la riquesa i un instrument que 
tenen els poders públics per garantir la solidaritat, la cohesió i la prestació de serveis públics 
a la ciutadania. La regla bàsica d’un sistema fiscal just és que la ciutadania i les institucions 
han de contribuir al sosteniment de les despeses públiques en funció de la seva capacitat 
econòmica. 
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Amb l’actual situació de crisi, que afecta cada vegada més un major nombre de ciutadans, les 
institucions han de poder atendre de manera adequada a qui es troba en pitjors condicions. És 
indispensable que els ajuntaments, com a institucions més properes a la ciutadania i que 
millor coneixen la seva realitat, tenguin millores en el seu finançament per poder mantenir 
aquesta cohesió social. 

L’empitjorament de l’escenari econòmic ha de fer que ens plantegem noves fórmules que 
fins ara no eren necessàries. 

Ara, des del passat diumenge, el país està rescatat i, malgrat els eufemismes, la realitat és que 
estam doblement intervinguts (per part del Sr. Cristóbal Montoro, en l’àmbit  local i per els 
“homes de negre” per part de la troika, a nivell europeu). 

Són moments de forta davallada dels ingressos, raó per la qual es fa indispensable la revisió 
urgent de la fiscalitat municipal, amb la revisió de l’aplicació d’exempcions i bonificacions 
fiscals que s’han aplicat de manera indiscriminada per una interpretació laxa de les 
exempcions en el pagament de l’IBI.  

El Reial Decret de 30 de desembre de 2011 de “Medidas urgentes en materia presupuestaria 
y financiera para la corrección del déficit público” és fruit d’una política contradictòria de 
pujada d’impostos que promou el PP. Aquest decret insta les corporacions locals a apujar 
l’IBI entre el 4% i el 10%, obligant així a incrementar la fiscalitat sobre ciutadans i 
institucions. 

L’església catòlica està exempta de tributar per l’IBI arran dels acords amb la Santa Seu de 
l’any 1979. Les confessions jueva, protestant i musulmana també ho estan per mitjà dels seus 
respectius acords de cooperació de l’any 1992. Aquests beneficis fiscals estan, a la vegada, 
recollits a la vigent Llei d’hisendes locals. Així, gaudeixen d’exempcions totals o permanents 
temples i llocs de culte, dependències o edificis annexos destinats a l’activitat pastoral o a 
l’assistència religiosa, locals destinats a oficines, cases i convents de congregacions 
religioses.  

Aquesta exempció legal que ha de ser revisada només es refereix a les finalitats vinculades al 
culte; no obstant això, durant les dècades precedents s’ha realitzat una aplicació generosa 
d’aquesta exempció a béns immobles no estipulats per la llei vigent: pisos, places de garatge 
o llotges no vinculats directament al culte; aquest benefici fiscal s’ha estès fins i tot a 
l’exempció del pagament de les taxes municipals establertes pels ajuntaments.  

A més a més, existeix el precedent del cas italià, que per recomanació de la Comissió 
Europea està treballant per eliminar les exempcions fiscals que beneficien l’església per a 
usos no religiosos dels seus immobles, perquè això seria incompatible amb les normes sobre 
el mercat interior. 

Davant aquesta realitat, el seu Grup polític considera que no és admissible que enfront de 
l’esforç solidari exigit a tota la ciutadania hi hagi confessions religioses que segueixin 
gaudint de beneficis especials i per aquesta raó presenta un seguit de propostes d’acord, 
contingudes a la moció, que llegeix tot seguit. 

Fa notar que es tracta de dues propostes d’acord perquè des del PSOE demanen un esforç 
solidari a qui consideren que està en condicions de fer-ho; a més a més, és una moció que té 
com a finalitat posar més elements de redistribució per garantir la cohesió i la igualtat 
d’oportunitats. 

El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) intervé a continuació. 

Afirma que el seu Grup polític comparteix l’esperit de la moció del PSOE.  
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Diu que, al seu parer, és just que pagui l’IBI qui treu profit d’un edifici, es tracti de l’església 
catòlica o sigui qui sigui. Aprofita per dir, en aquest sentit, que ha circulat i circula el 
comentari que afirma –no sap si és veritat o és una broma- que els partits polítics no paguen 
l’IBI. Assegura que la coalició de partits de la qual ell forma part sí que l’abona, tot i que 
ignora què fan els altres partits polítics. Tampoc no sap què fan els sindicats, en aquest sentit, 
però opina que si en realitat és així, és escandalós. 

Reitera l’acord amb la moció, perquè tothom ha de pagar allò que li correspon, com 
qualsevol ciutadà o qualsevol empresa.  

A continuació proposa una esmena d’addició, atès que el seu Grup polític no pot ignorar la 
tasca social, cultural i educativa que l’església catòlica ha duit sempre a terme, tasca que 
continua i continuarà exercint, sense cap dubte. Per aquesta raó, proposa una modificació en 
el sentit d’afegir aquest reconeixement a la primera proposta resolutiva, i allà on diu: “béns 
immobles el destí dels quals no estigui vinculat al culte ...” afegir-hi: “... o activitats socials, 
culturals i educatives ...”.  

Finalment anuncia que, en cas que s’accepti aquesta esmena, el seu Grup polític votarà a 
favor de la moció i si no s’accepta, s’abstendrà. 

La Sra. GARCIA (PP) inicia la seva intervenció. 

Volia començar la seva intervenció dient que el nom d’aquesta moció del PSOE era molt 
clarificador per l’explicació i la fixació de la postura del PP.  

Reconeix que suposa un exercici de molt de seny el fet que el Grup PSM-IniciativaVerds-
Entesa per Mallorca vulgui presentar aquesta esmena d’addició en els termes exactes que ha 
explicat el Sr. Font.  

Considera que el títol de la moció, l’expressió “aquells locals que no estiguin vinculats al 
culte” exclou tot allò en què l’església catòlica fa feina des de fa moltíssims d’anys. Aquesta 
expressió en pot incloure molts, i no se sap molt bé a quins d’ells es refereix el PSOE.  

Fa avinent a la Sra. Cano que locals no vinculats al culte n’hi ha per a moltíssimes activitats i 
per aquesta raó demana que ho expliquin. Mentrestant, poden parlar de l’article 62 de la Llei 
d’articles locals que recull com a exempcions de l’IBI, entre d’altres, tots aquells béns de 
l’Estat espanyol, de les comunitats autònomes, de la Creu Roja, de les representacions 
consulars, de terrenys de ferrocarrils, i de molts altres.  

Fa saber a la Sra. Cano que es dóna la circumstància que els béns de l’església catòlica, en la 
seva immensa majoria, no estan exempts de pagar l’IBI pel fet de ser de l’església, sinó 
perquè són bens d’interès cultural i constitueixen el patrimoni històric de la nostra comunitat, 
que l’església conserva i que si pertanyessin a l’Estat espanyol o en aquest cas a la nostra 
comunitat autònoma ho hauria de pagar tota la ciutadania en concepte de conservació.  

A més a més, es tracta d’un reclam turístic, que serveix per a la seva descentralització i per a 
la promoció d’un turisme cultural, complementari al turisme de sol i platja que tenim a 
Mallorca; ignora si el PSOE ho ha pensat així, atès que pel que sembla els importen molt poc 
aquestes qüestions. 

Diu que no entén que el PSOE plantegi la moció amb aquesta ximpleria i demana a la Sra. 
Cano si han pensat en la quantitat de locals que té l’església catòlica que estan destinats a 
serveis socials, a serveis veïnals, culturals, educatius, sanitaris, de beneficència, infantils, i a 
moltíssims d’altres que en podria citar.  

Per totes aquestes raons, considera que el PSOE s’ha errat de comptes quan redactava 
aquesta moció. Opina que el plantejament és d’una fredor que escarrufa. 
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Assegura que el parer del PP és que no existeix cap frau fiscal, en aquest cas, que gravi les 
arques municipals i tampoc no suposa cap injustícia. No s’entén aquesta persecució que el 
PSOE fa a l’església catòlica, entre d’altres qüestions perquè està destinant actualment molts 
recursos a obres benèfiques, a ajudes socials, a molta part de la ciutadania que està patint la 
crisi econòmica.  

Sobre aquesta crisi, diu que no entrarà a debatre qui l’ha provocada, però es qüestiona si 
potser ha estat a causa d’una mala gestió d’un pacte de progrés (destaca que ho vol deixar 
entre cometes i amb un gran interrogant).  

Diu a la Sra. Cano que no es pot fer demagògia posant en dubte la gran feina i dedicació de 
l’església catòlica.  

Atès que la Sra. Cano discrepa d’aquestes afirmacions, li recorda que quan ha presentat la 
moció ha dit que “tothom està obligat a pagar l’IBI tret d’aquells locals que no siguin de 
culte” i per aquesta raó ella li recorda que precisament els locals que no són de culte són tots 
aquells que ara li ha nomenat, perquè el PSOE no els ha citat. 

De fet, el Grup del PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca ha proposat una esmena 
d’addició al PSOE, perquè la Sra. Cano no n’ha fet cap referència, en la seva intervenció.  

No es poden ignorar tots els beneficis socials que ha aportat l’església catòlica durant tants 
d’anys, tots els serveis que presta als col·lectius ciutadans més desafavorits, amb més motiu 
en la situació límit en què es troba la ciutadania actualment perquè dóna un important suport 
a les famílies que pateixen la crisi. 

Demana a la Sra. Cano què pretenen, si el que volen és estrangular l’església catòlica, 
empitjorar la situació en què ens trobam.  

També li demana si s’ha plantejat el fet que mai no podrem pagar ni agrair a bastament la 
feina que fa l’església i que mai no la podran substituir les administracions. Qüestiona a 
quantes famílies pretén el PSOE deixar sense ajudes i quanta tasca social, educativa, 
sanitària, etc deixarien sense efecte.  

Respon als comentaris discrepants del PSOE sobre aquests darrers comentaris fent notar que 
és clar que ara el PSOE li explicarà el mateix que ha dit el Sr. Font, referit a que els partits 
polítics sí que paguen l’IBI, i potser fins i tot li mostrarà el rebut que ho acredita. Diu que el 
PP també el paga, però en aquest punt el que és del tot apropiat per debatre aquesta moció és 
la intervenció de trenta segons que farà tot seguit: 

“Mateu, 7-12: Féu als altres tot allò que voleu que ells us facin”.  

No sap si els sona, als representants del PSOE, però fa referència tot seguit a un titular: “El 
PSOE solicita una exención del IBI para su sede de la calle Ferraz”.  

En conseqüència, retreu que el PSOE  -que és un partit polític, no una entitat sense ànim de 
lucre, ni fa obres de beneficència –que el PP sàpiga-, ni és una fundació, ni és una associació 
declarada d’utilitat pública, ni és una ONG, ni una federació esportiva- tengui la “santa 
barra” de demanar l’exempció del pagament de l’IBI per un partit polític com el seu i en 
canvi obligui l’església catòlica a pagar aquest mateix impost.  

Demana al PSOE que no vulgui per als altres allò que no vol per a ells; els demana també 
que aclareixin les seves idees sobre aquesta qüestió. Segons el PP, aquesta actitud és un 
exercici de cinisme i d’oportunisme polític, d’una magnitud impossible de mesurar.  

La Sra. CANO intervé en torn de rèplica. 

Agraeix el suport del PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca.  
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Diu que el seu Grup polític no té cap inconvenient a incorporar l’esmena d’addició que ha 
proposat l’esmentat partit per mitjà del Sr. Font. Tot i això, opina que no arriba a l’arrel de la 
qüestió, atès que aquesta és que, basant-se en un acord de l’any 1979 i a causa de com s’ha 
aplicat aquesta legislació, sempre s’ha fet en contra de la seva literalitat, s’ha aplicat de 
manera molt laxa, de forma molt generosa. 

Assegura que quan el PSOE demana que s’apliqui en uns termes més restrictius respectant 
els llocs de culte, de l’activitat pastoral, s’ha considerat que allò que ha de quedar fora de 
restricció és per exemple un garatge, o el pis d’un capellà, que és un veí com qualsevol altre. 
En conseqüència, qüestiona per quina raó ell no ha de pagar l’IBI que li correspon, o el que 
correspongui a la seva plaça de garatge. 

Considera que són propostes molt raonables, que no perjudiquen l’existència d’activitats a 
favor de les persones més necessitades, perquè és una qüestió de sentit comú que a totes les 
persones espanyoles –catòliques o no- els sembla del tot coherent i correcte.  

Quant als acords de la Santa Seu entre l’Esglèsia i l’Estat que regeixen actualment,  inclouen 
l’exempció de l’IBI per als domicilis particulars dels sacerdots, dels bisbes, de les cases de 
congregacions i fins i tot de les parròquies. Reitera la qüestió del perquè el pis o el garatge 
d’un capellà no ha de pagar l’IBI.  

Assegura que el PP vol fer demagògia amb l’atribució al PSOE d’un anticlericalisme que no 
és ni el fons ni el motiu d’aquesta moció.  

Afirma que parlen d’esforços solidaris en un moment de crisi econòmica per al sosteniment 
dels serveis públics, sobretot en un moment de caiguda d’ingressos municipals i segons 
determinades organitzacions se podrien recaptar més de 2.600M€ en l’àmbit estatal; tot i 
això, diu que no tenen la llista oficial de l’IBI. 

Mostra la seva sorpresa pel fet que s’expressin sobre aquesta qüestió com ho fa la 
Conferència Episcopal i el seu president, respecte a com utilitzen – i també ho fa el PP- les 
organitzacions no governamentals, les entitats com ara Cáritas.  

Opina que uns i altres han tractat de forma injusta organitzacions que fan tan bona feina, raó 
per la qual el PSOE vol reconèixer aquesta labor, com és la que fa Cáritas, la que fan les 
ONGs, o també la d’aquells capellans de barri que fan una gran feina de caire social i en 
conseqüència es troben a gran distància del que és la jerarquia eclesiàstica. 

És just que determinades confessions religioses facin un esforç que poden fer, mentrestant es 
redueixen salaris, es tanquen hospitals, centres de salut, polítiques d’igualtat d’oportunitats, 
es rebaixa la inversió pública, es retallen els pressuposts generals de l’Estat, com també els 
pressuposts del Govern de les Illes Balears i del Consell de Mallorca i el Sr. Mariano Rajoy 
fa un “catastrazo” per a tota la ciutadania.  

A més a més, opina que aquest moment històric ho necessita i que l’església catòlica és 
immensament rica i posseeix innumerables immobles rústics i urbans, alguns d’ells fruit dels 
espolis permesos per un decret llei de 1998, aprovat per el Sr. José Maria Aznar, expresident 
del Govern de l’Estat.  

Tot seguit posa com exemple, a la ciutat de Palma, el cas d’una discoteca que és propietat de 
l’església catòlica i no paga l’IBI. Fa avinent que és a aquests exemples que es refereix el 
PSOE.  

Assenyala que el gran problema és que aquesta exempció s’ha convertit en un colador i és 
justament això el que el PSOE intenta que es pugui evitar.  
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Fa avinent que els beneficis fiscals s’han estès a l’exempció del pagament de taxes 
municipals. Per aquest motiu, és un bon moment per a replantejar privilegis i bonificacions i 
exigir a qui està en condicions de fer-ho un esforç solidari. Pensa que aquesta és una 
exigència molt cristiana.  

El Sr. FONT intervé a continuació. 

Informa que no intervindrá ell, atès que per un problema auditiu li ha costat molt seguir les 
intervencions que s’han fet fins ara. Diu que, en el seu lloc, ho farà el Sr. Ensenyat. 

La PRESIDENTA li desitja que es recuperi aviat d’aquest problema. 

El Sr. ENSENYAT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) intervé a continuació. 

Diu que no s’han de treure les coses de context, no és ara el moment de discutir si l’església 
fa un bon o un mal paper. Al seu parer, és indiscutible que l’església, històricament, ha fet un 
paper inestimable des del punt de vista social, cultural i també que gaudeix d’un gran 
patrimoni, cosa que és positiva. I també és cert que Sant Agustí, pare de l’església, ja en el s. 
VIII es referia a l’església com a casta meritrix (casta fulana) però, tot i això, ara no és el 
moment de referir-s’hi. 

Allò que pertoca tractar ara és el que ha explicat la Sra. Cano, i en posa un exemple tot 
seguit. 

Observa que és ben segur que coneixen el cas de la discoteca Pachá, la mateixa que fa anys 
s’anomenava Luna y diu que per aquest local no es paga l’IBI, tot i ser obvi que no és el 
mateix la Seu, un convent, un monestir, una capella, una residència, un col·legi o un hospital 
que una discoteca, com tampoc no ho són els pisos, les places d’aparcament que són 
propietat de l’església i en general tots aquells béns que no estan destinats a cap ús social; en 
aquest casos el més correcte és que paguin l’IBI, com fa tothom. 

Fa avinent que l’únic que pretén la moció és establir la normalitat i ser conscients que, en 
temps de crisi, és tothom qui s’hi ha d’aferrar, per ajudar a sortir-ne. Reitera que tots vol dir 
tots, és molt senzill d’entendre i no cal treure les coses de context. 

La Sra. GARCIA tanca el debat. 

Diu a la Sra. Cano que el seu plantejament li sembla una manca de rigorositat extrema, una 
manca de sensibilitat absoluta i una “barra” impresentable que sigui precisament el PSOE i 
que sigui precisament ara quan presenten aquesta moció al PP, després de vuit anys de 
govern socialista del Sr. José Luis Rodríguez Zapatero i després de tretze anys del Sr. Felipe 
González. Fa notar que el Sr. Rubalcaba, precisament, hi era també.  

Reitera el retret que ho presentin precisament ara, a tots els ajuntaments. En aquest sentit, 
demana al PSOE que permeti que cada ajuntament apliqui la seva competència. Tot i que la 
feina del partit de l’oposició és controlar, fiscalitzar i presentar propostes, retreu que actuïn 
d’aquesta forma, perquè resulta que al PSOE són catòlics una dècada si i una altra dècada no; 
quan governen ho són i quan no governen deixen de ser-ho. 

Torna a dir que aquesta actitud és molt descarada i demana més seriositat. Defineix la moció 
com una mostra d’oportunisme polític.  

Diu a la Sra. Cano que, si els membres del seu Grup polític ho han fet seriosament, fent un 
exercici d’honestedat amb sí mateixos i amb la societat, també voldran que paguin l’IBI les 
fundacions, les associacions declarades d’utilitat pública, les associacions no 
governamentals, les delegacions, les federacions esportives, és a dir, totes aquelles que 
empara la mateixa llei 49/2002, en la qual el PSOE s’empara per defensar aquesta moció. 
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També li diu que, atès que li agrada tant fer ús de la paraula justícia, ha d’acceptar que és just 
el que li acaba d’explicar, de forma que si és just per uns també ho és per als altres. Ha 
d’admetre que l’exempció de l’IBI no la té només l’església, per la qual cosa li demana que 
no confongui la gent.  

Reitera que la Sra. Cano pretén confondre. Torna a dir que no es tracta, en cap cas, d’una 
exempció singular i especial per a l’església. És per aquesta raó que ha demanat als membres 
del Grup del PSOE que facin un exercici d’honestedat. 

Observa que és ridícula la postura del PSOE de defensar l’església només quan els interessa, 
i de demanar que l’església pagui però que no pagui Cáritas o Projecte Home. Fa notar que la 
caixa és la mateixa, i d’aquesta caixa del Bisbat de Mallorca sortiran els doblers per pagar 
l’IBI i a la vegada els que finançaran Cáritas i el Projecte Home. 

Tanca la intervenció anunciant que, per tots els motius que ha exposat, el Grup del PP votarà 
en contra de la moció. 

La Presidenta recorda que es vota la moció, amb l’esmena incorporada del PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca.  

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca), cap abstenció i desset vots en contra (PP). 

 
PUNT 39. MOCIÓ DEL GRUP CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR RELATIVA 
AL REBUIG EXPLÍCIT DELS ACTES VIOLENTS CONTRA LES PERSONES I A 
LES AGRESSIONS AL PRESIDENT DEL GOVERN BALEAR, COSSOS DE 
SEGURETAT I PERIODISTES A DIFERENTS MUNICIPIS DE MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
Dins del context social actual, i arran dels fets ocorreguts el 15 de maig de 2012 a Manacor (on es va produir un 
greu atac, per part de grups radicals i violents, a la llibertat i la democràcia que representa el President del 
Govern de les Illes Balears, i en el qual van resultar ferits membres dels cossos de seguretat de l'Estat) i altres 
fets, com els ocorreguts a Pollença (agressions a periodistes), Bunyola, Santa margalida, Inca... és moment que 
tots els partits polítics condemnem ferm i inequívocament aquesta vulneració de les regles democràtiques que 
estableix la Constitució, l'Estatut i totes les normes que avalen el nostre Estat de Dret. 
 
No ha estat la primera vegada que grups radicals exerceixen violència contra les persones en un acte públic, ja 
l'any passat es van produir incidents similars a les Festes de Sant Agustí a Felanitx, on la presidenta del Consell 
de Mallorca, Maria Salom, va ser atacada per una minoria violenta, fets que avui es troben en mans de la 
justícia. 
 
Els partits polítics hem de transmetre als ciutadans, la necessitat i la responsabilitat de tots en el manteniment de 
la pau social i de la defensa de la llibertat. 
 
No compartir les mateixes idees polítiques mai pot justificar l'agressió física. La riquesa de la nostra societat 
s'ha de mesurar per la tolerància i el respecte als altres, als seus ideals, i a la seva integritat física i moral. 
 
Som una terra de persones pacífiques que han conviscut en harmonia durant molt de temps, però avui en dia, 
existeixen grups minoritaris que volen trencar aquest equilibri, per això, tots els partits polítics que representen 
les diferents ideologies han de condemnar tot tipus d'atacs a la llibertat de pensament. 
  
Ningú dubta del dret que tenen els ciutadans a manifestar-se lliure i pacíficament per a expressar la seva opinió, 
reivindicació o necessitat. No obstant això, aquestes manifestacions perden la seva legitimitat quan es 
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converteixen en agressions físiques a altres ciutadans, cossos de seguretat i representants polítics que han estat 
triats en processos democràtics per tots els ciutadans. 
 
Hem d'acabar amb aquest ambient d'inseguretat, les manifestacions han de ser pacífiques, la violència urbana no 
té cabuda en un estat democràtic. Els mitjans democràtics constitucionals són suficients per defensar les 
opinions sense arribar a fets tan lamentables com els ocorreguts a Manacor. 
 
La representativitat social és perfectament compatible amb la representativitat política sempre que s'exerceixi de 
forma pacífica. Els partits politics han d’escoltar als ciutadans, i els ciutadans han de respectar les normes de 
convivència democràtica a tots els nivells. 
 
La violència no té cap justificació, no és de rebut que hi hagi dirigents polítics que amb les seves declaracions i 
opinions deixin entreveure que la causa de les agressions prové de mesures d'un govern triat per la majoria dels 
ciutadans de les Illes Balears en compliment del seu programa electoral, s’ha de respectar la voluntat de milers 
de ciutadans que van decidir democràticament als seus representants polítics. 
 
Així mateix, els partits polítics han de recolzar l'actuació dels cossos i forces de seguretat que actuen mitjançant 
uns protocols legals, i que en cap cas vulneren drets sinó que els protegeixen. 
 

PROPOSTA D’ACORD: 
 

Primer.- Instar a tots els partits polítics amb representació en aquest Consell a rebutjar públicament les 
agressions i els incidents produïts als diversos municipis de Mallorca, i a la Conselleria d’Educació per part 
d’un grup d’estudiants. 
 
Segon.- Instar a tots els partits polítics de les Illes Balears a manifestar la seva total repulsa davant qualsevol 
tipus de violència contra ciutadans que expressin lliurement les seves idees o contra els que exerceixin les seves 
funcions amb plena legitimitat democràtica. 
 
El Sr. SALOM (PP) presenta la moció. 

Diu que, dins el context social actual i arran dels fets ocorreguts a Manacor el dia 15 de maig 
de 2012, on es va produir un greu atac, per part dels grups radicals i violents, a la llibertat i a 
la democràcia que representa el president del Govern de les Illes Balears i en el qual varen 
resultar ferits membres dels cossos de seguretat de l’Estat i altres fets com els ocorreguts a 
Pollença, agressions a periodistes a Bunyola, Santa Margalida, Inca, és el moment adequat 
perquè tots els partits polítics condemnin de forma ferma i inequívoca aquesta vulneració de 
les regles democràtiques que estableix la Constitució, l’Estatut i totes les normes que avalen 
el nostre estat de Dret.  

No ha estat la primera vegada que grups radicals exerceixen violència contra les persones en 
un acte públic; ja l’any passat es varen produir incidents similars a les festes de Sant Agustí, 
a Felanitx, on la Sra. Maria Salom, presidenta del Consell de Mallorca va ser atacada per una 
minoria violenta, fets que a dia d’avui es troben en mans de la justícia. 

Els partits polítics han de transmetre a la ciutadania la necessitat i la responsabilitat de 
tothom en el manteniment de la pau social i la defensa de la llibertat. No compartir les 
mateixes idees polítiques mai no pot justificar l’agressió física. La riquesa de la nostra 
societat s’ha de mesurar per la tolerància i el respecte als altres, als seus ideals, a la seva 
integritat física i moral. 

Som una terra de persones pacífiques que han conviscut amb harmonia durant molt de temps, 
però a dia d’avui existeixen grups minoritaris que volen trencar aquest equilibri; per això, 
tots els partits polítics que representen totes les ideologies han de condemnar tots tipus 
d’atacs a la llibertat de pensament.  
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Ningú no dubta del dret que té la ciutadania a manifestar-se de forma lliure i pacífica per 
expressar la seva opinió, reivindicació o necessitat; no obstant això, aquestes manifestacions 
perden la seva legitimitat quan es converteixen en agressions físiques a altres ciutadans, 
cossos de seguretat i representants polítics que han estat triats en processos democràtics per 
tota la ciutadania.  

S’ha d’acabar amb aquest ambient d’inseguretat, les manifestacions han de ser pacífiques; la 
violència urbana no hi té cabuda, en un estat democràtic. Els mitjans democràtics, 
constitucionals, són suficients per defensar les opinions sense arribar a fets tan lamentables 
com els ocorreguts a Manacor. 

La representativitat social és perfectament compatible amb la representativitat política, 
sempre que s’exerceixi de forma pacífica. Els partits polítics han d’escoltar la ciutadania, i 
aquesta ha de respectar les normes de convivència i democràcia en tots els nivells. La 
violència no té cap justificació, no és correcte que hi hagi dirigents polítics que en les seves 
declaracions i opinions deixin entreveure que la causa de les agressions prové de mesures 
d’un govern triat per la majoria de la gent de les Illes Balears, en compliment del seu 
programa electoral. S’ha de respectar la voluntat de milers de ciutadans que varen decidir 
democràticament els seus representants polítics.  

Així mateix, els partits polítics han de fer costat a l’actuació dels cossos i forces de seguretat, 
que actuen per mitjà d’uns protocols legals i que en cap cas vulneren drets, sinó que els 
protegeixen.  

Per acabar, llegeix textualment les propostes d’actuació que conté la moció. 

El Sr. ENSENYAT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) intervé a continuació. 

Diu que el seu Grup polític vol deixar molt clara la seva postura com a coalició i com a grup.  

Assegura que està en contra de qualsevol manifestació de la violència, sigui aquesta física, 
verbal, estructural o de qualsevol altre tipus. Però, evidentment, estan en contra de qualsevol 
manifestació violenta vengui d’on vengui, de llevant o de ponent i per aquesta raó entenen 
també que recentment, i desgraciadament, a part d’aquests fets que s’esmenten a la moció del 
PP, n’hi ha hagut d’altres, que explica tot seguit. 

A l’Ajuntament de Son Servera, no fa molts d’anys, varen retenir tots els regidors per 
impedir que es celebràs un Ple; a l’Ajuntament de Sóller varen assaltar, literalment, 
l’ajuntament i varen haver d’escoltar el batle fins a ca seva; ell mateix, fa dos anys, també va 
ser víctima d’una agressió, en el transcurs de les festes del poble, quan un home amb les 
facultats mentals alterades el va escometre, amb una corda a la mà, amb la intenció de penjar-
lo.  

Assenyala que, en aquest darrer cas, el que s’ha de destacar és que, a més a més, una persona 
que és militant del PP, que actualment té un càrrec públic, amb el nomenament del Govern de 
les Illes Balears, públicament i en un article d’opinió va justificar l’agressió que ell va patir i 
que ha explicat abans.  

En conseqüència, seria molt trist que qualcú pugui entendre que un Grup polític vol treure 
profit mediàtic d’una qüestió tan sensible com és aquesta. 

S’ha de recordar també que quan l’actual presidenta del Consell va patir una sèrie 
d’agressions a Felanitx, el Grup PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca, el mes de 
setembre i per mitjà de la Junta de Portaveus, va proposar fer una declaració institucional 
condemnant precisament aquests fets, però no els varen fer cas. 
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Considera que la fórmula més adient, si realment es vol aplicar aquest esperit de consens que 
pretén la moció, seria aconseguir elaborar una moció institucional amb el consens de tots els 
Grups polítics.  

Assegura que si ho fan així tendran el suport del Sr. Grup polític. Fa avinent que en alguns 
ajuntaments s’ha aconseguit, com ara a l’Ajuntament d’Inca. 

Per aquesta raó prega que es retiri la moció de l’ordre del dia i que es posin els mitjans per tal 
que el proper Ple es pugui aconseguir el consens de tots els partits polítics respecte a un text 
concret. 

Reitera que es tracta d’una qüestió molt sensible, que requereix actuar en el sentit que ell ha 
explicat. 

La Sra. CANO (PSOE) inicia la seva intervenció. 

Diu que al seu Grup polític li sembla correcta la proposta que ha fet el Sr. Ensenyat, en els 
termes exactes en què l’ha explicada. 

Demana al Sr. Salom que expliqui quina és la postura del PP en aquest sentit. 

El Sr. SALOM diu que el PP, en principi, no retira la moció. 

La Sra. Cano diu que, en aquest cas, el seu Grup polític farà el que tenia previst. 

El Sr. ENSENYAT comenta que, si no sortís, els representants del seu Grup polític sortiran 
de la sala de Plens, atès que no volen debatre una moció en els termes en què la presenta el 
PP, a més de ser presentada per un únic partit polític. 

La Sra. PRESIDENTA intervé tot seguit. Diu que proposen fer el debat d’aquesta moció, 
votar-la i, si hi estan d’acord tots els portaveus, s’asseuran i de cara al futur creu que es pot 
intentar pactar un text entre tots els Grups polítics. 

Diu que en el PP consideren que el debat sobre aquestes agressions no es pot dilatar en el 
temps, raó per la qual el Ple d’avui s’ha de pronunciar sobre aquesta qüestió.  

Assegura que els membres del PP estan oberts al diàleg, i tant de bo fos possible arribar a un 
acord entre tots els Grups polítics per condemnar tot aquest tipus d’actes violents. 

El Sr. ENSENYAT li respon que, en aquest cas, sí que els trobarà per elaborar la declaració 
institucional oportuna, però no per discutir avui aquesta moció. En conseqüència, ell i la resta 
dels membres del seu Grup polític s’aixequen i abandonen la sala de Plens. 

El Sr. GARAU (PSOE) intervé a continuació. 

Fa notar que hi ha una proposta sobre la taula, en el sentit d’aconseguir el consens de tots els 
Grups polítics per elaborar una declaració institucional, però no s’ha presentat als Grups 
polítics en aquest sentit, sinó una moció del PP amb la qual el PSOE hi coincideix en el fons, 
però evidentment hi caben moltes matisacions.  

És evident que tots els Grups polítics presents al Ple estan en contra de la violència, són 
grups democràtics i per aquesta raó allò que pertoca fer és una declaració institucional. 

Si no es fa així, s’haurà de començar a debatre sobre algunes paraules i sobre determinats 
termes i això, al seu parer, és perdre el temps.  

Per aquesta raó planteja que o bé es fa una declaració institucional o el seu Grup polític no 
votarà aquesta moció. Si és una declaració en contra de la violència, ha de constar que tots 
estan en contra de la violència, sobretot l’adreçada al president del Govern d’aquesta 
comunitat, sota qualsevol fórmula o situació en què es produeixi, però cal que el PP deixi 
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participar en aquesta declaració la resta dels Grups polítics, perquè així com actua sembla 
que els altres partits vagin per darrera del PP i és obvi que sobre aquesta qüestió volen anar o 
per davant o almenys al seu costat.  

Reitera que la petició del Sr. Ensenyat i la seva pròpia és prou sensata. Fa notar que si el PP 
fa la moció i l’aprova només el PP, semblarà que la resta dels partits polítics no hi estan 
d’acord, i no és cert. Torna a demanar que quedi la proposta sobre la taula, que es mantengui 
un termini d’un mes per tractar-la, atès que no és una qüestió temporal que requereixi una 
urgència per tal de sortir demà mateix als diaris. 

Comenta que, si no es posen d’acord, que el PP la presenti el proper mes al Ple. En aquest 
sentit, recorda que el PSOE també ha deixat mocions sobre la taula.  

La PRESIDENTA demana al portaveu del PP que expliqui quin és el parer del partit sobre 
aquesta qüestió. 

El Sr. SALOM pren la paraula.  

Recorda al Sr. Garau que fa quinze dies que el PSOE coneix el contingut d’aquesta moció i 
que en cap moment no han fet cap proposta respecte a que quedi sobre la taula o de poder 
asseure’s a parlar-ne. 

A més a més, a la Comissió Informativa podrien haver manifestat qualsevol opinió sobre 
aquest tema i no ho varen fer. 

Assegura que el problema del seu partit polític és que cada vegada que han intentat fer 
aquesta declaració en contra de la violència sempre hi ha hagut un “però” i fa notar al Sr. 
Garau que al PP, com a partit polític, tenen problemes amb aquest “però” i en canvi al PSOE 
no en tenen.  

Observa que el Sr. Ensenyat ja ha manifestat un altre “però” i cada vegada en sorgeix algun 
altre. Diu que si cada vegada que el President del Govern de les Illes Balears, o la presidenta 
del Consell de Mallorca o qualsevol batle de Mallorca ha de prendre una decisió, equivocada 
o no, li han de tirar una pedra, és obvi que no poden estar d’acord amb el que diu el Sr. 
Garau. 

En conseqüència, aquest “però” s’ha de discutir en un altre context, no en el sentit que es 
prenen hipotèticament decisions equivocades, no pot ser per això. Si és per altres qüestions, 
d’acord, però no perquè un equip de govern hagi pres decisions que no agraden a quatre 
“insurrectos” s’hagin d’exposar a que els xapin el cap. Aquest és el motiu d’aquesta moció. 

Tot i això, ha d’entendre que ell és el primer partidari de presentar una moció conjunta.  

No cal dubtar que davant una agressió a un batle, tots estaran al seu costat, sense posar-hi cap 
objecció; en canvi, retreu que en posin quan es tracta del president del Govern balear. 

Fa avinent que haurien de deixar de banda aquesta vessant política i quan es tracta d’aquestes 
qüestions els partits polítics haurien de ser capaços de fer pinya i anar tots junts.  

Diu a la presidenta que considera que aquesta moció ja està prou debatuda, raó per la qual 
dóna per acabada la seva intervenció. 

El Sr. GARAU intervé tot seguit. 

Assenyala que avui s’han aprovat dues declaracions institucionals que no eren tan de relleu 
com aquesta, i n’han fetes també en d’altres ocasions. 

Potser, en aquest cas, no s’han adonat d’hora del fet que podria haver-se presentat a la Junta 
de Portaveus, per tal de pactar una declaració institucional. Reconeix que aquestes coses 



 201

passen, i és obvi que entre tots no ho han sabut fer bé, però ara es tracta de deixar la moció 
sobre la taula i presentar-la a la Junta de Portaveus, per pactar l’esmentada declaració. 
Considera que aquesta decisió és la que dóna més pes a la institució. 

La Sra. PRESIDENTA, un cop valorades les diferents postures dels Grups polítics, considera 
que pertoca votar avui la moció del Partit Popular i proposa que a partir de demà es reuneixin 
per aconseguir el consens sobre un text que es pugui presentar al proper Ple com a declaració 
institucional condemnant la violència, pel bé de Mallorca, dels mallorquins i dels polítics. 

Opina que aquesta seria la solució més satisfactòria per a tota la Corporació del Ple. 

Recorda que aquesta moció del PP fa quinze dies que està enregistrada i si volien fer-hi 
esmenes o consideracions ho podien haver fet abans, no necessàriament a darrera hora, al 
Ple.  

Per aquestes raons, reitera la decisió que ha explicat abans, en els mateixos termes. 

La Sra. CANO intervé tot seguit. 

Assenyala que ha quedat prou clar que el PSOE condemna qualsevol tipus de violència, 
sense cap tipus de pal·liatiu, i que estan en contra de qualsevol acte de violència contra 
batles, president del Govern balear, de qualsevol conseller o entitat ciutadana. 

Pel que fa als dos acords concrets de la moció, explica tot seguit el parer del seu Grup polític. 

Respecte a l’acord núm. 1, que fa referència explícita als incidents de la Conselleria 
d’Educació del Govern balear, opina que és una referència imprecisa, per la qual cosa o bé 
l’han de generalitzar o s’ha d’obviar, o s’ha de concretar millor. 

El PSOE no justificarà cap tipus d’ocupació, ni d’aquesta ni de qualsevol altra conselleria, 
però tampoc justificarà que hi hagi comportaments violents per part d’alts càrrecs públics, 
que han de tenir un comportament exemplar.  

Atès que aquest assumpte es troba en mans dels tribunals perquè s’han produït acusacions 
creuades de violència i existeix també material gràfic que tothom ha pogut veure des de 
diferents angles –material gràfic que, per cert, ha estat amputat en les informacions de la 
televisió IB3- , diu que si s’ha de condemnar aquests actes violents ocorreguts a la conselleria 
d’Educació, és just també que els condemnem tots, venguin d’on venguin, i si és així el 
PSOE s’hi suma.  

Si al PP no li agrada aquesta proposta, en té una altra. Si realment volen el consens, en el 
primer punt de la proposta d’acord, la frase podria acabar allà on diu: “ .... les agressions i els 
incidents produïts als diversos municipis de Mallorca.”  

Reitera que, si és així, el PSOE votarà a favor del primer punt. 

Respecte a l’acord núm. 2, diu que el Partit Socialista té una llarga trajectòria democràtica de 
llibertat i d’igualtat, per la qual cosa estan del tot d’acord en aquest sentit. 

Per acabar adverteix que, en cas de no acceptar-se la proposta d’esmena, demanaran 
votacions diferenciades per als dos punts. 

El Sr. SALOM intervé a continuació. 

Fa notar a la Sra. Cano que precisament a la seva intervenció anterior ha parlat d’aquests 
“però”. Li posa un exemple: ell es troba a ca seva, fent feina, venen uns senyors, entren a la 
força, envaeixen el seu espai, el tiren a terra, l’acusen de no sap què (no hi era, a la 
conselleria, per la qual cosa desconeix quines varen ser les paraules exactes), i resulta que ell 
és el dolent. 
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Fa avinent que no és just. Seria just si ell hagués sortit al carrer, els hagués increpat o 
s’hagués enfrontat a ells, però atès que varen entrar dins la seva zona de feina, varen envair la 
seva intimitat (suposa que estaran d’acord amb el fet que és un espai públic, però no per fer-
hi allò que hi varen fer). La realitat és que la persona que va ser agredida ara resulta que, tot i 
estar al seu lloc de feina, és la dolenta. Ho torna a dir per demostrar com es capgira la 
situació. 

Observa que seria tan senzill com estar d’acord a que no és possible estar d’acord amb els 
fets violents, venguin d’allà on venguin. 

Assegura que els fets que varen ocórrer en les distintes juntes del PP i els de la Conselleria 
d’Educació són del mateix tipus, tot i que sempre hi cerquin un “però”.  

També diu que el Sr. Ensenyat, tot i que ara no el senti, per haver sortit del Ple, el trobarà 
sempre al seu costat quan algú l’increpi per raó de l’exercici de les seves funcions a la seva 
feina, vengui d’allà on vengui. 

En canvi, fa notar al Sr. Garau que ho han de demostrar, no val que membres del seu partit 
polític vagin a fer rodes de premsa i diguin exactament allò que ara diu ell. Li recorda que ho 
han fet. En canvi, quan es troben davant els mitjans de comunicació que graven allò que 
diuen, resulta que han de quedar bé, políticament. 

Per acabar, torna a dir al Sr. Garau que no val, aquesta actitud. 

La PRESIDENTA indica que tot seguit es farà la votació, que no s’accepta l’esmena de 
supressió i que els dos punts de la moció es votaran de forma separada. 

La Sra. CANO demana intervenir, per una qüestió d’ordre. 

Manifesta que, si es procedeix a fer la votació, com s’ha explicat, el PSOE no pactarà després 
cap tipus de declaració institucional. Desitja que quedi clar que es tracta de fer una cosa o 
l’altra. 

Tot seguit es fa la votació. 

Sotmès l’acord núm. 1 de la proposta a votació, s’aprova per desset vots a favor (PP), cap 
abstenció i deu vots en contra (PP). 

Sotmès l’acord núm. 2 de la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

INTERPEL·LACIONS 

 
PUNT 40. INTERPEL·LACIÓ QUE FORMULA EL SR. JAUME GARAU SALAS A 
LA SRA. CATALINA CIRER ADROVER SOBRE POLÍTICA DE SUPORT ALS 
SERVEIS SOCIALS MUNICIPAL. 
 
Es dóna compte de la següent interpel·lació: 
 
JAUME GARAU SALAS, com a conseller 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 Consellera 
Executiva del Departament de Benestar Social la Sra. Catalina Cirer Adrover, la següent interpel·lació. 
 
 
TEMA: POLÍTICA DE SUPORT ALS SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS 
 
El GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA vol interpel·lar a la Consellera Executiva del 
Departament de Benestar Social, la Sra. Catalina Cirer Adrover, sobre la POLÍTICA DE SUPORT ALS 
SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS. 
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El Sr. GARAU (PSOE)  inicia la seva intervenció. 

Diu que farà una exposició breu, atesa la llargària d’aquest Ple i l’estat d’ànim que existeix a 
la sala de Plens. 

Demana a la Sra. Cirer que expliqui quin és el pla que segueix per tal de donar ajuda als 
serveis socials municipals i quina és la situació actual, atès que ho desconeix. 

Recorda que a la memòria de 2010 -atès que la de 2011 encara no consta al web- hi consten 
totes les actuacions que fa el Consell de Mallorca envers els ajuntaments (gestió del Pla de 
prestacions bàsiques, amb 6.561.000 €). Observa que sembla que s’ha produït una rebaixa en 
la inversió estatal sobre l’esmentat pla, que ocasionarà una reducció del 8% en l’aportació del 
Consell, segons les informacions que en té.    

Quant a les ajudes als ajuntaments per als menors, recorda que eren de 302.000 €. 

D’altra banda, es va començar una actuació per adaptar-nos a la Llei de serveis socials que és 
la creació dels Plans municipals de serveis socials, que són el continent de tota una sèrie de 
conjunts de mesures (suport econòmic per a situacions de crisi, ajudes a 29 ajuntaments 
(255.000 €), habitatges tutelats a Alaró i a Binissalem (36.000 €), programes per a persones 
que tenen dificultat per a trobar feina, a 14 municipis (116.000 €), suport psicosocial, 
capacitació laboral, etc.) 

Es tracta d’un conjunt d’iniciatives de suport als ajuntaments que l’any 2010 suposaven un 
total de 7.360.000 €. No té les dades de la memòria de 2011, però suposa que va ser una xifra 
similar a la de 2010.  

Diu que han anat analitzant la demanda de serveis socials existent, per mitjà de l’observatori, 
però no en té les dades perquè la Sra. Cirer no les publica. 

Comenta que hi ha problemes, com ara els de la Residència de Llucmajor; ignora si el 
Consell hi intervé i en demana informació a la Sra. Cirer. 

Vol conèixer quina és la política que du endavant, quins són els seus objectius de treball, si 
és cert que els Plans municipals estan pràcticament abandonats, si ho és també que les llistes 
d’espera han augmentat bastant, que el temps de tramitació de les ajudes a la dependència 
s’ha ampliat i que les ajudes de Renda Mínima d’Inserció es troben molt endarrerides. 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) inicia la seva intervenció. 

Demana que tot allò que faci referència a polítiques o actuacions dels serveis socials 
s’emmarqui dins el context molt ben explicat i detallat per part del Sr. Alemany (PSOE), un 
context realista, de dificultat econòmica que ell entén perfectament i sap transmetre 
correctament a tots els companys dels partits de l’oposició.  

Considera que d’aquesta forma potser s’entendrien millor els condicionaments que tenen els 
responsables dels serveis socials, tant a l’IMAS com en aquest cas la política de suport als 
municipis, a l’hora d’establir les línies d’actuació.  

Fa notar al Sr. Garau que ell li demana allò que ja sap, ignora si ho fa per fer quedar 
malament el PP o per fer evidents les dificultats de què parlava el Sr. Alemany.  

Li diu també que, com sap molt bé, parteixen d’una estructura que no sap si la va crear ell, 
però és la que es varen trobar a l’IMAS. Aquesta és l’estructura sobre la qual fan feina; tot i 
que els serveis es trobin distribuïts i organitzats d’una altra forma, li torna a dir que ell ho 
coneix perfectament. 
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Li fa avinent que ell també té el pressupost de l’any 2012, raó per la qual sap perfectament a 
quines partides aniran destinades les actuacions de les diferents àrees municipals. 

Tot i això, assegura que ella no té cap problema per parlar de la política de suport als 
ajuntaments, per bé que suposi redundar en tot allò que ell ja coneix prou bé. 

Explica que aquesta política es basa fonamentalment en dos principis, que explica tot seguit. 

En primer lloc, el compliment de la legalitat; s’ha de complir tot el que la llei preveu: la Llei 
de serveis socials, els estatuts de l’IMAS, els Plans d’actuació, els Plans estratègics (en 
aquest cas, el de 2010-2013. Recorda al Sr. Garau que també és obra seva) i, a més, tots el 
plans que es puguin fer en un futur. 

En segon lloc, la voluntat política, que serà la que permeti fer tot allò que, tot i no estar 
previst a la normativa o no es tengui assignat com a competència pròpia, n’existeix una 
demanda social o institucional que requereix l’ajuda del Consell.  

En aquest sentit hi ha un canvi, i el Sr. Garau n’és conscient. Explica que en el Pla estratègic 
hi ha la voluntat de descentralitzar, de passar noves competències als ajuntaments, els quals 
varen posar en funcionament iniciatives que no els corresponien per llei però sí per voluntat 
política.  

S’ha de considerar, no obstant, que la dificultat econòmica ha provocat una situació en la 
qual ningú ja no reclama més competències sinó que s’actua únicament en el marc de les 
competències que es tenen.  

Assenyala que s’arriba al punt en què municipis que tenen residències municipals pròpies 
posades en funcionament amb autonomia i que han funcionat amb normalitat durant un 
temps, en aquest moment tenen una gran dificultat i ja no reclamen que descentralitzem els 
nostres serveis socials perquè ells ho puguin gestionar, sinó tot el contrari: la possibilitat que 
una entitat supramunicipal pugui fer-se càrrec de serveis que no poden atendre, a causa de les 
dificultats. 

Observa que el Sr. Garau no va haver de dur a terme aquesta feina, però ara al PP sí que li 
pertoca fer-la: modificar si no el Pla estratègic, sí el Pla d’actuacions en funció d’aquestes 
demandes que han sorgit ara, per necessitat pura i dura de la situació en què es troben molts 
de municipis. 

Considera que les quatre àrees en què es va dividir la feina de l’IMAS  (discapacitats, 
inclusió social, menors i gent gran) d’una forma específica i directa, fan suport municipal per 
mitjà de diferents actuacions i programes. D’aquestes, la que té la competència més 
establerta o més regulada és la d’inclusió social.  

Recorda al Sr. Garau que durant el període de la seva gestió ja existia la secció de Suport 
Municipal, que ara el PP manté, amb les tasques de facilitar assessorament i suport tècnic als 
municipis amb mitjans presencials, informàtics, contacte directe telefònic, sobretot en els 
municipis menors de 20.000 habitants, les entitats més mancades d’estructura de serveis 
socials. 

Observa que el Sr. Garau també coneix l’aplicació informàtica ESAB que s’utilitza des de 
2011 a tots els ajuntaments de Mallorca, excepte als municipis de Palma i a Calvià, que tenen 
una aplicació informàtica pròpia. Diu que el passat mes d’abril s’han fet els darrers canvis i 
millores d’aquesta aplicació, que és un molt bo suport municipal. 

D’una forma específica, hi ha dos programes que tenen, al seu parer, un contingut econòmic 
importantíssim. Son els que marquen d’una manera directa la relació econòmica i també de 
relació funcional amb els ajuntaments: els convenis de PPB i la Renda Mínima d’Inserció. 
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Totes les propostes de renda mínima arriben per mitjà dels Serveis Socials de cada municipi i 
la feina que es fa és exquisida en aquest sentit, per part de la plantilla de treballadors de 
l’IMAS. 

Quant al Pla de prestacions bàsiques, reconeix que tenen les xifres de 2011 i, com bé l’han 
informat, al pressupost de 2012 experimenten una reducció d’un 42,39% de l’aportació del 
Govern de l’Estat. 

Sobre el PPB, recorda que hi ha un percentatge que pertany a l’IMAS, un altre al Govern 
balear i un del ministeri; aquesta darrera aportació preveu una reducció d’un 42,39% (poc 
més de mig milió d’euros). Es coneixerà de forma certa quan s’apliquin els pressuposts de 
l’any 2012 que es farà de forma imminent, el proper mes de juliol.  

Comenta que han estudiat diferents supòsits: la relació amb el Govern balear i l’acord i el 
compromís del Govern i de l’IMAS és no reduir les nostres aportacions; per aquesta raó les 
aportacions als municipis es veuran reduïdes en un 8% per la causa esmentada. 

La intenció del conveni del PPB de 2012 és la de mantenir l’aportació i la intenció del 
Govern també ho és, en principi. 

El que fan ara és una relació bilateral amb els dos municipis afectats (un d’ells és Llucmajor i 
un altre que també ha manifestat dificultats a les residències és el de Campos) perquè 
consideren que no seria responsable per part del Consell plantejar només una solució puntual 
en els esmentats municipis, sinó que s’ha de ser capaç d’establir un marc d’actuació que doni 
una solució que resolgui la situació d’ambdós municipis però també que ens avancem a altres 
problemàtiques que en matèria residencial ens puguin plantejar altres municipis de l’illa de 
Mallorca.  

 

El Sr. GARAU intervé a continuació. 

Recorda que el PP, al seu programa polític, assegurava que no rebaixaria l’atenció als serveis 
socials, sinó que augmentarien l’aportació econòmica i d’aquesta promesa en feien bandera. 

Fa notar que avui es constata, un cop més, que per determinats motius –en aquest cas perquè 
el president del Govern de l’Estat, el Sr. Rajoy, ha rebaixat l’import del Pla de prestacions 
bàsiques (que es mantenia des de fa 25 anys). Diu que, tot i això, el PP no es pot desentendre 
de la seva responsabilitat.  

Retreu que donin prioritat al pagament del Serpreisal als ajuntaments com si fos una cosa 
importantíssima; reconeix que ho és, però també és cert que no poden deixar de banda les 
necessitats dels serveis socials dels ajuntaments i lamenta aquesta actitud i que en aquest 
sentit es facin passes enrere.  

Atès que avui també s’ha sabut que el Pla d’obres i serveis (POS) es troba encara sobre la 
taula, comenta que és lamentable que dues de les banderes del PP –el municipalisme i els 
serveis socials- es trobin en una situació una mica crítica. 

Recorda que el seu Grup polític es va oferir per cercar fórmules per tal que les mesures 
econòmiques de retallades –que evidentment s’havien de fer- no alterassin determinats tipus 
de serveis i fos possible pactar determinats tipus de prestacions i d’intervencions.  

Retreu que el PP no ho hagi acceptat i hagi fet el seu camí, perquè ara ens trobam en aquesta 
situació, de forma que els ajuntaments  -sobretot els més petits- hauran patit molt per no 
poder respondre a la gran demanda de serveis socials del seu poble perquè el PP ha decidit 
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fer un altre tipus d’inversions, com ara l’adaptació urbanística al Pla territorial de Mallorca 
(PTM), que és molt important, però no es pot fer deixant de banda les necessitats socials. 

Recorda que els Plans municipals de Serveis Socials, que varen signar els 53 ajuntaments de 
Mallorca, fins i tot el de Palma, estan aturats. Fa notar que és una obligació legal fer-los, com 
ho és també adaptar-se a la normativa urbanística i retreu que el PP deixi en segon terme la 
planificació, el consens i el treball en aquest sentit, quan és fonamental. Per aquesta raó hi ha 
POS, plans urbanístics i plans municipals de serveis socials.  

Destaca que en tres anys de l’anterior legislatura varen aconseguir que tots els ajuntaments 
tenguessin els esmentats plans municipals de serveis socials.  

Espera que la Sra. Cirer pugui defensar més el proper pressupost per a l’any 2013 i d’aquesta 
forma compensar allò que ha perdut l’any 2012.  

Assenyala que, en una situació de crisi com l’actual, pel fet que augmenta el sector de 
població amb necessitats cròniques, és obvi que no serveix el mateix pressupost. 

La Sra. CIRER intervé per tancar el debat. 

Diu que centrarà la intervenció en les dues darreres afirmacions, amb una de les quals no hi 
està d’acord i sí ho està amb l’altra. Tot seguit ho explica.  

No admet que utilitzi com argument i cada vegada que no defensa el pressupost de l’IMAS, 
perquè ho considera un atac personal cap a ella. Considera que aquest és el concepte que en 
té ell, per la qual cosa en parlaran per trobar la manera que es pugui convèncer que sí que el 
defensa. 

Diu que escenificarà, davant la consellera d’Hisenda i Funció Pública i la presidenta del 
Consell aquesta defensa, però té clar que no és al Sr. Garau a qui ho ha de fer creure, sinó 
que l’important és que les coses es vagin arreglant, que  els problemes es resolguin. És 
d’aquesta forma que es defensa no només el pressupost, sinó la gestió del dia a dia. Diu al Sr. 
Garau que no n’està orgullosa, creu que li pertoca fer això que no fa.  

Quant a deixar la planificació a un segon terme, li respon que no només a un segon, sinó a un 
tercer, un quart o un cinquè terme, perquè en aquest moment allò que hauria de fer el Sr. 
Garau per comprendre’n el motiu és escoltar i entendre el que ha explicat el Sr. Alemany 
(PSOE) de forma tan clara i entenedora, quan ha intervingut al punt 36.  

Fa notar al Sr. Garau que mentrestant no s’hagi resolt aquest front, i resolta la situació 
econòmica de l’IMAS del dia a dia, és públic i notori -i no ho amaga- que per molta gent que 
hi hagi necessitada d’ajuda, aquesta planificació que ell feia tan i tan bé, no quedarà a un 
segon terme, sinó a un tercer, un quart o un cinquè lloc.  

Per acabar, diu que espera ser capaç d’haver resolt aquesta situació més problemàtica, el dia 
a dia, al llarg dels tres anys que resten de legislatura, com també la planificació de què parla 
el Sr. Garau, que és important, però li fa avinent que a dia d’avui, 14 de juny de 2012 a les 
14:35 h, aquesta planificació no és prioritària.  

La PRESIDENTA comenta que ara pertocaria fer el torn de preguntes, però proposa tractar 
ara el punt de despatx extraordinari i tot seguit fer el torn de preguntes.  

La Corporació es mostra d’acord amb el canvi d’ordre. 

PREGUNTES 
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PUNT 41. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT MASSOT  
(REMISSIÓ EXPEDIENT OBRES TEATRE PRINCIPAL A FISCALIA). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
A la passada legislatura la Fundació Teatre Principal va detectar presumptes irregularitats a l’expedient de les 
obres de reforma del Teatre Principal que se realitzaren a la legislatura 2003-2007 i ho posà en coneixement de 
la fiscalia. L’actual gerenta del Teatre Principal ha manifestat, a diverses reunions de la junta de patrons, la 
voluntat de posar en mans de fiscalia tot l’expedient.  
 
Quan fa comptes remetre la senyora gerenta tot l’expedient de les obres del teatre principal a fiscalia? 
El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) formula la pregunta en els seus 
termes. 

Recorda que des de la passada legislatura es varen detectar possibles irregularitats en 
l’expedient de les obres del Teatre Principal. Tots som conscients, i ja n’han parlat al Ple en 
altres ocasions, que hi ha obres pressupostades i facturades i no fetes i a l’inrevés, obres fetes 
i no facturades. 

Assenyala que durant la passada legislatura va aconseguir que l’empresa presentàs la 
liquidació i a principis de l’any 2011 varen encomanar un informe extern per reflectir quina 
era la situació. Aquest informe es va presentar a Fiscalia, amb la petició que actuàs. 
Evidentment, la Fiscalia no dóna abast, però si no ho recorda malament el PP en un moment 
determinat va dir que tornaria a fer una recopilació d’informació i després decidiria què en 
feia, perquè també hi veia, com a mínim, moltes irregularitats.  

La pregunta és com està aquest tema, per saber què s’ha fet realment i si és cert que s’ha fet 
aquesta feina, saber si fan comptes de presentar-ho a la Fiscalia i quan.  

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) intervé per donar la resposta. 

Adverteix al Sr. Font que durant la passada legislatura, a part d’un informe, allò que sí varen 
aconseguir va ser l’embargament del Teatre Principal.  

En aquest punt, el Sr. Font comenta que ha fet la pregunta amb bona intenció i el Sr. Rotger li 
respon que potser ho ha fet en la forma, però si analitza molt bé el que ha dit, ja és diferent. I 
si llegeix la pregunta, també.  

Si ho varen posar en coneixement de la Fiscalia, li demana què varen fer: si ho varen 
negociar o no varen negociar. Considera que abans de respondre-li la pregunta que ha 
formulat, el Sr. Font li hauria de dir abans què és el que varen parlar, a la Fiscalia.  

Li fa notar que a la Fiscalia no es negocia ni s’hi va a prendre un cafè, sinó que s’hi presenten 
quan hi ha o no hi ha uns indicis determinats. En canvi, el Sr. Font ha contat aquí és com una 
rondalla mallorquina (vàrem fer uns informes, vàrem anar a Fiscalia, però Fiscalia si, Fiscalia 
no ...). Per aquesta raó, li demana un poc de serietat. 

Fa avinent que li donat la resposta d’aquesta manera perquè considera que en el fons 
considera que no ha estat encertada la forma en què ha exposat aquesta qüestió. Torna a dir 
que, abans de respondre, és el Sr. Font qui li ha de dir què varen parlar, a Fiscalia, i com 
quedaren. 

El Sr. FONT intervé per dir que varen presentar un informe extern de les obres a Fiscalia i a 
partir d’aquí no n’han sabut res més.  

El Sr. ROTGER li diu que no consta, als arxius, cap registre de sortida de la Fundació Teatre 
Principal referida a aquesta gestió que varen fer.  
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També li diu que no es preocupi, perquè des de la Gerència de la Fundació Teatre Principal 
estan centrats en la qüestió d’aclarir tots els detalls respecte a allò que afecta l’esmentada 
fundació; s’ha aclarit el tema econòmic, està a punt de poder-se dur a terme un informe de les 
obres i, en cas que es pugui confirmar i detectar que hi ha indicis de delicte, ho posaran 
immediatament en coneixement de la Fiscalia.  

 
PUNT 42. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT MASSOT  
(CARRETERA VELLA LLUC A POLLENÇA). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Vist que dia 29 de Maig va sortir publicat al BOIB núm. 76 la “Notificació de l’acord del ple del Consell de 

Mallorca de 8 de març de 2012 de declaració formal de la possessió de la carretera vella de Lluc a Pollença, 

de recuperació d’ofici de la possessió de la carretera vella de Lluc a Pollença i de promoció la delimitació i 

fitació de la carretera vella de Lluc a Pollença” 
 
Quina és la situació en que es troben els punts als quals hi havia usurpació o pertorbació del domini públic 
actual del camí i quines mesures fa comptes prendre el Consell de Mallorca davant aquesta situació? 
 
La Sra. CAMPOMAR (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) formula la pregunta en els 
seus termes. 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) intervé per donar resposta. 

Explica que, efectivament, al BOIB núm. 76 de 29 de maig es va publicar l’acord que havia 
pres el Consell de Mallorca, atès que va ser impossible fer la comunicació individual a dos 
dels afectats.  

Fa avinent que la llei determina que a partir d’aquest moment el termini és de quinze dies 
hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació, és a dir que el 16 de juny de 2012 és 
quan acaba aquest termini.  

Tan aviat com acabi l’esmentat termini, el Consell de Mallorca comprovarà sobre el terreny 
si continuen o no les usurpacions i pertorbacions que l’acord ordenava retirar i, en cas que es 
mantenguin, aquesta institució utilitzarà els mitjans d’execució forçosa prevists als articles 97 
a 100 de la Llei 30/92, sempre respectant el principi de proporcionalitat i triant el menys 
restrictiu de la llibertat individual (articles 96.1 i 96.2 de la mateixa llei).  

En aquest cas, l’ús dels mitjans d’execució forçosa ha de perseguir la finalitat d’eliminar les 
usurpacions i pertorbacions existents sobre el domini públic i garantir el pas per l’anomenada 
carretera vella de Lluc a Pollença per la finalitat a la qual està adscrita la ruta de Pedra en 
Sec.  

 
PUNT 43. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JAUME COLOM AL SR. 
MAURICIO ROVIRA (SUBVENCIÓ PEATGE TÚNEL DE SÓLLER). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Atès que des d’octubre de 2010, els residents de Sóller i Fornalutx amb dret al descompte, no cobren la 
subvenció del peatge del túnel de Sóller, quines gestions ha fet el Conseller davant del Govern Balear i quin és 
el resultat d’aquestes gestions? 
 
El Sr. COLOM (PSOE) formula la pregunta en els seus termes. 
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Diu que l’encapçalament de la pregunta fa referència a que des del mes d’octubre de 2010 els 
més de 6.500 residents de Sóller, Fornalutx i Bunyola amb dret a subvenció del peatge del 
túnel de Sóller no han cobrat cap quantitat. 

Assenyala que han de rectificar aquesta afirmació perquè després d’haver presentat aquesta 
pregunta el Govern de les Illes Balears ha donat a compte una ínfima quantitat del que està 
pendent, tot i que no saben a quin concepte correspon perquè les transferències bancàries no 
ho especifiquen.  

Segons informacions aparegudes en algun mitjà de premsa local el Govern balear tan sols ha 
abonat un mes dels vint mesos que a hores d’ara estan pendents d’abonar; sembla que aquest 
mes correspondria al mes de desembre de 2010, havent-se saltat els mesos d’octubre i de 
novembre.  

Recorda que hi ha hagut nombroses manifestacions ciutadanes per reclamar el pagament de 
la subvenció i que les protestes han anat en augment (concentracions, passejades 
reivindicatives, cacerolades, boicot al Túnel de Sóller) que fins i tot han provocat el mal 
funcionament del servei i moltes molèsties a la ciutadania. 

Observa que el batle de Sóller (PP) en una entrevista mantinguda amb el president del 
Govern de les Illes Balears, va anunciar el compromís del president de procedir a 
l’abonament del deute de forma paulatina. El passat 5 de juny el Ple de l’Ajuntament de 
Sóller, per unanimitat de tots els Grups polítics, inclòs el PP, va acordar demanar al Consell 
de Mallorca el rescat de la concessió del túnel de Sóller i al Govern de les Illes Balears el 
pagament del total del deute. Al mateix Ple, el batle va afirmar que vol evitar que la 
ciutadania hagi de fer de banquers de l’administració.  

Fa avinent que el Consell de Mallorca, com a titular de la infraestructura, com a entitat 
gestora de les competències en matèria de carreteres, no pot quedar al marge d’aquesta 
problemàtica. 

Assenyala que aquest és un problema que causa una profunda preocupació dins la Vall de 
Sóller i que aquest petit pagament a compte que s’ha fet no ha servit de res a l’hora de calmar 
els ànims de la gent. Diu que vol creure en la voluntat del Govern balear de fer front a les 
quantitats pendents, però van passant els mesos i la quantitat econòmica augmenta. 

Per aquestes raons vol saber quines gestions ha fet el Consell de Mallorca davant el Govern 
balear per solucionar aquest problema. 

El Sr. ROVIRA (conseller executiva d’Urbanisme i Territori) respon tot seguit. 

Assegura que, fetes les gestions oportunes, s’ha confirmat el pagament aproximat de 254.000 
€ que corresponen a dues mensualitats, no de tots els veïns, però sí d’una part d’ells. L’han 
informat que en el cas de Fornalutx s’ha pagat el mes de desembre de 2010 i gener de 2011; 
també és el cas dels veïns d’Escorca i no sap si queden veïns a algun altre municipi; no sap si 
els veïns de Bunyola han pogut cobrar el mes de gener de 2011, li sembla que no és així. 

Explica que la problemàtica és que quan l’actual equip del Sr. Company, conseller del 
Govern balear, va accedir al govern, el darrer pagament s’havia realitzat el mes de gener de 
2011 però corresponia al mes d’octubre de 2010. En el moment en què aquestes persones es 
varen incorporar al Govern balear no s’havien tramitat ni tan sols els expedients i, a més a 
més, la partida pressupostària estava pràcticament exhaurida, essent la meitat de la quantitat 
necessària per poder cobrir tota l’anualitat.  
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Finalment, l’any 2012 es va incorporar una partida que havia de cobrir l’anualitat de 2012 i 
part de la de 2011. L’han informat que actualment tots els expedients de totes les 
mensualitats estan tramitats, la majoria dels quals ja s’han enviat a la Tresoreria.  

Comenta les dificultats que pateix el departament de Tresoreria, tant el del Govern balear 
com el del Consell de Mallorca, però destaca que a hores d’ara ja s’ha fet un pagament de 
254.000 € tot i que sigui ínfim en relació a l’import total del deute. Tot i això, fa notar que ja 
és més del que va pagar l’any 2011 el Sr. Antich, expresident del Govern balear (recorda que 
no va arribar tan sols 250.000 €). 

En qualsevol cas, és clar que els veïnats tenen dret a cobrar aquesta subvenció i destaca que 
existeix el compromís del Govern balear de pagar-la. Destaca que és un bon senyal que ja 
s’hagi fet un pagament perquè demostra interès per posar-se al dia. 

Per part seva, desitja que el pagament es faci efectiu per no crear més molèsties a les 
persones que fan ús del túnel de Sóller. Tot i que entén la petició del Sr. Colom, li fa avinent 
que el Consell de Mallorca no ho pot resoldre tot i que no és responsabilitat ni compromís 
d’aquesta institució pagar aquesta subvenció, sinó del Govern balear. 

 
PUNT 44. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. ANTONI ALEMANY AL SR. 
MAURICIO ROVIRA (ACTUACIONS CONTAMINACIÓ RENOUS A LES 
CARRETERES DE MALLORCA). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quines actuacions es fan o estan previstes fer per millorar la contaminació de renous a les carreteres de 
Mallorca i en concret a la Via de Cintura de l’eix Ponent-Llevant? 
 
La PRESIDENTA s’absenta, en aquest punt i fins al final de la sessió, i la substitueix el Sr. 
Rotger, vicepresident de la institució. 

El Sr. ALEMANY (PSOE) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. ROVIRA (conseller executiva d’Urbanisme i Territori) respon tot seguit. 

Confirma que el passat 2 de juny es va aprovar l’acord sobre el Mapa de Renous, al Ple del 
Consell de Mallorca i actualment s’acaba de redactar el projecte.  

D’acord a la informació que li han donat els serveis tècnics, s’ha previst un termini màxim de 
dos mesos per tenir-lo completament redactat el projecte, per aplicar-lo sobre el mapa de 
renous. 

Explica que s’han fet algunes actuacions i a hores d’ara ja s’ha estès una capa de rodadura, 
amb les obres del tercer carril, que té un coeficient d’absorció acústica més eficient i en 
conseqüència ja redueix el renou dels vehicles que circulen.  

També s’ha reduït la velocitat de circulació a 80 Km/h a l’enllaç final de la zona del túnel, 
per la qual cosa també s’ha reduït el nivell de renou a Gènova.  

Informa que s’ha fet una inversió de 115.000€ per tapar els forats que hi havia en el fals túnel 
de Gènova, a la sortida. S’ha aconseguit també eliminar el renou intermitent que es produïa 
sobretot a la boca sud de sortida del túnel.  

Reitera que s’han fet actuacions i torna a dir que ara estan pendents d’acabar la redacció de 
l’esmentat projecte tècnic, en un termini màxim de dos mesos.  
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PUNT 45. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. ANTONI ALEMANY A LA SRA.  
MARGALIDA ROIG (DEUTE DEL CONSELL AMB CADA AJUNTAMENT DE 
MALLORCA). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quin és a dia d’avui el deute exacte que el Consell de Mallorca té amb cada Ajuntament de Mallorca? 
 
El Sr. ALEMANY (PSOE) informa que aquesta pregunta es retira perquè la Sra. Roig, 
consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública li ha lliurat abans del Ple un document que 
dóna resposta a la pregunta. 

Es retira. 

El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) intervé tot seguit, per una qüestió 
d’ordre. 

Diu que havien d’intervenir en aquest punt però, atès que es retira, anuncia que el seu Grup 
polític sortirà de la sala de Plens com fan habitualment. 

 
PUNT 46. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. MARGALIDA GINARD AL SR. 
JOAN ROTGER (PROGRAMES PROMOCIÓ ESPORT A LES ESCOLES). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quins tipus de programes i accions es duen a terme per promocionar l’esport a les escoles en horari lectiu? 
 
La Sra. GINARD (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) respon tot seguit. 

Diu que les activitats que es duen a terme pertanyen al programa “Suma’t”  que es divideix 
en dues àrees, que explica tot seguit.  

La primera és “Suma’t a l’esport a l’escola” que promou esports minoritaris a les aules per 
mitjà dels tècnics de les federacions.  

La segona és “Suma’t a l’esport saludable” i es presenta com a novetat amb vista a la 
temporada escolar 2012-2013. S’impartiran tallers formatius relacionats amb la nutrició, la 
salut i els valors esportius.  

Informa que els professors dels diferents centres educatius poden sol·licitar aquestes 
activitats al Consell de Mallorca, en horari lectiu, per mitjà de la seva pàgina web. 

 
PUNT 47. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. ANTONI MULET A LA SRA. 
CATALINA SOLER (NOVETATS ORDRE DE VEDA). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quines novetats destacades hi podem trobar a la nova ordre de veda? 
 
El Sr. MULET (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. SOLER (consellera executiva de Medi Ambient) intervé per donar la resposta. 

Destaca tres novetats importants de l’ordre referida a les vedes i les explica tot seguit. 
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La primera és que s’avença la caça del tord, i a la vegada es retarda la caça del tord com una 
excepció d’allò que hi havia hagut fins ara.  

La segona és que es permetrà la caça de perdius amb bagues. 

La tercera és que les races autòctones que fins ara es podien caçar dues vegades per setmana 
es podran caçar tres vegades. 

Destaca que, després d’un any d’estar a la Direcció General de Caça, s’han duit a terme les 
tres promeses electorals que prometia el PP.  

Assenyala que a la primera ordre de vedes que el PP ha pogut gestionar directament s’han 
aconseguit els tres objectius i, molt especialment, poder retardar la caça del tord dins el mes 
de febrer.  

 
PUNT 48. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOSEP OLIVER A LA SRA. 
CATALINA SOLER (TRÀMITS PLA DIRECTOR DE RESIDUS). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
En quins tràmits es troba en aquests moments el Pla Director de Residus? 
 
El Sr. OLIVER (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. SOLER (consellera executiva de Medi Ambient) respon tot seguit. 

Diu que, si no hi ha cap entrebanc, al darrer Ple del mes de juliol es presentarà la proposta de 
modificació dels dos plans directors. 

La primera novetat és que dels dos plans directors, el Pla de residus sòlids urbans i el Pla dels 
enderrocs i voluminosos, se’n fa un sol pla director.  

Assenyala que a hores d’ara, el més important és rebre l’informe de sostenibilitat ambiental. 
Tan aviat com s’hagi lliurat, d’acord al compromís que existeix, convocaran la Comissió de 
Residus per lliurar a tots els partits de l’oposició l’esborrany del corresponent pla director. A 
continuació el presentaran per a la seva aprovació inicial al Ple de finals del mes de juliol, 
perquè es comencin ja els tràmits pertinents.  

 
PUNT 49. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. ANTONIA ROCA A LA SRA. 
MARGALIDA ROIG (MESURES EN MÀTERIA D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quines mesures ha adoptat el Consell de Mallorca en matèria d’eficiència energètica? 
 
La Sra. ROCA (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) respon a continuació. 

Explica que des de la secció de Manteniment del Consell de Mallorca s’estan establint una 
sèrie de mesures en matèria d’eficiència energètica.  

Observa que no totes s’han iniciat ara, sinó que n’hi ha que es varen iniciar durant la 
legislatura anterior, com ara unes auditories energètiques que es varen encomanar i  als 
edificis de la Llar d’Infància i Joventut i Palau Reial es varen fer el mes de juny de 2009. El 
mes de setembre es va fer un estudi de les potències elèctriques contractades i es va reajustar 
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en funció del consum real. També el juny de 2010 es va fer una important inversió en aquesta 
matèria, quan es va canviar la torre de refrigeració de La Misericòrdia per una refredadora 
molt més eficient. En aquests casos es tracta de mesures ja executades. 

Després s’han anat substituint les bombetes incandescents per altres de baix consum, a 
mesura que requereixen la reposició. La idea és incorporar les leds cada vegada més.  

A mesura que es fan obres també s’instal·len sensors per activar els llums i els jocs d’aixetes 
(aquesta és també una mesura que s’havia iniciat abans). 

Es va elaborant un protocol de mancances tècniques, consensuat amb el servei de Salut 
Laboral, que permet disposar de dates per determinar si l’usuari es troba en una zona mal 
climatitzada o és un problema del propi usuari o de la seva vestimenta. El sistema que 
s’implanta permet detectar aquest tipus d’incidències.  

A més a més, es du endavant un projecte per licitar un procediment obert per a una empresa 
de manteniment. Procuraran que es pugui adjudicar el mes de setembre de 2012. Assenyala 
que el contracte pertinent inclourà les mesures d’estalvi energètic que es proposen, entre les 
quals hi figura un pla de mesura i verificació per a l’edifici de la Llar de la Infància per 
determinar de quin consums elèctrics disposa cada edifici. A hores d’ara els edificis de la 
Llar de la Infància i Llar de la Joventut disposen d’un comptador conjunt, per la qual cosa no 
és possible saber on és que es consumeix més energia.  

Es considera també la necessitat de fer una auditoria energètica a l’edifici de La 
Misericòrdia. 

Recorda que avui s’ha aprovat una modificació de crèdit per poder canviar la caldera de 
calefacció de l’edifici de Palau Reial per una que utilitzi energies renovables i no gasoil, com 
és el cas de l’actual. 

S’ha previst fer un recull de dades, durant sis mesos, per licitar un contracte amb una 
empresa de serveis energètics i manteniment per edificis i instal·lacions per tal de combinar i 
incloure, dins un mateix contracte, el consum energètic elèctric, el manteniment i la inversió 
en matèria d’instal·lacions.  

 
PUNT 50. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. Mª MAGDALENA GARCÍA AL 
SR. JOAN ROTGER (RECURSOS FIRA I SETMANA DEL LLIBRE EN CATALÀ).  
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 

 
Quins recursos han dedicat a l’any 2012 per part del Consell de Mallorca a la fira del llibre i setmana del llibre 
en català? 
 
La Sra. GARCIA (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) respon tot seguit. 

Informa que els recursos econòmics que s’han destinat a les dues fires sumen un total de 
69.700€ (51.700€ destinats a la 30 edició de la Fira del Llibre i 18.000 € a la 23 Setmana del 
Llibre en català).  

Aquests són els recursos econòmics que s’hi han destinat, a més d’altres tipus de suport. 

PRECS 
No n’hi ha. 
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III) DESPATX  EXTRAORDINARI 

PRIMER PUNT. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 9 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE LA CORPORACIÓ 
VIGENT PER A L’EXERCICI DE 2012 (CE02/2012 i TR03/2012). 

Es dóna compte de la següent proposta la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública: 
 
Aquesta consellera executiva, per provisió de 6 de juny de 2012, atenent les necessitats que s’especifiquen a les 
memòries corresponents i de les quals n’hi ha constància en els antecedents de l’expedient, ordenà la incoació 
d’un expedient de modificació de crèdits en el Pressupost propi de la Corporació vigent per a l’exercici de 2012, 
a l’objecte de poder atendre algunes despeses, les aplicacions a les quals s’havien d’imputar no estaven 
previstes en el pressupost vigent o les previsions no eren suficients. 

Vist que la Intervenció d’aquest Consell de Mallorca ha emès el dictamen preceptiu, on consten les operacions 
de modificació de crèdit que es proposen per atendre les despeses esmentades, i d’acord amb allò que es preveu 
en els articles 177, 179 i 180 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDLEG 
2/2004, de 5 de març, concordant amb els articles 35 a 38 i 40 del RD 500/1990, de 20 d’abril i amb les bases 
núm. 10 i 12 de les d’execució del pressupost per a 2012, he resolt proposar al Ple de la Corporació el següent 

A C O R D 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient núm. 9 de modificació de crèdits en el pressupost propi de la Corporació vigent 
per a l’exercici 2012, d’acord amb el següent detall: 
   

EXPEDIENT NÚM. 9 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2012 

* CRÈDIT EXTRAORDINARI (CE02/2012) 
   

Aplicació Descripció Import 

10·92020·63200 OBRES DE REPOSICIÓ SERVEIS GENERALS 2.588,65 

10·92020·63300 
REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE 
SVEIS. GENERALS 

150.000,00 

10·92021·63200 OBRES DE REPOSICIÓ C.C. LA MISERICÒRDIA 14.880,97 

10·92022·63200 OBRES DE REPOSICIÓ LLAR DE LA INFÀNCIA 12.492,89 

  
TOTAL AUGMENTS PER CRÈDITS 

EXTRAORDINARIS 179.962,51 
   

FONTS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS  

1) Baixes per anul·lació 
   

Aplicació Descripció Import 

10·92020·21200 CONSERVACIÓ IMMOBLES SERVEIS GENERALS 152.588,65 

10·92021·21300 
CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA SVS.GRAL. C.C. LA 
MISERICÒRDIA 

14.880,97 

10·92022·21300 
CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA LLAR DE LA 
INFÀNCIA 

2.376,00 

10·92022·22000 MATERIAL D'OFICINA LLAR DE LA INFÀNCIA 10.000,00 

10·92023·22000 MATERIAL D'OFICINA LLAR DE LA JOVENTUT 116,89 

TOTAL FONTS DE FINANÇAMENT PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
179.962,51 
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* TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS (TR03/2012) 

   

A) Augment de crèdits per transferències 
   

Aplicació Descripció Import 

50.24136.22799 ALTRES PRESTACIONS SVEIS. PROJECTE ERA 10.000,00 

50.24136.23020 DIETES PERSONAL PROJECTE ERA 9.462,00 

50.24137.22606 
REUNIONS, CONF. I CURSETS PROJECTE ART 
TERRI 

6.038,00 

55.15140.22699 
ALTRES DESPESES SVEIS. TRANSFERITS 
TERRITORI 

40.000,00 

55.15140.48902 APORTACIÓ XARXA EUROPEA DEL PAISATGE 3.500,00 

  TOTAL AUGMENTS 69.000,00 

   

B) Disminucions de crèdits per transferències 
   

Aplicació Descripció Import 

50.17230.22706 
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROG. EDUCACIÓ 
AMBIENTAL 25.500,00 

55.15140.22706 
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS SVEIS. TRANSF. 
TERRITORI 3.500,00 

55.42200.22100 ENERGIA ELÈCTRICA SERVEI ITV 40.000,00 

  TOTAL DISMINUCIONS 69.000,00 
 
Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost. 
 
SEGON - Aquest acord aprovatori serà considerat definitiu si no es produeixen reclamacions en contra durant el 
termini d’exposició pública, i entrarà en vigor, una vegada s’hagi complit el que disposa l’article 112.3 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i també l’article 169 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDLEG 2/2004, de 5 de març. 
 
Sotmesa la urgència a votació, s’aprova per unanimitat. 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) inicia la seva 
intervenció. 

Agraeix que s’hagi votat per unanimitat la urgència. 

Explica que en aquest cas es va produir una confusió, atès que per bé que ella havia tramitat 
els expedients no havia donat ordre de presentar aquest tema per despatx extraordinari i va 
ser ahir quan ho va saber.  

Per aquesta raó, en demana disculpes. Observa que ha comentat a la Presidenta que, si la 
Corporació no ho veia clar i considera que es presenti com un punt ordinari al proper Ple ella 
no hi té cap inconvenient, atès que era el que estava previst. 

Tot i això, reitera l’agraïment pel fet que es pugui aprovar avui. 

Explica que es tracta d’un crèdit extraordinari i d’una transferència de crèdit. 

Quant al crèdit extraordinari, la partida més important, comenta que és per arreglar la caldera 
de calefacció d’aquesta institució perquè ja és vella i antiga. Per aquesta raó, procuraran 
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canviar-la per una altra que utilitzi un altre tipus de combustible diferent al gasoil, que pugui 
resultar més econòmic.  

La resta són petites obres de reposició als edificis de La Misericòrdia, Llar de la Infància i 
una petita reposició que s’ha de fer a l’edifici de les Avingudes. 

La transferència de crèdit ve motivada principalment pel projecte Era-Art Territori, 
que es tramita des de la Conselleria de Medi Ambient, un projecte europeu que rep 
subvencions europees, per la qual cosa s’han de poder comptabilitzar totes les 
despeses per justificar-les. 

La resta és una transferència que es fa per mitjà de la Conselleria de Medi Ambient i 
Urbanisme perquè la partida de consum d’energia elèctrica era molt superior a la que s’havia 
previst a la ITV i es fa la transferència cap als serveis transferits de Territori.  

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

 
El vicepresident aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta  amb 
plecs de paper números de A-002810  a  A-003094, atès que dels números A002519 fins al 
A002809 ha estat inutilitzats. 
 
El secretari general     La presidenta  
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DECRETS DE 
PRESIDENTA 

     

DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

      
URBANISME I 
TERRITORI 

41003 AUTORITZACIÓ 
CESSIÓ 

CONTRACTE DE CONSERVACIÓ DE LA 
XARXA DE CARRETERES DEL CIM ZONA 3 
EXP. 15/09 

CONSTRUCCIONES 
LLABRES FELIU S.L.U 

225905,76 

URBANISME I 
TERRITORI 

41011 ESTIMAR  RECURS ALÇADA NÚM. 2012/001   

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

41011 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.1 DE PALMA 

ACTUACIONS PO 23/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

41015 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.1 DE PALMA 

ACTUACIONS PO 38/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

40997 COMPAREIXENÇA DAVANT LA SALA CONT.ADMINISTRATIVA 
DEL TSJ ILLES BALEARS 

ACTUACIONS 400/2011  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

41010 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.2 DE PALMA 

ACTUACIONS 120/2012  

URBANISME I 
TERRITORI 

41009 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIÓ 

OBRES EMERGÈNCIA DE RETIRADA DE 
NEU A TOTES LES CARRETERES DE LA 
ZONA 3 EXP. 1/2012-E 

CONSTRUCCIONES 
LLABRÉS FELIU SLU 

89134,39 

URBANISME I 
TERRITORI 

41009 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIÓ 

OBRES EMERGÈNCIA DE RETIRADA DE 
NEU A TOTES LES CARRETERES DE LA 
ZONA 1 EXP. 2/2012-E 

CONTRATISTAS 
MALLORQUINES ASOCIADOS 
S.A 

55546,16 

URBANISME I 
TERRITORI 

41009 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIÓ 

OBRES EMERGÈNCIA DE RETIRADA DE 
NEU A TOTES LES CARRETERES DE LA 
ZONA 2 EXP. 3/2012-E 

CONSTRUCCIONES LLULL 
SASTRE SA 

113687,94 

AGÈNCIA 
DISCIPLINA 
URBANÍSTICA 

40996 DESESTIMAR RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ 
DEL CONSELLER EX. DE TERRITORI DE 7 
DE MARÇ DE 2007 

I.A.L  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

41033 COMPAREIXENÇA DAVANT LA SALA TERCERA DEL T. 
SUPREM EN EL RECURS CASSACIÓ 
ACTUACIONS 422/2007 

NÚM.D. 62/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

41032 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.3 DE PALMA, ACTUACIONS PO 
50/2012 

NÚM.D. 63/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

41032 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.2 
INCA, DILIGÈNCIES PRÈVIES 2991/2011 

NÚM.D. 61/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

41033 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.3 DE PALMA ACTUACIONS PO 44/12 

NÚM.D. 64/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

41026 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT SOCIAL NÚM.3 DE 
PALMA, ACTUACIONS 339/12 

NÚM.D. 60/12  

PRESIDÈNCIA 41025 DESIGNACIÓ  DOS VOCALS A LA COMISSIÓ EXECUTIVA 
DE MALLORCA AGÈNCIA DE TURÍSME DE 
LES ILLES BALEARS 

SEGISMUNDO MORELL I 
ALVARO MIDDELMANN 

 

PRESIDÈNCIA 41031 DELEGACIÓ SIGNATURA DEL VISTIPLAU DELS 
CERTIFICATS 

CONSELLER EX. DE 
PRESIDÈNCIA 

 

SECRETARIA 
GENERAL 

41032 APROVAR INSCRIPCIÓ  REGISTRE ENTITATS DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA 

EAPN-ILLES BALEARS-
XARXA PER A LA INCLUSIÓ 
SOCIALS 

 

URBANISME I 
TERRITORI 

41003 APROVAR  EL REFORMAT DEL PROJECTE DE 
CONSTRUCCIÓ DEL DESDOBLAMENT DE 
LA MA-30 ENTRE SON FERRIOL  

 16886322,65 
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URBANISME I 
TERRITORI 

41003 APROVAR  PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ 
DESDOBLAMENT CARRETERA MA-30 
MILLORA ENTRE EIX CENTRAL, ACCESSOS 
CENTRE COMERCIAL MARRATXÍ 

 42666505,86 

URBANISME I 
TERRITORI 

41003 APROVAR  REVISIÓ DE PREUS PER A LA TERCERA 
ANUALITAT DEL CONTRACTE DE SERVEIS 
CONSISTENT EN LA CONSERVACIÓ DE LA 
XARXA DE CARRETERA DEL CIM, ZONA 8 ( 
EXP. 20/2009) 

 1575698,41 

URBANISME I 
TERRITORI 

41003 APROVAR  REVISIÓ DE PREUS PER A LA TERCERA 
ANUALITAT DEL CONTRACTE DE SERVEIS 
CONSISTENT EN LA CONSERVACIÓ DE LA 
XARXA DE CARRETERA DEL CIM, ZONA 7 ( 
EXP. 19/2009) 

 1453829,8 

URBANISME I 
TERRITORI 

41003 APROVAR  REVISIÓ DE PREUS PER A LA TERCERA 
ANUALITAT DEL CONTRACTE DE SERVEIS 
CONSISTENT EN LA CONSERVACIÓ DE LA 
XARXA DE CARRETERA DEL CIM, ZONA 6 ( 
EXP. 18/2009) 

 1388232,85 

URBANISME I 
TERRITORI 

41003 APROVAR  REVISIÓ DE PREUS PER A LA TERCERA 
ANUALITAT DEL CONTRACTE DE SERVEIS 
CONSISTENT EN LA CONSERVACIÓ DE LA 
XARXA DE CARRETERA DEL CIM, ZONA 5 ( 
EXP. 17/2009) 

 1201546,82 

URBANISME I 
TERRITORI 

41003 APROVAR  REVISIÓ DE PREUS PER A LA TERCERA 
ANUALITAT DEL CONTRACTE DE SERVEIS 
CONSISTENT EN LA CONSERVACIÓ DE LA 
XARXA DE CARRETERA DEL CIM, ZONA 4 ( 
EXP. 16/2009) 

 1227188,96 

URBANISME I 
TERRITORI 

41003 APROVAR  REVISIÓ DE PREUS PER A LA TERCERA 
ANUALITAT DEL CONTRACTE DE SERVEIS 
CONSISTENT EN LA CONSERVACIÓ DE LA 
XARXA DE CARRETERA DEL CIM, ZONA 3 ( 
EXP. 15/2009) 

 1352400,69 

URBANISME I 
TERRITORI 

41003 APROVAR  REVISIÓ DE PREUS PER A LA TERCERA 
ANUALITAT DEL CONTRACTE DE SERVEIS 
CONSISTENT EN LA CONSERVACIÓ DE LA 
XARXA DE CARRETERA DEL CIM, ZONA 2 ( 
EXP. 14/2009) 

 1372513,99 

URBANISME I 
TERRITORI 

41003 APROVAR  REVISIÓ DE PREUS PER A LA TERCERA 
ANUALITAT DEL CONTRACTE DE SERVEIS 
CONSISTENT EN LA CONSERVACIÓ DE LA 
XARXA DE CARRETERA DEL CIM, ZONA 1 ( 
EXP. 13/2009) 

 1368705,59 

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

41024 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.3 DE PALMA, ACTUACIONS PO 
56/2012 

NÚM.D. 56/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

41024 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.2 DE PALMA, ACTUACIONS PO 
59/2012 

NÚM.D. 59/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

41024 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.2 DE 
MANACOR, DILIGÈNCIES PRÈVIES 57/12 

NÚM.D. 57/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

41024 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.1 DE 
MANACOR, DILIGÈNCIES PRÈVIES 14/12 

NÚM.D. 58/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

41024 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.8 DE 
PALMA , DILIGÈNCIES PRÈVIES 139/12 

NÚM.D. 58/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

41024 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.11 
DE PALMA , DILIGÈNCIES PRÈVIES 4543/11 

NÚM.D. 52/12  

HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

41025 CONCEDIR AJUDA ESCOLARITAT MM.P.C  
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RESOLUCIONS 
CONSELLERS 

     

DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

03/04/12 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT AL CIM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

30/03/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

CONCESSIO  BESTRETA DFS 1535,88 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

30/03/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

CONCESSIO BESTRETA JASM 1551,36 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

30/03/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

CONCESSIO BESTRETA FTP 1608,96 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

23/03/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

CONCESSIO BESTRETA  LAMU 2009,48 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

30/03/12 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT AL CIM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

15/03/12 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT AL CIM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

15/03/12 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT AL CIM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

28/03/12 ALTRES ABONAMENT TRIENNIS EES 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

27/03/12 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL LABORAL 

CONTRACTACIO REGIM LABORAL TECNIC 
AUXILIAR OBRES PUBLIQUES 

JJR 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

30/03/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

AAOM 34,33 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

03/04/12 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO PROTESIS FJRL 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

03/03/12 COMISSIÓ DE SERVEIS NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIÓ AL 
LLO DE TREBALL  

FALH 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

03/04/12 ALTRES PRIMES ASSEGURACES 
RESPONSABILITAT CIVIL 

AGA 270,1 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

03/04/12 ALTRES PRIMES ASSEGURANCES 
RESPONSABILITAT CIVIL 

OJB 163,24 
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DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

02/04/12 CONCESSIÓ LLICÈNCIA CONCESSIO LLICÈNCIA PATERNITAT JMA 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

03/04/12 ALTRES SOL·LICITUD INFORMACIÓ DEMANADA 
DIRECCIÓ INSULAR HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

JUNTA PERSONAL DEL CIM  0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

02/04/12 ALTRES SOL·LICUTD INFORMACIÓ DEMANADA 
DIRECCIÓ INSULAR HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

JUNTA PERSONAL DEL CIM  0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

03/04/12 ALTRES INFORME CRÈDITS NECESSARIS PER 
CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL 
ACUMULACIÓ TASQUES 

ALTRES 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

03/04/12 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIÓ PRÒTESIS IGL 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

26/03/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIÓ FACTURES 54/92060/20120326 DEPARTAMENT HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

2541,02 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

13/03/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIÓ FACTURES 54/92060/20120313 
ORRESPONENT RECEPTES DISPENSADES 
AL PERSONAL CIM GENER  
2012  

DEPARTAMENT HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

4061,65 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

12/03/12 DOTACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 
PLACES 

DOTACIÓ PLAÇA  DEPARTAMENT URBANISME 
I TERRITORI 

0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

03/04/12 ALTRES RETIFICACIÓ RELACIÓ FACTURES 
54/22110/20120305 PROGRAMA 
PRESSUPSTARI 22110 

ALTRES 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

03/04/12 FINALITZACIÓ 
CONTRACTE LABORAL 

BAIXA PAC 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

04/04/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI SMS 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

02/04/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JAP 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

02/04/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MCDG 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

02/04/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI IAB 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

02/04/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI TMR 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

02/04/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMEN TRIENNI SGM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

02/04/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI CMB  0 
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DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

02/04/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI ACG 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

02/04/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI RMV 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

02/04/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI APG 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

02/04/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI AFH 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

02/04/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI CCS 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

02/04/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JJM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

02/04/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI CQB 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

02/04/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI FSS 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

02/04/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI CLC 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

02/04/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MCC 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

02/04/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI DGR 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

02/04/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI ART 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

02/04/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI PARS 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

02/04/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI RMRJ 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

02/04/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI RAM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

02/04/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MMC 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

02/04/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JAMP 0 
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DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

02/04/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MMG 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

02/04/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JFMG 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

02/04/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JFFR 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

02/04/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JJHF 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

02/04/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI ABS 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

02/04/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JMME 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

23/03/12 COMISSIÓ DE SERVEIS CESSAMENT I PRESSA POSSESSIÓ AL 
LLOC TREBALL EFECTUATS PER LA 
MATEIXA AUTORITAT 

FRA 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

23/03/12 ALTRES CESSAMENT I PRESA POSSESSIO AL LLOC 
TREBALL EFETUATS PER LA MATEIXA 
AUTORITAT (ART 9A1) DELS  
VIGENTS ACORDS PER PERSONAL 
FUNCIONARI) 

ASG 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

23/03/12 ENCOMANDA 
FUNCIONS 

ENCOMANA FUNCIONS ASG 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

23/03/12 ENCOMANDA 
FUNCIONS 

ENCOMANA FUNCIONS FRA 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

28/03/12 FINALITZACIÓ 
CONTRACTE LABORAL 

BAIXA JJR 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

27/03/12 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

BAIXA GNG 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

27/03/12 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

JUBILACIÓ GNG 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

30/03/12 ALTRES RECTIFICACIÓ RESOLUCIÓ 14 MARÇ 2012, 
DE TRASPÀS PERSONAL A INSTITUT 
MALLORQUÍ AFERS SOCIALS 

ALTRES 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

27/03/12 ALTRES AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ DE LA 
JORNADA SOBRE FORMACIÓ EN 
PRÀCTICA EN EXTINCIÓ D'INCENDIS 

PERSONAL ADSCRIT AL CIM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

26/03/12 ALTRES AUTORITZACIÓ PER LA REALIZTACIÓ 
JORNADA SOBRE NORMATIVA DE CAÇA I 
MEDI AMBIENT 

PERSONAL ADSCRIT AL CIM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

03/04/12 ALTRES DETERMINACIÓ DE LES DEDUCCIONS A 
APLICAR AL PERSONAL QUE HA EXERCIT 
EL DRET DE VAGA 29 MARÇ  
2012 

PERSONAL ADSCRIT AL CIM 0 
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DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

28/03/12 ENCOMANDA 
FUNCIONS 

PRÓRROGA ENCOMANA FUNCIONS PAC 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

28/03/12 ALTRES CONCESSIO PERMIS RETIBUIT 
FUNCIONARI PER DESENVOLUPAMENT 
CÀRREC ELECTIU 

GMM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

28/03/12 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL LABORAL 

RECONEIXEMENT CARACTER INDEFINIT 
RELACIO CONTRACTUAL AMB CIM 

ARAC 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

27/03/12 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RESOLUCIÓ SOL·LICITUD CONCESSIÓ 
PERMISOS RETRIBUÏTS QUE SOL·LICITÀ 
EL TREBALLDOR 

DFM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

26/03/12 APROVACIÓ NÒMINA APROVACIÓ NÒMINA MARÇ 2012 PERSONAL ADSCRIT AL CIM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

28/03/12 ALTRES PROCÈS ANUAL DE CONCILIACIÓ PEL 
PAGAMENT QUOTES COTITZACIÓ A LA 
SEGURETAT SOCIAL PERÍODE  
DESEMBRE 2010 A NOVEMBRE 2011 EN 
APLICACIÓ SISTEMA RELACIÓ COMPTABLE 

ALTRES 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

28/03/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIÓ COMPLEMENTS 
PRODUCTIVITAT GENER I FEBRER 

PERSONAL ADSCRIT AL CIM 4621,2 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

28/03/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

GUAÀRDIES REFORÇ PARCS BOMBERS 
JULIOL 2011 

PERSONAL ADSCRIT ALS 
PARCS BOMBERS  

0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

03/04/12 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

RETENCIONS JUDICIALS I 
ADMINISTRATIVES APLICADES PERSONAL 
CIM DINS NÒMINA MARÇ 2012 

PERSONAL ADSCRIT AL CIM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

03/04/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT DESPESA RELATIVA A 
L'INGRÈS QUOTES SEGURETAT SOCIAL  
CORRESPONENTS PERÍODE COTITZACIÓ 
MES DE MARÇ 2012 

TRESORERIA GENERAL 
SEGURETAT SOCIAL 

1127381 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

10/04/12 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIÓ JORNADA MCC 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

11/04/12 INICIAR EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT MRM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

11/04/12 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT AL CIM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

10/04/12 PRORROGA 
INTERINITAT 

PRÓRROGA PRESTACIÓ SERVEIS EN 
RÉGIM INTERINITAT PER EXECUCIÓ 
PROGRAMA TEMPORAL 

APE 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

10/04/12 PRORROGA 
INTERINITAT 

PRÓRROGA PRESTACIÓ SERVEIS EN 
RÉGIM INTERINITAT PER EXECUCIÓ 
PROGRAMA TEMPORAL 

JMRG 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

13/04/12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIÓ BESTRETA  LMCK 737 
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DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

12/04/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

INCLUSIÓ NOMINA AJUDES PER PRÒTESIS PERSONAL ADSCRIT A LA 
CORPORACIÓ 

1653 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

17/04/12 ALTRES ALLIBERACIÓ SINDICAL PARCIL YAN 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

16/04/12 COMISSIÓ DE SERVEIS CESSAMENT I PRESA POSSESSIO AL LLOC 
TREBALL EFETUATS PER MATEIXA 
AUTORITAT 

CCB 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

16/04/12 ALTRES DETERMINACIÓ DEDUCCIONS APLICAR 
PERSONAL QUE HA EXERCIT EL DRET 
VAGA 29 MARÇ 2012 

CIM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

12/04/12 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL LABORAL 

CONTRACTACIÓ REGIM LABORAL D'UN 
OFICIAL-A 2ª CUINER-A PERDEPARTAMENT 
MEDI AMBIENT 

PAC 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

16/04/12 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL LABORAL 

CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL 
PERSONAL NETETJA L DPT HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

AML 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

16/04/12 COMISSIÓ DE SERVEIS COMISSIÓ SERVEIS CCB 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

16/04/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIÓ FACTURES 54/92060/201204016 
DPT HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA 

PERSONES FÍSIQUES I 
JURÍDIQUES 

136,32 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

16/04/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 54/2211/20120417 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI 22110 
(MARÇ I ABRIL) 

SERBROK, CORREDURÍA 
SEGUROS, GRUPO SA 
NOSTRA SA (ASISA) 

34992,23 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

16/04/12 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIÓ JORNADA  JMML 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

17/04/12 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIÓ JORNADA PMR 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

17/04/12 ALTRES DETERMINACIÓ DEDUCCIONS A APLICAR 
AL PERSONAL QUE HA EXERCIT EL DRET 
DE VAGA DIA 29 MARÇ 2012 

ALTRES 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

18/04/12 CONCESSIÓ LLICÈNCIA LLICÈNCIA O PERMIS BMS 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

19/04/12 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ PARTICIPACIÓ PROCÉS 
SELECTIU 

DRL 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

18/04/12 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

RÉDUCCIÓ JORNADA EMB 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

16/04/12 FINALITZACIÓ 
INTERINITAT 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL MLV 0 



 225

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

19/04/12 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DESESTIMACIÓ SOL·LICITUD REINGRÉS AGC 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

16/04/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 54/22110/201220417 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI 22110 

SERBROK, CORREDURÍA DE 
SEGUROS, GRUPO SA 
NOSTRA, SA 

34992,23 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

24/04/12 APROVACIÓ NÒMINA APROVACIÓ NÓMINA ABRIL 2012 PERSONAL ADSCRIT AL CIM 2869284,61 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

23/04/12 FINALITZACIÓ 
INTERINITAT 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL DRS 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

23/04/12 ALTRES RECLAMACIÓ PREIA A LA VIA 
JURISDICCIONAL LABORAL QUE 
INTERPOSAT PER UN TRABALLADOR DEL 
CIM 

GMS 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

27/03/12 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
L'OBLIGACIÓ DERIVADA DE LA RELACIÓ 
DE FACTURES  
45/13000/20120322 RELATIVA AL 
PAGAMENT DELS IMPOSTS SOBRE 
VEHICLES DELS BOMBERS DE  
MALLORCA EXERCICI 2011. Q/2012/473. 

AJUNTAMENT PALMA 5465,54 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

11/04/12 ASSISTÈNCIA TÈCNICA 
MUNICIPAL 

CONVOCATÒRIA REALITZACIÓ CURS 
"ACTUALITZACIÓ I PRÀCTICA DE LA 
CONTRACTACIÓ  
ADMINISTRATIVA LOCAL"  

COL·LECTIU SECRETARIS, 
INTERVENTORS, 
TRESORERS I ALTRE 
PERSONAL QUALIFICAT 
DELS AJUNTAMENTS 

0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

13/04/12 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR RECONÈIXER 
OBLIGACIÓ DERIVADA DE LES FACTURES 
45/13000/20120413 
RELATIVES AL SERVEI EMERGÈNCIES. 
Q/2012/439 

TERCERS VARIS 9064,33 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

17/04/12 ALTRES RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES DETERMINA 
LA PROGRAMACIÓ DE TORNS DE TREBALL 
DELS PARCS DE  
BOMBERS DEL CONSELL DE MALLORCA I 
ES DETERMINA EL RÉGIM DE 
DETERMINATS DIES  
RECUPERABLES. 

PERSONAL DE BOMBERS 
DEL CONSELL DE 
MALLORCA.  

0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

20/04/12 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ DERIVADA DE LES 
FACTURES  
45/13000/20120420 RELAITVES AL SERVEI 
D'EMERGÈNCIES. Q/2012/482. 

TERCERS VARIS 10948,82 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

24/04/12 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
LES OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
FACTURA NÚM.  
00003412 RELATIVES AL SERVEI 
EMERGÈNCIES. Q/2012/500. 

VIAJES CAMPANARIO 88 
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DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

24/04/12 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
LES OBLIGACIONS DERIVADES DE LES 
FACTURES REF.  
45/13000/20120424 RELATIVES AL SERVEI 
EMERGÈNCIES. Q/2012/504 

TERCERS VARIS 9016,08 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

24/04/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
CORRESPONENT QUOTA MES MARÇ 2012 
SERVEI COMUNICACIONS  
SIRDEE PEL SUBMINISTRAMENT, 
INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE 
TERMINALS I ACCESSORIS DE  
COMUNICACIONS ASSOCIATS AL MATEIX.  

TELEFÒNIC MOVILES 
ESPAÑA 

15512,88 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

24/04/12 CONCESSIÓ LLICÈNCIA CONCESSIÓ LLICÈNCIA  LACTÀNCIA FILL-A CPC 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

24/04/12 CONCESSIÓ LLICÈNCIA CONCESSIÓ LLICÈNCIA O PERMIS JABG 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

26/04/12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIÓ BESTRETA VTM 1489,08 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

26/04/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

BECA PER ESTUDIS JJRA 327,75 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

26/04/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

ABONAR BECA PER ESTUDIS TMD 112,9 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

26/04/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

ABONAR BECA PER ESTUDIS HMB 282,26 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

26/04/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

ABONAR BECA PER ESTUDIS MAGS 174,06 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

26/04/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

ABONAR BECA PER ESTUDIS FMG 195,68 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

26/04/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS MAFF 112,9 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

26/04/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS CEF 195,68 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

26/04/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS CCT 402,24 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

26/04/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIÓ BECA PER ESTUDIS RFBA 395,17 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

23/04/12 ABONAMENT CURSOS GRATIFICACIÓ REALITZACIÓ CURS JGL 108 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

25/04/12 ABONAMENT CURSOS GRATIFICACIÓ RELITZACIÓ CURS APR 108 
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DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

16/04/12 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIÓ AL 
LLOC TREBALL (ART 1O.1.D LLEI 7/2007 I 
ARTS 15.2.E LLEI 3/2007) 

MLV 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

18/04/12 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA PER ESCOLARITAT FALH 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

19/04/12 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIÓ JORNADA MRT 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

23/04/12 ALTRES NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIÓ AL 
LLOC TREBALL(CONCURS TRASLLAT) 

NCF 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

24/04/12 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA PER ESCOLARITAT JBG 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

24/04/12 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIÓ JORNADA APSR 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

23/04/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

JJR 68,67 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

24/04/12 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIÓ JORNADA JABG 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

26/04/12 CONCESSIÓ LLICÈNCIA LLICÈNCIA O PERMIS JGG 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

26/04/12 CONCESSIÓ LLICÈNCIA LLCÈNCIA O PERMÍS MFMH 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

26/04/12 CONCESSIÓ LLICÈNCIA LLICÈNCIA O PERMÍS FFF 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

02/05/12 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
LES OBLIGACIONES DERIVADES DE LA 
FACTURA AMB  
REFERÈNCIA 45/13000/20120430 RELATIVA 
A DESPESES SERVEI EMERGÈNCIES. 

TERCERS VARIS 4793,12 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

02/05/12 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ DE LA DESPESA DE LA 
RELACIÓ FACTURES  
Q/2012/546 COOPERACIÓ LOCAL. 

TERCERS VARIS. 2644,64 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

03/05/12 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ CORRESPONENT 
ABONAMENT INTERESSOS  
DEMORA RELATIU A DIVERSES FACTURES 
EXERCICI 2011. 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN GALMÉS, 
SA 

86,11 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

03/05/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR, DISPOSAR, RECONEIXER I 
LIQUIDAR OBLIGACIÓ DESPESA RELATIVA 
QUOTA  
EXERCICI 2012 ASSOCIACIÓ ARC LLATÍ. 

ASSOCIACIÓ ARC LLATÍ 5500 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

07/05/12 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR, RECONEIXER I 
LIQUIDAR OBLIGACIÓ DESPESA RELACIÓ 
FACTURES  
Q/2012/568. 

VIAJES URBIS, SA 146,22 
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DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

09/05/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
CORRESPONENT LLOGUER I 
MANTENIMENT DE QUATRE VEHICLES  
AUTOBOMBA DE BOMBERS- 
CORRESPONENTS MESOS MARÇ I ABRIL 
2012 DEL SERVEI EMERGÈNCIES. 

SA NOSTRA DE RENTING 
SOCIEDAD UNIPERSONAL, 
SA 

26345,56 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

09/05/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
CORRESPONENT QUOTES MARÇ I ABRIL 
2012 CORRESPONENTS AL  
LLOGUER I MANTENIMENT DOS CAMIONS I 
VEHICLE UTIL DE BOMBERS. 

SA NOSTRA DE RENTING 
SOCIEDAD UNIPERSONAL, 
SA 

16932,68 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIO 
LOCAL 

09/05/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ QUOTES 
MESOS MARÇ I ABRIL CORRESPONENT 
LLOGUER AMB OPCIÓ  
DE COMPRA DE 8 VEHICLES 
COMANDAMENT DEL SERVEI DE 
BOMBERS. 

SA NOSTRA DE RENTING 
SOCIEDAD UNIPERSONAL, 
S.A. 

4473 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

27/03/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2012/284 937,71 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

02/04/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES AGENCIA TRIBUTARIA ILLES 
BALEARS 

3773,62 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

16/01/12 COMISSIÓ DE SERVEIS AUTORITZACIÓ DEPLAÇAMENT COMISSIÓ 
SERVEIS 

Mª.C.E.R. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

16/01/12 COMISSIÓ DE SERVEIS AUTORITZACIÓ DEPLAÇAMENT COMISSIÓ 
SERVEIS 

Mª.C.E.R. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

16/01/12 COMISSIÓ DE SERVEIS AUTORITZACIÓ DEPLAÇAMENT COMISSIÓ 
SERVEIS 

P.J.S.B. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

08/02/12 ALTRES DEVOLUCIÓ IMPORT ABONAT 
ANTICIPADAMENT PER LA RESERVA DELS 
REFUGIS 

M.LL.E. 26,4 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

08/02/12 DEVOLUCIÓ 
INGRESSOS 

DEVOLUCIÓ IMPORT ABONAT 
ANTICIPADAMENT PER LA RESERVA DE 
REFUGIS 

R.P.G. 35,2 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

08/02/12 DEVOLUCIÓ 
INGRESSOS 

DEVOLUCIÓ IMPORT ABONAT 
ANTICIPADAMENT PER LA RESERVA DE 
REFUGIS 

M.P.R. 140,8 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

09/02/12 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ DINS NÒMINA DESPESES PER 
DESPLAÇAMENT I/O DIETES I/O 
MATRICULA 

P.J.S.B. 473,95 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

09/02/12 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ DINS NÒMINA DESPESES PER 
DESPLAÇAMENT I/O DIETES I/O 
MATRICULA 

P.A.F. 448,9 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

09/02/12 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ DINS NÒMINA DESPESES PER 
DESPLAÇAMENT I/O DIETES I/O 
MATRICULA 

Mª.C.E.R. 503,8 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

21/02/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2012/93 429,09 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

23/02/12 APROVAR FACTURES 
ADO 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2012/13 

30 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

27/02/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2012/15 

31,93 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

27/02/12 COMISSIÓ DE SERVEIS AUTORITZACIÓ DEPLAÇAMENT COMISSIÓ 
SERVEIS 

J.F.Z. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

27/02/12 COMISSIÓ DE SERVEIS AUTORITZACIÓ DEPLAÇAMENT COMISSIÓ 
SERVEIS 

D.A.C. 0 



 229

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

27/02/12 COMISSIÓ DE SERVEIS AUTORITZACIÓ DEPLAÇAMENT COMISSIÓ 
SERVEIS 

Mª.C.E.R. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

28/02/12 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENT A LA RELACIÓ Q/2012/136 
RELATIVES AL  
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
REFUGI SON AMER 

REPSOL BUTANO, S.A. 850,96 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

28/02/12 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENT A LA RELACIÓ Q/2012/135 
RELATIVES AL  
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
REFUGI SON AMER 

RELACIÓ Q/2012/135 2370,08 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

28/02/12 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENT A LA RELACIÓ Q/2012/133 
RELATIVES AL  
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
REFUGI CAN BOI 

RELACIÓ Q/2012/133 1278,11 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

28/02/12 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENT A LA RELACIÓ Q/2012/126 
RELATIVES AL  
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
REFUGI MULETA 

RELACIÓ Q/2012/126 2380,44 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

28/02/12 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENT A LA RELACIÓ Q/2012/138 
RELATIVES AL  
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
REFUGI TOSSALS VERDS 

REPSOL BUTANO, S.A. 213,01 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

28/02/12 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENT A LA RELACIÓ Q/2012/134 
RELATIVES AL  
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
REFUGI CAN BOI 

REPSOL BUTANO, S.A. 28,65 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

28/02/12 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENT A LA RELACIÓ Q/2012/137 
RELATIVES AL  
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
REFUGI TOSSALS VERDS 

RELACIÓ Q/2012/137 3375,98 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

28/02/12 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTURA CONILLS J.R.M. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

28/02/12 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2012/128 RELATIVES AL  
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
REFUGI MULETA 

REPSOL BUTANO, S.A. 1184,92 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

28/02/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J//2012/17 

249,38 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

29/02/12 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENT A LA RELACIÓ Q/2012/139 
RELATIVES AL  
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
REFUGI PONT ROMA 

ENDESA ENERGIA S.A. 
UNIPERSONAL 

319,92 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

29/02/12 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENT A LA RELACIÓ Q/2012/144 
RELATIVES AL  
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
REFUGI CAN BOI 

ENDESA ENERGIA S.A. 
UNIPERSONAL 

280,52 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

29/02/12 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENT A LA RELACIÓ Q/2012/145 
RELATIVES AL  
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
REFUGI CAN BOI 

ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL 

770,84 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

29/02/12 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENT A LA RELACIÓ Q/2012/146 
RELATIVES AL  
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
REFUGI SON AMER 

REPSOL BUTANO, S.L. 2699,43 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

02/03/12 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENT A LA RELACIÓ Q/2012/152 
RELATIVES AL  
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
REFUGI SON AMER 

RELACIÓ Q/2012/152 721,18 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

02/03/12 APROVAR FACTURES 
ADO 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2012/21 

28,2 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

02/03/12 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2012/128 RELATIVES AL  
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
REFUGI PONT ROMÀ 

FONTANA INSTAL·LACIONS, 
S.L. 

1930,4 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

07/03/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2012/22 

55,11 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

08/03/12 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-10593 

FERRACOSTA 2004, S.A. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

08/03/12 ALTRES APROVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-12135 

P.S.J.D. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

08/03/12 ALTRES APROVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-10147 

COSCONAR D'AMUNT, S.A. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

08/03/12 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-10488 

I.V.S. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

08/03/12 ALTRES FI PROCEDIMENT SANCIONADOR PER 
RECONEIXEMENT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT  
SANCIÓ 

B.S.P. 63,01 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

08/03/12 ALTRES FI PROCEDIMENT SANCIONADOR PER 
RECONEIXEMENT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT  
SANCIÓ 

M.R.R. 90 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

08/03/12 ALTRES FI PROCEDIMENT SANCIONADOR PER 
RECONEIXEMENT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT  
SANCIÓ 

J.C.J. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

08/03/12 ALTRES INICI EXP. SANCIONADOR CZ0034/12 P.J.M.F. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

08/03/12 ALTRES INICI EXP. SANCIONADOR CZ0037/12 J.C.V. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

08/03/12 ALTRES INICI EXP. SANCIONADOR CZ0035/12 B.F.G. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

08/03/12 ALTRES INICI EXP. SANCIONADOR CZ0033/12 F.T.C. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

08/03/12 ALTRES INICI EXP. SANCIONADOR CZ0030/12 J.LL.B. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

08/03/12 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL PM-
10490 

G.D.S. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

09/03/12 ALTRES INICI EXP. SANCIONADOR CZ0215/11 C.M. 0 



 231

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

09/03/12 ALTRES INICI EXP. SANCIONADOR CZ0096/11 J.R.M. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

09/03/12 ALTRES INICI EXP. SANCIONADOR CZ0095/11 F.F.E. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

09/03/12 ALTRES INICI EXP. SANCIONADOR CZ0094/11 J.G.P. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

12/03/12 ALTRES AUTORITZACIÓ D'US INSTAL·LACIONS I 
EDIFICACIONS FINCA CAPOCORB PER 
REALITZACIÓ DEL  
CAMPIONAT DE BALEARS TIR AL COLOMÍ 

SOCIETAT BALEAR DE CAÇA 
I TIR 

0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

12/03/12 ALTRES AUTORITZACIÓ D'US INSTAL·LACIONS I 
EDIFICACIONS FINCA CAPOCORB PER 
REALITZACIÓ DEL  
CAMPIONAT MALLORCA CAÇA GUÀTLERES 
CA DE MOSTRA 

FEDERACIÓ BALEAR CAÇA 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

12/03/12 ALTRES AUTORITZACIÓ D'US INSTAL·LACIONS I 
EDIFICACIONS FINCA CAPOCORB PER 
REALITZACIÓ DEL  
CAMPIONAT DE BALEARS CAÇA 
GUÀTLERA AMB CA MOSTRA 

FEDERACIÓ BALEAR CAÇA 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

12/03/12 ALTRES AUTORITZACIÓ D'US INSTAL·LACIONS I 
EDIFICACIONS FINCA CAPOCORB PER 
REALITZACIÓ DEL  
CAMPIONAT DE BALEARS SAN HUBERTO 

FEDERACIÓ BALEAR CAÇA 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

12/03/12 ALTRES AUTORITZACIÓ DCAPTURA COLOMS LL.B.F. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

12/03/12 ALTRES AUTORITZACIÓ D'US INSTAL·LACIONS I 
EDIFICACIONS FINCA CAPOCORB PER 
REALITZACIÓ PROVA COPA  
PRESIDENT SAN HUBERTO 

FEDERACIÓ BALEAR CAÇA 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

12/03/12 COMISSIÓ DE SERVEIS AUTORITZACIÓ DEPLAÇAMENT COMISSIÓ 
SERVEIS 

P.A.F. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

12/03/12 COMISSIÓ DE SERVEIS AUTORITZACIÓ DEPLAÇAMENT COMISSIÓ 
SERVEIS 

I.F.G. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

14/03/12 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA TIR 
AL COLOMÍ 

S.C. LA VEDA SA POBLA 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

14/03/12 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ 
DEMOSTRACIÓ CAÇA DE GUÀTLERA AMB 
CA MOSTRA 

S.C. LA VEDA SA POBLA 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

15/03/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2012/91 10799,47 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

19/03/12 ALTRES AUTORITZACIÓ DEMOSTRACIÓ TIR A 
GUATLERA A BRAÇ 

S.C. PUIG D'EN MARRON 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

19/03/12 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ DINS NÒMINA DESPESES PER 
DESPLAÇAMENT I/O DIETES I/O 
MATRICULA 

I.F.G. 14,98 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

19/03/12 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ DINS NÒMINA DESPESES PER 
DESPLAÇAMENT I/O DIETES I/O 
MATRICULA 

P.A.F. 14,98 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

20/03/12 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTURA CONILLS F.T.S. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

22/03/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0090/11 A.C.A. 375,01 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

22/03/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0093/11 V.B.N. 405,03 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

22/03/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0012/11 T.S.S 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

22/03/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0020/11 D.G.V. 63,01 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

22/03/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0091/11 D.L.F. 420,04 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

22/03/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0227/11 

A.O.B. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

22/03/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0149/11 

J.B.M. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

22/03/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0039/12 

J.R.A.T. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

22/03/12 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ DINS NÒMINA DESPESES PER 
DESPLAÇAMENT I/O DIETES I/O 
MATRICULA 

Mª.C.E.R. 410,46 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

22/03/12 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ DINS NÒMINA DESPESES PER 
DESPLAÇAMENT I/O DIETES I/O 
MATRICULA 

J.F.Z. 403,16 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

22/03/12 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ DINS NÒMINA DESPESES PER 
DESPLAÇAMENT I/O DIETES I/O 
MATRICULA 

D.A.C. 443,16 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

23/03/12 ALTRES EXP. SANCIONADOR CZ0013/12 PER 
RECONEIXEMENT DE RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT DE  
LA SANCIÓ 

M.M.LL. 63,01 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

23/03/12 ALTRES EXP. SANCIONADOR CZ0016/12 PER 
RECONEIXEMENT DE RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT DE  
LA SANCIÓ 

M.A.P.C. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

23/03/12 ALTRES EXP. SANCIONADOR CZ0003/12 PER 
RECONEIXEMENT DE RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT DE  
LA SANCIÓ 

J.F.P. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

23/03/12 ALTRES EXP. SANCIONADOR CZ0148/11 PER 
RECONEIXEMENT DE RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT DE  
LA SANCIÓ 

G.P.A. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

23/03/12 ALTRES EXP. SANCIONADOR CZ0147/11 PER 
RECONEIXEMENT DE RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT DE  
LA SANCIÓ 

J.C.M.P. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

23/03/12 ALTRES EXP. SANCIONADOR CZ0141/11 PER 
RECONEIXEMENT DE RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT DE  
LA SANCIÓ 

L.G.R. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

23/03/12 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-11340 M.V.R. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

23/03/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0056/11 PER 
RECONEIXEMENT DE RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT  
ANTICIPAT DE LA SANCIÓ 

J.S.M. 1727,5 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

23/03/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0128/11 PER 
RECONEIXEMENT DE RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT  
ANTICIPAT DE LA SANCIÓ 

V.G.M. 451 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

23/03/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0140/11 PER 
RECONEIXEMENT DE RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT  
ANTICIPAT DE LA SANCIÓ 

F.V.S. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

23/03/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0171/11 PER 
RECONEIXEMENT DE RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT  
ANTICIPAT DE LA SANCIÓ 

L.P.V. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

23/03/12 ALTRES CREACIÓ VEDAT CAÇA "ES RAVELLA" C.M.F. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

23/03/12 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT CAÇA PM-11448 W.P.E. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

23/03/12 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-10396 BINIOBRIS, S.Ñ. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

23/03/12 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-10362 TEIXVICESA 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

23/03/12 ALTRES APROVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-12138 

C.M.F. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

27/03/12 ALTRES AUTORITZACIÓ PROVA CAÇA PRÀCTICA 
SENSE ABATIMENT 

S.C. "LA VEDA" SA POBLA 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

27/03/12 ALTRES AUTORITZACIÓ PROVA DE CAÇA A 
GUÀTLERA AMB CA DE MOSTRA AMB 
ABATIMENT 

S.C. "LA VEDA" SA POBLA 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

27/03/12 ALTRES AUTORITZACIÓ DEMOSTRACIÓ PROVA TIR 
A GUÀTLERA DE CARACTER LOCAL 

S.C. LLORET DE 
VISTALEGRE 

0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

27/03/12 ALTRES AUTORITZACIÓ DEMOSTRACIÓ TIR A 
COLOMI A COLOMBAIRE 

S.C. "LA VEDA" SA POBLA 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

27/03/12 ALTRES AUTORITZACIÓ DEMOSTRACIÓ TIR A 
GUATLERA CARÀCTER LOCAL 

S.C. LLORET DE 
VISTALEGRE 

0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

27/03/12 ALTRES AUTORITZACIÓ DEMOSTRACIÓ PROVA 
SAN HUBERTO AMB ABATIMENT 

S.C. "LA VEDA" SA POBLA 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

28/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

PROPOSTA ACORD RECONEIXEMENT 
OBLIGACIÓ CORRESPONENT A 
L'APORTACIÓ ECONÒMICA A  
L'INSTITUT DE L'ESPORT HÍPIC DE 
MALLROCA ANY 2012 PER FER FRONT A 
LES SEVES DESPESES 

INSTITUT ESPORT HIPIC DE 
MALLORCA 

20084500 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

28/03/12 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTURA CONILLS M.B.B. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

02/04/12 ALTRES AUTORITZACIÓ DEMOSTRACIÓ TIR A 
COLIOMÍ A COLOMBAIRE 

CLUB TIR BONANY 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

03/04/12 FINALITZACIÓ 
CONTRACTE LABORAL 

FINALITZACIÓ CONTRACTE TREBALL 
PERSONAL DEP. MEDI AMBIENT 

F.A.C. 213,86 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

03/04/12 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTURA CONILLS P.M.G. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

10/04/12 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTURA CONILLS G.S.F. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

10/04/12 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTURA CONILLS M.B.T. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

10/04/12 ALTRES APROVACIÓ PLA TÈCNIC CAÇA RÈGIM 
GENERAL 

CICITRES, S.L. 0 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

22/03/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

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

985,83 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

13/04/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES COMPAÑIA CONCESIONARIA 
DEL TUNEL DE SOLLER, S.A. 

611 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

16/04/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES AGENCIA TRIBUTARIA ILLES 
BALEARS 

34,7 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

16/04/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES AGENCIA TRIBUTARIA ILLES 
BALEARS 

385,18 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

02/04/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES AGENCIA TRIBUTARIA ILLES 
BALEARS 

3773,62 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

22/03/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES ES MAGATZEM, S.A. 1174,18 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

22/03/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES DELIVRA, S.L.U. 138,03 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

26/03/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2012/273 1535,69 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

26/03/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2012/278 959,08 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

22/03/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES COMPAÑIA CONCESIONARIA 
TUNEL DE SOLLER, S.A. 

498,2 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

04/04/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES AGENCIA TRIBUTARIA ILLES 
BALEARS 

15,9 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

16/04/12 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTURA CONILLS GOLF MAIORIS, S.A. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

03/05/12 APROVAR PROJECTE APROVACIÓ PROJECTE REPOSICIÓ DE 
LLUERNA EN EL REFUGI PONT ROMÀ 

REFUGI PONT ROMÀ 70800 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

19/04/12 ALTRES REOSOLUCIÓ INICI EXP. SANCIONADOR 
CZ0245/11 

J.E.D.D. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

16/04/12 ALTRES RESOLUCIÓ INICI EXP. SANCIONADOR 
CZ0246/11 

E.B.V. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

22/03/12 ALTRES RESOLUCIÓ INICI EXP. SANCIONADOR 
CZ0222/11 

V.G. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

19/04/12 ALTRES RESOLUCIÓ INICI EXP. SANCIONADOR 
CZ0038/12 

B.J.O. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

25/04/12 ALTRES RESOLUCIÓ INICI EXP. SANCIONADOR 
CZ0040/12 

A.J.G.A. 0 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

25/04/12 ALTRES RESOLUCIÓ INICI EXP. SANCIONADOR 
CZ0044/12 

S.D.S. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

16/04/12 ALTRES EXP. SANCIONADOR CZ0027/12 PER 
RECONEIXEMENT DE RESPONSABILITATI 
PAGAMENT ANTICIPAT DE  
LA SANCIÓ 

J.G.M. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

16/04/12 ALTRES EXP. SANCIONADOR CZ0018/12 PER 
RECONEIXEMENT DE RESPONSABILITATI 
PAGAMENT ANTICIPAT DE  
LA SANCIÓ 

LL.G.E. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

16/04/12 ALTRES EXP. SANCIONADOR CZ0077/12 PER 
RECONEIXEMENT DE RESPONSABILITATI 
PAGAMENT ANTICIPAT DE  
LA SANCIÓ 

D.D.C. 303 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

16/04/12 ALTRES EXP. SANCIONADOR CZ0255/11 PER 
RECONEIXEMENT DE RESPONSABILITATI 
PAGAMENT ANTICIPAT DE  
LA SANCIÓ 

F.J.M.B. 556,06 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

16/04/12 ALTRES EXP. SANCIONADOR CZ0261/11 PER 
RECONEIXEMENT DE RESPONSABILITATI 
PAGAMENT ANTICIPAT DE  
LA SANCIÓ 

J.M.M. 120 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

16/04/12 ALTRES EXP. SANCIONADOR CZ0262/11 PER 
RECONEIXEMENT DE RESPONSABILITATI 
PAGAMENT ANTICIPAT DE  
LA SANCIÓ 

J.L.S. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

16/04/12 ALTRES EXP. SANCIONADOR CZ0231/11 PER 
RECONEIXEMENT DE RESPONSABILITATI 
PAGAMENT ANTICIPAT DE  
LA SANCIÓ 

J.B.R. 469,02 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

16/04/12 ALTRES EXP. SANCIONADOR CZ0028/12 PER 
RECONEIXEMENT DE RESPONSABILITATI 
PAGAMENT ANTICIPAT DE  
LA SANCIÓ 

M.A.S. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

19/04/12 ALTRES EXP. SANCIONADOR CZ0025/12 PER 
RECONEIXEMENT DE RESPONSABILITATI 
PAGAMENT ANTICIPAT DE  
LA SANCIÓ 

J.M.M. 120 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

19/04/12 ALTRES EXP. SANCIONADOR CZ0252/11 PER 
RECONEIXEMENT DE RESPONSABILITATI 
PAGAMENT ANTICIPAT DE  
LA SANCIÓ 

M.R.C. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

25/04/12 ALTRES EXP. SANCIONADOR CZ0017/12 PER 
RECONEIXEMENT DE RESPONSABILITATI 
PAGAMENT ANTICIPAT DE  
LA SANCIÓ 

J.J.R.M. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

25/04/12 ALTRES EXP. SANCIONADOR CZ0029/12 PER 
RECONEIXEMENT DE RESPONSABILITATI 
PAGAMENT ANTICIPAT DE  
LA SANCIÓ 

A.M.M. 60 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

25/04/12 ALTRES EXP. SANCIONADOR CZ0170/11 PER 
RECONEIXEMENT DE RESPONSABILITATI 
PAGAMENT ANTICIPAT DE  
LA SANCIÓ 

S.S.C. 551 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

16/04/12 ALTRES EXP. SANCIONADOR CZ0226/11 PER 
RECONEIXEMENT DE RESPONSABILITATI 
PAGAMENT ANTICIPAT DE  
LA SANCIÓ 

J.A.M.R. 93,03 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

16/04/12 ALTRES RESOLUCIÓ EXP. SANCIONADOR CZ066/11 E.S.S. 202 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

16/04/12 ALTRES RESOLUCIÓ EXP. SANCIONADOR 
CZ0054/11 

A.C.A. 101 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

16/04/12 ALTRES RESOLUCIÓ EXP. SANCIONADOR CZ005211 F.S.H. 101 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

16/04/12 ALTRES RESOLUCIÓ EXP. SANCIONADOR 
CZ0079/11 

B.H.P. 161 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

16/04/12 ALTRES RESOLUCIÓ EXP. SANCIONADOR 
CZ0048/11 

S.S.I. 262 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

16/04/12 ALTRES RESOLUCIÓ EXP. SANCIONADOR 
CZ0084/11 

G.B.M. 1486,5 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

16/04/12 ALTRES RESOLUCIÓ EXP. SANCIONADOR 
CZ0050/11 

D.M.C. 101 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

16/04/12 ALTRES RESOLUCIÓ EXP. SANCIONADOR 
CZ0159/11 

M.LL.P. 450 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

16/04/12 ALTRES RESOLUCIÓ EXP. SANCIONADOR 
CZ0160/11 

A.M.I.V. 450 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

19/04/12 ALTRES RESOLUCIÓ EXP. SANCIONADOR 
CZ0039/11 

M.M.M. 701 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

02/05/12 ALTRES RESOLUCIÓ EXP. SANCIONADOR 
CZ0047/11 

G.N.V. 825,5 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

25/04/12 ALTRES RESOLUCIÓ EXP. SANCIONADOR 
CZ0037/11 

F.C.V. 202 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

25/04/12 ALTRES RESOLUCIÓ EXP. SANCIONADOR 
CZ0044/11 

D.V.G. 202 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

25/04/12 ALTRES RESOLUCIÓ EXP. SANCIONADOR 
CZ0045/11 

R.P.G. 202 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

23/03/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2012/33 

55,11 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

26/03/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÒ COMPTABLE 
J/2012/34 

86,42 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

26/03/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/201235 

1750 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

20/03/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2012/37 

28,37 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

27/03/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2012/38 

79,15 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

26/03/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA ¿RELACIÓ COMPTABLE 
J/2012/36 

2500 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

22/03/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2012/30 

82,41 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

22/03/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2012/31 

60,36 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

29/03/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2012/41 

14,38 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

26/03/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2012/37 

759,12 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

24/04/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2012/60 

55,11 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

26/04/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2012/62 

47,25 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

18/04/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2012/50 

82,41 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

18/04/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2012/51 

2500 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

20/04/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2012/57 

249,38 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

19/04/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2012/53 

55,11 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

19/04/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2012/54 

55,11 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

19/04/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2012/55 

70,29 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

19/04/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2012/52 

23,95 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

18/04/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2012/49 

1302,1 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

04/04/12 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2012/414 RELATIVES AL  
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
ACT. PROT. MEDI AMBIENT 

RELACIÓ Q/2012/414 1172,48 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

02/04/12 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2012/410 RELATIVES AL  
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
ORGANS DE GOVERN 

RELACIÓ Q/2012/410 189 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

28/03/12 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2012/295 RELATIVES AL  
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
REFUGI SON AMER 

REPSOL BUTANO, S.A. 995,04 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

28/03/12 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2012/300 RELATIVES AL  
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
REFUGI MULETA 

RELACIÓ Q/2012/300 5047,51 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

29/03/12 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2012/316 RELATIVES AL  
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
REFUGI CAN BOI 

REPSOL BUTANO, S.A. 1194,04 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

29/03/12 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2012/317 RELATIVES AL  
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
REFUGI MULETA 

REPSOL BUTANO, S.A. 385,17 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

28/03/12 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2012/292 RELATIVES AL  
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
REFUGI CAN BOI 

RELACIÓ Q/2012/292 1567,11 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

28/03/12 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2012/294 RELATIVES AL  
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
REFUGI SON AMER 

RELACIÓ Q/2012/294 3886,47 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

29/03/12 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2012/303 RELATIVES AL  
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
REFUGI PONT ROMÀ 

RELACIÓ Q/2012/303 691,06 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

28/03/12 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2012/302 RELATIVES AL  
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
REFUGI TOSSALS VERDS 

RELACIÓ Q/2012/302 3415,54 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

12/04/12 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2012/429 RELATIVES AL  
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
ORGANS DE GOVERN 

DABA, S.A. NESPRESSO 177,48 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

26/04/12 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2012/517 RELATIVES AL  
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
ACT. PROT. MEDI AMBIENT 

RELACIÓ Q/2012/517 6484,03 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

20/04/12 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2012/487 RELATIVES AL  
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
REFUGI SON AMER 

ASCENSORES ASPE, S.A. 1085,18 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

23/04/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

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

485,27 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

04/04/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES AGÈNCIA TRIBUTARIA ILLES 
BALEARS 

302,14 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

22/04/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES CRUCEROS MARGARITA, 
C.B. 

95,04 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

26/03/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2012/275 211,24 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

22/03/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2012/259 2702,28 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

22/03/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2012/256 2948,14 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

27/03/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2012/288 6577,14 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17/04/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2012/458 6146,37 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

18/04/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES DELIVRA, S.L.U. 148,66 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

16/04/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2012/450 369,62 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

16/04/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2012/445 1469,93 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

13/04/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES WURTH, S.A. 316,37 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17/04/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2012/453 233,49 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17/04/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES C.P.R. 21192,8 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

16/04/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2012/446 1331,76 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17/04/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2012/456 35,26 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17/04/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2012/454 62,82 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

19/04/12 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA AMB 
CA DE MOSTRA I ESCOPETA AMB 
AMOLLADA DE GUÀTLERES 

S.C. POLLENÇA 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17/04/12 ALTRES AUTORITZACIÓ D'ÚS DE LES 
INSTAL·LACIONS I EDIFICACIONS FINCA 
CAPOCORB PER REALITZACIÓ  
D'UNA TIRADA PUNTUABLE AL COLOMÍ A 
COLOMBAIRE 

ASSOCIACIÓ BALEAR DE TIR 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17/04/12 ALTRES AUTORITZACIÓ D'ÚS DE LES 
INSTAL·LACIONS I EDIFICACIONS FINCA 
CAPOCORB PER REALITZACIÓ  
CURS TECNIFICACIÓ DE TIR PER MENORS 
I DAMES 

FEDERACIÓ BALEAR DE 
CAÇA 

0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

19/04/12 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA TIR 
AL COLOMÍ PUNTUABLE PEL CAMPIONAT 
DE BALEARS 

S.C. INCA 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

19/04/12 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA TIR 
AL COLOMÍ PUNTUABLE PEL CAMPIONAT 
DE BALEARS 

S.C. INCA 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17/04/12 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA 
PROVA LOCAL TIR A GUÀTLERA 

S.C. PORRERES 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17/04/12 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA TIR 
AL COLOMÍ LOCAL 

S.C. POLLENÇA 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

19/04/12 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA TIR 
AL COLOMÍ CARACTER LOCAL 

S.C. PETRA-BONANY 0 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

19/04/12 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA TIR 
AL COLOMÍ I GUÀTLERES CARACTER 
LOCAL 

S.C. POLLENÇA 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

16/04/12 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT CAÇA PM-11109 ASSOCIACIÓ CAÇADORS 
ARTS TRADICIONALS 
COSTITX 

0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

16/04/12 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-10782 P.C.G. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

19/04/12 ALTRES CREACIÓ VEDAT CAÇA BINIOBRIS, S.L. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

19/04/12 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-11154 B.M.B. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

20/04/12 ALTRES AMPLIACIÓ A VEDAT CAÇA MAJOR PM-
10394 

F.V.F.P. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

19/04/12 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-10424 M.M.G. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

19/04/12 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-10905 J.B.G. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

19/04/12 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-10518 SOLLERICH, S.A. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

07/05/12 ALTRES SEGREGACÍÓ VEDAT PM-11401 B.A.B. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

07/05/12 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-11747 N.T.P. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

07/05/12 ALTRES SEGREGACÍÓ VEDAT PM-10285 J.C.S. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

07/05/12 ALTRES SEGREGACÍÓ VEDAT PM-10782 P.C.G. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

07/05/12 ALTRES SEGREGACÍÓ VEDAT PM-11081 S.C. CAÇADORS D'ARTÀ 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

07/05/12 ALTRES CREACIÓ ZONA D'ENSINISTRAMENT CANS 
DE CAÇA VEDAT PM-10362 

TEIXVICESA 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

10/05/12 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA SAN 
HUBERTO AMB CARACTER PUNTUABLE 
AMB ABATIMENT 

S.C. SANTANYÍ 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

03/05/12 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA 
DEMOSTRACIÓ TIR AL COLOMÍ DE 
CARACTER AUTONÒMIC 

S.C. LLUBÍ 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

03/05/12 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA DE 
TIR A GUÀTLERES DE CARÀCTER LOCAL 

CLUB DE TIR BONANY 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

03/05/12 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA TIR 
AL COLOMÍ DE CARÀCTER GENERAL 

CLUB DE TIR BONANY 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

03/05/12 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA TIR A 
GUÀTLERES CARACTER GENERAL 

CLUB DE TIR BONANY 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

03/05/12 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA TIR A 
GUÀTLERES CARACTER AUTONÒMIC 

S.C. DE LLUBÍ 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

03/05/12 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA TIR A 
GUÀTLERES I COLOMÍ CARACTER LOCAL I 
GENERAL 

S.C. CAMPOS 0 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

10/05/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CAÇA 
CZ0224/11 PER RECONEIXEMENT DE 
RESPONSABILITAT I PAGAMENT  
ANTICIPAT DE LA SANCIÓ 

A.J.G. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

10/05/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CAÇA 
CZ0005/12 PER RECONEIXEMENT DE 
RESPONSABILITAT I PAGAMENT  
ANTICIPAT DE LA SANCIÓ 

M.C.C. 132,08 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

23/04/12 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-10119 

A.LL.P. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

23/04/12 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-10071, PM-10498, PM-11736, PM-11477, 
PM-10217 

J.B.R. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

23/04/12 ALTRES APROVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-12139 

J.B.D. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

23/04/12 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-11757 

SA COMUNA, C.B. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

23/04/12 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-11723 I PM-11722 

J.V.S. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

23/04/12 ALTRES APROVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-12141 

C.M.F. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

23/04/12 ALTRES APROVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-11244 

S.C. BINISSALEM 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

23/04/12 ALTRES APROVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-11129 

S.C. SENCELLES 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

23/04/12 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-11862 

A.V.B. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

07/05/12 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-11736 J.B.R. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

09/05/12 ALTRES BAIXA VEDAT PM-11179 M.B.F. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

09/05/12 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-10023 C.B.S. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

10/05/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0124/11 F.L.I. 1007,01 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

10/05/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0142/11 P.E.S. 511 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

10/05/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0040/11 B.R.J. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

10/05/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0041/12 

R.P.P. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

07/05/12 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTURA TUDONS 
VEDATS PM-12136 

F.S.R. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

07/05/12 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTURA TUDONS 
VEDATS PM-10469 

F.S.R. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

09/05/12 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PEL 
LLOGUER D'UN VEDAT SOCIAL DE CAÇA 

INTERVENCIÓ 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

07/05/12 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT DE PRÒRROGA I REVISIÓ 
DE LA RENDA DEL CONTRACTE DE 
LLOGUER DE DATA  
24/06/2006 DE LA FINCA DESTINADA A 
CENTRE CINEGÈTIC "CAPOCORB D'EN 
MUNAR" 

INTERVENCIÓ 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

09/05/12 ALTRES CREACIÓ REFUGI DE FAUNA FINCA SON 
ARTIGUES 

X.LL.M. 0 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

09/05/12 ALTRES CREACIÓ VEDAT CAÇA "SA CORONA" TRAMUNTANA CAZA, S.L. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

09/05/12 ALTRES CANVI TITULAR CAÇA VEDAT PM-10849 F.S.F. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

09/05/12 ALTRES CREACIÓ VEDAT CAÇA "XICLATI" J.R.R. 0 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

03/04/12 DEVOLUCIÓ 
INGRESSOS 

DEVOLUCIÓ IMPORT ABONAT 
ANTICIPADAMENT PER LA RESERVA DE 
REFUGIS  

G.C.T. 17,6 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

02/04/12 INICIAR EXPEDIENT RESOLUCIO D'INICI DE L'EXPEDIENT DE 
SOL·LICITAR A L'AUTORITAT PORTUARIA 
DE BALEARS LA  
RENOVACIÓ DE L'OCUPACIÓ TEMPORAL 
D'UN LOCAL A UNA ZONA DE DOMINI 
PÚBLIC PORTUARI AL  
PORT DE PALMA 

AUTORITAT PORTUARIA 0 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

21/03/12 INICIAR EXPEDIENT RESOLUCIÓ D'INICI DE L'EXPEDIENT 
RELATIU AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE EL CONSELL  
DE MALLORCA I L'ESCOLA D'HOTELERIA 
DE LES ILLES BALEARS PER A LA 
REALITZACIÓ D'UN MÒDUL  
DE PRÀCTIQUES CORRESPONENT A 
L'ACCIÓ FORMATIVA PROMOCIÓ 
TURÍSTICA I LOCAL I  
INFORMACIÓ AL VISITANT DE L'ESTUDIANT 
M.V.A.P 

M.V.A.P 0 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

21/03/12 INICIAR EXPEDIENT RESOLUCIÓ D'INICI DE L'EXPEDIENT 
RELATIU AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE EL CONSELL  
DE MALLORCA I L'ESCOLA D'HOTELERIA 
DE LES ILLES BALEARS PER A LA 
REALITZACIÓ D'UN MÒDUL  
DE PRÀCTIQUES CORRESPONENT A 
L'ACCIÓ FORMATIVA PROMOCIÓ 
TURÍSTICA I LOCAL I  
INFORMACIÓ AL VISITANT DE L'ESTUDIANT 
M.B.F 

M.B.F 0 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

21/03/12 INICIAR EXPEDIENT RESOLUCIÓ D'INICI DE L'EXPEDIENT 
RELATIU AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE EL CONSELL  
DE MALLORCA I L'ESCOLA D'HOTELERIA 
DE LES ILLES BALEARS PER A LA 
REALITZACIÓ D'UN MÒDUL  
DE PRÀCTIQUES CORRESPONENT A 
L'ACCIÓ FORMATIVA PROMOCIÓ 
TURÍSTICA I LOCAL I  
INFORMACIÓ AL VISITANT DE L'ESTUDIANT 
J.G.C 

J.G.C 0 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

21/03/12 INICIAR EXPEDIENT RESOLUCIÓ D'INICI DE L'EXPEDIENT 
RELATIU AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE EL CONSELL  
DE MALLORCA I L'ESCOLA D'HOTELERIA 
DE LES ILLES BALEARS PER A LA 
REALITZACIÓ D'UN MÒDUL  
DE PRÀCTIQUES CORRESPONENT A 
L'ACCIÓ FORMATIVA PROMOCIÓ 
TURÍSTICA I LOCAL I  
INFORMACIÓ AL VISITANT DE L'ESTUDIANT 
L.A.G.A 

L.A.G.A 0 
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DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

21/03/12 INICIAR EXPEDIENT RESOLUCIÓ D'INICI DE L'EXPEDIENT 
RELATIU AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE EL CONSELL  
DE MALLORCA I L'ESCOLA D'HOTELERIA 
DE LES ILLES BALEARS PER A LA 
REALITZACIÓ D'UN MÒDUL  
DE PRÀCTIQUES CORRESPONENT A 
L'ACCIÓ FORMATIVA PROMOCIÓ 
TURÍSTICA I LOCAL I  
INFORMACIÓ AL VISITANT DE L'ESTUDIANT 
V.R 

V.R 0 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

21/03/12 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

RESOLUCIO D'ADJUDICACIÓ DE LA 
CONTRACTACIO MENOR DE SERVEIS 
MANTENIMENT PER DOTZE  
MESOS DE LES LLICÈNCIES 
INFORMÀTIQUES 

ESPIRAL MIRCORSITEMAS 
S.L. 

5167,22 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

16/04/12 RESOLUCIÓ 
CONTRACTE 

RESOLUCIÓ D'ENCÀRREC DE GETIÓ A 
L'EMPRESA PÚBLICA TRANSFORMACIÓ 
AGRÀRIA SOCIETAT  
ANÒNIMA (TRAGSA) DE LA PRESENTACIÓ 
DEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS 
JARDINS DE LA FINCA  
RAIXA 

TRAGSA 69916,72 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

30/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
LES OBLIGACIONS 

Q/2012/404 543,69 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

12/04/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES Q/2012/431 105,66 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

12/04/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES Q/2012/430 1121,42 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

03/04/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES M.L.V.F 422,2 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

02/04/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES Q/2012/409 410,69 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

02/04/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ AMB ELS 
GRUPS POLÍTICS AMB REPRESENTACIÓ 
EN EL CONSELL DE  
MALLORCA CORRESPONENT AL MES 
D'ABRIL DE L'ANY 2012 

GRUPS POLÍTICS 16933,56 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

18/04/12 RESOLUCIÓ 
CONTRACTE 

RESOLUCIÓ DE LA CONTRACTACIÓ D'UN 
SERVEI DE COORDINACIÓ I MANIPULACIÓ 
DELS GEGANTS  
DEL CONSELL DE MALLORCA PER A L'ANY 
2012. 

J.B.C 21122 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

19/04/12 RESOLUCIÓ 
CONTRACTE 

RESOLUCIÓ D'APROVACIÓ, AUTORITZACIÓ 
I DISPOSICIÓ DE LA DESPESA DE LA 
CONTRACTACIÓ  
MENOR DE LA SUBSCRIPCIÓ A LA BASE DE 
DADES ON LINE WESTLAW, WESTLAX 
CONTRATA I  
WESTLAX  INSIGNIS DE L'EDITORIAL 
ARANZADI PER L'ANY 2012 

EDITORIAL ARANZADI S.A 18911,86 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

23/04/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO DE DESPESES Q/2012/308 5,28 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

13/04/12 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ABONAMENT DE LA FACTURA 
CORRESPONENT AL SERVEI DE 
MANTENIMENT DE LA  
MICROINFORMÀTICA DEL CIM 

UP7 BALEAR S.L. UTE 8309,16 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

13/04/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES Q/2012/432 1902,93 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

17/04/12 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSSIÓ EN LA NÒMINA DE DESPESES 
DE QUILOMETRATGE 

C.D.E.F 69,64 
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DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

26/04/12 RESOLUCIÓ 
CONTRACTE 

RESOLUCIO D'INICI DE L'EXPEDIENT 
RELATIU A LA TERCERA PRÒRROGA DEL 
CONTRACTE DE  
PUBLICITAT I PROMOCIÓ DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

DI 7, SL Y MEDIA PLANNING 
GROUP SA. UNION 
TEMPORAL DE EMPRESAS 
UTE 

0 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

27/04/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
LES OBLIGACIONS 

Q/2012/536 6606,46 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

04/05/12 APROVAR PROJECTE APROVACIÓ DEL PROGRAMA PER A 
L'ACTUALITZACIÓ I REVISIÓ DE LES EINES 
INFORMÀTIQUES PER  
A LA GESTIÓ DELS SISTEMES 
D'INFORMACIÓ CORPORATIUS. 

... 0 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

26/04/12 RESOLUCIÓ 
CONTRACTE 

RESOLUCIÓ D'APROVACIÓ,ADJUDICACIÓ I 
AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ CONTRACTE 
MENOR PER A  
L'ACTUALITZACIÓ I EL MANTENIMENT DE 
LA PÀGINA WEB 
:WWW.SERRADETRAMUNTANA.NET 

LACOMBA PRODUCCIONS 
SLU 

20945 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

26/03/12 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN NÒMINA DE DESPESES DE 
QUILOMETRATGE 

M.F.N 12,96 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

02/05/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES Q/2012/538 1139,03 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

26/04/12 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 

24/04/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
LES OBLIGACIONS 

Q/2012/502 347,21 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

18/04/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RESOLUCIÓ DE RECONEIXEMENT DE 
L'OBLIGACIÓ CORRESPONENT A LA 
CONTRACTACIÓ MENOR DEL  
SERVEI DE MANTENIMENT PER DOTZE 
MESOS DEL SISTEMA INFORMÀTIC DE 
REGISTRE RED PER EL  
CIM 

AGENCIA DEL 
CONOCIMIENTO Y LA 
TECNOLOGIA 

4619,52 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

02/05/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES Q/2012/540 179,2 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

02/05/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ AMB ELS 
GRUPS POLÍTICS AMB REPRESENTACIÓ 
EN EL CONSELL DE  
MALLORCA CORRESPONENT AL MES DE 
MAIG DE L'ANY DE 2012 

GRUPS POLITICS 16933,56 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

02/05/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES Q/2012/539 542,15 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

02/05/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES Q/2012/541 1855,9 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

16/09/11 APROVAR CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

INICI DE L'EXPEDIENT RELATIU A LA 
SIGNATURA D'UN CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ AMB LA  
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PER 
AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA 
TUO  

V.P.C 0 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

24/04/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES M.L.V.F 392,7 
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DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

30/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ 
DERIVAT DE LA FACTURA INCLOSA EN EL 
RO N.APUNT PREVI  
920120002048 REFERENT AL  SERVEI DE 
RECEPCIÓ, VIA INTERNET, DE LES 
NOTÍCIES REFERENTS A  
BALEARS DE L'AGÈNCIA EFE , MESOS DE 
GENER I FEBRER DE 2012 
 

AGENCIA EFE SA 1868,53 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

30/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ 
DERIVAT DE LA FACTURA INCLOSA EN EL 
RO N.APUNT PREVI  
920120002049 REFERENT AL  SERVEI DE 
RECEPCIÓ, VIA INTERNET, DE LES 
NOTÍCIES REFERENTS A  
BALEARS DE L'AGENCIA EUROPA PRESS, 
MESOS DE GENER I FEBRER DE 2012 
 

EUROPA PRESS 
DELEGACIONES, SL 

1717,2 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

30/03/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR, AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER LES OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LES FACTURES  
INCLOSES EN LA RELACIÓ Q/2012/407 
 
 
 

DIVERSOS SEGONS 
RELACIÓ ADJUNTA 

216,35 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/01/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT FACTURES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS Q/2012/4 

VARIS 374,7 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/01/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. NUM. 319/2011 SA VORERA, S.L. 3581,98 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/01/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. NUM.320/2011 SA VORERA, S.L. 1522,68 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/01/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. NUM. 457/2011 TIENDAS DE CONVENIENCIA 
S.A. 

2876,27 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/01/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. NUM. 460/2011 M.G.L. 5280,94 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/01/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. NUM. 471/2011 PROMOTORA REINA 1957 
S.A. 

472,2 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/01/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. NUM. 463/2011 E.P.M. 822,69 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/01/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. NUM. 461/2011 J.J.B. 916,96 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/01/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. NUM. 234/2011 J.A.M. 2965,28 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

17/01/12 REQUERIMENT 
ABONAMENT INDEGUT 

DEVOLUCIÓ ABONAMENT INDEGUT Y.G.H. 763,28 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

17/01/12 REQUERIMENT 
ABONAMENT INDEGUT 

DEVOLUCIÓ ABONAMENT INDEGUT R.Z.R. 956,46 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

17/01/12 REQUERIMENT 
ABONAMENT INDEGUT 

DEVOLUCIÓ ABONAMENT INDEGUT M.C.M.B. 472,58 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

17/01/12 REQUERIMENT 
ABONAMENT INDEGUT 

DEVOLUCIÓ ABONAMENT INDEGUT F.M.E. 478,61 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

17/01/12 REQUERIMENT 
ABONAMENT INDEGUT 

DEVOLUCIÓ ABONAMENT INDEGUT E.M.G. 62,35 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

17/01/12 REQUERIMENT 
ABONAMENT INDEGUT 

DEVOLUCIÓ ABONAMENT INDEGUT B.L.M. 50,53 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

17/01/12 REQUERIMENT 
ABONAMENT INDEGUT 

DEVOLUCIÓ ABONAMENT INDEGUT M.A.L.B. 534,26 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

17/01/12 REQUERIMENT 
ABONAMENT INDEGUT 

DEVOLUCIÓ ABONAMENT INDEGUT M.F.V. 214,03 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

17/01/12 REQUERIMENT 
ABONAMENT INDEGUT 

DEVOLUCIÓ ABONAMENT INDEGUT M.T.I.L. 203,39 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

17/01/12 REQUERIMENT 
ABONAMENT INDEGUT 

DEVOLUCIÓ ABONAMENT INDEGUT M.S.D.D. 185,26 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

17/01/12 REQUERIMENT 
ABONAMENT INDEGUT 

DEVOLUCIÓ ABONAMENT INDEGUT A.B.G. 208,72 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

17/01/12 REQUERIMENT 
ABONAMENT INDEGUT 

DEVOLUCIÓ ABONAMENT INDEGUT J.J.A.B. 410,24 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

17/01/12 REQUERIMENT 
ABONAMENT INDEGUT 

DEVOLUCIÓ ABONAMENT INDEGUT J.J.A.B. 512,99 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

17/01/12 REQUERIMENT 
ABONAMENT INDEGUT 

DEVOLUCIÓ ABONAMENT INDEGUT R.B.S. 134,26 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

17/01/12 REQUERIMENT 
ABONAMENT INDEGUT 

DEVOLUCIÓ ABONAMENT INDEGUT J.L.C.S. 377,18 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

17/01/12 REQUERIMENT 
ABONAMENT INDEGUT 

RECLAMACIÓ ABONAMENT INDEGUT M.S.D.D. 70,36 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

17/01/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI LLAR DE LA JOVENTUT Q/2012/6 

VARIS 959,87 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

17/01/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI LA MISERICÒRDIA Q/2012/8 

FONT OASIS, S.L. 280,57 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

18/01/12 REQUERIMENT 
ABONAMENT INDEGUT 

RECLAMANCIÓ ABONAMENT INDEGUT A.R.G.V. 136,69 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

18/01/12 REQUERIMENT 
ABONAMENT INDEGUT 

RECLAMACIÓ ABONAMENT INDEGUT A.P.R. 1126,18 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

19/01/12 ENDOSSAMENT 
FACTURES ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS CERTIFICACIÓ 22 OBRA 
"PROJECTE DE CONSERVACIÓ XARXA DE 
CARRETERES DEL CONSELL  
DE MALLORCA ZONA1" EXP. 13/09 

CONTRATISTAS 
MALLORQUINES 
ASOCIADOS, S.A. / LICO 
LEASING, S.A. 

56109,72 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

19/01/12 ENDOSSAMENT 
FACTURES ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS CERTIFICACIÓ 23 OBRA 
"PROJECTE DE CONSERVACIÓ DE 
CARRETERES DEL CONSELL DE  
MALLORCA ZONA 1" 

CONTRATISTAS 
MALLORQUINES 
ASOCIADOS, S.A. / LICO 
LEASING, S.A. 

47971,29 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

19/01/12 ENDOSSAMENT 
FACTURES ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS CERTIFICACIÓ 22 OBRA 
"PROJECTE DE CONSERVACIÓ DE LA 
XARXA DEL CARRETERES DEL  
CONSELL DE MALLORCA ZONA 1" ESP. 
13/09 

CONTRATISTAS 
MALLORQUINES 
ASOCIADOS, S.A. / LICO 
LEASING, S.A. 

56109,72 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

19/01/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS Q/2012/17 

VARIS 124,96 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

19/01/12 REQUERIMENT 
ABONAMENT INDEGUT 

RECLAMACIÓ ABONAMENT INDEGUT P.B.V. 547,88 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

19/01/12 REQUERIMENT 
ABONAMENT INDEGUT 

RECLAMACIÓ ABONAMENT INDEGUT B.C.A. 38,97 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

19/01/12 ALTRES RECLAMACIÓ RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL FORMULADA PER LA 
SENYORA M.C.G.F. EN NOM I  
RESPRESENTACIÓ DE LA SOCIETAT 
MERCANTIL "REY SOL, S.A." 

REY SOL S.A. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

20/01/12 ALTRES DECLARACIÓ DE LA CADUCITAT I ARXIU 
DE L'EXPEDIENT D'EXPORPIACIÓ 
FORÇOSA DEL CASTELL  
DE SANTUERI EN EL TERME MUNICIPAL DE 
FELANITX 

CASTELL DE SANTUERI 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

23/01/12 ALTRES SUSPENSIÓ DE LA TRAMITACIÓ DE 
L'ASQUISICIÓ DE PART D'UN TERRENY 
EXPOPIAT COM A FINCA 3  
DEL PARCEL·LARI D'EXPORPIACIÓ FET 
AMB MOTIU DE LES OBRES DE "RONDA SA 
POBLA- FASE I" 

J.A.A. / A.S.R. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

23/01/12 ABONAR SUBVENCIÓ  LIQUIDACIÓ SUBVENCIÓ CIRCUIT DE 
MÚSICA TRADICIONAL 2010 

AJUNTAMENT DE 
PORRERES 

366,1 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

25/01/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS LA 
MISERICÒRDIA 

ENDESA ENERGIA SA 
UNIPERSONAL 

1449,78 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

27/01/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

SERBROK CORREDURIA DE 
SEGUROS GRUPO SA 
NOSTRA 

114,22 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

30/01/12 ALTRES RESOLUCIÓ DE TERMINACIÓ DE 
L'EXPEDIENT PER A LA CESSIÓ GRATUÏTA 
DE LES BIGUES DE FUSTA  
DEL TEATRE PRINCIPAL MAGATZEMADES 
A LES INSTAL·LACIONS DEL CONSELL DE 
MALLORCA PER  
IMPOSSIBILITAT MATERIAL 
SOBREVINGUDA 

TEATRE PRINCIPAL 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

30/01/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI LLAR DE LA JOVENTUT 
Q/2012/36 

ENDES ENERGIA SAU 2308,75 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

31/01/12 ALTRES DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA 
CONTRACTE CONSULTORIA I 
ASSISTÈNCIA PREVENCIÓ RISCOS  
LABORALS DEL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA  

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN 
DE MUTUA BALEAR S.L. 

1864,8 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

31/01/12 ALTRES DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA 
CONTRACTE SERVEI DE PREVENCIÓ DE 
RISCOS LABORALS DEL  
CONSELL DE MALLORCA 

MUTUA BALEAR DE 
ACCIDENTES DE TRABAJO Y 
ENFERMEDADES 
PROFESIONALES DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL Nº 183 

1406,37 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

31/01/12 ALTRES DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA 
CONTRACTE SERVEI DE PREVENCIÓ DE 
RISCOS LABORALS DEL  
CONSELL DE MALLORCA 

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN 
DE MUTUA BALEAR, S.L. 

2669,25 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

31/01/12 ALTRES DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA 
CONTRACTE SUBMINISTRAMENT I 
INSTAL·LACIÓ COMPLETA DE  
L'EQUIPAMENT NECESSARI PER A UN 
ESPAI DESTINANT A DIPOSIT DE 
DOCUMENTS A L'ARXIU  
GENERAL DEL CONSELL DE MALLORCA 

OFICINA FLEXIBLE OFFIFLEX 
S.L. 

4440,05 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

31/01/12 REQUERIMENT 
ABONAMENT INDEGUT 

RECLAMACIÓ ABONAMENT INDEGUT I.O.D.L.F. 8990,07 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

31/01/12 REQUERIMENT 
ABONAMENT INDEGUT 

RECLAMACIÓ ABONAMENT INDEGUT A.N.U. 194,21 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

02/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS Q/2012/45 

VARIS 269,9 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

03/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS Q/2012/48 

VARIS 830,57 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

03/02/12 REQUERIMENT 
ABONAMENT INDEGUT 

RECLAMACIÓ ABONAMENT INDEGUT M.M.B.L. 2862,51 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

03/02/12 REQUERIMENT 
ABONAMENT INDEGUT 

RECLAMACIÓ ABONAMENT INDEGUT E.J.B. 269,48 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

03/02/12 REQUERIMENT 
ABONAMENT INDEGUT 

RECLAMACIÓ ABONAMENT INDEGUT A.A.H.M. 2489,19 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

03/02/12 REQUERIMENT 
ABONAMENT INDEGUT 

RECLAMACIÓ ABONAMENT INDEGUT A.L.H.P. 988,52 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

06/02/12 REQUERIMENT 
ABONAMENT INDEGUT 

RECLAMACIÓ ABONAMENT INDEGUT A.M.B. 4475,69 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

06/02/12 REQUERIMENT 
ABONAMENT INDEGUT 

RECLAMACIÓ ABONAMENT INDEGUT M.I.R. 11914,34 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

06/02/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ GRANTIA DEFINITIVA 
CONTRACTE SUBMINISTRAMENT ROBA 
ESPORTIVA PER A EQUIPAR  
ALS ESPORTISTES QUE RESPRESENTIN 
L'ILLA DE MALLORCA A LES FASES FINALS 
DE BALEARS DE LA  
TEMPORADA ESPORTIVA 2010/2011 

PLAÇA 18, S.L. 2542,37 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

07/02/12 INICIAR EXPEDIENT MODIFICACIÓ RESOLUCIÓ INICI 
EXPEDIENT CONTRACTACIÓ SERVEI 
TELECOMUNICACIONS DEL  
CONSELL DE MALLORCA I ELS SEUS 
ORGANISMES AUTÒNOMS 

INDETERMINAT 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

07/02/12 REQUERIMENT 
ABONAMENT INDEGUT 

SOL·LICITUD DEVOLUCIÓ ABONAMENT 
INDEGUT 

A.Z.A. 4297,96 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

07/02/12 REQUERIMENT 
ABONAMENT INDEGUT 

PETICIÓ DEVOLUCIÓ ABONAMENT 
INDEGUT 

M.J.S.G. 5878,61 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

07/02/12 REQUERIMENT 
ABONAMENT INDEGUT 

PETICIÓ DEVOLUCIÓ ABONAMENT 
INDEGUT 

D.S.M. 673,23 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

07/02/12 REQUERIMENT 
ABONAMENT INDEGUT 

PETICIÓ DEVOLUCIÓ ABONAMENT 
INDEGUT 

C.N.T. 653,81 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

08/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

COMISSIÓ PER PERCENTATGE TPV "SA NOSTRA" CAIXA DE 
BALEARS 

49,23 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

08/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

COMISSIÓ PER PERCENTATGE DE 
DESCOMPTE DE TPV 

LA CAIXA 119,96 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

08/02/12 REQUERIMENT 
ABONAMENT INDEGUT 

PETICIÓ DEVOLUCIÓ ABONAMENT 
INDEGUT 

Y.G.H. 763,28 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

09/02/12 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT PRÒRROGA CONTRACTE 
SERVEI AUDITORIES PER DONAR SUPORT 
A L'ÒRGAN  
INTERVENTOR 

SBERT Y ASOCIADOS 
AUDITORES, S.L. 

0 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

09/02/12 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT CONSTITUCIÓ CAIXA 
INSULAR DE DIPÒSITS DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

CONSELL DE MALLORCA 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

09/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

COMPENSACIÓ DE DEUTES AJUNTAMENT DE SA POBLA 459,99 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

09/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

COMPENSACIÓ DEUTES AJUNTAMENT D'ALGAIDA 18920,17 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

13/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FINANCERES CAIXABANK S.A. 3586,95 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

13/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT AVAL ANUALITAT 2009 PLA 
PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PLA DE 
COMPETITIVITAT  
TURÍSTICA MALLORCA DIVERSA ARTÀ 
SORPRENDE 

CAIXABANK S.A. 571,62 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

13/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT AVAL ANUALITAT 2009 PLA 
PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PLA DE 
COMPETITIVITAT  
TURÍSTICA DE MALLORCA DIVERSA ARTÀ 
SORPREN 

CAIXABANK S.A. 1212,74 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

13/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

COMISSIÓ TRIMESTRAL AVAL PLA DE 
COMPETITIVITAT TURÍSTICA MALLORCA 
DIVERSA ARTÀ  
SORPREN 

LA CAIXA 1212,74 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

13/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT COMISSIONS PÒLISSA 
CONTRACTE DE CRÈDIT 

BANCO DE SANTANDER S.A. 3600 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

13/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

TRASPÀS INGRÉS COMPTE GENERAL DEL 
CONSELL DE MALLORCA AL COMPTE 
GENERAL DE L'ADU 

ADU 338,82 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

13/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

TRASPÀS INGRÉS COMPTE GENERAL DEL 
CONSELL DE MALLORCA AL COMPTE 
GENERAL DE L'ADU 

ADU 338,82 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

13/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

TRASPÀS INGRÉS COMPTE GENERAL DEL 
CONSELL DE MALLORCA AL COMPTE 
GENERAL DE L'ADU 

ADU 338,82 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

13/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

TRASPÀS INGRÉS COMPTE GENERAL DEL 
CONSELL DE MALLORCA AL COMPTE 
GENERAL DE L'ADU 

ADU 338,82 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

13/02/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 474/2011 BIBILONI 2000, S.A. 4825,4 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

13/02/12 ENDOSSAMENT 
FACTURES ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS FACTURA 7/2011 CONTRACTE 
SERVEI ASSISTÈNCIA TÈCNICA 
ELABORACIÓ PLA D'ACTUACIÓ  
D'EMERGÈNCIES DE LA XARXA VIÀRIA I 
MANTENIMENT MANUAL AUTOPROTECCIÓ 
TÚNEL SON VIC 

GABINET DE PERSPECTIVA 
S.L. / BANCO MARE 
NOSTRUM S.A. 

5900 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

13/02/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 019/2011 COMUN. POP. C/ OSCA, 10 2650,31 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

13/02/12 COMPENSACIÓ DEUTE COMPENSACIÓ DEUTE AJUNTAMENT DE SANT 
JOAN 

7966,58 



 251

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

14/02/12 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ RESOLUCIÓ 5 DE GENER 
D'APROVACIÓ I ADJUDICACIÓ SERVEI DE 
MEDIACIÓ I  
ASSESSORAMENT ASSEGURANCES 
CONSELL DE MALLORCA PERÍODE 9 DE 
GENER A 31 DE DESEMBRE  
DE 2012 

SERBROK, CORREDURIA DE 
SEGUROS GRUPO SA 
NOSTRA S.A. 

0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

15/02/12 REQUERIMENT 
ABONAMENT INDEGUT 

RECLAMACIÓ ABONAMENT INDEGUT A.J.O. 1055,64 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

15/02/12 APROVACIÓ 
LIQUIDACIÓ 

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC 
CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES 
PÚBLIQUES A LES  
CARRETERES 

MATIAS ARROM BIBILONI, 
S.L. 

794,41 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

15/02/12 APROVACIÓ 
LIQUIDACIÓ 

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC 
CONTROL DE QUALITAT OBRES 
PÚBLIQUES A LES  
CARRETERES 

AMER E HIJOS, S.A. 1002,01 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

15/02/12 APROVACIÓ 
LIQUIDACIÓ 

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC 
CONTROL DE QUALITAT OBRES 
PÚBLIQUES A LES CARRTERES 

UTE EIX CENTRAL 503,86 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

15/02/12 APROVACIÓ 
LIQUIDACIÓ 

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC 
CONTROL QUALITAT OBRES PÚBLIQUES A 
LES CARRETERES 

OBRAS Y 
PAVIMENTACIONES MAN 
S.A. 

420,74 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

15/02/12 APROVACIÓ 
LIQUIDACIÓ 

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC 
CONTROL QUALITAT OBRES PÚBLIQUES A 
LES CARRETERES 

UTE VIAS Y 
CONSTRUCCIONES I 
EXCAVACIONES S'HORTA, 
S.A. 

445,45 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

15/02/12 APROVACIÓ 
LIQUIDACIÓ 

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC 
CONTROL QUALITAT OBRES PÚBLIQUES A 
LES CARRETERES 

UTE EIX PONENT LLEVANT 91,36 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

15/02/12 APROVACIÓ 
LIQUIDACIÓ 

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC 
CONTROL QUALITAT OBRES PÚBLIQUES A 
LES CARRETERES 

AGLOMERADOS MALLORCA, 
S.A. 

117,35 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

15/02/12 APROVACIÓ 
LIQUIDACIÓ 

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC 
CONTROL QUALITAT OBRES PÚBLIQUES A 
LES CARRETERES 

MATIAS ARROM BIBILONI 
S.L. 

455,55 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

15/02/12 APROVACIÓ 
LIQUIDACIÓ 

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC 
CONTROL QUALITAT OBRES PÚBLIQUES A 
LES CARRETERES 

LLABRES FELIU S.L.U. 363,39 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

15/02/12 APROVACIÓ 
LIQUIDACIÓ 

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC 
CONTROL QUALITAT OBRES PÚBLIQUES A 
LES CARRETERES 

LLABRÉS FELIU S.L.U. 265,1 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

15/02/12 APROVACIÓ 
LIQUIDACIÓ 

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC 
CONTROL QUALITAT OBRES PÚBLIQUES A 
LES CARRETERES 

AMER E HIJOS S.A. 3217,09 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

15/02/12 APROVACIÓ 
LIQUIDACIÓ 

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC 
CONTROL QUALITAT OBRES PÚBLIQUES A 
LES CARRETERES 

AMER E HIJOS S.A. 1081,02 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

15/02/12 APROVACIÓ 
LIQUIDACIÓ 

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC 
CONTROL QUALITAT OBRES PÚBLIQUES A 
LES CARRETERES 

AGLOMERADOS MALLORCA 
S.A. 

390,75 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

15/02/12 REQUERIMENT 
ABONAMENT INDEGUT 

RECLAMACIÓ ABONAMENT INDEGUT S.M.S.M. 971,8 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

15/02/12 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT CESSIÓ OBJECTES QUE 
INTEGREN LA COL·LECCIÓ DEL MUSEU DE 
L'ESPORT DE  
MALLORCA AL CONSORCI ESCOLA 
BALEAR DE L'ESPORT DE LES ILLES 
BALEARS 

MUSEU DE L'ESPORT DE 
MALLORCA / CONSORCI 
ESCOLA BALEAR DE 
L'ESPORT DE LES ILLES 
BALEARS 

0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT FACTURES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS Q/2012/68 

VARIS 2717,62 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/02/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 497/2011 F.J.M.S. 68092,01 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

17/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT FACTURES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS Q/2012/69 

VARIS 2255,09 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

20/02/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA 
RECAPTACIÓ 

RECAPTACIÓ 2363,75 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

20/02/12 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT ACCEPTACIÓ DONACIÓ 
DEL SENYOR JOAN ROTGER SEGUÍ A 
FAVOR DEL CONSELL  
DE MALLORCA DEL QUADRE "SA MADONA 
SE OLVIDA DE SUS COSAS" DE LA 
COL·LECCIÓ  
ANOMENADA "ALZHEIMER" DE MARTÍN 
GARRIDO BARÓN 

CONSELL DE MALLORCA 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

20/02/12 REQUERIMENT 
ABONAMENT INDEGUT 

RECLAMACIÓ ABONAMENT INDEGUT M.B.S. 88,66 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

21/02/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA IBERDROLA INMOBILIARIA 
S.A.U. 

69884,54 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

22/02/12 REQUERIMENT 
ABONAMENT INDEGUT 

RECLAMACIÓ ABONAMENT INDEGUT F.N.C.S. 23,21 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

22/02/12 REQUERIMENT 
ABONAMENT INDEGUT 

RECLAMACIÓ ABONAMENT INDEGUT J.J.A.B. 5576,85 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

22/02/12 REQUERIMENT 
ABONAMENT INDEGUT 

RECLAMACIÓ ABONAMENT INDEGUT S.T.S. 2200 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

22/02/12 REQUERIMENT 
ABONAMENT INDEGUT 

RECLAMACIÓ ABONAMENT INDEGUT A.L.C.A. 2879,67 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

22/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT UNIVERSITAT D'ESTIU UNIVERSITAT DE LES ILLES 
BALEARS 

10200 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

22/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT "CULTURA A LA 
UNIVERSITAT" 

UNIVERSITAT DE LES ILLES 
BALEARS 

35500 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

22/02/12 APROVACIÓ 
LIQUIDACIÓ 

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ TAXA 
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O 
L'APROFITAMENT DE DOMINI PÚBLIC  
INSULAR 

CITYNET S.A. 496,4 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

22/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS Q/2012/76 

VARIS 456,83 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

23/02/12 COMPENSACIÓ DEUTE COMPENSACIÓ DEUTES -93494,34 AJUNTAMENT DE 
LLUCMAJOR 

-93494,34 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

23/02/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA DE CAIXA FIXA SERVEIS GENERALS 2629,39 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

24/02/12 REQUERIMENT 
ABONAMENT INDEGUT 

RECLAMACIÓ ABONAMENT INDEGUT P.S.M. 3742,93 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

24/02/12 REQUERIMENT 
ABONAMENT INDEGUT 

RECLAMACIÓ ABONAMENT INDEGUT W.F.F. 147,77 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

24/02/12 REQUERIMENT 
ABONAMENT INDEGUT 

RECLAMACIÓ ABONAMENT INDEGUT J.P.B.R. 29,55 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

24/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS LLAR DE 
LA JOVENTUT  
Q/2012/116 

VARIS 845,42 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

27/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS Q/2012/120 

VARIS 691,09 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

28/02/12 REQUERIMENT 
ABONAMENT INDEGUT 

RECLAMACIÓ ABONAMENT INDEGUT A.C.M. 1789,42 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

28/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ORDRE DE PAGAMENT DISTRIBUIDA EN 
NOU ORDRES DE PAGAMENT 

CONSORCI D'INFORMÁTICA 
LOCAL DE MALLORCA 

304470 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

28/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

VARIS 325,86 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

28/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS LLAR DE 
LA JOVENTUT  
Q/2012/125 

VARIS 119,62 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

28/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS Q/2012/127 

VARIS 6101,25 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

28/02/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 470/2011 R.S.T. 365,45 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

28/02/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA  DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 481/2011 PROMOCIONES FEROMAR 
MALLORCA S.L. 

467,52 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

28/02/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD  CARRENAR BALEAR S.L. 3889,58 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

28/02/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 476/2011 QUANTOR INVERSIONS S.L. 9311,72 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

28/02/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 477/2011 QUANTOR INVERSIONS S.L. 3874,5 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

28/02/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 421/2011 NOU POLIESPORTIU SA 
CABANA S.A. 

2745,68 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

28/02/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 458/2011 HOSTALOT BALEAR S.L. 1264,38 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

28/02/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 375/2011 ELECNOR S.A. 192 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

28/02/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 417/2011 MERCADONA S.A. 16946 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

28/02/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 018/2011 SERVICIOS INMOBILIARIOS 
DRAGONERA S.L. 

2475,16 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

28/02/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 468/2011 MIGUEL RIERA 
CONSTRUCCIONES S.L. 

179,52 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

28/02/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 467/2011 F.P.A. 1378 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

28/02/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 473/2011 C.C.J. 484,98 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

28/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS LA 
MISERICÒRDIA  
Q/2012/129 

BALEARES ECOMON, S.L. 368,17 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

29/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES ENERGIA 
ELÈCTRICA LA MISERICÒRDIA 

ENDESA ENERGIA SAU 11806,38 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

29/02/12 REQUERIMENT 
ABONAMENT INDEGUT 

RECTIFICACIÓ RESOLUCIÓ RECLAMACIÓ 
ABONAMENT INDEGUT 

C.M.S.F. 806,41 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

29/02/12 ENDOSSAMENT 
FACTURES ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS CERTIFICACIÓ NUM. 23 OBRA 
"PROJECTE DE CONSERVACIÓ DE LA 
XARXA DE CARRETERES  
DEL CONSELL DE MALLORCA ZONA 6" EXP 
18/09 

AGLOMERADOS MALLORCA 
S.A. / BANCO DE VALENCIA 

206528,32 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

29/02/12 ENDOSSAMENT 
FACTURES ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS CERTIFICACIÓ 1 DE L'OBRA 
"PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ ASFÀLTICA 
DE LA CARRETERA MA- 
6015 ENTRE EL P.K. 8 FINS A L'11 
LLUCMAJOR - S'ESTANYOL" EXP 25/11 

AGLOMERADOS MALLORCA, 
S.A. / BANCO ESPAÑOL DE 
CRÉDITO 

227648,07 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

29/02/12 ENDOSSAMENT 
FACTURES ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS CERTIFICACIÓ 6 OBRA "PROJECTE 
DE CONSERVACIÓ INTEGRAL DE LA 
XARXA DE  
CARRETERES DEL CONSELL DE 
MALLORCA EIX PONENT LLEVANT" EXP 
32/10 

UTE EIX PONENT LLEVANT / 
BBVA 

215045,08 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

29/02/12 ENDOSSAMENT 
FACTURES ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS CERTIFICACIÓ 6 OBRA "PROJECTE 
DE CONSERVACIÓ INTEGRAL MA-13 I 
TRAM DE LA MA-13A  
EIX CENTRAL 2011-2014" EXP 33/10 

MELCHOR MASCARÓ SAU / 
BANCO DE SABADELL 

127003,2 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

29/02/12 ENDOSSAMENT 
FACTURES ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS CERTIFICACIÓ 7 OBRA "PROJECTE 
DE CONSERVACIÓ INTEGRAL MA-13 I 
TRAM DE LA MA13A  
EIX CENTRAL 2011/2014" EXP 33/10 

MELCHOR MASCARÓ SAU / 
BANCO POPULAR 

308257,86 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

29/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT FACTURES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS Q/2012/150 

VARIS 3076,72 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

13/03/12 APROVAR PLA 
SEGURETAT I SALUT 
EN OBRES 

APROV. PLA SEGURETAT I SALUT EN EL 
TREBALL OBRES PROJECTE DE SISTEMA 
DE CONTENCIÓ A LA  
MA-10, ESTELLENCS-ANDRATX EXP. 
19/2011 

ETRALUX, S.A. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

13/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT FACT. 3ª I 4ª CERTIF. 
PROJECTE ENLLAÇ DE LA MA-11 AMB LA 
MA-20 EXP. 52/10 

AMER E HIJOS, S.A. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

13/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT FACT. 9ª CERTIF. DEL SERVEI 
MANTENIMENT INSTAL·LACIONS 
ENLLUMENAT PUBLIC A  
LES CTRES. DEL CIM 2011-2014 ZONA A 
EXP. 34/10 

ROIG OBRES, SERVEIS I 
MEDIAMBIENT, S.A. 

24486,14 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

13/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DE LA FACT. 26ª CERTIF. 
PROJECTE DE CONSERVACIÓ DE LA 
XARXA DE CTRES. DEL  
CIM ZONA  NÚM. 3 EXP. 15/09 

CONSTRUCCIONES 
LLABRES FELIU, S.L.U. 

125437,3 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

13/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DE LA FACT. 8ª CERTIF. 
PROJECTE DE CONSERVACIÓ INTEGRAL 
MA-13 I TRAM DE LA  
MA-13A EIX CENTRAL 2011-2014 EXP. 33/09 

UTE CONSERVACIÓ 
INTEGRAL MA-13 

179446,99 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

13/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DE LA FACT. 26ª CERTIF. 
PROJECTE DE CONSERVACIÓ DE LA 
XARXA DE CTRES. DEL  
CIM ZONA  NÚM. 6 EXP. 18/09 

AGLOMSA 115745,25 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

13/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DE LA FACT. 31ª CERTIF. DEL 
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT 
D'ARRENDAMENT DE  
VEHICLES 2009-2013 EXP. 1/09 

SA NOSTRA DE RENTING, 
S.A. 

17098,52 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

13/03/12 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

DEIXAR SENSE EFECTE LA RES. DE DATA 
5-04-2012 QUANT A L'HABILITACIÓ AL SR. 
CARLOS RIBAS  
ROTGER I HAB. ALS SRS. C.M.R.R. I 
M.N.M.V. 

C.M.R.R. I M.N.M.V 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

13/03/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

EXP. 79/45300/20120215 RELACIO DE 
FACTURES PER DESPESES SERVEI DE 
CTRES. CIM EXERCICI  
2012 

SENSE ESPECIFICAR 1090,64 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

13/03/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

EXP. 79/45300/20120213 RELACIO DE 
FACTURES PER DESPESES SERVEI DE 
CTRES. CIM EXERCICI  
2012 

SOLRED, S.A. 8880,77 
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DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

13/03/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP. 1818/2012 PERMÍS PER 
CONSTRUCCIÓ DE PORXADA A LA CTRA. 
MA-3110 PQ. 4,750 TM ALGAIDA 

A.N.N. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

13/03/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP. 1868/2012 PERMÍS PER REFER 
TANCAMENT AMB MARES I REIXETA I FER 
CREUAMENT PER  
ESCOMESA D'AIGUA A LA MA-4027 PQ. 
2,240 TM SON SERVERA 

M.M.F. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

13/03/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP. 1878/2012 PERMÍS PER OBERTURA 
D'ACCÉS A LA MA-5110 PQ. 11,300 TM 
FELANITX 

A.A.P.J. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

13/03/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP. 1896/2012 PERMÍS PER LINIA AÈRIA 
DE B.T. A LA MA-5120 POLIGON 11 
PARCELA 333 TM  
CAMPOS 

J.R.V. EN REP. DE M.A.R. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

13/03/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP. 1889/2012 PERMÍS PER FER 
TANCAMENT I REPARACIÓ DE CASETA A 
LA MA-1 PQ. 9,570 TM  
FELANITX 

M.G.F. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

13/04/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2011/187 A.M.V.D. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

13/04/12 INFORME SÒL RUSTIC NÚM. EXPT. 000071/2011-HLSR PROMOCIONS SON COTA 
2007,SL 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

13/04/12 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000096/2011-XIG 

Z.C.L. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

13/04/12 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000114/2007-XIG 

Z.C.L. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

13/04/12 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000130/2011-XIG 

M.J.K. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

16/04/12 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

NÚM. EXPT. AL-2012/022 COMPAÑIA HOTELERA 
PERLA SA 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

16/04/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/024 G.S.A. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

17/04/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/003 AJUNTAMENT D'ARTÀ 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

13/04/12 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000675/2012 J.E.C. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

11/04/12 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000674/2012 J.E.C. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

12/04/12 ALTRES PERMIS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

AJUNTAMENT SANT JOAN 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

10/04/12 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000602/2012 SERVIHABITAT XXI, SAU 0 
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DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

13/03/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP. 1974/2012 PERMÍS PER FER 
TANCAMENT AMB PALS I REIXETA A LA 
MA-4040 PQ. 10 TM  
CAPDEPERA 

W.E.V. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

13/03/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP. 1960/2012 PERMÍS PER ARREGLAR 
MUR DE TANCAMENT, CONDICIONAR 
ENTRADA I ARREGLAR  
GOTERES A LA MA-3300 PQ. 7 TM PETRA 

J.R.G. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

14/03/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

EXP. CM-32 APROV. PREU JUST ADO 
FINCA 6 OBRA: DESDOBLAMENT MA-15 
TRAM MONTUÏRI- 
MANACOR ADD. 24 TM PETRA 

M.M.N. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

14/03/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

EXP. CM-58 APROV. PREU JUST MUTU 
ACORD FINCA 113 DE L'OBRA: VARIANT DE 
SON SERVERA EST  
ADD. 8 TM SON SERVERA 

JARCAL, S.L. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

14/03/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

EXP. CM-58 APROV. PREU JUST FINCA 56 
DE L'OBRA: VARIANT DE SON SERVERA 
EST ADD. 25 TM  
SON SERVERA 

A.A.A. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

14/03/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

EXP. 79/45300/2012022000 RELACIÓ DE 
FACTS. DESPESES SERVERI DE CTRES. 
EXERCICI 2012 

SENSE ESPECIFICAR 8106,07 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

14/03/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP. 1877/2012 PERMÍS PER FER XARXA 
SOTERRADA DE BT A LA MA-6040 POL. 16 
PARC. 605 TM  
CAMPOS 

GLONETOMI, S.L. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

14/03/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP. 1870/2012 PERMÍS PER REPARAR 
HUMITATS I ANCORATGES DE PORTAL I 
FINESTRA A LA MA- 
2121 CAMÍ DES MURTERAR, 40 TM SOLLER 

F.L.G. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

14/03/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP. 1869/2012 PERMÍS PER POSAR PALS I 
REIXETA DAMUNT PARET EXISTENT A LA 
MA-3110 PQ.  
2,180 POL. 7 PARC. 61 TM ALGAIDA 

M.B.G. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

14/03/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP. 1871/2012 PERMÍS PER FER MILLORA 
ACCÉS A FINCA A LA MA-3430 PQ. 9,4 TM 
SANTA  
MARGALIDA 

GLOTENOMI, S.L. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

14/03/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP. 1866/2012 PERMÍS PER COL·LOCAR 
PANCARTES "MOSTRA DE CUINES" CTRA. 
MA-1 PONT SORT.  
COSTA D'EN BLANES, PONT SOR. 
PALMANOVA, PONT. ROT. C. FIGUERA I 
PONT ROT. STA. PONÇA 

AJUNTAMENT DE CALVIÀ 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

15/03/12 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

EXP. 12M00955 RES. ADJUD. CONTRAC. 
SERVEI: ASSIS. TÈC. REDACCIÓ PROJ. 
CONSTRUC. MILLORA  
ENLLAÇ SON HUGO I INCORPORACIÓ D'UN 
CARRIL ADD. ENTRE MA-13 I MA-11 MF1 

AZIMUT ENGINYERS, S.L. 11328 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

15/03/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

EXP. 79/45300/20120214 RELACIÓ DE 
FACTS. PER DESPESES SERVEI DE CTRES. 
DEL CIM EXERCICI  
2012 

SENSE ESPECIFICAR 1884,17 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

13/04/12 ALTRES DICTAMEN INTEGRAT DE L'ACTIVITAT 
NÚM. EXPT. 07/12 

MARMOLSPAIN SLU 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

18/04/12 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

AJUNTAMENT DE SA POBLA 0 
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DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

18/04/12 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

CLUB WHEELS IN WHEELS 
EVENTS 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

17/04/12 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

1/2 MILLA ESPORT CLUB 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

17/04/12 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

PROJECTES I EXECUCIONS 
BALEARS SL 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

16/03/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

EXP. CM-44 APROV. PREU JUST ADO 
FINCA 10 OBRA: REFORÇ FERM I MILLORA 
TRAÇAT MA-3040 DEL  
PK 0,00 I 1,60 ADD. 1 TM SANTA EUGÈNIA 

J.L.B. 319,55 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

16/03/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

EXP. CM-34 APROV. PREU JUST ADO 
FINCA 72-B OBRA: CONDICIONAMENT I 
MILLORA TRAÇAT MA-13  
TRAM SA POBLA-ALCÚDIA ADD. 39 TM 
ALCÚDIA 

G.P.C. 372,2 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

16/03/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

EXP. CM-34 APROV. PREU JUST ADO 
FINCA 79 OBRA: DESDOBLAMENT MA-15 
TRAM MONTUÏRI- 
MANACOR ADD. 57 TM VILAFRANCA 

F.J.E. 205,7 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

16/03/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

EXP. CM-34 APROV. PREU JUST ADO 
FINCA 27 OBRA: DESDOBLAMENT MA-15 
TRAM MONTUÏRI- 
MANACOR ADD. 56 TM VILAFRANCA 

M.J.G. 1735,15 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

16/03/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

EXP. CM-32 APROV. PREU JUST ADO 
FINCA 5 OBRA: TRAM MONTUÏRI-MANACOR 
ADD. 55 TM  
VILAFRANCA 

J.N.C. 13741,65 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

16/03/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

EXP. CM-31 APROV. PREU JUST ADO 
FINCA 167.2 OBRA: DESDOBLAMENT MA-15 
TRAM SA SIQUIA- 
MONTUÏRI ADD. 128 TM ALGAIDA 

A.B.A. 623,7 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

16/03/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

EXP. CM-32 APROV. PREU JUST ADO 
FINCA 15 OBRA: DESDOBLAMENT MA-15 
TRAM MONTUÏRI- 
MANACOR ADD. 18 TM MANACOR 

M.S.S. 4744,7 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

16/03/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

EXP. CM-32 APROV. PREU JUST ADO 
FINCA 22 OBRA: DESDOBLAMENT MA-15 
TRAM MONTUÏRI- 
MANACOR ADD. 19 TM MANACOR 

A.S.V. 21330,7 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

16/03/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

EXP. CM-32 APROV. PREU JUST ADO 
FINCA 35 OBRA: DESDOBLAMENT MA-15 
TRAM MONTUÏRI- 
MANACOR ADD. 20 TM MANACOR 

G.V.F. 1273,4 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

16/03/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

EXP. CM-32 APROV. PREU JUST ADO 
FINCA 7 OBRA: DESDOBLAMENT MA-15 
TRAM MONTUÏRI- 
MANACOR ADD. 25 TM PETRA 

B.N.B. 5143,85 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

16/03/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

EXP. CM-32 APROV. PREU JUST ADO 
FINCA 17 OBRA: DESDOBLAMENT MA-15 
TRAM MONTUÏRI- 
MANACOR ADD. 26 TM PETRA 

F.C.R. 1856,4 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

16/03/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

EXP. CM-32 APROV. PREU JUST ADO 
FINCA 38 OBRA: DESDOBLAMENT MA-15 
TRAM MONTUÏRI- 
MANACOR ADD. 27 TM PETRA 

M.F.B. 6411,4 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

16/03/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

EXP. CM-32 APROV. PREU JUST ADO 
FINCA 39 OBRA: DESDOBLAMENT MA-15 
TRAM MONTUÏRI- 
MANACOR ADD. 28 TM PETRA 

F.F.B. 6119,75 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

16/03/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

EXP. CM-32 APROV. PREU JUST ADO 
FINCA 58.1 I 59 OBRA: DESDOBLAMENT 
MA-15 TRAM MONTUÏRI- 
MANACOR ADD. 34 TM SANT JOAN 

NORDIC LLAR, S.L. 3775,15 
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DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

16/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. 35/10 ABONAMENT FACT. 10ª CERTIF. 
SERVEI MANTENIMENT INSTAL·LACIONS 
ENLLUMENAT  
PÚBLIC CTRES. DEL CIM 2011-2014 ZONA B 

ELECTROHIDRÁULICA 
MANACOR, S.A. 

12808,61 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

16/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. 33/10 ABONAMENT FACT. 9ª CERTIF. 
PROJECTE CONSERVACIÓ INTEGRAL MA-
13 I TRAM MA-13A  
EIX CENTRAL 2011-2014 

UTE CONSERVACIÓ 
INTEGRAL MA-13 

140063,31 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

16/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. 35/10 ABONAMENT FACT. 26ª CERTIF. 
PROJECTE DE CONSERVACIÓ XARXA DE 
CTRES. CIM  
ZONA 8  

MELCHOR MASCARO, S.A. 104786,93 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

16/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. 23/07 ABONAMENT FACT. 47ª CERTIF. 
OBRA: MANT. INSTAL. SISTEMA GESTIÓ 
TRÀNSIT VIA  
CINTURA I ACCESSOS A PALMA DE LA 
XARXA DE SEMÀFORS A DIFERENTS 
CTRES. DE MALLORCA 

UTE ROIG OBRES, SERVEIS I 
MEDI AMBIENT, S.A. I 
ELECTRONIC TRAFIC, S.A. 

42629,1 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

09/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. 32/10 ABONAMENT FACT. 9ª CERTIF. 
CONSERVACIÓ INTEGRAL XARXA DE 
CTRES. DEL CIM EIX  
PONENT-LLEVANT 

UTE EIX PONENT-LLEVANT 253911,79 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

13/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. 17/09 ABONAMENT FACT. 26ª CERTIF. 
PROJECTE DE CONSERVACIÓ XARXA DE 
CTRES. DEL CIM  
ZONA 5 

SIQUIER, S.A. 61546,4 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

12/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. 19/09 ABONAMENT FACT. 24ª CERTIF. 
PROJECTE CONSERVACIÓ DE LA XARXA 
CTRES. DEL CIM   
ZONA 7 

ELSAMEX, S.A. 98605,73 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

12/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. 16/09 ABONAMENT FACT. 26ª CERTIF. 
PROJECTE DE CONSERVACIÓ XARXA DE 
CTRES. CIM  
ZONA 4 

OBRAS Y 
PAVIMENTACIONES MAN, 
S.A. 

46030,69 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

12/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. 23/07 ABONAMENT FACT. 48ª CERTIF. 
MANTENIMENT INSTAL·LACIONS SISTEMA 
GEST. TRÀNSIT  
VIA CINTURA I ACCESSOS PALMA, XARXA 
SEMÀFORS A DIFERENTES CTRES. DE 
MALLORCA 

UTE ROIG OBRES, SERVEIS I 
MEDI AMBIENT, S.A. I 
ELECTRONIC  TRAFIC, S.A. 

21721,21 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

13/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. 1/09 ABONAMENT FACT. 32ª CERTIF. 
CONTRACTE SUBMINISTRAMENT 
D'ARRENDAMENT DE  
VEHICLES DEL CIM 2009-2013  

SA NOSTRA RENTING, S.A. 17098,52 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

12/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. 34/10 ABONAMENT FACT. 10ª CERTIF. 
SERVEI MANTENIMENT INSTAL·LACIONS 
ENLLUMENAT  
PÚBLIC CTRES. DEL CIM 2011-2014 ZONA A 

ROIG OBRES, SERVEIS I 
MEDIAMBIENT, S.A. 

17140,7 
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DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

13/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. 17/09 ABONAMENT FACT. 25ª CERTIF. 
PROJECTE CONSERVACIÓ XARXA DE 
CTRES. DEL CIM  
ZONA 5  

SIQUIER, S.A. 56896,89 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

16/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. 37/10 ABONAMENT FACT. 6ª CERTIF. 
SERVEI MANTENIMENT DE LA 
SENYALITZACIÓ  
HORITZONTAL DE LA XARXA DE CTRES. 
DE MALLORCA ZONA NORD 2011-2014 

VIABAL MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ, S.A. 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

16/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. 37/10 ABONAMENT FACT. 7ª CERTIF. 
SERVEI MANTENIMENT SENYALITZACIÓ 
HORITZONTAL  
XARXA DE CTRES. CIM ZONA NORD 2011-
2014 

VIABAL MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ, S.A. 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

16/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. 37/10 ABONAMENT FACT. 5ª CERTIF. 
SERVEI MANTENIMENT SENYALITZACIÓ 
HORITZONTAL  
XARXA DE CTRES. CIM ZONA NORD 2011-
2014 

VIABAL MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ, S.A. 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

16/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. 23/07 ABONAMENT FACT. 47ª CERTIF. 
OBRA: MANT. INSTAL. SISTEMA GEST. 
TRÀNSIT VIA  
CINTURA I ACCESSOS A PALMA, XARXA DE 
SEMÀFORS A DIFERENTS CTRES. DE 
MALLORCA 

UTE ROIG OBRES, SERVEIS I 
MEDI AMBIENTE, S.A. I 
ELCTRONIC TRAFIC, S.A. 

42629,1 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/12 INFORME SÒL RUSTIC NÚM. EXPT. 000144/2011-HLSR J.P.S. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/12 INFORME SÒL RUSTIC NÚM. EXPT. 000170/2011-HLSR C.G.B. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/12 INFORME SÒL RUSTIC NÚM. EXPT. 000002/2012-HLSR U.M.B. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/12 INFORME SÒL RUSTIC NÚM. EXPT. 000169/2011-HLSR J.S. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/12 INFORME SÒL RUSTIC NÚM. EXPT. 000176/2011-HLSR A.S.G. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/12 INFORME SÒL RUSTIC NÚM. EXPT. 000168/2011-HLSR J.M.F.R. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/12 INFORME SÒL RUSTIC NÚM. EXPT. 000005/2012-HLSR N.P.M. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/12 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

CLUB CICLISTA ARTANENC 0 
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DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

19/04/12 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. Q/2012/472 
DEL SERVEI D'URBANISME 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

4571,88 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

19/04/12 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

 CLUB CICLISTA ELS 
FERRERETS DE MALLORCA 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

18/04/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/038 M.B.B. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

18/04/12 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000737/2012 C.R. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

18/04/12 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000747/2012 I.L.G. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

11/04/12 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

CÈDULES HABITABILITAT NÚM. 
001135/2012 A 001158/2012 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

12/04/12 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

CÈDULES HABITABILITAT NÚM. 
001159/2012 A 001182/2012 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

10/04/12 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

CÈDULES HABITABILITAT NÚM. 
001122/2012 A 001134/2012 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

18/04/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 20112011017761 S.R.R. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

18/04/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 20112012001259 R.K.L.G.H. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/041 LYNDONBARRY 
PROPERTIES SLU 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/040 ISLAND PROPERTIES 
INVESTIMENTS SL 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

19/04/12 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

CÈDULES HABITABILITAT NÚM. 
001235/2012 A 001249/2012 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

18/04/12 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

CÈDULES HABITABILITAT NÚM. 
001226/2012 A 001234/2012 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

17/04/12 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

CÈDULES HABITABILITAT NÚM. 
001217/2012 A 001225/2012 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

16/04/12 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

CÈDULES HABITABILITAT NÚM. 
001193/2012 A 001216/2012 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

13/04/12 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

CÈDULES HABITABILITAT NÚM. 
001183/2012 A 001192/2012 

VARIS 0 
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DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

12/04/12 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

CÈDULES HABITABILITAT NÚM. 
001159/2012 A 001182/2012 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

20/04/12 EXPEDICIÓ DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM. EXPT. 000379/2012 J.F.L. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

19/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. 37/10 ABONAMENT FACT. 8ª CERTIF. 
SERVEI PEL MANTENIMENT DE LA 
SENYALITZACIÓ  
HORITZONTAL DE LA XARXA DE CTRES. 
DE MALLORCA. ZONA NORD 2011-2014 

VIABAL MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ, S.A. 

6824,62 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

19/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. 36/10 ABONAMENT FACT. 8ª CERTIF. 
SERVEI PEL MANTENIMENT DE LA 
SENYALITZACIÓ  
HORITZONTAL DE LA XARXA DE CTRES. 
DE MALLORCA. ZONA SUD 2011-2014 

VIABAL MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ, S.A. 

49059,95 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

19/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. 36/10 ABONAMENT FACT. 7ª CERTIF. 
SERVEI PEL MANTENIMENT DE LA 
SENYALITZACIÓ  
HORITZONTAL DE LA XARXA DE CTRES. 
DE MALLORCA. ZONA SUD 2011-2014 

VIABAL MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ, S.A. 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

19/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. 36/10 ABONAMENT FACT. 6ª CERTIF. 
SERVEI MANTENIMENT SENYALITZACIÓ 
HORITZONTAL DE  
LA XARXA DE CTRES. DEL CIM ZONA SUD 
2011-2014 

VIABAL MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ, S.A. 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

19/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. 36/10 ABONAMENT FACT. 3ª CERTIF. 
SERVEI PEL MANTENIMENT DE LA 
SENYALITZACIÓ  
HORITZONTAL DE LA XARXA DE CTRES. 
DE MALLORCA. ZONA SUD 2011-2014 

VIABAL MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ, S.A. 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

19/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. 36/10 ABONAMENT FACT. 5ª CERTIF. 
SERVEI PEL MANTENIMENT DE LA 
SENYALITZACIÓ  
HORITZONTAL DE LA XARXA DE CTRES. 
DE MALLORCA. ZONA SUD 2011-2014 

VIABAL MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ, S.A. 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

19/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. 36/10 ABONAMENT FACT. 4ª CERTIF. 
SERVEI PEL MANTENIMENT DE LA 
SENYALITZACIÓ  
HORITZONTAL DE LA XARXA DE CTRES. 
DE MALLORCA. ZONA SUD 2011-2014 

VIABAL MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ, S.A. 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

19/03/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP. 1872/2012 PERMÍS PER REPARACIÓ 
D'IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTA A LA 
MA-1 CTRA. DES  
PORT, 100 TM ANDRATX 

CAVALLERIA PARKING, S.L. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

19/03/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP. 1887/2012 PERMÍS PER COL·LOCACIÓ 
DE MIRALL A LA MA-3020 POL. 11 PARC. 
135-136 TM  
SENCELLES 

A.P.R. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

19/03/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP. 1891/2012 PERMÍS PER TANCAMENT 
DE REIXETA A LA MA-12 PQ. 11,900 A 
12,100 TM SANTA  
MARGALIDA 

S.LL.M 0 
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DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

19/03/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

EXP. 79/45300/2012021000 RELACIO DE 
FACTS. PER DESPESES SERVEI DE CTRES 
EXERCICI 2012 

SENSE ESPECIFICAR 282,5 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

20/03/12 APROVACIÓ INICI EXP. 
CONTRACTACIÓ 

EXP. 1/2012 RESOL. APROV. PLECS I EXP. 
DE CONTRAC. SERVEI: ASSIST. TEC. PER 
REDACCIÓ  
PROJECTE TRAÇAT I CONSTRUC. 
DESDOBLAMENT MA-19 LLUCMAJOR-
CAMPOS 

PLANEAMIENTO I 
TECNOLOGÍA, S.L. I ALTRES 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

09/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. 9/2009 REC. OBLIGACIÓ CONTRAC. 
SERVEI ASSIST. TEC. COORD. SEG. I 
SALUT OBRES:  
PROJECTE DE MILLORA CTRA. MA-5020 
LLUCMAJOR-PORRERES (MF2) 

T.SC.F. 5067,71 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

19/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. 11M05490 AUTORIT. DISP. DESPESA 
OBLIGACIO 2ª FACT. CORRESP. AL 
CONTRACTE MENOR:  
REPARACIÓ ESBOLDREC DE PARET SECA 
A SA DRAGONERA 

A.N.S. 12177,6 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

20/03/12 AUTORITZACIÓ 
ESPECIAL DE 
CIRCULACIÓ 

RESOLUCIO RELATIVA A LA SOL·LICITUD 
D'AUTORITZACIÓ ESPECIAL DE 
CIRCULACIÓ PER LA CTRA.  
MA-10 

V.M.A. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

20/03/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

EXP. 79/45300/20120208 FACT. AGUAS SON 
COMPANY, S.A. DESPESES SERVEI DE 
CTRES. EXERCICI  
2012 

AGUAS SON COMPANY, S.A. 26,32 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

20/03/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

EXP. 79/45300/20120222200 RELACIO DE 
FACTURES DE GERMANS BINIMELIS, S.L. 
PER DESPESES  
SERVEI DE CTRES. EXERCICI 2012 

GERMANS BINIMELIS, S.L. 183,06 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

20/03/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

TRAMESA FACT. NÚM. 60035A1200000079 
PER DESPESES SERVEI DE CTRES.  
EXERCICI 2012 

E.S. PORRERES, S.L. 189,03 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

20/03/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP. 1850/2012 PERMÍS PER SUBSTITUCIÓ 
FUSTERIA EXTERIOR I ARREBOSSAT 
EXTERIOR A LA  
CTRA. MA-13 PQ. 46,300 TM ALCÚDIA 

F.V.C. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

20/03/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP. 1955/2012 PERMÍS PER PASSOS DE 
VIANANTS RONDA SA POBLA URB. SA 
SORT LLARGA A LA  
MA-3420 TM SA POBLA 

JUNTA DE COMPENSACIÓN 
SA SORT LLARGA 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/039 ISLAND PROPERTIES 
INVESTMENTS SL 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

17/04/12 ALTRES DICTAMEN INTEGRAT DE L'ACTIVITAT 
NÚM. EXPT. 15/12 

ENGELS BOLERO SL 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

18/04/12 ALTRES DICTAMENT INTEGRAT DE L'ACTIVITAT 
NÚM. EXPT. 30/11 

CIRER COMAS ALIMENTACIÓ 
SL 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/12 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

CÈDULES HABITABILITAT NÚM. 
001263/2012 A 001278/2012 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

20/04/12 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

CÈDULES HABITABILITAT NÚM. 
001250/2012 A 001262/2012 

VARIS 0 
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DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/12 EXPEDICIÓ DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM. EXPT. 000821/2012 A.R.P. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

20/04/12 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000132/2011 J.J.S.V. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/12 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000088/2012-XIG 

M.A.S.R. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/12 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000054/2011-XIG 

J.C.S. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/12 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000056/2010-XIG 

B.M.N. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/12 INFORME SÒL RUSTIC NÚM. EXPT. 000113/2011-HLSR M.C.S. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/12 INFORME SÒL RUSTIC NÚM. EXPT. 000124/2011-HLSR T.M.L. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/12 INFORME SÒL RUSTIC NÚM. EXPT. 000228/2008-HLSR COMERCIAL CADERNERA SL 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/12 INFORME SÒL RUSTIC NÚM. EXPT. 000121/2011-HLSR M.V.S. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/12 INFORME SÒL RUSTIC NÚM. EXPT. 000157/2011-HLSR J.J.T.G. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/12 INFORME SÒL RUSTIC NÚM. EXPT. 000165/2011-HLSR EHLERT&PARTNER SL 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/12 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000033/2010-XIG 

H.F.W. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/12 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000048/2011-XIG 

P.B.O. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/12 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000104/2009-XIG 

J.J.R.L. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/12 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000/2011-XIG 

ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA SLU 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/12 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000118/2011-XIG 

S.G.LL. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/12 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000126/2011-XIG 

M.B.S. 0 
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DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/12 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000137/2011-XIG 

J.G.A. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/12 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000141/2011-XIG 

L.B.T. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

16/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. 14/09 ABONAMENT FAC. 26ª CERTIF. 
PROJECTE CONSERVACIÓ XARXA CTRES. 
DEL CIM ZONA 2  

CONSTRUCCIONES LLULL 
SASTRE, S.A. 

90076,63 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

21/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. 24/2010 MFI REC. OBLIGACIO 
CONTRAC. SERV. ASSIS. TÈC REDACCIO 
PROJEC. MILLORA  
ENLLAÇ ENTRE MA-13 I MA-13A I LA MA-30 I 
NOUS ACCESSOS A ALCAMPO 

ANETO CONSULTORES, S.L. 43825,2 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

21/03/12 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

EXP. SJA CTRES. RP 1/2009 
DESESTIMACIÓ RECLAMACIÓ 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 

A.C.P. EN REP. DE 
FOTOGRAFIA VILLAR, S.L. 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

21/03/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

EXP. 79/45300/2012021600 RELACIÓ FACTS. 
EMAYA, S.A. PER DESPESES SERVEI DE 
CTRES. CIM  
EXERCICI 2012 

EMAYA, S.A. 401,09 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

21/03/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

EXP. 79/45300/2012021800 RELACIO DE 
FACTS. DESPESES SERVEI DE CTRES. CIM 
EXERCICI 2012 

GENERAL DE SERVICIOS 
TECNICOS ITV, S.A. 

313,71 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

21/03/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

EXP. 79/45300/2012021900 RELACIO DE 
FACTS. DESPESES SERVEI DE CTRES. CIM 
EXERCICI 2012 

SENSE ESPECIFICAR 718,17 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

21/03/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

EXP. 79/45300/20120207 RELACIO DE 
FACTS. DESPESES SERVEI DE CTRES. CIM 
EXERCICI 2012 

SENSE ESPECIFICAR 983,33 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

21/03/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

EXP. 79/45300/2012021200 RELACIO DE 
FACTS. DESPESES SERVEI DE CTRES. CIM 
EXERCICI 2012 

LIMPIEZAS MUNAR FULLANA, 
S.A. 

860,93 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

21/03/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

EXP. 79/45300/2012022700 RELACIO DE 
FACTS. DESPESES SERVEI DE CTRES. CIM 
EXERCICI 2012 

DISTRUBUCIONES 
UNIVERSAL MALLORCA, S.L. 

771 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

21/03/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

EXP. 79/45300/2012021100 RELACIO DE 
FACTS. DESPESES SERVEI DE CTRES. CIM 
EXERCICI 2012 

SENSE ESPECIFICAR 143,45 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

21/03/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

EXP. 79/45300/20120217700 RELACIO DE 
FACTS. DESPESES SERVEI DE CTRES. CIM 
EXERCICI 2012 

SENSE ESPECIFICAR 945,53 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

21/03/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP. 1239/2011 UBICAR NOVES ATURADES 
A LA MA-10 TM POLLENÇA, VALLDEMOSSA, 
DEIÀ I  
BANYALBUFAR  

CONSORCI TRANSPORTS 
MALLORCA 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

21/03/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP. 1204/2011 PERMIS PER INSTAL·LACIO 
XARXA SOTERRADA DE BT. A LA MA-3110 
PQ. 3,60 TM  
ALGAIDA 

A.G.G. 0 
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DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

22/03/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP. 1852/2012 PERMÍS PER PROJECTE 
NOVA LINIA LAMT ENTRE CDT-EM STA. 
MARGALIDA I CT ES  
COLOMER TM SANTA MARGALIDA 

ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICA, SLU 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

22/03/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

EXP. 79/45300/2012020900 RELACIO DE 
FACTS. DESPESES SERVEI DE CTRES. CIM 
EXERCICI 2012 

SENSE ESPECIFICAR 1234,9 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

23/03/12 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

EXP. CM-46 RECT. ERRADES ADO 
DESPESA OBRA: PAVIMENTACIÓ I 
MILLORES CTRA. MA-3310 A  
PETRA DES DE MA-15 ADD. 1 TM PETRA 

A.V.F. I ALTRES 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

26/04/12 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. Q/2012/503 
DEL SERVEI D'ITV (42200) 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

3443,43 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

23/03/12 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

EXP. SJA CTRES. RP 4/2008 DESEST. 
RECLAMACIÓ RESP. PAT. ADMINISTRACIÓ 
PÚBLICA 

R.N.S. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

23/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. 79/45300/2012020200 RELACIO DE 
FACTS. DESPESES SERVEI DE CTRES. CIM 
EXERCICI 2012 

ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL 

40635,51 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

26/03/12 APROVAR PLA 
SEGURETAT I SALUT 
EN OBRES 

EXP. 18/2010 APROV. ANNEXES 1,2,3,4 I 5 
AL PLA DE SEGURETAT I SALUT OBRES 
PROJECTE DE  
VARIANT DE PORTO CRISTO MFI CLAU 03-
25.0-VA  

UTE VIAS Y 
CONSTRUCCIONES, S.A. I 
EXCAVACIONES S'HORTA 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

26/03/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

EXP. CM-32 APROV. PREU JUST ADO 
FINCA 88 OBRA: DESDOBLAMENT MA-15 
TRAM MONTUÏRI- 
MANACOR ADD. 59 TM VILAFRANCA 

B.R.S. I J.N.R. 300,35 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

26/03/12 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

EXP. SJA CTRES. RP 35/2009 DESEST. 
RECLAMACIÓ RESP. PAT. ADMON PÚBLICA 

HILO DIRECT SEGUROS Y 
REASEGUROS, S.A. 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

26/04/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/031 A.M.B. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

26/04/12 EXPEDICIÓ DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM. EXPT. 000947/2012 G.M.T. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

25/04/12 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

ESCUDERIA TR BALEAR 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

26/04/12 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

GRUP ESPORTIU SPORT 
MARKETING 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

26/04/12 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

CLUB CICLISTA POLLENÇA 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

18/04/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 20112011017774 J.P.C. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

24/04/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 20112012001570 S'ATALAIA 0 
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DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

24/04/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 20112012001715 J.B.S.B. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

24/04/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 20112012001132 O.R. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

24/04/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 20112012008695 METAL GUIFRAN, SL 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

03/05/12 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

CC MARIA DE LA SALUT 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

02/05/12 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

A.C.S. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

02/05/12 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

ASOCIACION CLÀSSICS DE 
MALLORCA 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

27/04/12 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000734/2012 J.S.B. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

27/04/12 EXPEDICIÓ DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM. EXPT. 000910/2012 G.D.C. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

26/04/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 20112011017772 P.G.A. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

24/04/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 20112012001722 B.M.S. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

24/04/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 20112011014064 J.K.H.H. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

26/04/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 20112012004972 M.M.D. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

24/04/12 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000705/2012 S.G.Q. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

02/05/12 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. Q/2012/542 
DEL SERVEI D'ORDENACIÓ DEL TERRITORI 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

623,17 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

03/05/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA 
D'URBANISME I TERRITORI J/2012/67-
(4/2012) 

INTERVENCIÓ GENERAL 2139,45 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

04/05/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/2006 G.R.J. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

04/05/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/034 C.M.B.F. 0 
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DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

03/05/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/021 PONTENOVO SA 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

07/05/12 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

GRUP ESPORTIU SPORT 
MARKETING 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

25/04/12 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

CÈDULES HABITABILITAT NÚM. 
001293/2012 A 001314/2012 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

24/04/12 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

CÈDULES HABITABILITAT NÚM. 
001279/2012 A 001292/2012 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

30/04/12 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

CÈDULES HABITABILITAT NÚM. 
001351/2012 A 001368/2012 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

27/04/12 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

CÈDULES HABITABILITAT NÚM. 
001342/2012 A 001350/2012 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

26/04/12 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

CÈDULES HABITABILITAT NÚM. 
001315/2012 A 001341/2012 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

08/05/12 DENEGACIÓ 
AMPLIACIÓ TERMINI 

EXPT. SAC NÚM. 70/10 SA CIMENTERA SA 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

08/05/12 ALTRES DICTAMEN INTEGRAT DE L'ACTIVITAT 
EXPT. 03/12 

TRANSARBONA, SL 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

08/05/12 ALTRES DICTAMEN INTEGRAT DE L'ACTIVITAT 
EXPT. 04/12 

V.B.S. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

08/05/12 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000992/2012 SERVIHABITAT XXI, SAU 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

08/05/12 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000970/2012 BUILDING CENTER SAU 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

08/05/12 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000973/2012 SERVIHABITAT XXI SAU 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

08/05/12 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

CLUB CICLISTA MURO 0 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/01/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
PATRIMONI HISTÒRIC 

AUTORITZACIÓ D'URGÈNCIA DE LES 
INTERVENCIONS DE CONSERVACIÓ I 
RESTAURACIÓ DEL  
FOSSAT DEL CASTELL DE BELLVER A 
PALMA 

AJUNTAMENT DE PALMA 0 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/01/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
PATRIMONI HISTÒRIC 

AUTORITZACIÓ D'URGÈNCIA DE LES 
INTERVENCIONS DE CONSERVACIÓ I 
RESTAURACIÓ DEL  
FOSSAT DEL CASTELL DE BELLVER A 
PALMA 

AJUNTAMENT DE PALMA 0 
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VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/01/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
PATRIMONI HISTÒRIC 

AUTORITZACIÓ D'URGÈNCIA DE LES 
INTERVENCIONS PER A LA CONSOLIDACIÓ 
DEL BALUARD DE  
PONENT DEL CASTELL DE BELLVER 

AJUNTAMENT DE PALMA 0 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/01/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
PATRIMONI HISTÒRIC 

AUTORITZACIÓ D'URGÈNCIA DE LES 
INTERVENCIONS PER A LA CONSOLIDACIÓ 
DEL BALUARD DE  
PONENT DEL CASTELL DE BELLVER 

AJUNTAMENT DE PALMA 0 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

14/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/53, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL SERVEI DE PATRIMONI 
HISTÒRIC/CULTURA,  
PATRIMONI I ESPORTS CORRESPONENTS 
A L'EXERCICI 2012 

SOCIETAT MUNICIPAL 
D'APARCAMENTS DE PALMA 

5684,92 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

14/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/53, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL SERVEI DE PATRIMONI 
HISTÒRIC/CULTURA,  
PATRIMONI I ESPORTS CORRESPONENTS 
A L'EXERCICI 2012 

SOCIETAT MUNICIPAL 
D'APARCAMENTS DE PALMA 

5684,92 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/02/12 INICIAR EXPEDIENT ORDRE D'INICI DE L'EXPEDIENT DE LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER 
LA CONCESSIÓ  
D'AJUTS PER A LA REALITZACIÓ 
D'INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES I/O 
PALEONTOLÒGIQUES A  
L'ILLA DE MALLORCA PER A L'ANY 2012 

VARIS 0 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/02/12 INICIAR EXPEDIENT ORDRE D'INICI DE L'EXPEDIENT DE LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER 
LA CONCESSIÓ  
D'AJUTS PER A LA REALITZACIÓ 
D'INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES I/O 
PALEONTOLÒGIQUES A  
L'ILLA DE MALLORCA PER A L'ANY 2012 

VARIS 0 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/02/12 ALTRES ORDRE D'EXECUCIÓ I CINQUENA MULTA 
COERCITIVA EN RELACIÓ A LA 
INTERVENCIÓ FETA EN LA  
FORTALESA DE PORTO PETRO EN EL 
TERME MUNICIPAL DE SANTANYÍ 

AJUNTAMENT DE SANTANYÍ 300 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/02/12 ALTRES ORDRE D'EXECUCIÓ I CINQUENA MULTA 
COERCITIVA EN RELACIÓ A LA 
INTERVENCIÓ FETA EN LA  
FORTALESA DE PORTO PETRO EN EL 
TERME MUNICIPAL DE SANTANYÍ 

AJUNTAMENT DE SANTANYÍ 300 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/02/12 ALTRES ORDRE D'EXECUCIÓ I MULTA COERCITIVA 
EN RELACIÓ A LA INTERVENCIÓ FETA A LA 
TORRE NOVA  
DE SA ROCA GESA DEL TERME MUNICIPAL 
DE SANTANYÍ 

AJUNTAMENT DE SANTANYÍ 300 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/02/12 ALTRES ORDRE D'EXECUCIÓ I MULTA COERCITIVA 
EN RELACIÓ A LA INTERVENCIÓ FETA A LA 
TORRE NOVA  
DE SA ROCA GESA DEL TERME MUNICIPAL 
DE SANTANYÍ 

AJUNTAMENT DE SANTANYÍ 300 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

20/02/12 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

DEIXAR SENSE EFECTE LA RESOLUCIÓ DE 
RECONEIXEMENT DE DESPESA PER A LA 
REALITZACIÓ  
D'UNA ACTUACIÓ MUSICAL DEL CIRCUIT 
DE MÚSICA TRADICIONAL 2010  

AJUNTAMENT DE 
PORRERES - GRUP CALIU 
FOLK 

366,1 
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VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

20/02/12 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

DEIXAR SENSE EFECTE LA RESOLUCIÓ DE 
RECONEIXEMENT DE DESPESA PER A LA 
REALITZACIÓ  
D'UNA ACTUACIÓ MUSICAL DEL CIRCUIT 
DE MÚSICA TRADICIONAL 2010  

AJUNTAMENT DE 
PORRERES - GRUP CALIU 
FOLK 

366,1 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

20/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/79, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA/CULTURA, PATRIMONI  
I ESPORTS CORRESPONENTS A 
L'EXERCICI 2012 

VARIS 3445,6 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

20/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/79, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA/CULTURA, PATRIMONI  
I ESPORTS CORRESPONENTS A 
L'EXERCICI 2012 

VARIS 3445,6 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

20/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/77, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL SERVEI DE PATRIMONI 
HISTÒRIC/CULTURA,  
PATRIMONI I ESPORTS CORRESPONENTS 
A L'EXERCICI 2012 

BMQ 236 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

20/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/77, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL SERVEI DE PATRIMONI 
HISTÒRIC/CULTURA,  
PATRIMONI I ESPORTS CORRESPONENTS 
A L'EXERCICI 2012 

BMQ 236 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

21/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/85, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL SERVEI DE 
JOVENTUT/VICEPRESIDÈNCIA DE  
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2012 

VARIS 2065,4 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

21/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/85, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL SERVEI DE 
JOVENTUT/VICEPRESIDÈNCIA DE  
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2012 

VARIS 2065,4 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

21/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/81, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL POLIESPORTIU SANT  
FERRAN/VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, 
PATRIMONI I ESPORTS CORRESPONENTS 
A L'EXERCICI  
2012 

VARIS 3240,38 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

21/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/81, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL POLIESPORTIU SANT  
FERRAN/VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, 
PATRIMONI I ESPORTS CORRESPONENTS 
A L'EXERCICI  
2012 

VARIS 3240,38 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

21/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/86, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL POLIESPORTIU SANT  
FERRAN/VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, 
PATRIMONI I ESPORTS CORRESPONENTS 
A L'EXERCICI  
2012 

VARIS 1648,11 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

21/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/86, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL POLIESPORTIU SANT  
FERRAN/VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, 
PATRIMONI I ESPORTS CORRESPONENTS 
A L'EXERCICI  
2012 

VARIS 1648,11 
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VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

21/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/90, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL SERVEI DE PATRIMONI 
HISTÒRIC/CULTURA,  
PATRIMONI I ESPORTS CORRESPONENTS 
A L'EXERCICI 2012 

BMQ 115,64 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

21/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/90, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL SERVEI DE PATRIMONI 
HISTÒRIC/CULTURA,  
PATRIMONI I ESPORTS CORRESPONENTS 
A L'EXERCICI 2012 

BMQ 115,64 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

21/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/92, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTRUA,  
PATRIMONI I ESPORTS/CULTURA, 
PATRIMONI I ESPORTS CORRESPONENTS 
A L'EXERCICI 2012 

VARIS 118 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

21/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/92, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTRUA,  
PATRIMONI I ESPORTS/CULTURA, 
PATRIMONI I ESPORTS CORRESPONENTS 
A L'EXERCICI 2012 

VARIS 118 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

21/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/98, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DE L'EDIFICI 
KREKOVIC/CULTURA, PATRIMONI I  
ESPORTS CORRESPONENTS A L'EXERCICI 
2012 

VARIS 279,78 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

21/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/98, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DE L'EDIFICI 
KREKOVIC/CULTURA, PATRIMONI I  
ESPORTS CORRESPONENTS A L'EXERCICI 
2012 

VARIS 279,78 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/02/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE LA BESTRETA DE CAIXA 
FIXA 

CULTURA I PATRIMONI 1332,14 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/02/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE LA BESTRETA DE CAIXA 
FIXA 

CULTURA I PATRIMONI 1332,14 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/105, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DE L'ESPORT 
ESCOLAR/VICEPRESIDÈNCIA DE  
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2012 

RETOLACIÓ I SERVEIS KOL, 
SL 

2978,32 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/105, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DE L'ESPORT 
ESCOLAR/VICEPRESIDÈNCIA DE  
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2012 

RETOLACIÓ I SERVEIS KOL, 
SL 

2978,32 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/106, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DE LA COMISSIÓ  
D'ESPORTS/VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI  
2012 

VARIS 357,79 
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VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/106, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DE LA COMISSIÓ  
D'ESPORTS/VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI  
2012 

VARIS 357,79 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/104, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL POLIESPORTIU SANT  
FERRAN/VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, 
PATRIMONI I ESPORTS CORRESPONENTS 
A L'EXERCICI  
2012 

VARIS 863,18 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/104, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL POLIESPORTIU SANT  
FERRAN/VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, 
PATRIMONI I ESPORTS CORRESPONENTS 
A L'EXERCICI  
2012 

VARIS 863,18 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/02/12 ALTRES APROVACIÓ DE LES NORMES DE 
SELECCIÓ DELS GRUPS DE MÚSICA QUE 
HAN DE FORMAR PART DEL  
CIRCUIT DE MÚSICA TRADICIONAL 2012 

VARIS 0 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/02/12 ALTRES APROVACIÓ DE LES NORMES DE 
SELECCIÓ DELS GRUPS DE MÚSICA QUE 
HAN DE FORMAR PART DEL  
CIRCUIT DE MÚSICA TRADICIONAL 2012 

VARIS 0 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/02/12 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA DE DESPESES 
FEBRER 2012 

GMM 9,4 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/02/12 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA DE DESPESES 
FEBRER 2012 

GMM 9,4 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/147, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA I  
PATRIMONI/CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS CORRESPONENTS A L'EXERCICI 
2012 

VARIS 310,1 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/147, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA I  
PATRIMONI/CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS CORRESPONENTS A L'EXERCICI 
2012 

VARIS 310,1 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/121, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA/CULTURA, PATRIMONI  
I ESPORTS CORRESPONENTS A 
L'EXERCICI 2012 

VARIS 3204,2 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/121, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA/CULTURA, PATRIMONI  
I ESPORTS CORRESPONENTS A 
L'EXERCICI 2012 

VARIS 3204,2 
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VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/148, FACTURES RELATIVES A 
DESPESS DEL POLIESPORTIU SANT  
FERRAN/VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, 
PATRIMONI I ESPORTS CORRESPONENTS 
A L'EXERCICI  
2012 

VARIS 76,58 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/148, FACTURES RELATIVES A 
DESPESS DEL POLIESPORTIU SANT  
FERRAN/VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, 
PATRIMONI I ESPORTS CORRESPONENTS 
A L'EXERCICI  
2012 

VARIS 76,58 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/03/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
PATRIMONI HISTÒRIC 

AUTORITZACIÓ D'URGÈNCIA PER A LA 
REPARACIÓ D'UNA CANONADA DE FECALS 
EN LA PLAÇA DE LA  
NAVEGACIÓ NÚM 7 DE PALMA 

AMMCR 0 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/03/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
PATRIMONI HISTÒRIC 

AUTORITZACIÓ D'URGÈNCIA PER A LA 
REPARACIÓ D'UNA CANONADA DE FECALS 
EN LA PLAÇA DE LA  
NAVEGACIÓ NÚM 7 DE PALMA 

AMMCR 0 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/154, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL CENTRE SOCIOCULTURAL  
D'INCA/VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, 
PATRIMONI I ESPORTS CORRESPONENTS 
A L'EXERCICI 2012 

ENDESA ENERGIA S.A.U 239,28 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/154, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL CENTRE SOCIOCULTURAL  
D'INCA/VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, 
PATRIMONI I ESPORTS CORRESPONENTS 
A L'EXERCICI 2012 

ENDESA ENERGIA S.A.U 239,28 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/155, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL CENTRE SOCIOCULTURAL 
DE  
MANACOR/VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI  
2012 

ENDESA ENERGIA S.A.U 155,54 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/155, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL CENTRE SOCIOCULTURAL 
DE  
MANACOR/VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI  
2012 

ENDESA ENERGIA S.A.U 155,54 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

06/03/12 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR 
PEL SERVEI DE MANTENIMENT DEL 
DRENATGE DE PLUVIALS  
DEL POLIESPORTIU SANT FERRAN 

C.M.S. ILLES BALEARS, SL 3856,43 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

06/03/12 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR 
PEL SERVEI DE MANTENIMENT DEL 
DRENATGE DE PLUVIALS  
DEL POLIESPORTIU SANT FERRAN 

C.M.S. ILLES BALEARS, SL 3856,43 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

06/03/12 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR 
PEL SERVEIS PREVENTIUS SANITARIS 
PELS ESDEVENIMENTS  
ESPORTIUS ORGANITZATS PER LA 
DIRECCIÓ INSULAR D'ESPORTS PER A 
L'ANY 2012 

SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS 
GENERALES S.L. 

10470,81 
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VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

06/03/12 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR 
PEL SERVEIS PREVENTIUS SANITARIS 
PELS ESDEVENIMENTS  
ESPORTIUS ORGANITZATS PER LA 
DIRECCIÓ INSULAR D'ESPORTS PER A 
L'ANY 2012 

SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS 
GENERALES S.L. 

10470,81 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

06/03/12 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR 
PER L'ORGANITZACIÓ DE LA 1 ULTRAKIDS 
CONSELL DE  
MALLORCA 2012 

PROJECTES I EXECUCIONS 
BALEARS 

19386 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

06/03/12 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR 
PER L'ORGANITZACIÓ DE LA 1 ULTRAKIDS 
CONSELL DE  
MALLORCA 2012 

PROJECTES I EXECUCIONS 
BALEARS 

19386 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

06/03/12 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR 
PEL SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES I 
MATERIALS  
ESPECÍFICS DE LA PISCINA I 
DESCALCIFICADOR DEL POLIESPORTIU 
SANT FERRAN 2012 

DETERGENTES BURGUERA 
SL 

6417,84 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

06/03/12 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR 
PEL SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES I 
MATERIALS  
ESPECÍFICS DE LA PISCINA I 
DESCALCIFICADOR DEL POLIESPORTIU 
SANT FERRAN 2012 

DETERGENTES BURGUERA 
SL 

6417,84 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

06/03/12 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR 
PEL SERVEI DE MANTENIMENT DE 
JARDINERIA DEL  
POLIESPORTIU SANT FERRAN DURANT 
L'ANY 2012 

BC 11387 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

06/03/12 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR 
PEL SERVEI DE MANTENIMENT DE 
JARDINERIA DEL  
POLIESPORTIU SANT FERRAN DURANT 
L'ANY 2012 

BC 11387 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

07/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LA FACTURA RELATIVA A 
DESPESES DEL MES DE  
DESEMBRE, DEL CONTRACTE DEL SERVEI 
D'ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT 
JOCS ESPORTIUS  
ESCOLARS 2011 AMB CÀRREC AL 
PRESSUPOST 2011 

INICIATIVES DE CIUTAT SL 59462,24 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

07/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LA FACTURA RELATIVA A 
DESPESES DEL MES DE  
DESEMBRE, DEL CONTRACTE DEL SERVEI 
D'ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT 
JOCS ESPORTIUS  
ESCOLARS 2011 AMB CÀRREC AL 
PRESSUPOST 2011 

INICIATIVES DE CIUTAT SL 59462,24 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

07/03/12 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN NÒMINA DESPESES DE 
QUILOMETRATGE MES FEBRER 2012 

GGN 164,26 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

07/03/12 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN NÒMINA DESPESES DE 
QUILOMETRATGE MES FEBRER 2012 

GGN 164,26 
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VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

07/03/12 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN NÒMINA DESPESES DE 
QUILOMETRATGE MES FEBRER 2012 

NVM 18,49 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

07/03/12 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN NÒMINA DESPESES DE 
QUILOMETRATGE MES FEBRER 2012 

NVM 18,49 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

08/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/167, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES D'ÒRGANS DE GOVERN 
CULTURA/CULTURA,  
PATRIMONI I ESPORTS CORRESPONENTS 
A L'EXERCICI 2012 

VARIS 2636,4 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

08/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/167, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES D'ÒRGANS DE GOVERN 
CULTURA/CULTURA,  
PATRIMONI I ESPORTS CORRESPONENTS 
A L'EXERCICI 2012 

VARIS 2636,4 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

08/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/60, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS/CULTURA,  
PATRIMONI I ESPORTS CORRESPONENTS 
A L'EXERCICI 2012 

VARIS 5369,83 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

08/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/60, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS/CULTURA,  
PATRIMONI I ESPORTS CORRESPONENTS 
A L'EXERCICI 2012 

VARIS 5369,83 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/03/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DEL 
CONTRACTE MENOR PER DUR A TERME 
EL TRANSPORT I  
MUNTATGE PER A LA ITINERÀNCIA DE 
L'EXPOSICIÓ "NOVES PRESÈNCIES 2011" 

ARB 5310 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/03/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DEL 
CONTRACTE MENOR PER DUR A TERME 
EL TRANSPORT I  
MUNTATGE PER A LA ITINERÀNCIA DE 
L'EXPOSICIÓ "NOVES PRESÈNCIES 2011" 

ARB 5310 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/170, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL SERVEI DE PATRIMONI  
HISTÒRIC/CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS CORRESPONENTS A L'EXERCICI 
2012 

VARIS 1225,16 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/170, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL SERVEI DE PATRIMONI  
HISTÒRIC/CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS CORRESPONENTS A L'EXERCICI 
2012 

VARIS 1225,16 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/168, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA/CULTURA, PATRIMONI  
I ESPORTS CORRESPONENTS A 
L'EXERCICI 2012 

VARIS 3186 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/168, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA/CULTURA, PATRIMONI  
I ESPORTS CORRESPONENTS A 
L'EXERCICI 2012 

VARIS 3186 
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VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO DERIVADES DELS REBUTS INCLOSOS 
A LA RELACIÓ Q/2012/171 RELATIVA A 
TRIBUTS  
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2012 

AJUNTAMENT DE PALMA 645,18 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO DERIVADES DELS REBUTS INCLOSOS 
A LA RELACIÓ Q/2012/171 RELATIVA A 
TRIBUTS  
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2012 

AJUNTAMENT DE PALMA 645,18 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/03/12 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DEL 
CONTRACTE MENOR PER DUR A TERME 
EL TRANSPORT I  
MUNTATGE PER A LA ITINERÀNCIA DE 
L'EXPOSICIÓ "NOVES PRESÈNCIES 2011" 

ARB 53100 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/03/12 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DEL 
CONTRACTE MENOR PER DUR A TERME 
EL TRANSPORT I  
MUNTATGE PER A LA ITINERÀNCIA DE 
L'EXPOSICIÓ "NOVES PRESÈNCIES 2011" 

ARB 53100 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/03/12 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN NÒMINA DE DESPESES DE 
QUILOMETRATGE MES FEBRER 2012 

JTRM 145,29 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/03/12 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN NÒMINA DE DESPESES DE 
QUILOMETRATGE MES FEBRER 2012 

JTRM 145,29 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/03/12 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN NÒMINA DE DESPESES DE 
QUILOMETRATGE GENER 2012 

JML 24,49 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/03/12 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN NÒMINA DE DESPESES DE 
QUILOMETRATGE GENER 2012 

JML 24,49 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/03/12 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN NÒMINA DESPESES DE 
QUILOMETRATGE MES FEBRER 2012 

RLR 17,77 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/03/12 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN NÒMINA DESPESES DE 
QUILOMETRATGE MES FEBRER 2012 

RLR 17,77 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/03/12 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN NÒMINA DESPESES DE 
QUILOMETRATGE MES FEBRER 2012 

NBA 44,66 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/03/12 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN NÒMINA DESPESES DE 
QUILOMETRATGE MES FEBRER 2012 

NBA 44,66 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/03/12 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN NÒMINA DE DESPESES DE 
QUILOMETRATGE MES FEBRER 2012 

MANG 34,72 
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VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/03/12 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN NÒMINA DE DESPESES DE 
QUILOMETRATGE MES FEBRER 2012 

MANG 34,72 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/173, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE  
CULTURA/CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS CORRESPONENTS A L'EXERCICI 
2012 

VARIS 225,65 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/173, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE  
CULTURA/CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS CORRESPONENTS A L'EXERCICI 
2012 

VARIS 225,65 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/175, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I  
MUSEUS/CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2012 

LLIBRES COLOM, SL 94,91 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/175, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I  
MUSEUS/CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2012 

LLIBRES COLOM, SL 94,91 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/03/12 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DE DESPLAÇAMENT EN 
COMISSIÓ DE SERVEIS PER ASSISTIR A LA 
"XXX MESA DE  
TRABAJO DE ARCHIVOS DE 
ADMINISTRACIÓN LOCAL" DEL 15 AL 17 
MARÇ 2012 

IGL 0 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/03/12 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DE DESPLAÇAMENT EN 
COMISSIÓ DE SERVEIS PER ASSISTIR A LA 
"XXX MESA DE  
TRABAJO DE ARCHIVOS DE 
ADMINISTRACIÓN LOCAL" DEL 15 AL 17 
MARÇ 2012 

IGL 0 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/03/12 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DE DESPLAÇAMENT EN 
COMISSIÓ DE SERVEIS PER ASSISTIR AL 
CURS "TÉCNICAS  
DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
ENCUADERNACIONES" DEL 25 AL 28 ABRIL 
2012 

MFG 0 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/03/12 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DE DESPLAÇAMENT EN 
COMISSIÓ DE SERVEIS PER ASSISTIR AL 
CURS "TÉCNICAS  
DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
ENCUADERNACIONES" DEL 25 AL 28 ABRIL 
2012 

MFG 0 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

14/03/12 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR 
PER DUR A TERME LES XXIV JORNADES 
DE L'ESPORT DE  
MEDICINA "DIETA, ESPORT I SALUT" 

MEDICINA ESPORTIVA 8610 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

14/03/12 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR 
PER DUR A TERME LES XXIV JORNADES 
DE L'ESPORT DE  
MEDICINA "DIETA, ESPORT I SALUT" 

MEDICINA ESPORTIVA 8610 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

14/03/12 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ COMISSIONS DE SERVEIS 
AMB DRET A INDEMNITZACIÓ DE DIA 9 AL 
10 DE MAIG  
2012 

TCM 0 
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VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

14/03/12 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ COMISSIONS DE SERVEIS 
AMB DRET A INDEMNITZACIÓ DE DIA 9 AL 
10 DE MAIG  
2012 

TCM 0 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

14/03/12 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ COMISSIONS DE SERVEIS 
AMB DRET A INDEMNITZACIÓ DE DIA 9 AL 
10 DE MAIG  
2012 

BMS 0 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

14/03/12 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ COMISSIONS DE SERVEIS 
AMB DRET A INDEMNITZACIÓ DE DIA 9 AL 
10 DE MAIG  
2012 

BMS 0 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

14/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO DERIVADES DELS REBUTS INCLOSOS 
A LA RELACIÓ Q/2012/193 RELATIVA A 
TRIBUTS  
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2012 

AJUNTAMENT DE PALMA 122,59 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

14/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO DERIVADES DELS REBUTS INCLOSOS 
A LA RELACIÓ Q/2012/193 RELATIVA A 
TRIBUTS  
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2012 

AJUNTAMENT DE PALMA 122,59 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

14/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/190, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DE LA COMISSIÓ  
D'ESPORTS/VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS PER UN 
IMPORT TOTAL  
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2012 

SE CORREOS Y 
TELEGRAFOS 

141,4 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

14/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/190, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DE LA COMISSIÓ  
D'ESPORTS/VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS PER UN 
IMPORT TOTAL  
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2012 

SE CORREOS Y 
TELEGRAFOS 

141,4 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

14/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/189, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DE LA COMISSIÓ  
D'ESPORTS/VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI  
2012 

VARIS 1692,15 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

14/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/189, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DE LA COMISSIÓ  
D'ESPORTS/VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI  
2012 

VARIS 1692,15 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

14/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/182, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I  
MUSEUS/CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS, CORRESPONENTS A 
L'EXERCICI 2012 

VARIS 737,6 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

14/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/182, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I  
MUSEUS/CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS, CORRESPONENTS A 
L'EXERCICI 2012 

VARIS 737,6 
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VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

14/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/191, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL POLIESPORTIU SANT  
FERRAN/VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, 
PATRIMONI I ESPORTS CORRESPONENTS 
A L'EXERCICI  
2012 

VARIS 762,76 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

14/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/191, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL POLIESPORTIU SANT  
FERRAN/VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, 
PATRIMONI I ESPORTS CORRESPONENTS 
A L'EXERCICI  
2012 

VARIS 762,76 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

14/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/192, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL SERVEI DE 
JOVENTUT/VICEPRESIDÈNCIA  
DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2012 

VARIS 943,62 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

14/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/192, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL SERVEI DE 
JOVENTUT/VICEPRESIDÈNCIA  
DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2012 

VARIS 943,62 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

14/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/188, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DE L'ESPORT 
ESCOLAR/VICEPRESIDÈNCIA DE  
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2012 

VARIS 2451,39 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

14/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/188, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DE L'ESPORT 
ESCOLAR/VICEPRESIDÈNCIA DE  
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2012 

VARIS 2451,39 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/197, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA,  
PATRIMONI I ESPORTS CORRESPONENTS 
A L'EXERCICI 2012 

VARIS 1698,76 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/197, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA,  
PATRIMONI I ESPORTS CORRESPONENTS 
A L'EXERCICI 2012 

VARIS 1698,76 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/201, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL SERVEI DE PATRIMONI  
HISTÒRIC/CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS CORRESPONENT A L'EXERCICI 
2012 

JEFATURA PROVINCIAL DE 
TRÁFICO-MINISTERIO DEL 
INTERIOR 

100 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/201, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL SERVEI DE PATRIMONI  
HISTÒRIC/CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS CORRESPONENT A L'EXERCICI 
2012 

JEFATURA PROVINCIAL DE 
TRÁFICO-MINISTERIO DEL 
INTERIOR 

100 
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VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/03/12 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR 
PER ESTUDI DE VIABILITAT DEL 
POLIESPORTIU SANT FERRAN 

SEPROSPORT 20945 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/03/12 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

ADJUDICAR UN CONTRACTE MENOR PEL 
SERVEI DE MANTENIMENT DE LA 
COBERTA I PAVIMENT  
EXTERIOR DE LES OFICINES DE LA 
DIRECCIÓ INSULAR D'ESPORT UBICADES 
AL POLIESPORTIU SANT  
FERRAN 

IMPERAL, SL 11902,07 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/03/12 ALTRES AUTORITZACIÓ DEL CONTRACTE MENOR 
PER DUR A TERME LA CONTRACTACIÓ DE 
L'ORGANITZACIÓ  
DE LA 7A FIRA DEL LLIBRE VELL I 
D'OCASIÓ ALS JARDINS DE LA 
MISERICÒRDIA 

CULTURA I PATRIMONI 7037,66 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

20/03/12 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR 
DEL SERVEI DE REALITZACIÓ DE TALLERS 
SOBRE  
PUBLICITAT I PERSUASIÓ 

OIKUMENE 4000 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/03/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE LA BESTRETA DE CAIXA 
FIXA 

CULTURA I PATRIMONI 1196,62 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

20/03/12 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ 
D'AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS  
DERIVADES DE LA RELACIÓ DE FACTURES 
RELATIVES A DESPESES DEL SERVEI DE 
PATRIMONI  
HISTÒRIC/CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS CORRESPONENTS A L'EXERCICI 
2012 

AJUNTAMENT DE PALMA 66 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/250, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I  
MUSEUS/CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2012 

VARIS 1270,07 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/254, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I  
MUSEUS/CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2012 

VARIS 990,34 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/253, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL SERVEI DE PATRIMONI  
HISTÒRIC/CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS CORRESPONENTS A L'EXERCICI 
2012 

VARIS 665,1 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/258, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL SERVEI DE PATRIMONI  
HISTÒRIC/CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS CORRESPONENTS A L'EXERCICI 
2012 

VARIS 332,14 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/236, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA,  
PATRIMONI I ESPORTS/CULTURA, 
PATRIMONI I ESPORTS CORRESPONENTS 
A L'EXERCICI 2012 

UP7 BALEAR, SL 165,2 
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VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/238, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA I  
PATRIMONI/CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS CORRESPONENTS A L'EXERCICI 
2012 

VARIS 856,1 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/257, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DELS SERVEIS DE 
CULTURA/CULTURA,  
PATRIMONI I ESPORTS CORRESPONENTS 
A L'EXERCICI 2012 

VARIS 3570 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/255, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DÒRGANS DE GOVERN 
CULTURA/CULTURA,  
PATRIMONI I ESPORTS CORRESPONENTS 
A L'EXERCICI 2012 

INTER TRES BALEARS AC, 
SL 

35,4 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/206, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL CENTRE SOCIOCULTURAL 
DE  
MANACOR/VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI  
2012 

VARIS 963,99 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/287, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL SERVEI DE PATRIMONI  
HISTÒRIC/CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS CORRESPONENTS A L'EXERCICI 
2012 

VARIS 691,5 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

08/03/12 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN NÒMINA DE DESPESES DE 
QUILOMETRATGE MES FEBRER 2012 

AMM 131,6 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/204, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DE PROMOCIÓ 
SOCIOCULTURAL I  
ASSOCIACIONISME/VICEPRESIDENCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
CORRESPONENTS A  
L'EXERCICI 2012 

VARIS 28,01 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/208, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL CENTRE SOCIOCULTURAL  
D'INCA/VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, 
PATRIMONI I ESPORTS CORRESPONENTS 
A L'EXERCICI 2012 

VARIS 976,4 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/03/12 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN NÒMINA DE DESPESES DE 
QUILOMETRATGE MES FEBRER 2012 

MRJ 109,02 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/03/12 ALTRES AUTORITZACIÓ DEL CONTRACTE MENOR 
PER DUR A TERME LA CONTRACTACIÓ DE 
CONTACONTES A  
LES BIBLIOTEQUES DE LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 

CULTURA I PATRIMONI 10627 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/03/12 ALTRES AUTORITZACIÓ DEL CONTRACTE MENOR 
PER DUR A TERME L'EDICIÓ DE 500 
EXEMPLARS DEL  
LLIBRE "POESIA COMPLETA" DE MIQUEL 
GAYÀ 

CULTURA I PATRIMONI 7630,45 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/03/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR 
PER L'ORGANITZACIÓ D'ACTIVITATS DE 
PROMOCIÓ DEL  
MOTOCICLISME DURANT L'ANY 2012 PER A 
NINS I NINES EN EDAT ESCOLAR 

100 EMOCIONS ESPORT 
CLUB 

5000 
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VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/03/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR 
PER A L'ORGANITZACIÓ DE LA "I 
SUPERCOPA CONSELL DE  
MALLORCA" 

BIG AL'S MALLORCA SPORT 17980 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/03/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR 
PER L'ORGANITZACIÓ DE LA CHALLENGE 
ESCOLAR DE  
CICLISME 

UNISPORT CONSULTING SL 12960 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/03/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR 
PEL FUNCIONAMENT I 
DESENVOLUPAMENT DE LES NOVES  
APLICACIONS DEL WEB 
"ESPORTBASEMALLORCA.NET" DURANT 
L'ANY 2012 

ETP 21110,2 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/03/12 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ D'ERROR MATERIAL EN LA 
RESOLUCIÓ PER RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ I ORDENAR EL  
PAGAMENT CORRESPONENT A LA 
SUBVENCIÓ APROVADA PER CONSELL 
EXECUTIU DEL CONSELL DE  
MALLORCA EN DATA 4 DE MAIG DE 2011 

ASSOCIACIÓ AMICS DE LA 
GENT GRAN DE CAIMARI 

0 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/03/12 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ D'ERROR MATERIAL EN LA 
RESOLUCIÓ PER RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ I ORDENAR EL  
PAGAMENT CORRESPONENT A LA 
SUBVENCIÓ APROVADA PER CONSELL 
EXECUTIU DEL CONSELL DE  
MALLORCA EN DATA 4 DE MAIG DE 2011 

ASSOCIACIÓ DE LA 
TERCERA EDAT DE SON 
CARRIÓ 

0 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

27/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/274, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DE LA COMISSIÓ  
D'ESPORTS/VICEPRESIDENCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI  
2012 

AMADIP-ESMENT 2349,9 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/293, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DE L'ESPORT 
ESCOLAR/VICEPRESIDENCIA DE  
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2012 

S.A.I.B.S.A. 519,2 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/290, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DE PROMOCIÓ 
SOCIOCULTURAL I  
ASSOCIACIONISME/VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
CORRESPONENTS A  
L'EXERCICI 2012 

VARIS 100,15 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/282, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL SERVEI DE 
JOVENTUT/VICEPRESIDÈNCIA  
DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2012 

VARIS 4104,34 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO DERIVADES DELS REBUTS INCLOSOS 
A LA RELACIÓ Q/2012/298 (34200/20120328), 
RELATIVES  
A TRIBUTS, CORRESPONENTS A 
L'EXERCICI 2012 

AJUNTAMENT DE PALMA 896 
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VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/289, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I  
MUSEUS/CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2012 

VARIS 178,8 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/12/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2011/4058, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL SERVEI D'ARTESANIA 
CORRESPONENTS A  
L'EXERCICI 2011 

VARIS 1527,45 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

07/12/11 ALTRES CONCESSIÓ DE LA PRIMERA EDICIÓ DELS 
PREMIS D'ARTESANIA DE MALLORCA 2011 

VARIS 8000 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/403, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES D'ÒRGANS DE 
GOVERN/VICEPRESIDÈNCIA DE  
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2012 

MSG 62,54 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO DERIVADES DELS REBUTS INCLOSOS 
A LA RELACIÓ Q/2012/406 RELATIVA A 
TRIBUTS  
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2012 

AJUNTAMENT DE PALMA 605,14 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/402, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL POLIESPORTIU SANT  
FERRAN/VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, 
PATRIMONI I ESPORTS CORRESPONENTS 
A L'EXERCICI  
2012 

VARIS 722,83 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/401, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DE MEDICINA 
ESPORTIVA/VICEPRESIDÈNCIA  
DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2012 

VARIS 2104,07 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/04/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RESOLUCIÓ D'ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE MENOR DEL SERVEI DE 
TALLERS DE PROMOCIÓ I  
PREVENCIÓ DE LA SALUT SEXUAL 

ESB. ESCOLA DE SIDA DE 
LES ILLES BALEARS 

17880 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/04/12 INICIAR EXPEDIENT INICI D'EXPEDIENT SANCIONADOR 4/11 
PELS MOVIMENTS DE TERRA DEL PAS 
D'INSTAL·LACIONS  
ALS CARRERS GATVAIRE, DEL VAPOR 
SANTUERI (CARRETERA) I UN ALTRE 
CARRER SENSE NOM AMB  
PAVIMENT DE TERRA, EN PORTO COLOM A 
FELANITX 

VARIS 0 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/04/12 INICIAR EXPEDIENT INICI D'EXPEDIENT PER A LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN 
ESPÈCIE DEL CIRCUIT DE  
MÚSICA JOVE 2012 

CULTURA I PATRIMONI 0 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/04/12 ALTRES CONCESSIÓ DE L'APORTACIÓ ANUAL, 
ECONÒMICA I ORDINÀRIA 
CORRESPONENT A L'ANY 2012 

FUNDACIÓ TEATRE DEL MAR 30000 
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VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/04/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/411, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA/CULTURA, PATRIMONI  
I ESPORTS CORRESPONENTS A 
L'EXERCICI 2012 

ASSOCIACIÓ D'AMICS I 
VÍCTIMES DEL CÒMIC 

290 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/04/12 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA DE DESPESES 
PER DESPLAÇAMENTS, MARÇ 2012 

IGL 279,96 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/04/12 ALTRES APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE 
SUBCVENCIONS 2012 PER A LA 
REALITZACIÓ I L'EDICIÓ DE  
LLIBRES, FONOGRAMES I AUDIOVISUALS 
DE LES ENTITATS ASSOCIATIVES O 
ORGANITZATIVES  
SENSE ÀNIM DE LUCRE AIXÍ COM DE LES 
BASES QUE HAN DE REGIR-L 

CULTURA I PATRIMONI 24852,55 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/04/12 ALTRES APROVACIÓ CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS 2012 PER A LES 
ACTIVITATS MUSICALS DE LES  
ENTITATS ASSOCIATIVES O 
ORGANITZATIVES SENSE ÀNIM DE LUCRE 
I, DE LES BASES QUE HAN DE  
REGIR-LA 

CULTURA I PATRIMONI 31000 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/04/12 ALTRES APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS 2012 PER A LES 
ACTIVITATS DE CULTURA  
POPULAR DE LES ENTITATS 
ASSOCIATIVES O ORGANITZATIVES SENSE 
ÀNIM DE LUCRE I, DE LES  
BASES QUE HAN DE REGIR-LA 

CULTURA I PATRIMONI 41250 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/04/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
PATRIMONI HISTÒRIC 

AUTORITZACIÓ D'URGÈNCIA PER 
L'EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA DEL 
JACIMIENT DE "SA FERRADURA"  
2A ANUALITAT, A PORTOCRISTO, 
MANACOR 

VARIS 0 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/04/12 INICIAR EXPEDIENT D'INICI DE L'EXPEDIENT RELATIU A LA 
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE L'ESCOLA 
D'ESTIU 2011 DEL  
POLIESPORTIU SANT FERRAN, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT 
SENSE PUBLICITAT 

VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS 

0 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/04/12 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN NÒMINA DE DESPESES DE 
QUILOMETRATGE MARÇ 2012 

NVM 5,28 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/04/12 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN NÒMINA DE DESPESES DE 
QUILOMETRATGE MARÇ 2012 

RLR 24,01 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/04/12 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INLCUSICÓ EN NÒMINA DE DESPESES DE 
QUILOMETRATGE MARÇ 2012 

NBA 44,67 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/04/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

INCLUSIÓ EN NÒMINA DE DESPESES DE 
QUILOMETRATGE MARÇ 2012 

JML 45,15 
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VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/04/12 INICIAR EXPEDIENT INICI D'EXPEDIENT PER A LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN 
ESPÈCIE PER PARTICIPAR A  
MALLORCA DEMO 2012 

CULTURA I PATRIMONI 0 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/04/12 ALTRES ORDRE D'EXECUCIÓ I 1A MULTA 
COERCITIVA 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 

JUNTA DE COMPENSACIÓ 
UE-9.1 ES JONQUET 

300 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/04/12 ALTRES ORDRE D'EXECUCIÓ I 1A MULTA 
COERCITIVA PER A LA RETIRADA DE LA 
CASETA DE FUSTA  
PREFABRICADA INSTAL·LADA EN EL 
POLÍGON 4, PARCEL·LA 1700 DEL CAMÍ 
VELL DEL BARRANC DE  
BINIARAIX A SÓLLER 

VARIS 300 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/04/12 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

ESMENA DE LA RESOLUCIÓ DE DATA 13 
DE MARÇ DE 2012 D'AUTORITZACIÓ DE 
DESPLAÇAMENT EN  
COMISSIÓ DE SERVEIS 

MFG 0 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/04/12 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN NÒMINA DE DESPESES DE 
QUILOMETRATGE MARÇ 2012 

AMM 111,43 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/04/12 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN NÒMINA DE DESPESES DE 
QUILOMETRATGE MES MARÇ 2012 

JTRM 319,87 

VICEPRESIDENCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/04/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RESOLUCIÓ D'ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE MENOR PEL SERVEI DE 
SOCORRISME PER A LA  
PISCINA DEL POLIESPORTIU SANT 
FERRAN ENTRE EL 21/05/2012 I EL 
31/08/2012 

EMERGÈNCIES SETMIL 8744,95 

 

 


