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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

Identificació de la sessió 

Núm.: 15/2012 
Caràcter: ordinària  
Data: 13 de setembre de 2012 
Hora: de 10.09 h a 15.40 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) 
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) 
Juan José Sard Flaquer (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 el consellers executius Sr. Jaume Juan Garcia i Sr Mauricio 
Rovira de Alós. 

Secretari general:       Sr. Jeroni M. Mas Rigo 
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Interventora delegada:  Sra. Francisca Horrach Arrom. 

El Sr. Ferrà (PSOE) que s’incorpora en el punt núm. 2. En el punt 13 surt la Sra. Soler 
(PP) que torna en el punt 14. En el punt 16 surten la Sra. Terrasa (PP), que torna en el 
punt 18 i el Sr. Garau (PSOE), que torna en el 17. En el punt 19 surten la Sra. Soler, la 
Sra. Cirer (PP) i la Sra. Palou (PSM-IV-ExM) que tornen en el punt 20. En el punt 20 
surten la Sra. Dubon (PSOE) i el Sr. Ensenyat (PSM-IV-ExM), que tornen en el punt 
21.  En el punt 22 surt la Sra. Dubon (PSOE), que ja no es torna a incorporar a la 
sessió. En el punt 23 surten el Sr. Rotger (PP) i el Sr. Ensenyat (PSM-IV-ExM), que 
ja no es tornen a incorporar a la sessió. En el punt 30 surten el Sr. Font, la Sra. Palou i 
la Sra. Campomar, que tornen en el punt de despatx extraordinari. En el punt de 
despatx extraordinari surten la Sra. Garrido i el Sr. Ferrà (PSOE), que ja no es tornen 
a incorporar a la sessió. 

 
ORDRE DEL DIA: 

(I) PART RESOLUTIVA 

PRESIDÈNCIA 

1. Aprovació acta anterior (26-07-2012) 

2. Declaracions Institucionals 

3. Proposta de nomenament dels representants del Consell Insular de Mallorca a la 
Comissió Tècnica Insular de Museus. 

VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

4.  Concessió d’una subvenció nominativa de 34.000€ a favor de la Federació de 
Música i Ball Mallorquí. 

5. Proposta d’acord de modificació de la delimitació del bé d’interès cultural, amb 
categoria de monument del jaciment arqueològic de Clossos de Can Gaià al terme 
municipal de Felanitx. 

6. Proposta d’acord de declaració com a bé catalogat a favor de la finca de Sa Bassa 
Blanca, en el terme municipal d’Alcúdia. 

DEPARTAMENT D'URBANISME I TERRITORI 

7. Aprovació de la revisió de tarifes de peatge vigents de la Compañia Concesionaria 
del Túnel de Sóller resultat de l’aplicació del nou tipus impositiu general de l’IVA del 
21%. 

DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA 

8. Proposta d’acord d’aprovació del canvi de destí de partides amb finançament 
afectat i d’aprovació de l’expedient núm. 11 de modificació de crèdits en el 
pressupost de l’Institut Mallorquí d’afers Socials de 2012 (EXT 02/12). 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 
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9. Inadmissió per extemporani del recurs de reposició interposat per l’Asociación de 
Propietarios de Fincas Rústicas de Baleares contra l’acord del Ple del Consell de 
Mallorca de 8 d’octubre de 2010 publicat en el BOIB 24 de 24/02/2012. 

10. Proposta d’acord d’exercici de la iniciativa legislativa i d’aprovació de la 
proposició de llei de modificació de la Llei 6/2006 de 22 d’abril, Balear de caça i 
pesca fluvial i modificada per la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures 
tributàries i economicoadministratives.  

11. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa a favor de la Federació 
Balear de Caça 

II. PART DE CONTROL 

12. Decrets i resolucions a donar-ne compte 

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

b) Proposta designació del representant del Consell Insular de Mallorca en el Consell 
de Salut de les Illes Balears. 

c) Designació del representant del Consell Insular de Mallorca a la Comissió 
d’Ordenació Sanitària Territorial de les Illes Balears. 

d) Nomenament membre Comissió Informativa General i de Comptes. 

e) Substitució de membres de la Comissió de Govern. 

f) Determinació del règim de dedicació del conseller Sr. Juan José Sard Flaquer. 

MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC 

13. Moció del grup  de consellers del PSM-Iniciativaverds-Entesa al Consell de 
Mallorca de suport al rebuig de l’ajuntament de sineu de la construcció de la planta 
asfàltica a la pedrera de son corb. 
 
14. Moció del grup  de consellers del PSM-Iniciativaverds-Entesa al Consell de 
Mallorca sobre adaptació planejament ajuntaments al PTM. 
 
15. Moció del grup  de consellers del PSM-Iniciativaverds-Entesa al Consell de 
Mallorca sobre la programació del Teatre Principal. 
 
16. Moció del grup  de consellers del PSM-Iniciativaverds-Entesa al Consell de 
Mallorca sobre “reactivació de la Fundació Toni Catany. Centre Internacional de 
Fotografia”. 
 
17. Moció del grup  de consellers del PSM-Iniciativaverds-Entesa al Consell de 
Mallorca sobre el pla director sectorial d’equipaments comercials de Mallorca. 
 
18. Moció del grup  de consellers del PSM-Iniciativaverds-Entesa al Consell de 
Mallorca sobre TIRME i taxes d’incineració. 
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19. Moció del grup socialista al Consell de Mallorca sobre la necessitat de posar en 
valor la declaració de la Serra de Tramuntana com a patrimoni de la humanitat. 
 
20. Moció del grup socialista al Consell de Mallorca sobre el compliment de l’acord 
del ple de dia 9-2-12. 
 
21. Moció del grup socialista al Consell de Mallorca sobre la creació de la comissió 
de control de Ràdio i Televisió de Mallorca. 
 
22. Moció del grup de consellers del Partit Popular sobre exemple de bon govern. 
 
INTERPEL·LACIONS 
 
23. Interpel·lació que formula el sr. Jaime Garau a la Sra. Catalina Cirer sobre situació 
actual de la gestió de les residències del Consell de Mallorca. 
 
24. Interpel·lació que formula el sr. Joan Font sobre les convocatòries públiques de 
subvenció del departament de Vicepresidencia de Cultura, Patrimoni i Esports del  
Consell de Mallorca. 
 
 
PREGUNTES 
 
25. Pregunta que formula el sr. Joan Font (convocatoria pla d’obres i serveis 2012) 
 
26. Pregunta que formula el sr. Joan Font (restauració castell Alaró) 
 
27. Pregunta que formula la sra. Melchora Gómez al sr. Jaime Juan (situació actual 
Fundació Mallorca Turismo) 
 
28. Pregunta que formula la sra. Silvia Cano a la sra. Catalina Cirer (situació prestació 
de la RMI). 
 
29. Pregunta que formula el sr. Jaime Colom al sr. Mauricio Rovira (opinió eliminació 
cèdula habitabilitat). 
 
30. Pregunta que formula el sr. Juan Jose Sard a la sra. Catalina Soler (valoració 
gestió dels refugis). 
 
31. Pregunta que formula la sra. Coloma Terrasa al sr. Bernadi Coll (certificat de 
residència). 
 
32. Pregunta que formula la sra. Antonia Roca al sr. Jaime Juan (devolució subvencio 
Plan Avanza) 
 
33. Pregunta que formula el sr. Antoni Mulet al sr. Joan Rotger (conservació rellotges 
de sol de la Serra de Tramuntana). 
 
34. Pregunta que formula el sr. Jeroni Salom a la sra. Catalina Soler (autoritzar dur 
combustible de fora) 
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PRECS 

III) DESPATX  EXTRAORDINARI 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS 

I) PART RESOLUTIVA 

PRESIDÈNCIA 

PUNT 1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (26-07-2012). 

El Sr. GARAU (PSOE) diu que no sap si es tracta d’un error de transcripció, però 
mostra la seva discrepància amb la intervenció de la Sra. Llinàs (PP) al punt 20 de 
l’ordre del dia, concretament quan afirma que en el mes de febrer de 2011, quan ell 
dirigia l’IMAS, hi havia gairebé 1.000 llits buits a les residències de la gent gran.  

La PRESIDENTA demana al Sr. Garau que no s’entri en un debat; li fa notar que la 
consellera que va parlar sobre aquest tema va dir això, i que l’acta reflecteix allò que 
va dir. No es tracta de cap correcció, l’acta transcriu el que es va dir.  

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

PUNT 2. DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

La Sra. PRESIDENTA informa que es presenta una Declaració Institucional, 
aprovada per consens entre tots els Grups polítics, en els següents termes: 

“REPULSA I CONDEMNA D’ACTES VANDÀLICS DIRIGITS CONTRA 
AUTORITATS PÚBLIQUES. 

El passat dimarts, dia 4 de setembre de l’any 2012, es va cometre un atemptat contra la propietat del 
batle de Sóller, acte deplorable i com a tal mereix el rebuig de tota la societat quan es dirigeix contra un 
ciutadà normal, emperò i sobretot quan es dirigeix contra la figura que, de manera democràtica, s’ha 
escollit per representar un poble. 

El Grup de consellers i conselleres del Consell de Mallorca expressa la més enèrgica repulsa i 
condemna davant tan lamentables fets. Aquest tipus d’actes suposen un greu atac als representants dels 
ciutadans i contra la base essencial del nostre sistema democràtic. No existeix cap justificació raonable 
davant aquest tipus de fets, la violència sempre és violència, vengui d’allà on vengui i de la forma que 
sia i fets com el que condemnam ni avui ni mai no poden trobar cap justificació i ens han de fer 
reflexionar individualment i col·lectivament per tal que no tornin a succeir. 

Volem una societat lliure i plural i que es respectin totes les regles democràtiques.  

Hem de recordar que altres membres de partits polítics han estat agredits en diferents ocasions; aquesta 
és part d’una espiral de violència que no s’hauria de produir baix cap concepte i davant totes elles hem 
de reaccionar amb contundència i rebutjar-les.  

La via democràtica ens garanteix els drets, la via de la violència ens els coarta. És per això que tots els 
membres que formam part del Ple del Consell de Mallorca expressam la nostra repulsa i condemna de 
manera ferma al greu atac que ha sofert el batle de Sóller, el Sr. Carlos Simarro, així com altres batles 
de Mallorca, entre ells fa dos dies el Sr. Bartomeu Jover, batle d’Estellencs.” 

Sotmesa la declaració institucional a votació, s’aprova per unanimitat. 
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PUNT 3. PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA A LA COMISSIÓ TÈCNICA 
INSULAR DE MUSEUS. 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 

L’article 30 de la Llei 4/2003, de 26 de març, de museus de les Illes Balears determina que cada consell 
insular crearà la Comissió Tècnica Insular de Museus. 

El Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió de dia 7 de març de 2005 va aprovar el Reglament de 
la Comissió Insular de Museus, el qual, en l’article 2 b), estableix que, entre d’altres, hi haurà cinc 
representants del Consell Insular de Mallorca. 

Atesa la proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports. 

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

1. Designar les persones següents representants del Consell Insular de Mallorca: 
Sra. Carolina Constantino de la Peña 
Sr. Benedict P. Jakober 
Sr. Francesc Riera Vayreda, cap del Servei de Cultura 
Sra. Maria del Mar Gaita Socias 
Sr. Climent Romaguera Rubí 
 

2. Comunicar-ho a les persones interessades i a la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni 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 34.000€ A 
FAVOR DE LA FEDERACIÓ DE MÚSICA I BALL MALLORQUÍ. 

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

 
ANTECEDENTS. 1. El vicepresident de la  Federació de Música i Ball Mallorquí va presentar en el 
Registre general del Consell de Mallorca, el 29 de març de 2012, una sol·licitud de subvenció de 
34.000 € per dur a terme el seu projecte d’activitats . 
 
2. En el Pla Estratègic de Subvencions de l’any 2012 es recull una subvenció nominativa a favor de 
l’entitat esmentada amb un import de 34.000,00 € a càrrec de la partida 20.33430.48908 en el sentit 
següent: 
 
“2. Conveni amb la Federació de Música i Ball Mallorquí 
  
La Federació de Música i Ball Mallorquí, tal i com indiquen els seus estatuts, es constituí com a 
instrument de coordinació, investigació, representació, gestió, foment i defensa de les Associacions de 
Balls i Música popular i tradicional sempre que entre els seus objectius hi figurin els de defensa i 
promoció de la cultura popular. 
 
Aquest conveni té la finalitat de subvencionar les activitats que durà a terme la Federació i que té com 
un dels seus objectius donar suport a les associacions federades per poder dur a terme els seus 
programes de promoció, divulgació de la cultura popular mallorquina. 
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A través de les nombroses activitats que organitza es promociona el coneixement i pràctica viva de la 
cultura popular tradicional de la nostra illa en les seves diverses manifestacions: el ball, la cançó, els 
instruments, la indumentària, els glossats, etc. 
 
Col·laborar amb la Federació de Música i Ball Mallorquí significa donar suport a l’única entitat 
existent a Mallorca que coordina les diferents associacions de ball i música popular i tradicional de 
l’illa, amb la finalitat d’aconseguir una unitat d’acció.” 
 
3. En els pressuposts d’enguany existeix crèdit adequat i suficient en la partida assenyalada per atendre 
la concessió de la subvenció nominativa de 34.000 € a favor de la Federació de Música i Ball 
Mallorquí, d’acord amb la RC amb el núm. de referència 22012/329. 
 
4. La directora insular de Cultura i Patrimoni ha justificat, mitjançant la memòria pertinent, la 
concessió d’una subvenció nominativa de 34.000 € a favor de la Federació de Música i Ball Mallorquí 
per dur a terme el seu projecte d’activitats . 
 
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 34.000 € a favor de la Federació de Música i Ball Mallorquí 

7. El secretari tècnic d’aquest departament va proposar, la concessió d’una subvenció nominativa de 
34.000 € 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 12/2012 relatiu a la concessió d’una subvenció  nominativa  de 34.000 
€, a favor de la Federació de Música i Ball Mallorquí, titular del  NIF G-07580178, per donar suport a 
la realització del seu projecte d’activitats de i, consegüentment, autoritzar una despesa de 34.000 € a 
càrrec de la partida pressupostària 20. 33430.48908 (núm. de referència 22012/329).  

 

2. Concedir una subvenció nominativa de 34.000 € a  favor la Federació de Música i Ball Mallorquí, 
titular del NIF G-07580178, per tal de donar suport al seu projecte cultural ressenyat en l’apartat 
anterior i, consegüentment, disposar una despesa de 34.000,00 € a favor de l’entitat assenyalada, a 
càrrec de la partida pressupostària 20. 33430.4890 (núm. de referència 22012/329).  
3. Aprovar el conveni adjunt amb la Federació de Música i Ball Mallorquí NIF G-07580178 per tal 
d’establir les bases reguladores de la concessió de la subvenció nominativa esmentada. 
 
4. Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 
CONVENI ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I LA FEDERACIÓ DE MÚSICA I BALL 
MALLORQUÍ 
 
Palma,  
Reunits d’una part el Sr. Juan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell 
de Mallorca ( NIF S0711002F),  i, de l’altra,  el Sr. Juan Pastor i Garcia, vice-president de la Federació 
de Música i Ball Mallorquí. 
Actuen el Sr. Rotger, en nom i representació del Consell de Mallorca i el Sr. Pastor, en nom i 
representació de la Federació de Música i Ball Mallorquí (CIF G07580178). 
Es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d’obrar i 
DIUEN 
Que són objectius comuns del Consell de Mallorca, mitjançant la Vicepresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports, i de la Federació de Música i Ball Mallorquí, entre d’altres, el foment del 
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coneixement i la pràctica viva de la cultura popular tradicional de Mallorca, en les seves diverses 
manifestacions: el ball, la cançó, els instruments, la indumentària, els glossats. 
Que en la sessió realitzada el XXXXXX de 2012, el Ple del Consell de Mallorca va prendre, entre 
d’altres, l’acord d’aprovar un conveni amb la Federació de Música i Ball Mallorquí per tal d’establir les 
bases reguladores de la concessió d’una subvenció nominativa de 34.000 € per tal de donar suport a la 
realització del seu projecte d’activitats culturals. 
I, per dur-lo a terme, 
CONVENEN 
 
1r. Objecte de la subvenció 
El Ple del Consell de Mallorca atorga una subvenció nominativa de 34.000 € a favor de la Federació de 
Música i Ball Mallorquí per tal de donar suport a la realització de les seves activitats d’enguany: cursos 
o tallers, trobades d’escoles de música i ball, ballades mostra, ballades populars, edició d’una pàgina 
web pròpia a un domini. cat   
 
El pressupost total de les despeses de les esmentades activitats és de 34.000,00 €. 
 
2n. Naturalesa de la subvenció  
La subvenció que s’atorga mitjançant el present conveni és de caràcter voluntari i eventual i es pot 
anul·lar, revocar i reintegrar en tot moment per les causes previstes en la llei o en aquestes clàusules; no 
genera cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors i no es pot al·legar com a precedent.  
És compatible amb altres ajudes, subvencions o recursos que pugui rebre l’entitat beneficiària per al 
mateix projecte, sempre que el còmput total d’aquells no superi el pressupost del projecte. 
 

El fet de concedir aquesta subvenció implica l’obligatorietat de fer el projecte cultural subvencionat i, 
consegüentment, l’entitat beneficiària ha de cercar altres fonts de finançament o bé aportar-hi fons 
propis per dur-ne a terme l’execució de la totalitat del pressupost. 

3r. Dotació pressupostària 

L’import de la subvenció esmentada s’imputa a la partida 20.33430.48908 “Conveni Federació de 
Música i Ball Mallorquí” d’acord amb el número de referència 22012/329 

 
4t. Despesa subvencionable. Pressupost del projecte i pressupost subvencionable 
En principi, per definició i d’acord amb el que estableix l’article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, és despesa subvencionable i, consegüentment, forma part del 
pressupost inicial del projecte cultural, la que respon a la naturalesa d’aquest, és estrictament necessària 
per planificar, preparar, coordinar, executar i difondre el projecte, està legalment justificada amb 
factures o altres documents que l’acreditin, la temporalització dels quals es computa en els dotze mesos 
anteriors a l’execució del projecte i fins a aquesta data com a límit. Es considera despesa realitzada la 
que s’ha abonat abans de l’13 de setembre de 2012; la forma d’acreditar-ne el pagament es recull en la 
clàusula novena. 
 
No formen part del pressupost subvencionable, atesa la naturalesa del crèdit pressupostari referit en la 
clàusula tercera, tot i que formin part del pressupost del projecte, les inversions i obres, la compra 
d'equipaments o de qualsevol altre bé inventariable de naturalesa similar. 

 

En tot cas, no són despeses subvencionables i, per tant, no formen part ni del pressupost 
subvencionable ni del pressupost del projecte: 
 

- Aquelles despeses que no compleixin els requisits esmentats a l’apartat 1. 
- Les despeses l’import de les quals s’hagi adquirit a un preu ser superior al valor de 

mercat. 
- Les despeses financeres, les d’assessoria jurídica o financera, les despeses notarials i 

registrals, les despeses pericials per a la realització del projecte subvencionat i les 
d’administració específiques si no hi estan directament relacionades i no són 
indispensables per preparar-lo ni dur-lo a terme. 
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- Els interessos deutors dels comptes bancaris, els interessos, els recàrrecs i les sancions 
administratives i penals, i les despeses de procediments judicials. 

- Els imposts indirectes, quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els 
imposts personals sobre la renda. 

 
Sobre la despesa subvencionable, s’han de tenir en compte les particularitats següents: 

 
- Quan el import de la despesa subvencionable superi les quantitats establertes en la Llei 

30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic per al contracte menor, el 
beneficiari ha de demanar, com a mínim, 3 ofertes a diferents proveïdors, abans de 
contreure el compromís per a l’obra per fer l’obra, prestar el servei o lliurar el bé, llevat 
que per les especials característiques no hi hagi en el mercat un número suficient 
d’entitats o empreses que ho puguin efectuar, o llevat que la despesa ja s’hagués realitzat 
amb anterioritat a la subvenció. L’elecció d’una de les ofertes, que s’han de presentar amb 
la justificació de la subvenció, s’ha de realitzar en virtut de criteris d’eficiència i 
economia, en cas contrari, en cas contrari, quan l’oferta seleccionada no hagi estat la més 
avantatjosa econòmicament (art. 31.3 de la Llei 38/2003) se n’ha de presentar una 
memòria justificativa. 

 
- En el cas que hi hagi dietes, s’ha de presentar el full de liquidació de la dieta 

corresponent, que ha de contenir com a mínim: les dades fiscals del pagador i el receptor, 
amb la firma d’un i altre, el motiu de la dieta i la seva vinculació amb el projecte cultural, 
el període que comprèn, el lloc de desplaçament i l’import total. 

 
- En el cas que hi hagi desplaçaments amb vehicle propi, se n’ha de presentar el full de 

liquidació, que ha de contenir com a mínim: les dades fiscals del pagador i el receptor, 
amb la firma d’un i altre, el motiu del desplaçament i la seva vinculació amb el projecte 
cultural, els dies, els quilòmetres fets per dia i els itineraris. El límit subvencionable 
d’aquesta despesa és de 0,19 €/km. 

 
- Quan el document justificatiu de la despesa s’hagi emès a través de mitjans telemàtics, 

l’entitat beneficiària hi ha d’adjuntar una declaració responsable sobre el fet que l’import 
total justificat o, si escau, la part imputada a la subvenció no s’ha fet servir ni es farà 
servir per justificar altres subvencions. 

 

5è. Procediment. Òrgans d’instrucció, de fiscalització, de resolució i d’ordenament del pagament 

La instrucció correspon a la Secretaria Tècnica de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports, que 
du a terme tots els actes de tràmit necessaris per vetllar pel compliment dels requisits de la subvenció, a 
més d’exercir les facultats previstes en l'article 16 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, que 
aprova el text refós de la Llei de subvencions; en l’article 24 i concordants de la Llei 38/2003, general 
de subvencions, i les que s'esmenten en aquest conveni. L'òrgan instructor, quan ha comprovat, d’una 
banda, la documentació presentada per l’entitat beneficiaria, sia a l’hora de presentar la sol·licitud 
inicial sia a l’hora de justificar la subvenció i, d’altra banda, si està al corrent en el compliment de les 
obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb les obligacions tributàries del Consell de Mallorca, 
ha de dictar la proposta corresponent.  

La Intervenció General del Consell de Mallorca s’encarrega de la fiscalització prèvia de la 
documentació presentada pel beneficiari així com de les propostes realitzades per  la Secretaria Tècnica.  

 
El Ple del Consell de Mallorca és l’òrgan que acorda la concessió de la subvenció i l’aprovació del 
conveni. El vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports dicta la resolució de reconeixement de 
l’obligació i, finalment, la consellera executiva del Departament d’Hisenda i Funció Pública ordena 
l’abonament de l’obligació reconeguda, és a dir, el pagament de la subvenció. 
 
El termini màxim de resolució d'aquest procediment és de 3 mesos, comptadors a partir del dia d’entrada 
en el registre general de la sol·licitud de subvenció del beneficiari. 
 
6è. Beneficiaris. 
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Els beneficiaris han de complir les obligacions establertes en les disposicions normatives que hi són 
aplicables: les de l’article 14 de la Llei 38/2003, general de subvencions; les de l’article 11 del Decret 
legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, que aprova el text refós de la Llei de subvencions, i les de 
l’article 10 del 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 3/11/01); les recollides en 
aquestes clàusules i, la resta que hi siguin aplicables.   
 

� Dur a terme el projecte cultural subvencionat en les mateixes condicions i amb les mateixes 
característiques que es va presentar o, si n’és el cas, amb les modificacions prèviament 
comunicades. 

� Acreditar davant el Consell de Mallorca, tal com estableixen les clàusules d’aquest conveni, 
que s’ha realitzat el projecte i que s’han complert els requisits o les condicions determinats per 
la concessió de la subvenció. Si s’han produït modificacions, cal comunicar-les, tal com recull 
la clàusula vuitena . 

� Comunicar a l'òrgan que ha concedit la subvenció, en qualsevol moment o, en tot cas, en 
justificar-la, l'obtenció d’altres subvencions, ajudes, recursos o ingressos que financin el 
projecte cultural subvencionat. 

� Sotmetre’s a les actuacions posteriors de comprovació i control financer que duguin a terme el 
Consell de Mallorca i la resta d’òrgans competents, i aportar la informació que li sigui 
requerida en l’exercici d’aquestes actuacions. 

 
� Deixar constància de la percepció i l’aplicació de la subvenció en la seva comptabilitat o en 

els llibres de registre que hagi de dur l’entitat beneficiària d'acord amb la normativa vigent, i, 
en el cas de no tenir obligació de dur-la, en la documentació que la substitueixi. 

 
� Acreditar, com es determina en aquest conveni i abans de redactar la proposta de concessió, 

que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i 
amb les obligacions tributàries del Consell de Mallorca. 

 
� Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons percebuts, inclosos els documents 

electrònics, mentre puguin ser objecte d'actuacions de comprovació i control. 
 

� Prendre les mesures de difusió adients per fer públic el suport econòmic del Consell de 
Mallorca al projecte cultural subvencionat. En el cas que es realitzin fulletons, cartells i 
qualsevol altre material imprès, s’hi ha d’incloure la imatge corporativa de la Vicepresidència 
de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca. 

 
� Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists als articles 37 de la Llei 38/2003, de 17 

de novembre, general de subvencions, 43 i 44 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, 
que aprova el text refós de la Llei de subvencions . 

 
7è. Subcontractació 
L’entitat beneficiària pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte cultural subvencionat, 
d'acord amb els requisits establerts en els articles 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions i 68.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 38 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 
de desembre, que aprova el text refós de la Llei de subvencions: 

 
a)   L’entitat beneficiària pot subcontractar el projecte cultural, objecte de la sol·licitud, fins al 

100% del seu import. (art. 29.2 de la Llei 38/2003; art. 68.1 del Reial Decret 887/2006; art. 3.2 
del Decret legislatiu 2/2005). 

 
b) Quan l’activitat concertada amb terceres persones excedeixi del 20 % de l’import de la 

subvenció i aquest import sigui superior a 60.000 €, la subcontractació estarà sotmesa al 
compliment dels requisits següents: 

 
- Que el contracte es faci per escrit. 
- Que l’entitat concedent de la subvenció l’autoritzi prèviament, en la forma que    

determina aquesta clàusula o (art. 29.3 de la Llei 38/2003; art. 38.3 del Decret legislatiu 
2/2005). 
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En aquest sentit, s’autoritza al beneficiari a dur a terme la subcontractació, en el cas que 
s’ultrapassin els límits esmentats, si aporta els documents següents: 

 
- Una memòria justificativa del motiu de la subcontractació.  
- El document en què aquesta s’ha formalitzat. 
- Una declaració responsable conforme l’entitat no està sotmesa a cap dels supòsits de 

vinculació amb la persona o l’entitat subcontractada prevists en l'article 68.2 del Reial 
decret 887/2006 i 38.7 del Decret legislatiu 2/2005. 

 
c) L’entitat beneficiària, d'acord amb els articles 38.7 del Decret legislatiu 2/2005 i 29.7 de la 

Llei 38/2003, no pot concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 
 

1. Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions de l'article 13 de la llei 38/2003. 
2. Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització de l'activitat 

objecte de contractació. 
3. Intermediaris o assessors els honoraris dels quals 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 dels serveis prestats. 

4. Persones o entitats vinculades amb l’entitat beneficiària, llevat que la contractació 
s'efectuï d'acord amb les condicions normals de mercat i l’autoritzi prèviament l'òrgan 
concedent de la subvenció en els termes que estableixi la clàusula. (S’ha de tenir en 
compte, en aquest cas, l’article 68.2 del Reial decret 887/2006, que defineix les 
circumstàncies en què es considera que hi ha vincle amb l’entitat beneficiària). 

 
S’autoritza el supòsit de subcontractació a favor de persones o entitats vinculades a l’entitat 
beneficiària recollit en l’apartat 4 de la lletra c), sempre que es faci d’acord amb aquests termes: 

 
I) Quan l’activitat concertada amb la persona o entitat vinculada excedeix el 20% de 
l’import de la subvenció i aquest és superior a 60.000 €, la subcontractació s’ha 
d’estipular per escrit mitjançant contracte. 
 
II) La subcontractació ha d’obeir a criteris d’eficàcia i eficiència en l’execució del 
projecte cultural. L’entitat beneficiària ha de reflectir aquests criteris en la memòria 
presentada en justificar l’ajut. 
 
III). L’entitat beneficiària ha d’indicar la vinculació amb la persona o entitat 
subcontractada bé en el contracte, bé en la memòria. 
 
IV) La subcontractació s’ha de dur a terme en condicions normals de mercat i, en aquest 
sentit, l’entitat beneficiària ha d’haver demanat 3 pressuposts sobre l’activitat que vol 
subcontractar, per la qual cosa ha de presentar la factura definitiva de la subcontractació 
efectuada, a més dels 2 pressuposts rebutjats. 

 
En tot cas, no s’entén compresa dins el terme subcontractació, la contractació d’aquelles despeses 
en les quals hagi d’incórrer el beneficiari per realitzar el projecte per si mateix.  

 
8è. Modificació del projecte subvencionat 

Quan l’entitat beneficiària, per causa de força major o per causes imprevisibles i alienes a la seva 
voluntat, hagi d’introduir modificacions en el projecte objecte de la subvenció, s’ha de tenir en compte 
si es tracta de modificacions substancials o  irrellevants. 

 
a) Si la modificació pretén un canvi de projecte o dels seus elements bàsics i essencials, aquesta ha de 
ser fiscalitzada.  En aquest sentit, l’entitat beneficiària ha de presentar, al més aviat possible i, en tot 
cas, abans del 12 de juliol de 2012, la petició documentada per fer els canvis en el projecte.  Un cop 
fiscalitzada per la Intervenció General, l’òrgan concedent de la subvenció l’ha de resoldre i ha de 
concedir, si escau, un nou termini per justificar la subvenció. 
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b) Si la modificació implica canvis que no afecten els aspectes essencials del projecte i, 
consegüentment, no n’alteren la naturalesa ni les finalitats i no el desvirtuen, és suficient que l’entitat 
beneficiària els comuniqui al més aviat possible o, en tot cas, a l’hora de justificar la subvenció.  

9è. Justificació i pagament de la subvenció 

L’abonament de la subvenció, que es fa mitjançant transferencia bancària, s’ha de dur a terme quan 
l’entitat beneficiària ha justificat, tal i com s’estableix en aquesta clàusula, la realització del projecte 
cultural i l’execució del seu pressupost inicial, d’acord amb l’article 32 del Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions.  

 
L’entitat beneficiària ha d’acreditar, abans de rebre el pagament de la subvenció, que està al corrent en 
el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l’Administració de 
l’Estat, i de les obligacions tributàries amb el Consell de Mallorca.  
 
Pel que fa a les obligacions tributàries amb el Consell de Mallorca, ho acredita d’ofici la Tresoreria de 
la institució insular.   
 
Documentació justificativa: La justificació de la realització del projecte cultural subvencionat, de 
l’execució del seu pressupost i de la consecució dels objectius que la concessió de la subvenció, si 
escau, determini, s'ha de dur a terme d’acord amb els articles 72 i 73 del 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), a través d'un compte justificatiu que està integrat per la memòria tècnica i econòmica 
següent:   
 
A) MEMÒRIA TÈCNICA 
 

És la documentació amb la qual el beneficiari demostra que ha fet el projecte cultural subvencionat, tal 
com el va presentar inicialment o amb la introducció dels canvis que, prèviament, ha comunicat al 
departament. 

 

Així, la memòria està integrada per la documentació següent: 

 
�  Memòria explicativa de l'activitat realitzada: comentari i avaluació dels resultats obtinguts i 

de tots aquells aspectes que siguin rellevants.  Si no s’ha executat la totalitat del projecte per 
causes alienes o de força major, la memòria n’ha d’exposar les causes i ha d’explicar la resta del 
projecte realitzat 

 
� Un exemplar, si escau, de la publicitat escrita i gràfica relativa a l’activitat 

subvencionada, en què hi ha de constar el patrocini de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i 
Esports del Consell de Mallorca, amb el logotip de la institució. 

 
�  Qualsevol altra documentació que li sigui requerida als efectes de comprovar la realització del 

projecte cultural. 
 

B) MEMÒRIA ECONÒMICA:  
 
 

És la documentació que dóna compte de les despeses d’execució del projecte realitzat i de les distintes 
fonts per finançar-lo. Aquesta memòria, que ha de dur a la liquidació definitiva i l’abonament de la 
subvenció, consta dels documents següents. 

Aquesta memòria està integrada per la documentació següent: 

 
� Annex I: Declaració responsable de la realització del projecte cultural subvencionat i del seu 

pressupost, a la qual s'ha d’adjuntar la relació detallada i equilibrada dels ingressos que l’han 
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finançat i les despeses que estrictament ha comportat (art. 72.2 del Reial decret 887/2006, pel qual 
s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions). 

 
� Relació de les despeses i dels ingressos 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 o documents acreditatius: la denominació del proveïdor i el seu CIF, el número, 
l’import, la data d'emissió i la de pagament, el concepte de la factura o del document similar. La 
relació d'ingressos ha d'assenyalar les ajudes, les subvencions, els ingressos o els fons propis que 
han finançat el projecte subvencionat, indicant-ne l'import i la procedència.  En el cas que no hi 
hagi altres ingressos que financin el projecte s’ha d’adjuntar una declaració responsable sobre 
aquesta circumstància. 

 
Així mateix, en el cas que s’hagin produït desviacions entre les partides del pressupost inicial i les 
del pressupost d’execució del projecte, aquelles s’han d’indicar. En aquest sentit, s’admeten 
desviacions de fins al 10% del pressupost inicial, per la qual cosa si no es justifica  el 90% del 
pressupost inicial del projecte s’ha de revocar parcialment la subvenció d’acord amb allò establert a 
la , d’acord amb el que estableix la clàusula dotzena. 

 
� Una declaració responsable de l’entitat beneficiària sobre el fet que la despesa justificada 

no te un valor superior al de mercat (art. 31.1 i 33 de la Llei 38/2003). (Annex 1). 
� Les factures originals o d’altres documents amb valor probatori equivalent amb validesa 

en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, del pressupost executat del projecte 
cultural subvencionat, que han d’estar abonades i expedides a nom de l’entitat beneficiària, i han 
de tenir tots els requisits que exigeix la normativa corresponent, entre altres: 

 
• Dades fiscals identificatives de proveïdor i del destinatari 
• Data i número de factura  
• Concepte de la despesa 
• Retenció fiscal i/o IVA (si correspon)  
• El preu unitari sense l’impost de les operacions descrites en el concepte de la factura. 

 
En el cas que l'operació descrita en la factura o document equivalent estigui exempta o no subjecta a 
l'impost, o que el subjecte passiu de l'impost corresponent a aquella sigui el seu destinatari, s’hi ha 
d'incloure una referència a les disposicions corresponents de la Directiva 77/388/CEE de 17 de maig 
(Sisena Directiva del Consell en matèria de l'impost sobre el valor afegit), o als preceptes corresponents 
de la Llei de l'impost; o indicar-hi que l'operació n’està exempta o no subjecta, o que el subjecte passiu 
de l'impost és el destinatari de l'operació. 
 
(En el cas de què s'hagin de retornar les factures o els justificants originals, a petició de l’entitat 
beneficiària, s'hi ha de estampillar, la data de concessió de la subvenció així com l'import del justificant 
que s'imputa a la subvenció). 

 
Nota: Els justificants de les despeses del projecte s’han de presentar de forma ordenada, és a dir, s’han 
d’agrupar en el mateix ordre establert en la relació de despeses que s’adjunta a  l’annex 1. 
 
� 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. 
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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 declaració responsable de l’entitat beneficiària que acrediti que no recupera ni 

compensa l’IVA (art. 31.8 de la Llei 38/2003).(Annex 1) 
 

� Les 3 ofertes de diferents proveïdors o, en el seu cas, una memòria justificativa sobre 
l’oferta seleccionada, si es compleixen els requisits de la clàusula quarta. 

� La documentació relativa a la subcontractació que s’hagi de presentar d’acord amb allò 
establert a la clàusula setena del conveni  

 
� Qualsevol altra documentació que li sigui requerida als efectes de comprovar la 

justificació econòmica del projecte cultural. 

Termini de presentació: L’entitat beneficiària ha de presentar la documentació justificativa, recollida en 
aquesta clàusula, al més aviat possible, i, en tot cas, el darrer dia per presentar-la és l’1 d’octubre de 
2012 en qualsevol terminal del registre general del Consell (Centre Cultural de la Misericòrdia: plaça 
de l’Hospital, 4; seu del Consell: Palau Reial, 1; Llar de la Joventut: General Riera, 111 i Llar de la 
Infància: General Riera, 113 -Palma-), així com en els llocs establerts en l'apartat 4 de l'article 38 de la 
Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
modificada per la Llei 4/1999. 

 
Si la sol·licitud s’envia per correu, s’ha de presentar a Correus amb el sobre obert perquè la segellin o, 
en tot cas, perquè segellin el sobre mateix, a fi d’acreditar que s’ha enviat dins el termini esmentat en el 
paràgraf anterior. No obstant això, si aquesta documentació no entra en el Registre General dins els 10 
dies naturals següents a l’acabament del termini de presentació de la documentació justificativa, no 
s’ha d’admetre en cap cas. 

 
10è. Pagament fraccionat i bestreta.   

L’entitat beneficiària, sense perjudici d’allò establert a la clàusula anterior, pot sol·licitar una bestreta 
de  la subvenció així com l’abonament de pagaments fraccionats: 

 
a) Pagaments fraccionats: A mesura que es vagi executant el projecte cultural subvencionat, si escau, el 
beneficiari pot demanar l’abonament de pagaments a compte de la subvenció que corresponguin al 
ritme d’execució del projecte i per un import corresponent a la part proporcional de la subvenció 
justificada. (Art. 34.4 de la Llei 38/2003 general de subvencions, Art. 88.1 del Reial decret 887/2006, 
de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions). 
 
Límit: L’entitat beneficiària pot sol·licitar l’abonament de pagaments fraccionats fins al 90% de 
l’import de la subvenció. En  el cas d’haver rebut una bestreta de la subvenció, aquesta també computa 
a l’efecte del percentatge anterior.  

Garantia: No s’exigeix  la constitució de cap garantia  per a l’abonament de pagaments fraccionats 

 

Documentació a presentar: En aquests casos de pagaments fraccionats s’ha d’adjuntar, a més de les 
factures corresponents: 

 

- L’annex I de declaració responsable sobre l’execució parcial del projecte que es justifica. 

- Una memòria tècnica parcial. 

- Material gràfic per difondre les activitats realitzades  
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- Una relació de despeses i ingressos degudament signada pel beneficiari 

 

b) Pagaments anticipats (bestretes): L’entitat beneficiària, si no disposa de recursos propis suficients 
per finançar la realització del projecte cultural, pot sol·licitar una bestreta de la subvenció abans del 
termini disposat per justificar-la (art.34.4 de la Llei 38/2003 general de subvencions, art. 88.2 del Reial 
decret 887/2006, pel qual s'aprova el reglament d’aquesta Llei, i base d’execució 23.2 dels Pressuposts 
de 2012 del Consell de Mallorca).   

Límit: L’entitat beneficiària pot demanar una bestreta fins al 50% de l’import de la subvenció per la 
qual cosa ha de constituir que s’estableixen en el paràgraf següent. 
 
Garantia: L’entitat beneficiària ha de constituir una garantia mínima del 120% de l’import de la 
bestreta sol·licitada, mitjançant un aval bancari, davant la Tresoreria del Consell de Mallorca. 
 
No obstant això, d’acord amb les bases d’execució dels Pressuposts del Consell de Mallorca, la 
consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública pot atorgar, excepcionalment i sempre que les entitats 
beneficiàries siguin ajuntaments o entitats sense ànim de lucre, una bestreta de fins al 50% de l’import 
de la subvenció sense l’obligació de constituir l’aval bancari, amb l’informe favorable previ del centre 
gestor de la despesa. 
 
11è. Inspecció i comprovació.  
El Consell de Mallorca pot, per una banda, auditar tant econòmicament com tècnicament, el programa 
cultural objecte de la subvenció, i, per altra banda, inspeccionar i comprovar les activitats culturals que 
hagi subvencionat, sense perjudici de les competències que puguin correspondre a altres organismes o 
institucions.  
 
12è. Revocació i reintegrament de la subvenció 
Si l’entitat beneficiària incompleix les obligacions contemplades en les clàusules del conveni o en el 
Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de Mallorca, o incorre en alguna de les 
causes de l’article 37 de la Llei 38/2003 i de l’article 44.1 del Decret legislatiu 2/2005, els òrgans 
competents del Consell revocaran la concessió de la subvenció. En conseqüència, l’entitat beneficiària 
perdrà el dret a cobrar l’ajuda o, si ja l’ha cobrada, l’haurà de reintegrar, d’acord amb el que 
estableixen: l’article 40.1 de la Llei 38/2003, els articles 43 i 44 del Decret legislatiu 2/2005, l’article 
13.2 del Reglament esmentat. 
 
De la mateixa manera, si l’entitat beneficiària obté ajudes, subvencions o altres recursos que no hagi 
comunicat, o altera les condicions o aspectes rellevants del projecte que s’hagin pogut tenir en compte 
per concedir l’ajuda, aquesta serà revocada i l’entitat no la cobrarà o haurà de reintegrar-la, d’acord 
amb els preceptes esmentats abans. 
 
 
No obstant, si l’entitat beneficiària ha complert de forma significativa amb les seves obligacions, si de 
la documentació justificativa presentada es dedueix que ha tingut voluntat de compliment, es farà una 
revocació parcial de la concessió de la subvenció i, consegüentment, perdrà el dret a cobrar-la 
íntegrament, d’acord amb l’aplicació dels criteris de gradació següents: 
 
1. En el cas d’execució parcial del projecte, que ha de suposar, almenys, fer el 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. 
 
2. En el cas que l’entitat beneficiària hagi executat íntegrament el projecte cultural, però la justificació 
presentada fos inadequada, perquè no s’ajusta als requisits establerts en les clàusules del convenir o 
insuficient, perquè no s’ha 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 la part de l’import del pressupost inicial no justificada adequadament en 
relació amb el 90 % del pressupost inicial. 
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- 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 amb el 90 % del 
pressupost inicial.  

 
Ara bé, si la desviació produïda entre el pressupost inicial i el pressupost executat no és superior al 
10%,  no s’ha de fer cap revocació. 
 
3. 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 
d’aquest, l’import de la revocació parcial de la subvenció ha de ser la quantitat que excedeix el 
pressupost executat. 
 
4. En el cas que l’entitat beneficiària, per causes que li siguin imputables, incompleixi l’obligació de 
prendre les mesures per difondre el finançament públic del projecte cultural subvencionat, s’ha de 
distingir: 
 

a) 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 envers el pressupost inicial. 

 
a) 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. 

 
13è. Sancions 
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. 
 
14è . Control financer 

El beneficiari s’ha de sotmetre a les actuacions de comprovació i control financer tant del Consell de 
Mallorca com de la Sindicatura de Comptes o de la resta d’organismes que estableixi l’ordenament 
jurídic. 

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

 
15è. Règim jurídic 
La subvenció nominativa, objecte d’aquest conveni es regeix pel que estableixen  les seves clàusules; 
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 Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, que aprova 
el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31/12/2005);  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 i modificat el 13 d’octubre de 2011(BOIB núm. 
158, de 20 d’octubre de 2011); el Decret de d’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 111, 
de 21 de juliol de 2011); 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. 
 
16è. Vigència 
La vigència d’aquest conveni  finalitza l’1 d’octubre de 2012. 
 
 
El vicepresident de Cultura, Patrimoni             El vicepresident de la Federació 
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i Esports del Consell de Mallorca                     de Música i Ball Mallorquí 
 
 
 
Juan Rotger Seguí          Joan Pastor i García 
 
 
Nota: D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal, us informam que: 
 
1. Les dades s'incorporaran en un fitxer de dades personals, inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció 
de Dades, del qual és responsable el Consell de Mallorca. Aquest fitxer serveix per registrar i arxivar 
tots els convenis subscrits pels diferents departaments del Consell de Mallorca. 
2. Cessions previstes de les dades: no se'n preveuen. 
3. L'òrgan administratiu davant del qual podeu exercitar, si escau, els drets d'accés, rectificació, 
cancel·lació, oposició i els altres que reconegui la Llei orgànica 15/1999, és la Secretaria General del 
Consell de Mallorca, carrer Palau Reial núm. 1, 07001 Palma. 
 
 
ANNEX I 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE CULTURAL  
SUBVENCIONAT I DEL SEU PRESSUPOST 
 
___________________________________________, com a representant de l’entitat  
_______________________________________________,amb el NIF ___________ 
_________, en relació a la subvenció concedida pel Departament de Vicepresidència de Cultura, Patrimoni 
i Esports del Consell de Mallorca  per dur a terme el projecte 
_____________________________________________________________________________________
_ . 
 
Declar sota la meva responsabilitat : 

 

1.- Que l'esmentat projecte s’ha realitzat. 

 
2.- Que la relació de despeses i d'ingressos que integren el pressupost executat del projecte assenyalat 
ha estat la que s'hi adjunta. 
 
Nota: 1. La relació de despeses, que s'ha d'estructurar d'acord amb les partides del pressupost presentat, 
ha d'indicar les següents dades de les factures o documents acreditatius: la denominació del proveïdor i 
el seu CIF, el número, l’import, la data d'emissió i la de pagament, i el concepte de la factura o del 
document similar; la  relació d'ingressos ha d'assenyalar les ajudes, les subvencions, els ingressos o els 
fons propis que han finançat el projecte subvencionat, indicant-ne l'import i la procedència; 2. Aquesta 
relació de despeses i ingressos ha d’anar signada pel beneficiari. 
 

3. Que les despeses relacionades corresponen sense cap dubte a la naturalesa del projecte cultural 
subvencionat per un import de ..........................  €  i que no tenen un valor superior al de mercat. 

 
4.  Que l’entitat beneficiària no recupera ni compensa l’IVA soportat en la despesa subvencionable de 
l’execució del projecte, d’acord amb l’article 31.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 
 
5. Que la subvenció atorgada pel Consell de Mallorca s’ha aplicat a la finalitat per a la qual es va concedir i 
que no supera -amb les subvencions i altres ingressos concurrents- el cost del projecte subvencionat. 
 
6. Que s’adjunten la totalitat dels justificants del pressupost d’execució del projecte cultural 
subvencionat i que, si és el cas, la resta de documentació relativa al projecte cultural resten a disposició 
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del Consell de Mallorca i de la Sindicatura de Comptes, a la seu d’aquesta entitat, situada en 
_________________________________________ 
_______________________________________  . 
 
 
I, perquè consti, sign aquesta declaració  a ____________________________, el ________, d   
___________________ de 2012 

 

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

Anuncia que, evidentment, el seu Grup polític votarà a favor d’aquesta subvenció 
nominativa, però fa notar que totes aquestes subvencions nominatives s’haguessin 
pogut concedir molt abans; ara ja és molt tard. 

Aprofita per advertir que les entitats tendran problemes per poder justificar les 
subvencions en el termini establert. No significa que perdin les subvencions, sinó que 
queda com a romanent, que s’ha d’incorporar després al pressupost de l’any següent; 
aquesta ha estat la causa dels endarreriments en el cobrament de les subvencions que 
s’han produït històricament. 

Per aquesta raó, demana al conseller de Cultura, Patrimoni i Esports que agiliti tota la 
tramitació de les subvencions nominatives i de les convocatòries. 

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

PUNT 5. PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE LA DELIMITACIÓ 
DEL BÉ D’INTERÈS CULTURAL, AMB CATEGORIA DE MONUMENT 
DEL JACIMENT ARQUEOLÒGIC DE CLOSSOS DE CAN GAIÀ AL TERME 
MUNICIPAL DE FELANITX. 

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

A la vista que, mitjançant l’acord de data 28 de gener de 2012, la Comissió de Patrimoni Històric de 
Mallorca va acordar la incoació de l’expedient de modificació de la delimitació del Bé d’Interès 
Cultural, amb categoria de monument del jaciment arqueològic dels Clossos de Can Gaià en el terme 
municipal de Felanitx . 

Atès els informes de dia 10 de gener de 2011 i de dia 25 de juliol de 2012 emesos pel cap de la secció 
d’arqueologia i etnologia.  

A la vista que, mitjançant acord de data 7 d’agost de 2012, la Comissió 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. 

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. Modificar la delimitació del Bé d’Interès Cultural, amb categoria de monument del jaciment 
arqueològic dels Clossos de Can Gaià en el terme municipal de Felanitx, la descripció i la 
delimitació del qual figuren als informes del tècnic arqueòleg de la secció d’arqueologia i 
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etnologia del Servei de Patrimoni Històric del Consell Insular de Mallorca, de dates 10 de 
gener de 2011 i  25 de juliol de 2012, que  com a motivació s’adjunten i formen part integrant 
del present acord, i a la documentació planimètrica que obra a l’expedient. 

II. Els efectes d’aquesta declaració són els que genèricament estableix la Llei 12/1998, de 21 de 
desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears i la normativa concordant.  

III. Notificar aquesta resolució als interessats, a l’Ajuntament de Felanitx i al Govern de les Illes 
Balears. 

IV. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al Boletín Oficial del Estado, 
anotar-ho al Registre Insular de Béns d’Interès Cultural i comunicar-ho a la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears perquè procedeixi a la seva inscripció al Registre de Béns 
d’Interès Cultural de les Illes Balears, i a la vegada comuniqui al Registre General de Béns 
d’Interès Cultural de l’Estat les inscripcions i anotacions que es realitzin. 

 

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

Fa notar que a la documentació que han rebut hi ha una errada i demana que es faci la 
correcció oportuna, en el sentit que allà on diu “proposta de modifació” digui 
“proposta de modificació”. Fa avinent que a l’acta està ben transcrit, només es tracta 
d’una errada al títol del text que han rebut al seu Grup polític. 

La PRESIDENTA demana que es faci la correcció oportuna. Tot seguit demana si hi 
ha intervencions respecte al contingut. 

No hi ha intervencions i es fa la votació. 

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

PUNT 6. PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIÓ COM A BÉ 
CATALOGAT A FAVOR DE LA FINCA DE SA BASSA BLANCA, EN EL 
TERME MUNICIPAL D’ALCÚDIA. 

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

Mitjançant l’acord de data 29 d’abril de 2011 la Comissió Insular de Patrimoni Històric de Mallorca va 
acordar la incoació de l’expedient de declaració com a Bé Catalogat a favor de la Finca de Sa Bassa 
Blanca, en el terme municipal d’Alcúdia. 

 
A la vista que, mitjançant acord de data 26 de juny de 2012, la Comissió Insular de  Patrimoni Històric 
de Mallorca va acordar  proposar la declaració de conformitat amb l’informe tècnic de dia 25-06-12, 
obrir un període d’informació pública i d’audiència als interessats, de manera que, un cop 
transcorreguts aquests períodes sense que s’haguessin presentat al·legacions l’acord s’elevaria al Ple 
del CIM per a la seva declaració. 
 
Vist que ni dins del període d’informació pública i del d’audiència als interessats s’han presentat 
al·legacions. 

 

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: 
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I. Declarar com a Bé Catalogat a favor de la Finca de Sa Bassa Blanca, en el terme 
municipal d’Alcúdia, de conformitat amb l’informe tècnic de dia 25-06-2012 que com a motivació 
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, 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. 

IV. Aquest acord s’ha de notificar a l’interessat, a l’Ajuntament d’Alcúdia i al Govern de les 
Illes Balears. 

 

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

Recorda que aquest punt ja va ser molt polèmic quan es va tractar a la Comissió de 
Patrimoni Històric, per dos motius, que explica tot seguit.  

En primer lloc, perquè els tècnics no es posaven d’acord sobre si s’havia de declarar o 
no un expedient de caducitat. En aquest sentit, diu que no ho valorarà, atès que els 
efectes pràctics són els mateixos, tret del fet que s’hagués pogut allargar en el temps 
d’una altra manera.  

En segon lloc, per aclarir si realment allò que s’està protegint i els béns que s’estan 
catalogant tenen la suficient entitat per merèixer una catalogació. 

El seu Grup polític entén que l’edifici que va ser dissenyat per l’arquitecte Hassan 
Fathy reuneix totes les característiques necessàries per ser un bé catalogat, però allò 
que ja és discutible és la forma en què es protegeix el jardí. Considera que es 
protegeix d’una manera genèrica, sense especificar els elements concrets que hi pugui 
haver en el seu interior.  

Expressa la preocupació per un element concret, l’aljub, que s’ha transformat en una 
sala d’exposicions. Fa notar que aquest canvi d’ús, dins una zona ANEI, no té 
cobertura legal, segons el parer del seu Grup polític. 

Per aquesta raó, la declaració de bé catalogat de tot el jardí podria donar cobertura 
legal a un element que consideren important dins l’entorn del jardí. 

Reconeix la labor important de tot allò que es troba a Sa Bassa Blanca i del mecenatge 
cultural de la Fundació Ben Jakober, però torna a dir que allò que els preocupa és la 
situació d’aquest aljub com a sala d’exposicions, que queda una mica en l’aire. 

Per aquesta raó, votaran en contra. Assegura que si s’hagués presentat com un grup 
d’elements o element per element, sí que haurien votat a favor d’uns elements i en 
contra d’algun altre. Atès que s’ha presentat una proposta conjunta, es veuen obligats 
a votar en contra, tot i que la intenció no era aquesta perquè hi ha bastants d’elements 
que tenen la categoria de bé catalogat.  

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) intervé tot seguit. 

Assegura que aquesta proposta es presenta al Ple perquè la Ponència Tècnica i la 
Comissió de Patrimoni Històric l’han debatuda àmpliament, amb els criteris tècnics 
necessaris. Fa avinent que ve avalada, tècnicament, per al conjunt de Sa Bassa Blanca, 
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que pot representar sense dubte un element importantíssim per a la cultura a la zona 
nord de Mallorca, concretament al municipi d’Alcúdia.  

Diu també que suposarà un bé inestimable com a diversificació turística i que 
contribuirà a l’enriquiment cultural dels visitants del poble. 

Per la raó que ha explicat, diu que manté la proposta tal com s’ha presentat.  

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

DEPARTAMENT D'URBANISME I TERRITORI 

PUNT 7. APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE TARIFES DE PEATGE 
VIGENTS DE LA COMPAÑIA CONCESIONARIA DEL TÚNEL DE SÓLLER 
RESULTAT DE L’APLICACIÓ DEL NOU TIPUS IMPOSITIU GENERAL DE 
L’IVA DEL 21%. 

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

ACORD 

 
El Ple del Consell Insular de Mallorca el dia 12 d’abril de 2012 va aprovar la revisió de tarifes de 
peatge vigent sol·licitada per la “Compañía Concessionària del Túnel de Sóller S.A.” per a l’any 2012. 
Les noves tarifes de peatge aprovades varen ser: 
 
 

tipus vehicle 
tarifes peatge 

especials 
tarifes peatge normals 

Categoria I 0,50 € 1,90 € 
Categoria II 1,25 € 4,80 € 
Categoria III 1,90 € 7,50 € 

Categoria IV 2,20 € 8,55 € 
 
Dia  17 de juliol de 2012, va tenir entrada en el Registre General del Consell Insular de Mallorca, amb 
núm. 21518, l‘escrit presentat per la “Compañía Concesionaria del Túnel de Sóller, S.A.”, en el qual 
sol·licita s’aprovin unes noves tarifes  de peatge de la “Compañía Concesionaria Túnel de Sóller, S.A.”, 
les quals resulten de l’aplicació del nou tipus impositiu de l’Impost sobre el Valor Afagit amb efectes 
des de l’1 de setembre de 2012.   
 
L’informe emès el dia 27 d’agost de 2012 pel cap de Secció de la UGE d’Urbanisme i Territori recull 
que les tarifes de peatge pels distins tipus de vehicles i també per les diferents tarifes a aplicar amb 
efectes 1 de setembre de 2012 restaran de la següent forma: 
 

tipus vehicle 
tarifes peatge 

especials 
tarifes peatge normals 

Categoria I 0,50 € 1,95 € 
Categoria II 1,25 € 4,90 € 
Categoria III 1,95 € 7,70 € 

Categoria IV 2,25 € 8,75 € 
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L’article 23 del Real Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat 
pressupostària i de foment de la competitivitat, modifica amb efectes de dia 1 de setembre de 2012, 
entre altres, l’apartat 1 de l’article 90 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, d’impost sobre el valor 
afegit, augmentant el tipus impositiu general de l’IVA fins al 21%. 
 
El Conseller Executiu del Departament d’Urbanisme i Territori, de conformitat amb el que disposa la 
Disposició Addicional sisena de la Llei 16/2001, de 14 de desembre d’atribució de competències als 
Consells Insulars en matèria de carreteres i camins, mitjançant la qual es modifica el punt 2 de l’article 
24  Llei 5/1990, de 24 de maig, de carreteres de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, eleva al 
Ple del Consell de Mallorca la següent proposta d‘ 
 

ACORD 

 
Primer.- Aprovar la revisió de les tarifes vigents de peatge de la “Compañía Concesionaria del  Túnel 
de Sóller, S.A.“,  resultat de l’augment del tipus impositiu general de l’IVA fins al 21%  aplicat a les 
tarifes de peatge aprovades pel Ple del Consell Insular de Mallorca el dia 12 d’abril de 2012, (BOIB 
núm. 058 de dia 24 d’abril de 2012) que són les que a continuació es relacionen: 
 

tipus vehicle 
tarifes peatge 

especials 
tarifes peatge normals 

Categoria I 0,50 € 1,95 € 
Categoria II 1,25 € 4,90 € 
Categoria III 1,95 € 7,70 € 

Categoria IV 2,25 € 8,75 € 
 
 

Segon.- La revisió de tarifes entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial 
de les Illes Balears. 

 

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

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

“Honorable Sra. Presidenta, honorables senyores i senyors consellers, la Unió 
d’Associacions de Mallorca, referent a aquest punt, exposa el següent: 

El túnel de Sóller, òbviament, ens ha posat en un palmarès negatiu per uns quants 
motius greus, molt greus: 

Primer. El túnel de Sóller té el peatge més car de tota Espanya, segons un estudi 
elaborat pel Real Automóvil Club d’Espanya (RACE). Un autèntic abús per a les 
butxaques dels soferts mallorquins! Com és possible que els nostres nefasts polítics no 
facin res de res per impedir aquest atropellament? 

Segon. Tenim el túnel que cobra el peatge més car de tota Espanya, segons un 
informe de l’AEA sobre el preu de les autopistes de peatge.  

Mentre el preu mitjà nacional era, l’any 2008, de 0,14 euros per quilòmetre, a 
nosaltres ens cobraven 1,40 euros. Demencial! Com aquell que diu (i ho direm entre 
cometes) això és una espècie “d’atracament a mà armada” 
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Tercer. És el túnel més perillós de tota Europa, segons un estudi elaborat pel Real 
Automóvil Club d’Espanya (RACE). És l’únic tub pel que circulen els vehicles en dos 
sentits, i no disposa de via addicional per fugir en cas d’emergència.  

Quart. El mes de juliol de 2011 el Sr. Mariano Rajoy i la senyora Esperanza Aguirre 
es varen fer una fotografia, cara a la galeria, i varen protagonitzar una campanya 
demagògica de “No más IVA”. I el mes de juliol de 2012 el govern de l’Estat, en 
mans del Partit Popular, contra tota lògica, ens va endossar, dictatorialment, “MÁS 
IVA”. 

El PP ha anat més enllà de la proposta que va fer en un determinat moment el Sr. 
Zapatero. I l’actual equip de govern del Partit Popular en el Consell Insular de 
Mallorca es converteix amb aquest augment antidemocràtic, antisocial, antiobrer, 
inhumà, del 21% de l’IVA, en el braç executor d’una immoralitat política que atempta 
contra l’economia domèstica dels més dèbils. No pensen, senyores i senyors 
consellers del Partit Popular, que nombroses mallorquines i mallorquins no tenen 
feina? 

Per aquesta raó, pensam que aquest equip de govern hauria de cercar un sistema legal 
per tal que tots els mallorquins passin, gratuïtament, pel túnel més perillós de tota 
Europa.  

A més a més, els feim saber que Mallorca és la regió de tot l’Estat espanyol en la qual 
entren més divises, a causa del turisme. Bé es pot dir que mantenim tota Espanya. I, 
per contrapartida, des de les terres “del oso y el madroño”, governi qui governi, ens 
envien rosegons i miquetes. Ens tenen per una colònia bananera marginada.  

Per aquesta raó, el més just seria que l’actual equip de govern, presidit per l’Hble. Sra. 
Maria Salom, a la qual felicitam molt cordialment per ahir, dia de la seva onomàstica, 
sol·licités a Madrid una partida econòmica per aconseguir la gratuïtat per passar per 
aquest túnel. 

Cinquè. La nostra entitat sol·licita que en comptes de gastar-se un dineral amb un 
Segon Cinturó, que no resoldria res, més bé tot el contrari, es destinin tots aquests 
doblers a pagar el rescat d’aquest peatge a la Concessionària Túnel de Sóller, S.A. i 
també el de la carretera de Manacor. Sí, sí, el rescat seria la solució ideal. En 
conseqüència, rescat, rescat i rescat. 

Sisè. Per finalitzar, direm que el nostre túnel és un dels més coneguts de tot l’Estat pel 
famós cas del cobrament de cinquanta milions de pessetes de comissions il·legals 
(només cal llegir la Sentència núm. 1/97 de data 24 de juliol de 1997 del Tribunal 
Superior de Justícia de Balears per veure’n tots els detalls).  

Els mallorquins destacam per ser els més tolerants amb les coses mal fetes. 
Segurament en una altra província s’hagués constituït una plataforma pro “Torna els 
doblers que no són teus”, amb la finalitat que el partit polític que se’ls va apropiar 
il·lícitament els torni. Fins aleshores, aquest delicte no hauria de prescriure. Tot i que 
es tracta d’un delicte prescrit, la moral i la decència obliga a restituir els doblers. Els 
partits polítics i les persones amb responsabilitats socials han de donar exemple al 
poble. En política no s’hi val tot.” 

La Sra. PALOU (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) inicia la seva 
intervenció. 
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Diu que des del seu Grup polític veuen, amb pena, que ha d’acatar una decisió que ha 
pres l’Estat espanyol i traduir-ho a un cost afegit per a la ciutadania, atès que 
augmenta el cost del peatge del túnel de Sóller.  

Reitera el que ha expressat el Sr. Pere Felip en el sentit que el Partit Popular va arribar 
al poder criticant l’actuació del Sr. Rodríguez Zapatero en aquesta matèria, quan 
assegurava que no apujarien l’IVA ni els impostos.  

Diu que no es senten traïts perquè no varen votar aquest partit polític, però com a 
mínim sí que es senten profundament decebuts, atès que si recuperam tot el que 
consta a les hemeroteques es pot comprovar que el propi Sr. Rajoy deia que l’augment 
de l’IVA suposaria una frenada per a l’economia del país i que en aquest moments no 
era frenar, el que es necessitava.  

Observa que el temps donarà la raó a qui la tengui. Opina que la tendria, i la tendrà, i 
que aquesta acció contribuirà a alentir la recuperació econòmica de l’Estat espanyol. 
Per aquesta raó, veuen amb tristor que la ciutadania veurà afectat el seu poder 
adquisitiu, un cop més, també amb la tarifa del túnel de Sóller. 

Consideren que, en comptes de fer noves infraestructures, els doblers de carreteres 
s’haurien de destinar a pagar el rescat de la concessió del túnel de Sóller.  

Per les raons que ha explicat, anuncia l’abstenció del seu Grup polític.  

La Sra. SÁNCHEZ (PSOE) intervé tot seguit. 

Diu que el seu Grup polític entén el plantejament, i sobretot el plantejament jurídic. 
Entenen que aquest seria el procediment normal, en circumstàncies normals, però 
observa que les circumstàncies no ho són, normals. 

Les mesures que s’estan implantant, i la situació del país, és d’emergència i passen 
coses que no havien passat mai. Demana com és possible que es pugui retirar la 
prestació a una persona sense feina, o abaixar el sou a un funcionari, o abaratir les 
condicions d’acomiadament i no es pugui plantejar negociar amb l’empresa 
Concessionària del Túnel de Sóller, S.A. una rebaixa del preu que compensi 
l’augment de l’IVA. 

Fa avinent que, de fet, hi ha empreses que ho estan fent.  

El Consell de Mallorca, amb la seva capacitat de negociació i en nom de la ciutadania 
de Mallorca, ha d’intentar que el pes de la crisi no recaigui sobre les famílies, que 
finalment ho paguen tot.  

Diu que, tal i com està redactada la proposta, sembla que l’empresa concessionària 
hagi decidit que s’apugin les tarifes a conseqüència de l’augment de l’IVA i que el 
Consell de Mallorca hagi dit que sí sense plantejar-se cap més possibilitat. 

Per les raons expressades, anuncia que no donaran suport a aquest increment.  

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) intervé a continuació. 

Explica que avui es presenta un acord que representa l’obligació legal d’aplicar l’IVA 
que l’Estat espanyol ha aprovat.  

Diu que també han demanat l’informe econòmic sobre el possible rescat de la 
concessió a l’empresa Concesionaria del Túnel de Sóller, S.A., de la qual en resten 
aproximadament deu anys i que està valorada en una quantitat aproximada 38 M€, 
com a mínim, raó per la qual és obvi que amb els mitjans de què disposa el Consell de 
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Mallorca és absolutament impossible plantejar-se aportar aquesta quantitat per evitar 
els esmentats deu anys del termini de concessió. 

Fa notar que, a més a més, implicaria un finançament que incrementaria 
substancialment aquesta quantitat. 

Pel que fa als plantejaments de destinar-hi doblers d’altres partides, adverteix que a 
més d’evitar noves inversions en infraestructures necessàries també obligaria a 
renegociar uns convenis que ja es troben en una situació prou precària, degut a 
l’incompliment de les obligacions del Consell de Mallorca de fer les obres en el temps 
previst i de la forma escaient, amb l’afegitó de fer-se precisament en un moment en 
què hi ha una política, d’abast nacional, d’increment de peatges i de que el 
finançament de les obres es faci per mitjà de peatges.  

Assenyala que a les Illes Balears, atès que el conveni afecta totes les illes, tenim la 
gran sort que el ministeri aporta finançament per mitjà d’aquests convenis, per tal de 
poder fer noves infraestructures. Tot i això, aquests convenis no preveuen, en cap 
moment, el rescat de concessions, com pugui ser el cas de la carretera de Manacor o el 
rescat del túnel de Sóller. 

Per descomptat, el que no farà el PP serà renunciar a rebre doblers de noves 
inversions destinades a infraestructures necessàries per rescatar obres executades per 
governs anteriors, quan els esmentats convenis no preveuen que aquests doblers es 
puguin dedicar a la recuperació d’aquestes concessions. 

Quant a la de la carretera de Manacor diu que ja ni en parla, atès que el cost que 
suposaria superaria el pressupost anual del Consell de Mallorca. Pel que fa a la del 
túnel de Sóller diu que ja ni tan sols es plantegen recuperar-la.  

Respecte a la possible rebaixa de les tarifes que s’apliquen actualment, comenta que 
les úniques possibilitats que existeixen, al seu parer, són dues i les explica tot seguit.  

La primera és que l’empresa renunciàs, voluntàriament, a una part dels seus beneficis 
i a una part del finançament que rep a canvi de la inversió que va fer a l’inici, cosa de 
la qual en dubta.  

La segona és que el Consell de Mallorca aporti doblers, del seu pressupost ordinari, 
així com ho farà per raó del retard en l’aprovació de la revisió de les tarifes dels 
darrers anys. 

En aquest sentit, fa avinent que aquesta aportació del Consell de Mallorca és, 
finalment, ni més ni menys que un repartiment del peatge del túnel de Sóller, per 
mitjà dels impostos, entre tota la ciutadania de Mallorca, en faci ús o no.  

En definitiva, l’empresa concessionària continuarà cobrant el mateix, de forma que o 
bé ho cobra a les persones que en fan ús o ho cobra de tota la ciutadania. 

Opina que, a hores d’ara, qui ha de pagar el peatge és qui en fa ús. Considera que allò 
que ha de preocupar és que les persones que reben una subvenció per fer-ne ús la 
puguin cobrar al més aviat possible.  

Assenyala que és aquesta la feina que han de fer els polítics: cercar aquest 
finançament per tal que no es produeixin retards en el pagament d’aquestes 
subvencions. Assegura que en cap cas s’ha de fer despesa a càrrec del pressupost del 
Consell de Mallorca ni dedicar-hi doblers de la gent de Mallorca perquè finalment 
s’acabi pagant a la concessionària la mateixa quantitat de doblers, quan precisament 
allò que es pretén amb el sistema de concessions és que pagui qui en fa ús.  
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Reitera que no s’hi invertiran doblers destinats a altres obres públiques per a les quals 
el Consell de Mallorca rep finançament. Fa notar que si es fes així suposaria renunciar 
a fer noves inversions. 

La Sra. PALOU intervé a continuació. 

Recorda l’al·lusió a les revisions que es fan actualment de coses que no eren 
revisables que ha fet la Sra. Sánchez (PSOE) en la seva intervenció anterior i diu al 
Sr. Rovira que no els convencen gens els arguments que ha explicat, en el sentit que 
no es pugui revisar la destinació dels doblers del conveni de carreteres de forma que 
resulti beneficiós per a la gent d’aquestes illes, en aquest cas referit al peatge per fer 
ús del túnel de Sóller.  

També demana si s’han assabentat que l’empresa Concesionaria del Túnel de Sóller, 
S.A. ha canviat de nom. Demana al Sr. Rovira que li expliqui en quina situació queda 
aquesta concessió, un cop produït aquest fet, per conèixer quines repercussions pot 
tenir. 

També adverteix al Sr. Rovira que s’ha preocupar per seguir les circumstàncies 
relacionades amb aquesta qüestió.  

Assenyala que el Consell de Mallorca també n’és víctima, d’aquest peatge que s’ha de 
pagar, com ho demostra el fet que es reben les factures de cada trajecte que hi han fet 
els camions dels Bombers de Mallorca. Fa notar que se’ls aplica la tarifa més alta 
(8,75) la que correspon als camions. És a dir, que al cap i a la fi tot es tradueix en 
doblers que, si es produís el rescat, com a mínim ens estalviaríem molt més doblers 
del que sembla.  

Per aquesta raó, voldrien que aquesta qüestió es tractàs amb tota la serietat i 
consideració. 

Fa avinent que ara mateix la ciutadania és víctima pel fet que el PP ha manifestat una 
cosa quan es trobava a l’oposició i en diu una altra quan governa, com ara l’augment 
de l’IVA. La realitat és que la gent veu que, amb els mateixos doblers, o amb menys, 
han de mantenir les mateixes coses que fins ara, per la qual cosa el poder adquisitiu ha 
minvat i l’empobriment de la població s’accelera.  

Per aquesta raó, considera que no és correcte que el Consell de Mallorca, en aquestes 
circumstàncies, no mogui fitxa a favor de la ciutadania de Mallorca. 

La Sra. SÁNCHEZ pren la paraula. 

Diu al Sr. Rovira que en són conscients, del problema que representa que l’Estat 
espanyol apugi l’IVA quan l’empresa concessionària reclama revisar la tarifa, però 
d’això es tracta, quan es governa, de resoldre els problemes. 

Li demana si s’han reunit amb els responsables d’aquesta empresa, i si els han 
expressat la petició d’arribar a un acord que permeti que no es carregui tot el pes de 
l’increment sobre els usuaris del túnel de Sóller.  

Li fa avinent que en aquest moment de crisi, quan més feble és una persona, més paga 
i més esforç li representa. També li recorda que el personal funcionari no volia 
renunciar voluntàriament al sou, ni tampoc les persones en situació d’atur volien 
renunciar voluntàriament a la prestació oportuna. 

No es tracta d’ofegar ningú, i a més a més el Consell de Mallorca té ara un poder de 
negociació molt més alt que el que té una persona si ho fa de forma individual. 
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Davant aquesta situació, s’ha de tenir l’actitud correcta que permeti repartir els 
esforços i per protegir les persones que estan patint més greument les conseqüències 
de la crisi.  

Per les raons que ha expressat, anuncia que el seu Grup polític votarà en contra de 
l’increment de la tarifa. 

El Sr. ROVIRA intervé per tancar el debat. 

Afirma que s’han reunit amb els responsables de l’empresa, no amb motiu de 
l’augment de l’IVA, sinó que ho varen fer just a l’inici d’aquesta legislatura, per 
tractar la qüestió de la revisió de tarifes que estava pendent i per la reclamació que 
havia fet l’empresa perquè no s’havien aprovat les tarifes en el moment oportú. 

Informa que no varen aconseguir que l’empresa renunciàs als drets que legalment li 
corresponen en virtut del contracte de concessió.  

Per acabar, demana a la Sra. Sánchez que li expliqui què varen fer sobre aquesta 
qüestió durant els quatre anys de l’anterior legislatura. 

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

 

DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA 

PUNT 8. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL CANVI DE DESTÍ DE 
PARTIDES AMB FINANÇAMENT AFECTAT I D’APROVACIÓ DE 
L’EXPEDIENT NÚM. 11 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL 
PRESSUPOST DE L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS DE 2012 
(EXT 02/12). 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament 
d’Hisenda i Funció Pública: 

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 10 d’agost 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 135.000 € incorporats a la modificació de crèdits 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 altres 
despeses necessàries i inajornables,  segons el següent detall: 
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ORG PROG. EC. 
ROMANENTS INCORPORATS DELS QUE 

ES PROPOSA EL CANVI DE DESTÍ 
Romanent 
incorporats 

Consignació 
definitiva 

de la partida 

PROPOSTA 
DE BAIXA 

PER 
CANVI DE 

DESTÍ 

00 23000 62290 
R2010 I ANTERIORS OBRA NOVA 
SER.GRALS. 163.060,78 138.060,78 25.000,00 

10 23311 63280 R2011 OBRES REP.RES.BONANOVA 273.323,11 233.323,11 40.000,00 
10 23313 62290 R2010 I ANT. OBRA NOVA RES. HUIALFAS 43.532,83 13.532,83 30.000,00 
20 23134 63290 R2010 OBRES REPOSICIO SIF RFA 133.324,36 93.324,36 40.000,00 
       TOTAL     135.000,00 

 
 
Nou destí dels romanents de crèdit 
 

ORG PROG. EC. 
ROMANENTs INCORPORATS DELS QUE 

ES PROPOSA EL CANVI DE DESTÍ  
Romanent 
incorporats 

Consignación 
definitiva de 

la partida 

Canvi de 
destií 

00 23000 62500 
MOBILIARI I ESTRIS SERVEIS 
GENERALS 0,00 5.000,00 5.000,00 

00 23008 63600 
REPOS. EQUIP. INFOR. INFORMACIÓ I 
SUPORT TEC. 0,00 16.000,00 16.000,00 

00 23144 62500 
NOVA INVERSIÓ EN MOBILIARI CC 
INCA 0,00 1.000,00 1.000,00 

00 23145 62500 
NOVA INVERSIÓ EN MOBILIARI CC 
MANACOR 0,00 3.000,00 3.000,00 

10 23311 62500 
NOVA INVERSIÓ EN MOBILIARI RES. 
BONANOVA 0,00 40.000,00 40.000,00 

10 23312 62300 
NOVA INVERSIÓ EN MAQUINÀRIA RES. 
FELANITX 0,00 40.000,00 40.000,00 

10 23313 63300 
REPOSICIÓ DE MAQUINÀRIA 
RESIDÈNCIA HUIALFAS 0,00 30.000,00 30.000,00 

          135.000,00 135.000,00 
 
 
SEGON.- Aprovar inicialment l’expedient núm. 11 de modificació de crèdits en el pressupost de 
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de 2012 (EXT 02/12)   finançats amb baixes de crèdits en el 
Pressupost per a l’exercici 2012 d’acord amb el següent detall:  
 
 

A) AUGMENTS P/CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
 

ORG PROG. EC. DESCRIPCIÓ 
Consignació 

anterior 
Consignació 

definitiva 

Augment 
de 

previsions 

00 23000 62500 MOBILIARI I ESTRIS SERVEIS GENERALS 0,00 5.000,00 5.000,00 

00 23008 63600 
REPOS. EQUIP. INFOR. INFORMACIÓ I 
SUPORT TEC. 0,00 16.000,00 16.000,00 

00 23144 62500 NOVA INVERSIÓ EN MOBILIARI CC INCA 0,00 1.000,00 1.000,00 

00 23145 62500 
NOVA INVERSIÓ EN MOBILIARI CC 
MANACOR 0,00 3.000,00 3.000,00 

10 23311 62500 
NOVA INVERSIÓ EN MOBILIARI RES. 
BONANOVA 0,00 40.000,00 40.000,00 

10 23312 62300 
NOVA INVERSIÓ EN MAQUINÀRIA RES. 
FELANITX 0,00 40.000,00 40.000,00 
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10 23313 63300 
REPOSICIÓ DE MAQUINÀRIA 
RESIDÈNCIA HUIALFAS 0,00 30.000,00 30.000,00 

          135.000,00 135.000,00 
 
 

B) FONS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
 
Baixa de crèdits: 

ORG PROG. EC. DESCRIPCIÓ 
Consignació 

anterior 

Consignació 
definitiva 

de la partida 

Minoració 
de 

previsions 

00 23000 62290 
R2010 I ANTERIORS OBRA NOVA 
SER.GRALS. 163.060,78 138.060,78 25.000,00 

10 23311 63280 R2011 OBRES REP.RES.BONANOVA 273.323,11 233.323,11 40.000,00 
10 23313 62290 R2010 I ANT. OBRA NOVA RES. HUIALFAS 43.532,83 13.532,83 30.000,00 
20 23134 63290 R2010 OBRES REPOSICIO SIF RFA 133.324,36 93.324,36 40.000,00 
            135.000,00 

 
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 

 

El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) sol·licita que s’expliqui 
aquest punt per tal de tenir clar en què consisteix. 

La Sra. SÁNCHEZ (PSOE) anuncia que el seu Grup no donarà suport a aquesta 
proposta atès que en consultar l’expedient han observat que els informes del 
departament són diferents i, a més a més, no poden donar suport a aquesta 
modificació de crèdits perquè una vegada més es posa de manifest, com ja es va veure 
amb l’aprovació del pressupost i cada ple hi ha evidències, que el pressupost de 
l’IMAS per a 2012 és insuficient i no basta per cobrir les seves necessitats. 

L’equip de govern repeteix constantment que es veu obligat a fer retalls però que, 
malgrat tots els retalls, mantenen la despesa social que és la seva prioritat però saben 
–i sabien– que no és així i saben que la despesa social que han pressupostat és 
insuficient. 

Els informes tècnics ja deixaven veure –i ja s’ha evidenciat– que el pressupost de 
despeses de personal és insuficient, que la dotació de Renda Mínima d’Inserció és 
insuficient i també que el pressupost per al manteniment i les reposicions ordinàries –
que és sobre el tema que versa aquesta modificació– és insuficient. Assegura que 
varen aprovar el pressupost amb aquesta i altres carències i ara apedacen quan les 
coses rebenten.  

El problema ara és que desmantellen un projecte que hi havia de renovació de 
residències i centres, un projecte que varen deixar encetat i dotat econòmicament. 
Recorda que ja ha passat altres vegades que un edifici esdevé perillós o que el seu 
manteniment torna insostenible perquè ha estat abandonat durant dècades i llavors 
resulta que un dia sembla que l’única solució és tancar-lo amb el consegüent 
desmantellament de tots els seus serveis. 
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El projecte de renovació de les residències i centres de l’IMAS no va sorgir del no-
res. Era una conseqüència de l’estat en què estaven les instal·lacions a l’inici de 
l’anterior legislatura, després de 4 anys de gestió del Partit Popular que no havia 
invertit ni un euro en el manteniment dels edificis en condicions dignes. Els edificis 
estaven i estan malament perquè no s’hi ha fet cap inversió. 

L’anterior equip de govern va lluitar per aconseguir els doblers necessaris per afrontar 
aquestes inversions i, de fet, varen deixar en herència un crèdit suficient per continuar 
amb les inversions necessàries i ara, una vegada més, tornen enrere i causalment 
sempre tornen enrere en els mateixos temes. 

Prioritzar la despesa social significa fer feina per tal de garantir que els serveis es 
presten en bones condicions i es podran continuar prestant. Prioritzar vol dir que la 
primera cosa siguin aquestes necessitats.  

Avui mateix s’aproven altres despeses que no consideren que siguin tan prioritàries: 
aproven que es comprin mobles o una olla a pressió, per exemple, i això no s’hauria 
de fer renunciant a unes obres que són necessàries per al manteniment de les 
residències en condicions. 

Reitera que el seu Grup votarà en contra d’aquesta proposta perquè pensa que, més 
enllà del discurs, els fets no demostren que, en uns moments com aquests, la despesa 
social sigui la seva prioritat. 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) agraeix la intervenció de la 
Sra. Sánchez però observa que aquest punt és bastant més senzill del que ha plantejat 
perquè qualsevol persona que l’hagi sentida creurà que es lleven unes partides 
d’inversions i de millora de residències per destinar-les a un altre departament però no 
és aquest el cas. 

Si miren bé l’expedient, comprovaran que es tracta de moure unes quantitats de la 
mateixa partida que estan en el capítol VI. En concret es mouen unes quantitats –hi ha 
una relació de moltes quantitats petites– que no afecten a projectes bàsics ni 
essencials de millora de residències per destinar-les a uns projectes o unes necessitats 
que reconeix que tal vegada no estaven ben planificats però que són necessitats 
sobrevengudes en el decurs d’aquest exercici per deteriorament de les residències o 
per un fet puntual que s’hagi pogut produir. 

Recalca que es tracta de partides de capítol VI que venien arrossegades d’anys 
anteriors per a millora de residències i que es destinen a altres millores també de 
residències. A mode d’exemple, explica que un cas que s’ha produït aquest estiu –i 
amb el qual no comptaven– ha estat el falliment de tot el sistema d’aire condicionat de 
la residència de Felanitx. 

En veure la situació, comprovaren que l’import de la reparació era molt elevat però 
davant la previsió d’altes temperatures durant l’estiu, era insostenible que la 
residència pogués estar en condicions òptimes per als usuaris i per als treballadors 
sense reparar l’aire condicionat, cosa que no estava planificada perquè confiaven que 
el sistema duraria un parell d’anys més. 

Així doncs, una d’aquestes modificacions que duen avui va destinada a dotar d’aire 
condicionat la residència de Felanitx perquè els usuaris i els treballadors poguessin 
afrontar aquest estiu i també fer front a l’hivern. 

En tot cas, reafirma que no es tracta de modificacions substancials per eliminar les 
millores de les residències sinó que es tracta de moure unes quanties –que pensen que 
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les podien moure perquè no afecten projectes substancials– per destinar-les al mateix 
capítol, és a dir, a millores d’altres aspectes, necessitats sobrevengudes o, fins i tot, 
necessitats que potser no s’havien planificat a principis d’any en aquest mateix capítol 
de millores a les residències. 

El Sr. FONT agraeix l’explicació de la Sra. Cirer i fa notar que li queda el dubte de 
què fan comptes fer amb una partida que creu que va destinada a obra nova.  

Fa notar que és lògic que sempre apareguin emergències i que, de qualque manera, 
s’hagin d’esmenar deficiències que sobrevenen i que són molt difícils de preveure. 

Un altre dubte que té és saber si aquests doblers seran necessaris, més endavant, per 
altres coses dins el mateix IMAS com, per exemple, altres necessitats que puguin ser 
tant o més importants que les purament relacionades amb una obra, una obra nova o 
un manteniment. 

Així i tot, el seu Grup donarà un vot de confiança amb la seva abstenció en aquest 
punt i més endavant ja veuran si hi ha mancança de recursos dins l’IMAS o no n’hi 
ha. 

La Sra. SÁNCHEZ indica que les partides que donen de baixa sí que són partides 
d’obra nova i ara passen a mobiliari i maquinari. 

L’informe econòmic i financer, quan es va aprovar el pressupost, ja deia que no 
bastaven els doblers per al manteniment i que s’haurien de canviar d’afectació 
romanents de projectes anteriors. Això és el que s’està fent i és allò que el seu Grup 
va votar en contra quan s’aprovà el pressupost. 

Aquesta modificació de crèdits és de doblers destinats a la millora de residències (de 
projectes que estan per fer-se i són necessaris) i els canvien de destí per cobrir una 
despesa de manteniment ordinari que, encara que sigui una necessitat sobrevenguda, 
hauria d’haver estar pressupostada ja que sempre hi ha d’haver un romanent per a 
aquestes despeses de reposició. 

Aquestes inversions en residències, de les quals ara lleven una part petita, són 
inversions necessàries i ineludibles ja que, si no les fan, els serveis socials reduiran la 
seva qualitat i no saben si, fins i tot, això afectarà la perillositat de qualque edifici. 

Per concloure reitera que, evidentment, el seu Grup votarà en contra d’aquesta 
modificació de crèdits. 

La Sra. CIRER fa notar que les modificacions de crèdits són una pràctica que ella 
critica tant quan governa com quan està a l’oposició ja que considera que no és adient 
moure partides però, de vegades, les necessitats sobrevengudes obliguen a fer-ho. 

Tot i això i per tal de centrar el debat, indica que estan parlant d’una partida important 
però en cap cas no parlen d’un grapat de milions d’euros sinó de 135.000€ i, per 
exemple, si es fixen en estudis que s’han fet a la casa –avui mateix hi ha una 
interpel·lació sobre residències i en podran parlar més a fons–, n’hi ha que proposaven 
adaptacions de places a les dues residències més grosses i les quantifiquen –en quant 
al cost que suposaven– i així cada plaça adaptada tenia un cost d’uns 600.000€. 

Remarca que aporta aquesta dades per fer notar que ara s’està parlant de 135.000€ i, 
per tant, són doblers que no afecten cap projecte essencials de millora de residències 
sinó que afecten moltes petites partides que ara modifiquen per cobrir unes 
eventualitats que no s’havien previst a principis d’any com és el cas de l’aire 
condicionat de Felanitx que creien que duraria alguns anys més.  
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En qualsevol cas, no podien deixar la residència de Felanitx sense aire condicionat 
perquè no hagués estat responsable i, per això, fan aquesta modificació encara que 
reconeix que no és com s’ha de procedir però, en definitiva, s’ha de situar el debat en 
els termes adequats: són 135.000€ per donar resposta a una necessitat sobrevenguda 
per mantenir el nivell d’assistència que mereixen els usuaris i el nivell d’ambient 
laboral que mereixen els treballadors. 

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

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 

PUNT 9. INADMISSIÓ PER EXTEMPORANI DEL RECURS DE REPOSICIÓ 
INTERPOSAT PER L’ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE FINCAS 
RÚSTICAS DE BALEARES CONTRA L’ACORD DEL PLE DEL CONSELL 
DE MALLORCA DE 8 D’OCTUBRE DE 2010 PUBLICAT EN EL BOIB 24 DE 
24/02/2012. 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Medi Ambient: 

En fecha 28 de junio de 2012 el Sr. Fernando Fortuny Salas, con DNI nº 41378909-T, en nombre y 
representación de la Asociación de Propietarios de Fincas Rústicas de Baleares, presentó ante el 
Consell de Mallorca escrito en relación al Acuerdo del Pleno del Consell de Mallorca de 8 de octubre 
de 2010 mediante el cual se aprobó la Propuesta de Acuerdo de Asignación de usos y intensidad de los 
accesos a la finca Planícia.  

El escrito del Sr. Fortuny se ha presentado una vez transcurrido el plazo de un mes desde el día 
siguiente a la fecha de publicación del Acuerdo del Pleno en el BOIB ( publicado en el BOIB nº 24, de 
14 de febrero de 2012) y, por tanto, resulta extemporáneo lo que conlleva a su inadmisión. 

Visto el informe jurídico de día 25 de julio de 2012 emitido en relación al escrito del Sr. Fortuny. 

En virtud del artículo 31.2.e) del Reglamento Orgánico del Consell de Mallorca, aprobado por el Pleno 
en sesión celebrada el día 8 de marzo de 2004 (publicado en el BOIB nº 38, de 16 de marzo de 2004), 
“los consellers executius, como jefes de sus departamentos, ejercen con carácter genérico las 
siguientes atribuciones, que incluyen la facultad de dictar actos administrativos que afecten a terceros: 
...e) Preparar y proponer al Pleno, a la Comisión de Gobierno, al Consell Executiu y a la Presidencia 
del Consell la adopción de los acuerdos que procedan respecto a las materias atribuidas a su 
departamento, y de acuerdo con la competencia de cada órgano mencionado”. 

Por todo lo anteriormente expuesto, la consellera ejecutiva del departamento de Medio Ambiente eleva 
al Pleno la siguiente propuesta de 

ACUERDO 

1.- Inadmitir por extemporáneo el recurso de reposición interpuesto el 28 de junio de 2012 por el Sr. 
Fernando Fortuny Salas, con DNI nº 41378909-T, en nombre y representación, según manifiesta,  de la 
Asociación de Propietarios de Fincas Rústicas de Baleares contra el Acuerdo del Pleno del Consell de 
Mallorca, de 8 de octubre de 2010 (publicado el BOIB nº 24, de 14 de febrero de 2012) mediante el 
cual se aprobó la Propuesta de Acuerdo de Asignación de usos y intensidad de los accesos a la finca 
Planícia. 

2. Notificar el presente acuerdo al Sr. Fernando Fortuny Salas, con DNI nº 41378909-T, en calidad de 
representante, según manifiesta,  de la Asociación de Propietarios de Fincas Rústicas de Baleares, 
indicándole que pone fin a la vía administrativa de conformidad con lo establecido en el artículo 109 de 
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la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y que, por tanto, podrá interponer recurso contencioso 
administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo en el plazo de dos meses, a contar a partir 
del día siguiente al de la recepción de esta notificación. 

No obstante lo anterior, puede interponer cualquier otro recurso que estime procedente. Todo esto de 
conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa 
Administrativa, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento 

 

La Sra. PALOU (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) sol·licita que s’expliqui 
la proposta d’acord ja que, en llegir la documentació annexa, ha constatat que s’està 
parlant d’un acord del Ple del Consell de Mallorca de dia 8 d’octubre de 2010 que no 
va ser publicat en el BOIB fins dia 24 de febrer de 2012. Són molts de mesos i, com a 
mínim, s’han d’explicar i justificar els motius d’aquest retard. 

La Sra. SOLER (consellera executiva de Medi Ambient) diu que li sorprèn que la Sra. 
Palou li demani que expliqui els motius del retard de 2 anys en la publicació d’un 
acord de Ple pres en la passada legislatura, quan la consellera de Medi Ambient era la 
Sra. Tugores. Fa notar que, a més a més, l’acord s’ha publicat quan l’actual equip de 
govern es va donar comptar que el tema estava aturat. 

Planteja si els membres de la formació política de la Sra. Palou al Consell de Mallorca 
durant la passada legislatura cobraven per no fer feina. Igualment apunta que el Grup 
polític de la Sra. Palou fa demagògia de cada tema. 

Tot seguit explica que quan el Partit Popular va arribar al govern del Consell de 
Mallorca va trobar que hi havia un acord de Ple pres per l’anterior equip de govern i 
del qual desconeixen els motius pels quals va quedar aturat a un calaix. 

Aleshores l’obligació de l’equip de govern va ser demanar que l’acord es publicàs. 
Així es va fer i un particular, en el seu moment, hi va interposar un recurs però ho va 
fer fora de termini i, per tant, han hagut de desestimar el recurs d’aquest ciutadà per 
haver-lo interposat fora de termini. 

La resta sobre el que va passar durant els 2 anys que varen tenir l’acord de Ple aturat, 
la Sra. Palou li haurà de demanar als seus companys. 

La Sra. PALOU recorda que la titular del departament de Medi Ambient és la Sra. 
Soler, recorda que la Sra. Soler és qui en duu la gestió, recorda que qui duu l’acord a 
Ple és la Sra. Soler i que amb la seva intervenció no ha explicat els motius del retard. 

Indica que quan es pren un acord al Ple, la seva publicació en el BOIB és un tema 
tècnic i no polític. Per tant, demana que si la Sra. Soler en coneix “els vuits, els nous i 
les cartes que no lliguen”, doncs els hauria d’explicar ja que és la titular del 
departament 

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 10. PROPOSTA D’ACORD D’EXERCICI DE LA INICIATIVA 
LEGISLATIVA I D’APROVACIÓ DE LA PROPOSICIÓ DE LLEI DE 
MODIFICACIÓ DE LA LLEI 6/2006 DE 22 D’ABRIL, BALEAR DE CAÇA I 
PESCA FLUVIAL I MODIFICADA PER LA LLEI 6/2007, DE 27 DE 
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DESEMBRE, DE MESURES TRIBUTÀRIES I 
ECONOMICOADMINISTRATIVES.  

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Medi Ambient: 

ANTECEDENTS 

Vista la memòria del Director Insular de Caça de data 1 d’agost de 2012 on exposa els motius pels 
quals es proposa la conveniència de modificar la Llei 6/2006 de 12 d’abril, de caça i pesca fluvial. 

Vist  l’informe tècnic del Cap del Servei de Caça de data 2 d’agost de 2012 on es justifiquen les 
modificacions legislatives que es proposen. 

 Vists el text que finalment ha estat consensuat amb els Consells Insulars de Menorca, d’Eivissa i de 
Formentera, així com l’Acta de la reunió del Comité Cinegètic Interinsular de dia 2 d’abril de 2012 i 
l’escrit de la Directora General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic de 23 de juliol 
de 2012 on manifesta la conformitat de la Conselleria d’Agricultura Medi Ambient i Territori al text i 
considera procedent que s’elevi la proposta a la tramitació parlamentaria que correspongui.Vist 
l’informe jurídic de la cap de Servei de la Secretaria Tècnica de Medi Ambient de data 3 d’agost de 
2012. 

Vist l’informe preceptiu en sentit favorale del secretari general per suplencia de data 27 d’agost de 
2012 .  

FONAMENTS JURÍDICS 

La Llei 6/2006, de 12 d’abril, balear de caça i pesca fluvial, publicada al BOIB núm.61 de 27 d’abril de 
2006 i modificada per la Llei 6/2007, de 27 de desembre de mesures tributàries i 
economicoadministratives publicada al BOIB núm. 196 de 29 de desembre de 2007. 

L’article 25.1 de la Llei 8/2000 de 27 d’octubre, de Consells Insulars disposa que els  Consells Insulars 
poden exercir la iniciativa legislativa d’acord amb l’article (antic 26) 47 de l’Estatut d’Autonomia de 
les Illes Balears. 

L’article 47.2 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, disposa que els Consells Insulars poden 
sol·licitar al Govern l’adopció d’un projecte de Llei o remetre a la Mesa del Parlament una proposició 
de Llei i delegar davant aquesta cambra un màxim de tres membres encarregats de defensar-la. 

Els articles 65 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i el 8.1.d) de la Llei 8/2000 de 27 d’octubre 
de Consells Insulars disposen que correspòn al Ple del Consell Insular exercir la iniciativa legislativa 
davant el Parlament de les Illes Balears. 

L’article 25.2 de la Llei 8/2000 de 27 d’octubre, de Consells Insulars disposa que la iniciativa 
legislativa dels Consells Insulars s’exerceix mitjançant la presentació de proposicions de Llei 
aprovades per majoria absoluta del Ple del Consell Insular.  

L’article 31.e) del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca (BOIB núm. 102, de 25 d’agost de 
2001)  disposa que correspòn als consellers executius (en el present cas a la consellera executiva de 
Medi Ambient) preparar i proposar al Ple, a la Comissió de Govern, al Consell Executiu i a la 
Presidència del Consell l'adopció dels acords escaients respecte de les matèries atribuïdes al seu 
departament, i d'acord amb la competència de cada òrgan esmentat.  

L’article 85.1.a de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illess Balears 

En base a tot l’anterior, la consellera executiva del Departament de Medi Ambient eleva al Ple la 
següent 

PROPOSTA D’ACORD 
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PRIMER.- Exercir la iniciativa legislativa i aprovar el següent text de proposició de Llei per la seva 
remissió a la Mesa del Parlament de les Illes Balears: 

 
PROPOSICIÓ DE LLEI, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 6/2006, DE 12 D’ABRIL BALEAR DE 
CAÇA I PESCA FLUVIAL I MODIFICADA PER LA LLEI 6/2007, DE 27 DE DESEMBRE, DE 
MESURES TRIBUTÀRIES I ECONOMICOADMINISTRATIVES.  
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
I  
 
La Llei 6/2006, de 12 d’abril, balear de caça i pesca fluvial du ja una sèrie d’anys d’aplicació. En el dia 
a dia de la gestió administrativa i tècnica d’aquesta pràctica, que a les Illes Balears genera un volum de 
tramitacions especialment elevat i un us del camp significatiu,  s’ha fet palès que alguns punts 
requereixen revisió. El fet que la llei es generà en un marc estatuari previ a l’actual fa prudent revisar-la 
i adaptar-la a l’escenari actual. 
 
II 
 
En particular, la Llei regula en l’article 30 les proves i la certificació d’aptitud per a la pràctica 
cinegètica, com a elements obligatoris per a l’obtenció de la llicència de caça, com també les causes 
d’exempció de les proves, les quals són molt difícils de verificar en el període temporal que fixa el punt 
6 de l’article en qüestió. Primerament, perquè les aplicacions informàtiques per verificar d’ofici els 
requisits necessaris són posteriors a l’inici del període establert, i també perquè l’exigència a les 
persones interessades de l’acreditació dels requisits suposaria remetre’s a procediments administratius 
d’obtenció de la llicència de caça previs a la Llei, moment en el qual la ciutadania no podia saber què 
s’esdevindria. Tot plegat fa que, amb les repercussions econòmiques i socials que es derivarien de 
l’aplicació de l’article 30, aquest article esdevengui fora de context, no sols en el marc de la realitat de 
la nostra comunitat autònoma, sinó també comparativament a altres comunitats autònomes que tenen 
proves d’aptitud o “examen del caçador”, o estan en procés de desenvolupar-les.  
 
III 
 
El Decret 106/2010, de 24 de setembre, sobre el traspàs als consells insulars de les funcions i els 
serveis inherents a les competències pròpies d’aquestes institucions insulars que actualment exerceix 
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de caça i de regulació, 
vigilància i aprofitament dels recursos cinegètics, com també de pesca fluvial, en desenvolupament de 
la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, 
estableix un desenvolupament i aplicació de l’examen del caçador diferenciant funcions que pertoquen 
unes al Govern de les Illes Balears, i altres als consells insulars, fet que s’ha de prendre també en 
consideració. 
 
IV 
 
L’escenari actual en què les competències en matèria de caça i pesca fluvial són pròpies dels consells 
insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, cada un en el seu àmbit territorial, romanent una 
competència residual que és exercida per part del Govern de les Illes Balears, i que ja s’han transferides 
les funcions, mitjans i serveis, obliga especialment a fer un esforç de cara a disposar d’una llei pràctica, 
que alhora salvaguardi la solució àgil i precisa de les problemàtiques concretes a cadascunes de les 
realitats insulars, així com l’existència uns principis comuns aplicables amb propietat a totes elles. 
 
V 
 
Finalment, la necessària austeritat, eficiència i agilitat que cal inferir com a valors positius en l’exercici 
de funcions públiques, especialment en l’escenari socioeconòmic actual, fa recomanable simplificar o 
suprimir diversos tràmits i registres que no aportaven avantatges significatius de cara a la pràctica 
cinegètica a les Illes Balears ni a la seva gestió administrativa.  
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Article primer. Modificació de l’articulat de la Llei 6/2006, de 12 d’abril, balear de caça i pesca 
fluvial. 
 
 Els articles de la Llei 6/2006, de 12 d’abril, balear de caça i pesca fluvial, que a continuació es 
relacionen, quedaran redactats com segueix: 
 

1. <Article 2. Definicions. 
 
Per a l’aplicació de la llei present, s’atén a les definicions següents: 

 
a) Comunes: 
 

1. Espècie autòctona: Espècie present de forma natural a les Illes Balears, on ha arribat pels seus propis 
mitjans, sense intervenció humana. 
2. Espècie introduïda, al·lòctona o exòtica: Espècie que no inclou les Illes Balears a la seva àrea de 
distribució natural i que hi ha arribat per acció humana. 
3. Espècie invasora: Espècie introduïda o pròpia, que tingui la capacitat de proliferar en els ecosistemes 
insulars i d’alterar-ne la fauna i la flora pròpies per depredació, competència o modificació física del 
medi. 
4. Espècie pròpia: Espècie autòctona o introduïda en temps remots, i que forma part dels actuals 
ecosistemes naturals insulars. 

 
b) De caça: 

 
1. Abeurada: Punt amb aigua temporal o permanent, natural o artificial, on 
acudeixen a beure els animals silvestres. 
2. Aguait: Procediment de caça consistent a esperar en un lloc fix la presència 
de les peces de caça, per ser-ne lloc de pas, alimentació o descans. 
3. Animal assilvestrat: Animal domèstic que ha perdut aquesta condició, que deambula pel medi 
natural sense control del propietari. 
4. Arruix: Procediment de caça consistent a forçar els animals a aproximar- 
se als punts d’espera dels caçadors. En el cas de les aus, és la traducció del 
terme castellà ojeo. 
5. Caça: Activitat esportiva i de lleure consistent a capturar els animals silvestres, 
assilvestrats o alliberats amb aquesta finalitat, legalment qualificats com a cinegètics, encalçar-los, 
atreure’ls, localitzar-los o assetjar-los amb la finalitat de capturar-los, matar-los o facilitar-ne la captura 
per un tercer, amb els mitjans, les armes i els procediments legalment establerts. 
6. Caça a coll: Procediment tradicional de caça basat en l’ús de filats a coll, amb teles entre dues 
canyes, sostingudes i accionades pel caçador per a la captura de determinades espècies d’aus. 
7. Caça de perdiu amb bagues: Procediment tradicional de captura de perdius amb reclam, sense arma 
de foc, mitjançant la disposició de llaços o bagues a certa distància de la gàbia del reclam, amb barreres 
vegetals per induir el pas de les aus pel dispositiu de captura. 
8. Control d’espècies: Reducció dels efectius demogràfics d’una espècie silvestre o assilvestrada, amb 
mètodes legalment permesos i sota l’autorització de la conselleria competent en matèria de caça. 
9. Llepolidor: Punt en el qual es proporciona aliment a les espècies de caça artificialment, amb 
l’objectiu de practicar-hi els aguaits o altres mètodes de caça. 
10. Modalitat tradicional: Procediment de caça utilitzat a les Illes Balears, 
documentat abans de la meitat del segle XX i usat sense interrupció. 
11. Primera sang: Ferida en un animal de caça, apreciable en el seu rastre, que minva la seva capacitat 
de fuita o defensa. 
12. Secretari: Auxiliar d’un caçador amb arma de foc, no armat, que li facilita munició, li carrega una 
segona arma o l’auxilia personalment en l’exercici de la caça. 
13. Titular dels drets cinegètics: Persona física o jurídica que gaudeix l’aprofitament 
cinegètic d’un terreny, pel dret de propietat o per estar-hi habilitada pels procediments establerts a la 
llei present. 
14. Titular dels terrenys: Persona física o jurídica que, en la seva legal condició de propietària o titular 
de drets reals o personals, ostenta la facultat de disposar, totalment o parcialment, dels terrenys afectes. 
15. Ús no consumptiu: Utilització d’un recurs natural sense afectar-ne la integritat o l’abundància, com 
són la fotografia de fauna o flora, l’observació o la captura incruenta per a alliberament immediat. 
16. Vedat: Terreny on la caça i la seva gestió queda reservada per declaració 
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administrativa a favor del seu titular cinegètic o de les persones autoritzades per ell, d’acord amb les 
previsions de la llei present. 
c) De pesca fluvial: 
1. Aigües insulars: Les dels embassaments, els torrents, els canals, els estanys, les basses de rec i les 
albuferes, dolces, salobres o salades. La desembocadura d’albuferes o torrents a la mar és la línia recta 
imaginària que uneix 
els punts d’intersecció de les dues vores amb la costa on siguin perceptibles ones  
ordinàries, sense que aquesta línia pugui superar la longitud de cent metres. 
2. Cucada: Sistema tradicional de pesca d’anguila, consistent en un garbuix de cucs suspès d’un fil de 
pesca, usat com a esca, no proveït d’ham. El pescador captura l’anguila quan aquesta mossega l’esca 
sense amollar, moment en què la treu de l’aigua i la disposa en un bastidor de tela, on cau el peix. 
3. Establiment d’aqüicultura: Establiment o instal·lació, permanent o temporal, 
destinat a la producció o creixença d’alguna o algunes espècies de fauna o flora aquàtica, amb 
independència del caràcter comercial o no de la producció. 
4. Establiment de piscicultura: Establiment o instal·lació, permanent o temporal, destinat a la producció 
o creixença d’alguna o algunes espècies de peixos, amb independència del caràcter comercial o no de la 
producció. 
5. Llença: Art de pesca consistent en un o diversos hams en un giny fermat a la vorera, a la vegetació o 
a un objecte flotant, susceptible de capturar peixos sense la intervenció immediata del pescador. 
6. Morenell: Recipient de malla o qualsevol material en el qual els animals poden penetrar i no sortir. 
7. Pesca fluvial: Activitat esportiva o professional que té com a objectiu capturar, de forma activa o 
passiva, els animals que habiten de manera permanent o transitòria les aigües insulars no marines, 
públiques o privades. 
8. Puu: Crustacis de petita talla, propis d’aigües salabroses o litorals, capturats per fer-los servir d’esca. 
9. Salabret : Xarxa disposada sobre un bastidor, proveïda o no de mànec, que és alçada pel pescador per 
apoderar-se dels crancs o animals que en aquell 
moment es troben sobre ella. 
10. Robadora: ham amb tres o més de tres morts. 
11.Pas(pesca fluvial): punt d’entrada o sortida a masses d’aigües més amples.> 
 
 

2. <Article 6. Caçador. 
 
1. És caçador qui practica la caça reunint tots els requisits legalment exigits a l’efecte. 
2. El dret a caçar correspon a persones majors de 14 anys que, havent acreditat l’aptitud i el 
coneixement precisos, estiguin en possessió de la llicència de caça de les Illes Balears o equivalent, 
d’acord amb el que disposa l’article 29 d’aquesta llei, no es trobin inhabilitades per sentència judicial o 
resolució administrativa ferma i compleixin la resta de requisits als efectes establerts en aquesta llei i a 
les restants disposicions aplicables.  
3. El menor d’edat major de 14 anys no emancipat necessita, per a poder exercir la caça, l’autorització 
expressa i per escrit de qui n’ostenti la representació legal. Els majors de 8 anys menors de 14 anys 
podran actuar com a caçadors acompanyats d’altres caçadors en modalitats sense arma de foc, sota la 
responsabilitat d’aquests, desenvolupant totes les accions inherents a l’exercici de la caça amb aquella 
modalitat. 
4. Per a la caça major amb arma de foc cal tenir complerts els 16 anys, sense perjudici de la resta de 
condicions previstes en el present article. 
5. Per utilitzar armes o mitjans que requereixin d’autorització especial, és necessari estar en possessió 
del corresponent permís. 
6. L’exercici de la caça amb armes de foc per part de menors d’edat majors de 14 anys, requereix que 
aquests, a més d’estar en possessió de l’autorització especial per l’ús d’armes, i la resta de 
documentació preceptiva per a la pràctica de la caça, vagin acompanyats d’un caçador major d’edat 
autoritzat a tal efecte pels responsables legals del menor, el qual ha d’estar en possessió de la llicència 
d’armes i de la resta de documentació preceptiva per a la pràctica de la caça, que els controli i se’n 
responsabilitzi sense allunyar-se’n.> 
 
3. <Article 7. Drets i deures del caçador. 
 
1. El caçador té els drets següents: 
a) A exercir la caça en les condicions establertes en aquesta llei i en l’ordenament jurídic. 
b) A associar-se per a la pràctica d’aquest esport. 
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c) A rebre informació i formació per part de les administracions sobre la caça i la seva pràctica. 
d) A fruir de tots els beneficis establerts per la conselleria competent en matèria de caça en aplicació 
d’aquesta llei. 
2. El caçador té els deures següents: 
a) Conèixer les espècies silvestres, les normes, els mitjans legals de caça i les mesures de seguretat. 
b) Gestionar les poblacions de les espècies cinegètiques i els terrenys on caci de forma que n’asseguri 
la sostenibilitat. 
c) Reduir el sofriment de les preses tant com sigui possible. 
d) Assegurar el benestar dels animals auxiliars de què es serveixi. 
e) Practicar l’esport en condicions que garanteixin la seguretat de tercers i que els evitin molèsties 
innecessàries. 
f) Respectar les propietats i els drets de tercers. 
g) Conèixer la classificació cinegètic dels terrenys on practica la caça així com diposar de les 
autoritzacions expedides pels titulars que pertoqui.> 
 
4.  <Article 12. Disposicions comunes als vedats de caça. 

 
1. Els vedats són els terrenys cinegètics on la caça està reservada a favor del seu titular. La declaració 
de vedat de caça la fa la conselleria competent en matèria de caça a petició dels titulars cinegètics que 
acreditin, de manera legal suficient, el seu dret d’aprofitament cinegètic en els terrenys afectats. 
2. La titularitat d’un vedat haurà de recaure sobre una única persona física o jurídica, la qual n’assegura 
la gestió i l’aprofitament sostenible dels recursos cinegètics, el compliment de les  obligacions 
derivades de la normativa vigent,   i està habilitada per autoritzar-hi la caça d’acord amb les previsions 
de la llei present.  
3. Per a l’exercici de la caça en un vedat, és necessari que aquest compti amb un pla cinegètic aprovat 
per la conselleria competent en matèria de caça, d’acord amb les disposicions reglamentàriament 
establertes a l’efecte. 
4. Els accessos i límits practicables als vedats estaran senyalitzats en la forma establerta 
reglamentàriament. 
5. La conselleria competent en matèria de caça, per motius justificats de conservació de la fauna, pot 
suspendre cautelarment i temporalment els aprofitaments cinegètics, amb la prèvia audiència al seu 
titular. 
6. L’adscripció o la segregació de terrenys a un vedat de caça s’efectua a instàncies del titular dels 
terrenys, mitjançant resolució administrativa que ha d’incloure, en el seu cas, el tràmit d’audiència del 
titular del vedat. Si aquesta adscripció o segregació suposa una variació substancial de les 
característiques del vedat, se n’ha de revisar el pla cinegètic a costa del promotor del canvi. 
7. La conselleria competent en matèria de caça expedeix la matrícula anual acreditativa de la condició 
cinegètica dels vedats de caça i dels camps d’ensinistrament de cans, amb el previ pagament de la taxa 
corresponent. Els vedats socials estan exempts de pagar matrícula anual. 
8. Les superfícies indicades en aquesta llei en relació amb els vedats han de ser contínues, excepció feta 
del que disposa l’article 13.8., tot i que els cursos d’aigua i les vies de comunicació no suposen, a tal 
efecte, discontinuïtat. No es poden comptabilitzar, com a superfície del vedat, els terrenys urbans o 
esportius. 
9. La conselleria competent en matèria de caça podrà atorgar certificats de qualitat als vedats de caça, 
en els termes establerts reglamentàriament. 
10. L’arrendament d’una propietat rústica no inclou l’arrendament dels drets cinegètics, excepte pacte 
exprés en aquest sentit inclòs en el contracte d’arrendament. 
11. Queda prohibida qualsevol pràctica contrària a la protecció, al foment, a la gestió i a l’aprofitament 
ordenat de les espècies objecte d’activitat cinegètica.> 
 

5. <Article 13. Vedats de societats locals. 
 

1. Són vedats de societats locals els de titularitat de les societats locals de caçadors definides a l’article 
55.4 de la llei present. 
2. Per a l’inici de declaració, la societat promotora ha de sotmetre a la conselleria competent en matèria 
de caça una sol·licitud de vedat, amb la qual acrediti suficientment la cessió al seu favor dels drets 
cinegètics d’un mínim del 20 per cent de la superfície dels terrenys proposats com a vedat. 
L’esmentada sol·licitud ha de ser objecte de  tràmit d’informació pública mitjançant anunci exposat, 
durant un termini mínim d’un mes, al tauler de l’ajuntament del terme municipal on se situïn els 
terrenys afectats i ha d’incloure la intenció expressa de constituir el vedat, els seus límits cartogràfics i 
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la relació de parcel·les afectades. Si, durant el termini assenyalat en el paràgraf anterior, els titulars de 
les parcel·les no manifesten, de forma expressa i per escrit, la seva oposició a la inclusió d’aquests en el 
vedat, es presumeix la cessió efectiva dels drets cinegètics en favor de la societat local. Els terrenys 
dels propietaris que manifestin de forma expressa i per escrit el seu desacord han de ser exclosos. En 
qualsevol moment el titular del terrenys inclosos en el vedat podrà exercir la segregació que se li 
reconeix en l’article 12.6. L’efectiu compliment del tràmit del procediment per a la declaració de vedat, 
d’acord amb el disposat en el present apartat, s’ha d’acreditar a l’expedient mitjançant certificació del 
secretari de l’ajuntament. 
3. Les parcel·les enclavades, de superfície inferior al 2 per cent del vedat i que en total no en superin el 
15 per cent, podran ser incloses en el seu perímetre, si fos necessari per motius de continuïtat o 
delimitació. Si els seus propietaris haguessin expressat disconformitat, seran qualificades com a zona 
de reserva permanent i no s’hi podrà caçar, tot i que formin part del vedat. 
4. Les propostes d’ampliació s’han d’efectuar amb els mateixos tràmits. 
5. La superfície d’un vedat de societat local és, com a mínim, de 100 hectàrees, sense límit màxim de 
superfície. 
6. Amb l’objectiu de fomentar el caràcter social i esportiu de l’activitat cinegètica, els vedats de 
societats locals tenen una reducció de la seva taxa anual de matriculació del 75 per cent respecte de 
l’establerta amb caràcter general i gaudeixen de les ajudes que amb aquesta finalitat estableixi la 
conselleria competent en matèria de caça. 
7. En cas de segregar-se terrenys d’un vedat de societat local, aquests podran quedar adscrits a la figura 
de terrenys gestionats d’aprofitament comú, prevista a l’article 19 d’aquesta llei. 
8.Els vedats de societats locals podran incloure, sota la mateixa matrícula, diferents terrenys no 
continus sotmesos a l’aprofitament de la societat de caçadors local, amb una superfície mínima de 20 
hectàrees.> 
 

6. <Article 14. Vedats particulars. 
 

1. Són vedats particulars de caça els declarats com a tals per la l’administració  competent en matèria 
de caça a petició dels propietaris dels terrenys o els titulars d’altres drets reals o personals que 
impliquin l’ús i el gaudi de l’aprofitament cinegètic i que compleixin els requisits legalment establerts a 
tal efecte. Poden exercir-hi la caça els titulars cinegètics, els seus acompanyants i les persones a les 
quals aquells autoritzin expressament i per escrit. 
 
2. Els vedats particulars poden constituir-se sobre terrenys d’un o de més propietaris, sempre que els 
terrenys que els integren siguin contigus.  En el cas de caça menor, en terrenys d’un únic propietari,  la 
superfície total de la parcel·la o conjunt de parcel·les cadastrals contigües que els integren ha de ser 
igual o superior a 50 hectàrees en el cas de Mallorca i de 20 en les altres illes;  en terrenys de varis 
propietaris,  la superfície total de les parcel·les cadastrals contigües que els integren ha de ser igual o 
superior a 100 hectàrees en el cas de Mallorca i de 50 en les altres illes. Per a la caça major, les 
extensions mínimes requerides són 150 i 300 hectàrees respectivament. 
En el cas de finques la propietat de les quals pertanyi de forma proindivisa a diferents titulars, és 
necessària la majoria establerta a l’article 398 del Codi Civil, com a requisit d’obligat compliment per a 
la integració d’aquestes en el vedat. 
 
3. La titularitat del vedat correspon a la persona física o jurídica que n’ha obtingut la declaració com a 
titular dels terrenys o per cessió documentada dels drets cinegètics dels titulars. En cas de vedats 
constituïts sobre terrenys de diversos propietaris, aquests han de constituir una associació o comunitat 
de propietaris per a la gestió del vedat o alternativament efectuar la cessió dels seus drets en favor de 
qui n’ha d’ostentar la titularitat.  
En cas d’existència d’un contracte d’arrendament o acord de cessió dels drets cinegètics d’un vedat, 
s’haurà de fitxar documentalment i notificar a l’administració competent qui ostentarà la titularitat 
cinegètica del vedat durant el període de vigència del contracte o acord, i s’haurà d’efectuar, si s’escau, 
el canvi de titular cinegètic corresponent. En cas de litigi entre les parts o en altres casos en què sigui 
impossible determinar en qui recau la titularitat d’un vedat, l’administracio resoldrà la suspensió 
cautelar de la caça en el vedat. 
 

4. La transmissió de titularitat d’un vedat particular, en cas que aquest coincideixi amb el titular 
dels terrenys, s’efectua a petició del nou amb la presentació dels documents acreditatius de la 
transmissió. Si el vedat està integrat per finques de distinta titularitat, el canvi de titularitat s’haurà 
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d’acreditar amb la voluntat de la majoria, o en el seu defecte, la titularitat es transferirà a favor de 
qui acrediti la major representació.> 
 
7. <Article 21. Zones de seguretat. 

 
1.Són zones de seguretat, als efectes de l’establert en aquesta llei, aquelles on hagin d’adoptar-se 
mesures de prevenció especials que permetin garantir una protecció adient de les persones i dels béns 
que s’hi trobin, quedant-hi prohibit l’exercici de la caça amb armes de foc. 

 
Per això, les armes s’han de portar descarregades quan es transiti per una zona de seguretat. S’entén 
que una arma està carregada quan pot ser disparada sense necessitat d’introduir-hi munició. 
 
Amb caràcter general, es prohibeix disparar en direcció a una zona de seguretat, sempre que hi pugui 
arribar el projectil; llevat que la configuració del terreny intermedi sigui de tal forma que resulti del tot 
impossible batre la zona de seguretat. 
 
2.Es consideren zones de seguretat: 

 
a) Les vies i els camins d’ús públic i les vies fèrries. 
b) Les aigües públiques o de domini públic i els embassaments. 
c) La zona de domini públic maritimoterrestre. 
d) Els nuclis de població urbans i rurals, així com les seves proximitats. 
e) Els edificis habitables aïllats, els edificis agraris o ramaders en ús, els 
jardins i parcs públics, les àrees recreatives, les zones d’acampada i els terrenys 
esportius. 
f) Les parcel·les agrícoles d’hortalissa i fruiters en explotació. 
g) Qualsevol altra que, per les seves característiques, sigui declarada com 
a tal per la conselleria competent en matèria de caça, mitjançant resolució publicada 
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 
 
3.En els supòsits contemplats a les lletres b) i c) de l’apartat anterior, els límits de les zones de 
seguretat són els que per a cada cas estableix la seva legislació específica com a de domini públic. 

 
En el supòsit previst a la lletra d) de l’apartat anterior, els límits són els corresponents a les últimes 
edificacions o instal·lacions habitables. 
 
En el supòsit recollit a la lletra e) de l’apartat anterior, els límits corresponen als dels elements 
relacionats on es trobin instal·lats. 
 
4.Forma part de les zones de seguretat per a la pràctica de la caça menor amb escopeta la franja de 100 
metres de distància des dels límits exteriors de les relacionades en el punt d), de 25 metres dels del punt 
a) i 100 metres dels del punt e) de l’apartat 2 del present article. Aquestes distàncies queden duplicades 
per a la pràctica de la caça major amb cartutxeria metàl·lica. 
 
5. Les distàncies de seguretat establertes amb caràcter general en el punt precedent queden adaptades 
amb caràcter específic en el següents casos: 

a) El que s’estableixi en una autorització especial expedida per l’administració competent en 
matèria de caça, d’acord amb l’article 39 d’aquesta llei. 

b) A les zones de seguretat relatives a edificis aïllats o parcel·les d’hortalissa o fruïters, el titular 
d’aquests edificis o parcel·les podrà autoritzar per escrit l’exercici de la caça quan sigui 
necessària per a prevenir perjudicis ocasionats per les espècies cinegètiques, i que no afecti a 
zones publiques o a tercers. En cas de que el caçador sigui el propietari o arrendatari, no 
caldrà l’autorització esmentada.> 

 
 

8. <Article 23. Refugis de fauna. 
 
1. Són refugis de fauna els terrenys que quedin sostrets a l’aprofitament cinegètic per motius de 
caràcter biològic, científic o educatiu, a fi d’assegurar la conservació de determinades espècies de la 
fauna silvestre. 
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2. Els refugis de fauna han de tenir una superfície mínima de 10 hectàrees, excepte en els casos de 
biòtops de caràcter singular, especialment zones humides i altres hàbitats de caràcter relicte. 
3. La declaració es podrà fer d’ofici, a iniciativa de l’administració competent en matèria de caça, o a 
instància de l’administració competent en protecció d’espècie, de l’administració competent en matèria 
educativa, d’entitats científiques legalment constituïdes, d’organitzacions no governamentals amb 
finalitat cinegètica, mediambiental o educativa, dels ajuntaments o de la propietat. En tots els casos 
serà necessària la conformitat expressa de la propietat, excepte quan es tramiti d’ofici per part de 
l’administració per raons de conservació de la fauna, les quals hauran de quedar degudament 
acreditades a l’expedient. 
4. La sol·licitud d’iniciació del procediment de declaració de refugi de fauna anirà acompanyada de la 
documentació especificada i exigida reglamentàriament. 
5. Correspondrà a la conselleria competent en matèria de caça la instrucció i la resolució del 
procediment de declaració assenyalat, l’expedient del qual es posarà de manifest als interessats així 
com a l’ajuntament del terme municipal on estigui ubicat el refugi de fauna a declarar. 
6. La gestió dels refugis de fauna, una vegada hagin estats declarats com a tals, correspondrà a qui 
n’hagi instat la declaració, amb la conformitat de la propietat, en les condicions fixades 
reglamentàriament. 
7.L’administració competent en matèria de caça expedeix la matrícula anual acreditativa de la condició 
de refugi de fauna d’un terreny, previ pagament de la taxa corresponent. Els refugis de fauna declarats 
d’ofici per part de l’administració estan exempts de pagar matrícula anual.> 

9. <Article 28. Requisits per a l’exercici de la caça. 
 
 

1.Per a l’exercici de la caça a les Illes Balears, el caçador ha d’estar en possessió dels documents 
següents: 

 
a) Llicència de caça vàlida i vigent, de conformitat amb les determinacions 
d’aquesta llei. 
b) Document acreditatiu de la identitat del caçador. 
c) En el cas d’utilització d’armes, el permís i la guia de pertinença, de conformitat 
amb la legislació específica vigent. 
d) En el cas d’utilització d’altres mitjans de caça, les autoritzacions pertinents, 
d’acord amb les disposicions d’aplicació. 
e) Document original o còpia compulsada acreditativa de l’autorització del titular cinegètic del terreny 
per a practicar-hi la caça, excepte si es va acompanyat per aquest. 
f) Assegurança de responsabilitat civil en vigor del caçador, en el cas de caça amb arma de foc. 
g) Qualssevol altres documents, permisos i autoritzacions exigibles en virtut de l’establert a la llei 
present. 
 
2. El caçador ha de portar a sobre, durant l’acció de caçar, la documentació relacionada a l’apartat 
anterior.> 
 

 
10. <Article 29. Llicències. 
 
 

1. La llicència de caça de les Illes Balears és el document personal i intransferible la tinença del qual és 
necessària per a practicar la caça a l’àmbit territorial d’aquesta comunitat autònoma. 
2. Els imports aplicables per l’expedició de les llicències i autoritzacions administratives de caça són 
fixats per la conselleria competent en matèria de caça i aprovats de conformitat amb la legislació 
autonòmica en matèria de taxes, preus públics i exaccions reguladores. 
3. La conselleria competent en matèria de caça pot establir l’exigència de comptar amb una llicència o 
una autorització especial per a caçar amb aus de falconeria, fures, reclam de perdiu mascle o de posseir 
guardes de cans amb finalitats de caça. 
4. Els observadors, batedors o secretaris que assisteixin en qualitat de tals, sense portar armes de caça, a 
arruixos o batudes, no necessiten llicència de caça. 
5. La conselleria competent en matèria de caça expedeix llicències de caça a les persones que, no estant 
inhabilitades per a la seva obtenció, acreditin l’aptitud i els coneixements a l’efecte necessaris i 
compleixin els requisits legalment exigits. 
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Per resolució del conseller competent en matèria de caça, s’establirà el procediment d’expedició, així 
com la classificació de les llicències de caça. En relació amb el primer, la conselleria competent en 
matèria de caça tindrà la facultat de delegar l’expedició de les llicències en entitats de dret públic 
representatives d’interessos socials en matèria de caça. 
5 bis. La llicència de caça ha de ser expedida pel Consell Insular de la localitat de residència del titular 
i habilita per a exercir la caça a totes les Illes Balears. 
6. El període de validesa d’aquestes llicències és d’un any. No obstant això, i a petició del caçador, es 
poden expedir llicències de fins a tres anys de validesa, fent-ho constar a la mateixa cartolina. 
7. La conselleria competent en matèria de caça podrà establir l’expedició de llicències temporals, per a 
períodes d’un mes, per a caçadors no residents. El reconeixement de l’aptitud d’aquests caçadors 
s’establirà reglamentàriament.  
8. Els peticionaris de llicències de caça que hagin estat sancionats per sentència judicial o resolució 
administrativa fermes, com a infractors de la legislació en matèria de caça, no poden obtenir o renovar 
l’esmentada llicència sense acreditar, prèviament, que han complert les penes i satisfet les sancions 
imposades. 
9. Per obtenir la llicència de caça, el menor d’edat major de 14 anys no emancipat, o de 16 per a la 
pràctica de la caça major, requereix l’autorització expressa i per escrit de qui n’ostenti la representació 
legal, d’acord amb l’establert a l’apartat 3 de l’article 6 de la llei present. 
10. Les persones que acreditin la condició de jubilades o majors de 65 anys estan exemptes de taxes per 
a obtenir llicència de caça i altres autoritzacions administratives, excepció feta de la matrícula anual de 
vedats i camps d’entrenament de cans. 
11. La conselleria competent en matèria de caça pot establir acords amb d’altres comunitats autònomes 
per al reconeixement de la validesa en els seus respectius territoris de les llicències de caça expedides 
per qualsevol de les dues administracions.> 
 

 
11. <Article 30. Proves d’aptitud. 
 

1. Per obtenir la llicència de caça de les Illes Balears, a partir dels 14 anys, cal un document 
d’habilitació que s’obté mitjançant la superació de les proves que acreditin la possessió dels 
coneixements necessaris per exercir la caça a les Illes Balears. 
 
2. Correspon a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears determinar 
reglamentàriament el temari i tipus de proves, que versaran sobre el coneixement de la normativa 
cinegètica, modalitats i arts materials utilitzades per exercir la caça, distinció de les diverses espècies 
animals, mesures de seguretat i educació cinegètica, sense perjudici d’altres matèries.  
 
3. Correspon als consells insulars la convocatòria i realització de les proves, la realització de cursets si 
s’escau, i  l’expedició del document d’habilitació als interessats que les hagin superat i compleixin la 
resta de requisits normativament exigibles.  
 
4. L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pot establir acords amb altres 
comunitats autònomes per al reconeixement mutu de la validesa del document d’habilitació, així com 
fitxar reglamentàriament criteris de convergència, períodes transitoris i altres excepcions a l’examen 
previst en el punt 1 d’aquest article, així com cursets de formació dirigits a la superació de l’examen, i 
la seva realització per part d’entitats públiques i privades.  
 
5. Els titulars d’un mínim de llicències de caça per dos anys en els cinc darrers previs a l’entrada en 
vigor del reglament amb la determinació del temari previst en punt 2 d’aquest article,  queden exempts 
de les proves previstes en el present article.  
 
6. Els infractors sancionats per faltes molt greus previstes en aquesta llei han de passar per les proves 
d’aptitud per a poder obtenir nova llicència de caça.> 
  

12. <Article 31. Autoritzacions per caçar. 
 
1. Per a exercir la caça en els terrenys cinegètics de les Illes Balears és necessari disposar 
d’autorització, expressa i per escrit, atorgada pels seus titulars cinegètics, ajustada al corresponent pla 
tècnic i a les disposicions vigents que li siguin d’aplicació, excepte si es practica en companyia del 
propi titular. 
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2. Aquesta autorització és personal i intransferible i faculta el seu titular per a exercir la caça sota les 
condicions fixades a la mateixa autorització i al pla tècnic de caça corresponent. 
3. Tot i l’expressat en el punt anterior, en els vedats privats de caça un caçador autoritzat pel titular 
podrà caçar amb un caçador acompanyant si així ho faculta expressament l’autorització expedida pel 
titular. 
4. Les autoritzacions per a caçar en els terrenys cinegètics, que han de ser emeses en model normalitzat 
per resolució de l’administració competent en matèria de caça, es classifiquen en els tipus següents: 
a) Autoritzacions en vedats de societats locals. Són autoritzacions a favor 
dels membres de les societats que en siguin titulars. Poden ser substituïdes per un carnet identificatiu 
del soci, amb notificació prèvia per part de la societat de caçadors al soci i a l’administració competent  
dels continguits de l’autorització per a la temporada de caça en questió. 
b) Autoritzacions en vedats intensius, socials, públics i terrenys de caça 
controlada. Es regulen segons el que estableixi el seu pla tècnic. 
c) Autoritzacions en vedats particulars. Aquestes autoritzacions són emeses per temporada de caça.  
d) Autoritzacions a caçadors convidats. Són esteses pel titular cinegètic del vedat per una sola jornada 
de caça.  
e) Autoritzacions a un acompanyat. S’ajusten al previst en el punt 3 d’aquest article. 
5. Queda prohibit expedir autoritzacions que no s’ajustin a les previsions del present article i a les 
previsions aprovades al pla tècnic del vedat, així com les que siguin esteses sense haver satisfet la 
matrícula anual del vedat.> 
 

13. <Article 33. Armes, municions, calibres i dispositius auxiliars 
 
 
1.Queden prohibits els següents tipus d’armes per a l’exercici de la caça: 
 
a) Armes automàtiques o semiautomàtiques que contenguin en el seu interior, durant l’exercici de la 
caça, més de dos cartutxos. 
b) Armes d’aire comprimit. 
c) Armes que disparin dards tranquil·lizants. 
d) Armes de foc del calibre 22 de percussió anular. 
e) Qualsevol altre tipus d’armes que reglamentàriament es determini. 
 
2. Queda prohibit, en relació amb les municions per a l’exercici de la caça, el següent: 
 
a) La tinença i la utilització de munició de plom durant l’exercici de la caça a les zones humides. 
S’entén per zona humida qualsevol paratge inundat o inundable on la vegetació sigui la pròpia 
d’aquestes zones. 
b) L’abandonament en el medi de cartutxos usats, que han de ser recollits després de cada seqüència de 
tir. 
c) Altres municions que reglamentàriament es determinin. 
 
3. Queden prohibits els següents dispositius auxiliars per a l’exercici de la caça: 
 
a) Silenciadors. 
b) Mitjans d’il·luminació de blancs. 
c) Visors nocturns. 
d)Altres dispositius que reglamentàriament es determinin.> 

 
14. <Article 38. Prohibicions de caràcter general 

 
Amb caràcter general queda prohibit: 
 
1. Caçar aus en època de nidificació, reproducció i cria, així com durant el seu trajecte vers els llocs de 
cria en el cas d’espècies migratòries, sense perjudici de les excepcions previstes a la llei present. 
2. Caçar en època de veda, en dia no hàbil o en terrenys no cinegètics. 
3. Caçar fora del període comprès entre mitja hora abans de la sortida del sol i mitja hora després que 
s’hagi post, llevat de la caça del tord, que podrà iniciar-se una hora abans de la sortida del sol. 
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4. Caçar en els anomenats dies de fortuna, és a dir, en aquells dies en els quals com a conseqüència 
d’incendis, epizoòties, inundacions, sequeres o d’altres causes, els animals es veuen privats de les seves 
facultats de defensa o obligats a concentrar-se en determinats llocs. 
5. Caçar quan per la boira, la pluja, la neu, el fum i altres causes es redueixi la visibilitat de forma tal 
que es vegi minvada la possibilitat de defensa de les peces de caça o pugui resultar perillós per a les 
persones o per als béns. En tot cas, es prohibeix caçar quan la visibilitat sigui inferior a 100 metres.  
6. Caçar servint-se d’animals o vehicles de qualsevol tipus com a mitjans d’ocultació o aproximació a 
les peces de caça. 
7. Caçar seguint altres caçadors a menys de 100 metres, fora dels terrenys cinegètics en els quals tingui 
lloc un arruix. 
8. Caçar en els refugis de fauna, excepte l’establert a l’article 39. 
9. Caçar o autoritzar aquesta pràctica a terrenys cinegètics sense pla tècnic vigent o sense satisfer 
l’import de la matrícula anual del vedat. 
10. Entrar portant armes, cans o arts disposats per a caçar a terrenys cinegètics degudament 
senyalitzats, sense estar en possessió de l’autorització necessària. 
11. Portar armes de caça desenfundades o disposades per al seu ús quan es circuli pel camp en època de 
veda, sense tenir l’autorització competent. 
12. Caçar sense haver complit les edats previstes a la llei per a les distintes modalitats o les condicions 
d’acompanyament establertes a l’article 6. 
13. Caçar sense tenir la documentació preceptiva o no portar-la a sobre. 
14. Caçar o transportar espècies protegides o peces de caça l’edat o el sexe de les quals, en cas que 
siguin notoris, no concordin amb els legalment permesos, o sense complir els requisits reglamentaris. 
15. Caçar, amb qualsevol modalitat, incomplint les disposicions que la regulen. 
16. Provocar la destrucció, el deteriorament o l’alteració de vivers o nius, caus i altres llocs de cria o 
refugi d’espècies cinegètiques, així com la recollida i la retenció de les cries i els seus ous, tot i estar 
buits, i la seva circulació i venda, excepte amb autorització especial de la conselleria competent en 
matèria de caça. 
17. Realitzar qualsevol pràctica que tendeixi a arruixar, atreure o espantar la caça existent en terrenys 
aliens. 
18. Disparar als coloms en contra de les disposicions reglamentàries que regulin la seva caça i, en 
especial, als missatgers i als esportius o gavatxuts que ostentin les marques reglamentàries visibles. 
19. Mantenir oberts els colomers en les èpoques que reglamentàriament es determinin. 
20. Caçar en les abeurades habituals o en els llepolidors i punts d’alimentació artificial de les espècies 
cinegètiques i els posadors corresponents en un radi de 30 metres. 
21. Incomplir les condicions d’una autorització administrativa relativa a qualsevol de les activitats 
regulades en la llei present. 
22. Disparar a zones de seguretat sense l’autorització excepcional que, per causa justificada, pugui 
expedir la conselleria competent en matèria de caça. 
23. Caçar amb cans o altres animals que no estiguin degudament identificats d’acord amb la normativa 
vigent. 
24. Vulnerar les disposicions legals establertes per a la protecció, el foment, la gestió i l’ordenat 
aprofitament de les espècies objecte d’activitat cinegètica. 
25. Introduir en el medi natural espècies al·lòctones o animals en condicions genètiques o sanitàries que 
puguin posar en risc l’estat de la fauna insular. 
26. Caçar en estat d’embriaguesa o sota els efectes de substàncies estupefaents. 
27. Incomplir qualsevol altre precepte o limitació d’aquesta llei o que per al seu desenvolupament es 
fixi reglamentàriament.> 

 
15. <Article 45. Protecció dels cultius 
 

1. La conselleria competent en matèria de caça pot dictar les mesures necessàries perquè, quan es 
presentin determinades circumstàncies d’ordre agrícola o meteorològic, es condicioni, prohibeixi o 
intensifiqui la pràctica de la caça a fi d’assegurar la protecció adequada dels cultius que puguin resultar 
afectats. 
2. Als predis en els quals estiguin segades les collites, encara que els feixos o les gavelles es trobin al 
terreny, es permet caçar les diferents espècies d’acord amb les vedes o condicions que per a cada una es 
determini; però queda prohibit trepitjar o canviar els feixos o les gavelles del lloc on estiguin 
col·locats. 
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3. En el supòsit que la producció agrícola, ramadera o forestal d’una finca es vegi perjudicada per les 
peces de caça, la conselleria competent en matèria de caça, a instància de part, ha de fer-ne una 
avaluació de les circumstàncies, així com de les seves repercussions, i de conformitat amb el disposat a 
l’article 39 pot autoritzar al titular del vedat, o al propietari o l’agricultor amb coneixença del titular del 
vedat, a adoptar mesures extraordinàries de caràcter cinegètic per al control de l’espècie o les espècies 
que ocasionin aquests perjudicis.> 

 
16. <Article 50. Responsabilitat per danys 
 

1.La responsabilitat per danys ocasionats pels animals de caça queda limitada als casos que no es 
puguin imputar a culpa o negligència del perjudicat, ni a força major, d’acord amb la legislació en 
matèria civil i de trànsit. 

 
2. Els titulars d’aprofitaments cinegètics són responsables dels danys materials generats als cultius i 
l’arbrat per les peces de caça dins els seus terrenys i colindants, sempre que els danys fossin evitables 
mitjançant l’aplicació del corresponent pla tècnic de caça aprovat o autoritzacions de control 
d’espècies. Subsidiàriament, en són responsables els propietaris dels terrenys, amb l’excepció d’aquells 
casos en els quals la causa del dany és deguda a un tercer, aliè als anteriors. En el cas de zones de caça 
controlada, si la conselleria competent en matèria de caça n’ha cedit l’aprofitament cinegètic a una 
societat de caçadors, en respondrà aquesta i, subsidiàriament, la conselleria competent en matèria de 
caça. 
 
3. Les compensacions derivades d’aquestes responsabilitats s’ajusten a les prescripcions de la legislació 
civil ordinària, així com al dret de repetició en els casos de responsabilitat solidària, quan es tracta de 
vedats constituïts per associació. 

 
4. L’administració responsable dels espais naturals protegits on sigui prohibida la caça i els titulars de 
la gestió dels refugis de fauna, responen dels danys materials generats per les peces de caça procedents 
d’aquests terrenys sobre els béns agrícoles i forestals. 

 
5. Tot caçador és obligat a indemnitzar els danys personals o materials que causi directament amb 
motiu de l’exercici de la caça, excepte quan el fet sigui degut únicament a culpa o negligència del 
perjudicat o a força major. 
 
6. En el cas de danys a l’agricultura, el perjudicat els ha de comunicar amb caràcter immediat a la 
conselleria competent en matèria de caça, la qual els peritarà en presència dels possibles responsables. 
L’acta quedarà a disposició de les dues parts, per al procediment civil que se’n pugui derivar.> 
 

17. <Article 54. Comissió de Caça Major i Homologació de trofeus 
 
1.La Comissió de Caça Major i Homologació de Trofeus és un òrgan col·legiat amb participació social, 
adscrit al departament competent en matèria de caça del Consell de Mallorca, la funció del qual és 
fomentar la caça de cabra salvatge mallorquina i homologar els trofeus d’aquesta varietat, i d’altres que 
li siguin sotmesos amb aquest objectiu. 

 
2. La seva composició i el seu règim de funcionament seran els que determini reglamentàriament el 
conseller competent del Consell de Mallorca. La resta de consells insulars hi podran designar un 
vocal.> 
 

18. <Article 56. Autoritats competents i personal col·laborador  
 
 

1. Les autoritats competents en matèria de policia i vigilància de caça tenen l’obligació de vetllar pel 
compliment efectiu dels preceptes de la llei present, de les disposicions que la desenvolupin i de la 
resta de la normativa aplicable en matèria cinegètica, de denunciar les infraccions de què tinguin 
coneixement, així com de procedir al comís de les peces de caça i dels mitjans de caça utilitzats per a la 
seva comissió. 
 
2. Les funcions de vigilància, inspecció i control de l’activitat cinegètica 
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a les Illes Balears corresponen a l’administració competent en matèria de caça, mitjançant els seus 
agents de medi ambient, amb els guardes de camp i zeladors com a auxiliars dels primers, sense 
perjudici de les competències que corresponen als cossos i a les forces de seguretat. 
 
3.La conselleria competent en matèria de caça pot habilitar per a aquestes funcions, a proposta de les 
respectives administracions, personal funcionari dels ajuntaments o dels consells insulars, que acrediti 
una formació específica en matèria cinegètica, en els termes establerts reglamentàriament. 

 
4.Igualment, poden ser habilitats, per a col·laborar amb el personal enumerat en els apartats anteriors, 
zeladors privats de caça, zeladors federatius de caça, així com qualsevol altre personal de vigilància de 
caça i protecció de la natura, degudament acreditat, d’acord amb la seva legislació específica i amb les 
prescripcions d’aquesta llei. Aquests zeladors no tenen la condició d’agents d’autoritat, i la seva 
competència es limita a l’àmbit dels terrenys en els quals estiguin habilitats. 

 
5. Als efectes d’aquesta llei, tenen la condició d’agents de l’autoritat els grups inclosos als apartats 2 i 3 
anteriors. 
 
6. En les denúncies formulades contra els presumptes infractors, les declaracions dels agents de 
l’autoritat tenen valor probatori en el seu àmbit d’actuació, sense perjudici de les proves que en la seva 
pròpia defensa puguin assenyalar o aportar els denunciats. 
 
7. Els agents de l’autoritat i els seus auxiliars, en l’exercici de les seves funcions de vigilància, 
inspecció i control i en el seu àmbit territorial d’actuació, poden identificar els practicants de les 
activitats objecte de regulació per la llei present i tenen dret d’accés a tot tipus de terrenys rurals, 
cinegètics o no cinegètics, tant tancats com oberts, sense avís previ, així com a les instal·lacions, 
recintes tancats, vehicles, recipients i qualsevol altre element relacionat amb les matèries regulades en 
aquesta llei, amb tots els elements auxiliars per al desenvolupament de la seva tasca. En el cas del 
domicili, l’accés es portarà a terme d’acord amb la legislació penal processal.> 
 

19. <Article 67. Graduació de sancions 
 
 
1. La graduació de les sancions es du a terme tenint en compte els següents elements: 
 
a) Nocturnitat, excepte en els casos en què, de conformitat amb el que disposa la llei present, sigui 
constitutiva per si mateixa d’infracció administrativa. 
b) Caça en temps de veda, excepte en els casos en què, de conformitat amb el que disposa la llei 
present, sigui constitutiva per si mateixa d’infracció administrativa. 
c) Concurrència d’infraccions. 
d) Dany o perill causat a les espècies silvestres o als seus hàbitats i el seu grau de reversibilitat. 
e) Intencionalitat. 
f) La situació de risc generada per a persones o béns. 
g) Ànim de lucre il·lícit o benefici obtingut. 
h) Organització o agrupació per a cometre la infracció i la realització d’actes amb l’objecte d’ocultar el 
seu descobriment. 
i) Resistència a l’autoritat. 
j) Ostentació de càrrec o funció que obligui a fer complir els preceptes d’aquesta llei. 
k) Comissió de la infracció a un espai natural protegit. 
l) Naturalesa i volum dels mitjans emprats per a cometre la infracció, així com el nombre de peces 
capturades, introduïdes o amollades. 
m) Transcendència social. 
n) Penediment espontani. 
o) Col·laboració amb les autoritats per evitar mals majors. 
p) Reparació del dany causat abans de l’obertura de l’expedient. 
 
2. En el cas de reincidència, l’import de la sanció que correspongui imposar s’incrementa en un 50 per 
cent de la seva quantia i, si es reincideix dues o més vegades, l’increment és del cent per cent. Es 
considerarà reincident al caçador que cometi una infracció en matèria de caça havent estat sancionat en 
ferme per una infracció prèvia en la mateixa matèria, i la sanció no hagi prescrit. 
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3. Quan un sol fet sigui constitutiu de dues o més infraccions, s’imposarà la sanció que correspongui a 
la infracció de major gravetat en la meitat superior de la seva quantia o en grau màxim en cas de 
reincidència, estimant-se la concurrència amb les altres infraccions com un element a considerar en la 
graduació de la sanció a imposar. 
Quan en la comissió de la infracció hagin intervingut diferents persones i no sigui possible determinar 
el grau de participació de cadascuna, respondran de forma solidària de les infraccions que hagin comès 
i de les sancions i indemnitzacions que, en el seu cas, s’imposin.> 
 

20. <Article 70. Comissos 
 
1. Tota infracció a la llei present suposa el comís de les peces vives o mortes que fossin ocupades, així 
com de totes les armes, les arts materials, els mitjans o els animals vius que de forma il·lícita han servit 
per a cometre el fet constitutiu d’infracció, sense perjudici de l’establert a l’apartat 4 del present article. 
 
2.En el cas d’ocupació de peça viva, l’agent o l’auxiliar d’agent denunciant l’ha d’alliberar en el seu 
medi. 

 
3. En el cas d’ocupació de peça morta i aprofitable, l’agent o l’auxiliar d’agent denunciant l’ha de 
lliurar a un centre benèfic, mitjançant rebut que s’ha d’incorporar a l’expedient. 
 
4. Tractant-se de cans, fures, aus de falconeria, reclams de perdiu o altres animals similars, el comís se 
sotmet al règim exposat a continuació: 
 
a)Els cans utilitzats per a cometre una infracció de caça podran ser decomissats i disposats en una 
entitat d’acollida d’animals oficial o concertada, amb subjecció a les normes següents: 

 
a.1. El rescat dels cans exigirà l’ingrés previ de 200 euros per unitat a favor de la comunitat autònoma 
de les Illes Balears, sense perjudici de l’obligació addicional del propietari d’abonar al centre d’acollida 
l’import del cost de manteniment dels animals. 
a.2. Transcorregut el termini de dos mesos des de la notificació de la resolució administrativa 
corresponent sense que s’hagin recollit els animals, aquests se cediran a una entitat d’acollida 
d’animals oficial o concertada, o podran ser sacrificats. 
a.3. En els casos en què per motius de força major o impossibilitat material no es pugui procedir al 
comís dels cans, aquests es deixaran en poder del suposat infractor en qualitat de dipòsit, el qual es 
documentarà mitjançant rebut que s’adjuntarà a la denúncia. En aquests casos, la multa que hagi de 
correspondre per la comissió de la infracció s’incrementarà en 200 euros per animal utilitzat en la 
infracció. 
 
b) En aquells supòsits d’utilització de fures, aus de falconeria, reclam de perdiu o altres animals 
similars com a mitjà per cometre una infracció administrativa, els animals podran quedar en dipòsit del 
presumpte infractor, el qual es documentarà mitjançant rebut que s’adjuntarà a la denúncia. En aquests 
casos, la multa que hagi de correspondre per la comissió de la infracció s’incrementarà en 120 euros 
per animal utilitzat. Si els animals tenen un origen il·legal, l’expedient resoldrà el seu comís definitiu i 
establirà la destinació que se’ls donarà. 
 
5. Quan les arts materials o els mitjans utilitzats per cometre la infracció són d’ús il·legal o excepcional 
seran destruïts o cedits a entitats científiques que en puguin fer ús legal, un cop han servit com a prova 
de la denúncia i la resolució de l’expedient sancionador és ferma. 
 
6. En les resolucions dels expedients sancionadors es decidirà sobre la destinació dels comissos, 
acordant-se la seva destrucció, alienació o devolució als seus propietaris, en funció de les 
característiques d’aquests i de les circumstàncies de la infracció.> 
 

21. <Article 71. Retirada i devolució d’armes 
 
1. Els agents de l’autoritat han de procedir a la retirada de les armes quan hagin servit per cometre la 
infracció i donaran rebut de la classe, la marca, el número i el lloc on es dipositin. 
 
2. La negativa a lliurar l’arma, quan el presumpte infractor en sigui requerit, dóna lloc a denúncia 
davant el jutjat competent, als efectes establerts a la legislació penal. 
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3. Les armes, si són de tinença lícita, han de ser retornades d’acord amb els supòsits següents: 
 

a) Quan la resolució recaiguda a l’expedient sigui absolutòria o quan s’acordi el sobreseïment o 
arxiu d’aquest. En qualsevol d’aquests casos, la devolució és gratuïta. 

 
b) Quan s’hagi fet efectiva la sanció imposada, així com la possible indemnització, en els 

supòsits d’infracció. La devolució efectiva de l’arma és gratuïta en els supòsits d’infracció 
lleu; en canvi requereix el rescat per part de l’infractor en la quantia de 100 euros, en els 
supòsits d’infracció greu o molt greu. 

 
No obstant això, l’instructor de l’expedient pot acordar, una vegada dictada la proposta de resolució, la 
devolució de l’arma si el presumpte infractor satisfà la quantia del rescat i presenta aval bancari que 
garanteixi l’import total de la sanció i la indemnització proposades. 
 
4. A les armes decomissades no recuperades pels seus propietaris, se’ls dóna la destinació establerta a 
la legislació de l’Estat en la matèria. 
 
5. Als efectes d’agilitzar la tramitació dels expedients sancionadors i la devolució dels decomisos si 
s’escau, en el cas de no reincidents, una vegada iniciat l’expedient, l’administració competent en 
matèria de caça podrà efectuar la devolució de l’arma una vegada l’interessat hagi satisfet un rescat no 
retornable de 300€ per cada arma, sempre que no existeixin indicis d’infraccións molt greus. 
L’impagament per part de l’infractor dins el període voluntari de la sanció imposada suposara el nou 
decomís de l’arma, que no serà retornada fins al tancament de l’expedient.> 
 

22. <Article 74. Infraccions greus 
 

Són infraccions greus les contravencions als articles corresponents d’aquesta llei, les quals s’enumeren 
a continuació: 
 
1. Caçar en època de veda. 
2. Caçar amb procediments prohibits que no tinguin caràcter massiu o no selectiu. 
3. Caçar o destruir espècies protegides no amenaçades. 
4. Caçar sense tenir llicència de caça. 
5. Caçar sense tenir contractada i vigent l’assegurança obligatòria de responsabilitat 
civil del caçador. 
6. Anellar o destorbar la nidificació d’espècies amenaçades sense autorització. 
7. Atribuir-se indegudament la titularitat cinegètica d’un terreny cinegètic. 
8. Incomplir les normes relatives a la senyalització dels terrenys cinegètics, d’acord amb l’establert 
reglamentàriament, si aquest incompliment afecta drets de tercers o l’ordenat aprofitament de la caça. 
9. Caçar o autoritzar la caça sense tenir aprovat el corresponent pla tècnic de caça o no haver-ne satisfet 
la matrícula anual. 
10. Incomplir les normes contingudes en el pla tècnic de caça d’un terreny cinegètic, si aquest 
incompliment afecta drets de tercers o l’ordenat aprofitament de la caça. 
11. Caçar o entrar amb armes o mitjans disposats per a la caça a un terreny no cinegètic o a un terreny 
cinegètic sense tenir l’autorització del titular. 
12. Impedir l’entrada als terrenys cinegètics, impedir o dificultar les inspeccions o les actuacions dels 
agents de l’autoritat o dels seus auxiliars, en l’exercici de les seves funcions. 
13. Incomplir les normes contingudes en els plans comarcals d’ordenació cinegètica. 
14. Practicar l’arruix de perdius en terrenys de zones de caça controlada, vedats socials o vedats 
públics. 
15. Posseir, transportar o comercialitzar peces de caça mortes en temps de veda, sense poder-ne 
acreditar la seva procedència legítima o incomplint les condicions establertes en aquesta llei, si el valor 
comercial d’aquestes supera els 100 euros. 
16. Transportar i comercialitzar peces de caça que no pertanyin a les espècies cinegètiques declarades 
comerciables, si el valor comercial d’aquestes supera els 100 euros. 
17. Transportar, comercialitzar o amollar peces de caça vives, inclosos els ous d’ocells, sense 
autorització, si el seu valor comercial és inferior a 500,00 euros i superior a 100,00 euros, o 
comercialitzar o fer publicitat d’ofertes de caça no ajustades a la normativa vigent. 
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18. Incomplir les condicions administratives de les granges cinegètiques, si el fet no està tipificat com a 
infracció molt greu. 
19. Sol·licitar o posseir llicència de caça, o altres autoritzacions per a la pràctica de les diferent 
modalitats, estant inhabilitat per sentència judicial o resolució administrativa ferma o sol·licitar-la sense 
complir una sanció anterior per infracció a la normativa cinegètica. 
 
 
20. Caçar des de vehicles de qualsevol tipus, aeronaus, automòbils i embarcacions, com a llocs des 
d’on disparar. 
21. Caçar amb arma de foc en estat d’embriaguesa o sota la influència de substàncies estupefaents. 
22. No declarar, per part dels titulars, una epizoòtia o zoonosi en els terrenys cinegètics o incomplir les 
normes que es declarin obligatòries per al seu control. 
23. Transportar en temps de veda armes de foc o altres mitjans de caça preparats per al seu ús sense 
estar-hi autoritzat. 
24. Atreure o arruixar la caça d’altri. 
25. Caçar a abeurada o a llepolidors. 
26. Alterar, retirar o destruir els precintes o les marques reglamentaris de mitjans o animals de caça. 
27. Disparar en direcció a una zona de seguretat a la qual puguin arribar els projectils. 
28. No buidar l’arma en aproximar-se al caçador un agent de l’autoritat o els seus auxiliars. 
29. Caçar en els anomenats dies de fortuna. 
30. Caçar coloms missatgers o domèstics, portadors de marques visibles. 
31. Caçar amb arma de foc essent menor de 14 anys o menor d’edat no acompanyat. En aquest supòsit 
la responsabilitat recau en l’acompanyant, si n’hi ha, o el responsable legal del menor. 
32. Allunyar-se més de 50 metres d’un menor d’edat que caci amb arma de foc, essent-ne el 
responsable. 
33. Falsejar dades personals en la sol·licitud de llicència de caça o d’autorització reglamentària. 
34. Capturar o recol·lectar ous o cries d’espècies cinegètiques o posseir-los sense poder-ne justificar la 
seva procedència, no essent infracció molt greu. 
35. Caçar servint-se d’animals, cavalleries, carros, remolcs o qualsevol altra classe de vehicles com a 
mitjans d’ocultació. 
36. Caçar sense autorització aus en època de nidificació, reproducció o cria o durant el seu trajecte vers 
els llocs de cria en el cas de les migratòries. 
37. Caçar o transportar espècies protegides o peces de caça l’edat o el sexe de les quals, en cas que 
siguin notoris, no concordin amb els legalment permesos o no compleixin els requisits reglamentaris. 
38. Caçar fora del període comprès entre mitja hora abans de la sortida del sol i mitja hora després de la 
seva posta, o una hora abans de la sortida del sol i mitja hora després que s’hagi posat en el cas del 
tord.  
39. Caçar sense complir les mesures de seguretat aplicables a l’exercici de les diferents modalitats de 
caça per a una protecció adient de la integritat física dels participants o de tercers. 
40. Destruir, deteriorar o alterar vivers, nius, caus i altres llocs de cria o refugi d’espècies cinegètiques. 
41. Caçar essent agent de l’autoritat durant l’exercici de les seves funcions, excepte en els supòsits 
prevists en aquesta llei. 
42. Incomplir les condicions establertes a les disposicions reguladores de les diferents modalitats de 
caça permeses o exercir qualsevol modalitat de caça no reconeguda en aquesta llei. 
43. Falsejar les dades amb la finalitat d’obtenir autoritzacions excepcionals o incomplir les condicions 
contingudes en aquestes. 
44. Falsejar les dades contingudes en el corresponent pla cinegètic. 
 
45. Practicar la caça amb qualsevol tipus d’arma per part d’observadors, batedors o secretaris, que 
assisteixin en qualitat de tals a arruixos de perdiu. 
46. Cometre un fet qualificable com a infracció lleu, havent estat sancionat dues vegades en els darrers 
dos anys per infraccions a aquesta llei. 
47. Incomplir, en més del doble, del nombre màxim de captures previstes a l’ordre anual de vedes. 
48. Tenir el cans de caça en condicions inadequades segons preveu la normativa sectorial vigent. > 
 

23. <Article 75. Infraccions lleus 
 
Són infraccions lleus les contravencions als articles corresponents d’aquesta llei, les quals s’enumeren 
a continuació: 
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1. Caçar espècies no autoritzades, no específicament protegides. 
2. Caçar en dia no hàbil en època hàbil de caça. 
3. Incomplir la normativa d’un pla tècnic, vedat social o terreny de caça controlada, en aspectes que no 
afectin els drets de tercers o l’abundància de la caça. 
4. Mantenir amb negligència lleu la senyalització o el compliment del pla tècnic d’un terreny cinegètic, 
sense incomplir la resolució anual de vedes. 
5. Incomplir la normativa reguladora de la gestió dels refugis de fauna. 
6. Incomplir la normativa de l’ordre o la resolució anual de vedes, en els màxims diaris de captures que 
s’hi estableixin. 
7. Incomplir les condicions d’una autorització de la conselleria competent en matèria de caça o del 
titular d’un terreny cinegètic, regulada a la llei present. 
8. Expedir, per part del titular cinegètic, autoritzacions que no compleixin el que reglamentàriament 
estigui establert o en contradicció amb el pla tècnic del vedat corresponent. 
9. Impedir cobrar la caça en un terreny al caçador que hi tingui dret. 
10. Abandonar fundes de cartutxos al medi rural, així com usar o posseir munició de plom a zones 
humides. 
11. Permetre la lliure circulació de cans a lloure en temps de veda, fora de camps d’entrenament o en 
qualsevol època en terrenys cinegètics o refugis de fauna, sense autorització del titular. 
12. Incomplir les prescripcions d’aquesta llei en relació amb el registre, la identificació i la vacunació 
de cans. 
13. Portar l’arma preparada per al seu ús, amb munició a la recàmera o al carregador, dins una zona de 
seguretat. 
14. Caçar sense armes de foc en estat d’embriaguesa o sota la influència de substàncies estupefaents. 
15. No presentar la memòria anual o la documentació del pla tècnic o del refugi de fauna en els 
terminis reglamentàriament establerts. 
16. Incomplir les condicions de control de fauna, amb perjudici de les espècies silvestres. 
17. Anellar espècies no amenaçades sense autorització, amb marques no homologades o incomplint les 
condicions amb què s’autoritzi aquesta activitat. 
18. Caçar amb mitjans autoritzables, sense precinte quan sigui obligatori o sense posseir o portar la 
documentació preceptiva, essent-ne titular. 
19. Incomplir la normativa relativa a la protecció dels cultius. 
20. No comunicar la captura o la troballa d’una au anellada o d’un animal marcat. 
21. Caçar sense portar a sobre la documentació preceptiva, essent-ne titular. 
22. Posseir arts il·legals o animals de caça (fures, aus de falconeria o perdius de reclam) sense la 
preceptiva autorització o incomplint les condicions fixades en aquesta. 
23. Caçar coloms domèstics no marcats, de color distint als salvatges. 
24. Posseir o transportar peces de caça en condicions irregulars quan no constitueixi infracció greu o 
molt greu. 
25. Transportar armes preparades per al seu ús en vehicles de qualsevol tipus, aeronaus, automòbils i 
embarcacions. 
26. Incomplir les condicions d’una autorització de caça científica o de control d’una espècie. 
27. Incomplir els requisits, les obligacions, les limitacions o les prohibicions establertes en aquesta llei, 
quan no sigui constitutiu d’infracció greu o molt greu. 
28. Caçar amb la llicència de caça caducada en un període no superior als dos mesos. 
29. Incomplir les condicions fixades per al control de predador amb gàbies trampa, quan d’aquest 
incompliment s’en derivi la mort de l’animal capturat o el seu dany injustificat. 
30. Inclomplir l’establert a la resolució anual de vedes i a la normativa de desenvolupen d’aquesta llei, 
quan no sigui constitutiu d’infracció greu o molt greu. 
 
Les sancions corresponents a infraccions en aplicació dels apartats 2 i 6 d’aquest article es fixaran dins 
del terç superior de la quantia establerta.> 
 

24. <Article 76. Quantia de les sancions de caça i inhabilitació per punts 
 
1. Per la comissió de les infraccions de caça tipificades a la llei present s’imposen les sancions 
següents: 
 
a) Infraccions lleus, multa de 60 a 450 euros. 
b) Infraccions greus, multa de 451 a 2.000 euros i, possible retirada de la llicència de caça, així com 
inhabilitació per obtenir-la durant un termini de fins a dos anys. 
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c) Infraccions molt greus, multa de 2.001 a 20.000 euros i retirada de la llicència de caça, així com 
inhabilitació per obtenir-la durant un termini comprès entre dos i quatre anys. 
 
2. La imposició de sancions a una mateixa persona, en virtut de sentència judicial o resolució 
administrativa ferma, per la comissió de dues o més infraccions molt greus en el termini de tres anys, 
suposa l’anul·lació de la llicència de caça i requereix, per a obtenir-la de nou, transcorregut el termini 
previst a l’apartat 1.c) d’aquest article, la superació de les proves d’aptitud previstes a l’article 30 de la 
llei present. 
 
3. Les sancions establertes per a les infraccions greus i molt greus imputables als titulars cinegètics, 
poden dur aparellades les següents sancions accessòries: 
 
a) Anul·lació del vedat. 
b) Pèrdua del certificat de qualitat previst a l’article 12.9. 
c) Suspensió de l’activitat cinegètica per un termini màxim d’un any o durant un termini comprès entre 
dos i quatre anys, segons es tracti d’infraccions greus o molt greus, respectivament. 
 
La suspensió de l’activitat cinegètica pot consistir en qualsevol de les següents mesures: inhabilitació 
temporal per comercialitzar peces de caça; suspensió de la resolució administrativa del vedat, així com 
de les autoritzacions o dels permisos concedits; cloenda temporal d’instal·lacions quan es tracti de 
granges cinegètiques. 
 
4. L’obertura d’expedient per la captura o la mort d’espècies catalogades com a amenaçades implica la 
retirada preventiva de la llicència de caça, en tant es resol el procediment iniciat. 
 
5. La retirada de llicència de caça, preventiva o ferma, s’ha de comunicar a la Delegació del Govern, 
als efectes pertinents en relació amb l’autorització governativa de tinença d’armes. 
 
6. Les sancions s’han d’inscriure al Registre d’infractors i comunicar, en el seu cas, a les autoritats 
cinegètiques de la comunitat autònoma on resideixi l’infractor, als efectes pertinents en relació amb la 
renovació de la llicència. 
 
7. Els Consells Insulars, per via reglamentària, podran establir un sistema de penalització per punts per 
a la retirada de la llicència de caça i per als terminis d’inhabilitació per a obtenir-la,  en relació a les 
infraccions tipificades en la llei present.> 
 

25. <Article 79. Peces de pesca fluvial 
 
 
1.Són espècies objecte de pesca fluvial i, per tant, es consideren peces de pesca fluvial, les declarades 
reglamentàriament a tal efecte per la conselleria competent en matèria de pesca fluvial. 
 
2. Les mides mínimes seran les definides en la normativa que desplegui el titular competent en matèria 
de pesca fluvial. Els exemplars que no hi arribin han de ser retornats immediatament a l’aigua després 
de la seva captura, a ser possible vius. 
 
 
La mida dels peixos i crustacis és la definida en l’article 5 del Reglament CEE 3094/86, de 7 
d’octubre.> 
 

26. <Article 87. Llicències 
 

1. La llicència de pesca fluvial de les Illes Balears és el document personal i intransferible la tinença 
del qual és necessària per a practicar la pesca fluvial a l’àmbit territorial d’aquesta comunitat 
autònoma. 
 
2. La conselleria competent en matèria de pesca fluvial expedeix llicències de pesca fluvial a les 
persones que, no estant inhabilitades per a la seva obtenció, compleixin els requisits legalment exigits. 
Reglamentàriament s’establirà el procediment d’expedició, així com la classificació de les llicències de 
pesca fluvial. 
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3. Els imports aplicables per a l’expedició de les llicències i els permisos de pesca fluvial són fixats per 
la conselleria competent en matèria de pesca fluvial i aprovats de conformitat amb la legislació 
autonòmica en matèria de taxes, preus públics i exaccions reguladores. 
 
4.El període de validesa d’aquestes llicències és d’un any. 
 
5. Els peticionaris de llicències de pesca que han estat sancionats per sentència judicial o resolució 
administrativa fermes com a infractors de la legislació en matèria de pesca fluvial, no poden obtenir ni 
renovar l’esmentada llicència sense haver complert les penes o satisfet les sancions imposades. 
 
6. Les persones que acreditin la condició de pensionistes, majors de 65 anys o menors de 14, estan 
exemptes de la taxa per a l’obtenció de la llicència de pesca fluvial i dels permisos administratius per a 
la seva pràctica. 
 
7. La conselleria competent en matèria de pesca fluvial pot establir acords amb d’altres comunitats 
autònomes per al reconeixement mutu de la validesa de les llicències de pesca fluvial expedides per 
ambdues administracions.> 
 

27. <Article 90. Procediments prohibits per la captura d’animals de pesca 
 
 
1. Amb caràcter general, queda prohibida la tinença, la utilització i la comercialització de tots els 
procediments massius o no selectius per a la captura o la mort dels animals de pesca, en particular els 
verins o les trampes, així com de tots aquells que puguin causar localment la desaparició de les 
poblacions d’una espècie. 
 
2.Queden prohibits els següents procediments per a la captura d’animals de pesca fluvial: 
 
a) Qualsevol tipus de xarxa, morenell o salabre, amb excepció de les destinades exclusivament a la 
captura de l’anguila o el cranc de riu, o el salabre per a la gambeta en el cas de professionals. 

 
b) Aparells electrocutants o paralitzants, fonts lluminoses artificials, substàncies tòxiques, paralitzants, 
tranquil·litzants, desoxigenants, atractius o repulsius, així com els explosius. 
 
c) Qualsevol procediment que impliqui la instal·lació d’obstacles o barreres de fusta, pedra, malles o 
qualsevol altre material o l’alteració de llits o cabals amb l’objecte de facilitar la pesca, amb les 
excepcions establertes en aquesta llei. Han de ser destruïts els existents en l’actualitat, sense que pugui 
al·legar-se cap dret sobre aquests, donat el caràcter abusiu que revesteixen. S’exceptuen d’aquesta 
disposició els corrals existents a l’Albufera des Grau, pel seu valor etnològic, sense que es pugui pescar 
a les seves boques o al seu interior. 
 
d) Ganxos, tridents, fitores, arpons, gambins, ralls, mànigues, palangres, robadores i llences. 
 
e) Els peixos vius com a esca, així com grumejar abans o durant la pesca, excepte per a la pesca de 
ciprínids, per a la qual cosa es requerirà autorització de la conselleria competent en matèria de pesca 
fluvial. 
 
f) La pràctica de la pesca subaquàtica en aigües insulars.> 
 

28. <Article 92. Ús de la canya 
 

1. En la modalitat de pesca amb canya, cada pescador no pot utilitzar-ne alhora més de dues i sempre 
que es trobin a l’abast de la seva mà. S’entén a l’abast de la mà quan la separació entre elles sigui 
inferior a dos metres. 
 
2.El nombre màxim d’hams per ginya és de tres. 
 
3.Com a elements auxiliars, únicament s’autoritza l’ús del salabre i de ganxo per a l’extracció de 
peixos, i de vivers per mantenir els peixos vius.> 



 53

 
 

29. <Article 105. Èpoques 
 
1. Es prohibeix pescar durant l’època de veda a totes les aigües insulars de les Illes Balears, que serà la 
que s’estableixi reglamentàriament per a cada espècie o grup d’espècies. 
 
2. No obstant el disposat a l’apartat anterior, s’autoritza la pesca durant tot l’any de les espècies que no 
siguin objecte de vedes, excepció feta de les establertes per espècies marines que penetren a les aigües 
insulars, fixades per la Conselleria d’Agricultura i Pesca, que s’hi han d’aplicar igualment.> 
 
 

30. <Article 106. Distàncies 
 

1. Quan es tracti de la pesca amb canya, s’ha de respectar entre els pescadors una distància de 10 
metres com a regla general, a no ser que els pescadors implicats estiguin d’acord en reduir aquesta 
distància. L’administració competent en matèria de pesca fluvial pot ampliar aquesta distància en les 
localitats i en les èpoques on sigui convenient, per motius de conservació.  
 
2.Queda prohibit pescar als dics o a les preses, així com als passos i a les comportes, i a una distància 
menor de 20 metres d’aquests, llevat d’autorització concedida per la conselleria competent en matèria 
de pesca fluvial, on es fixin els trams que comprenen l’esmentada autorització.> 
 
Article segon. Incorporació d’un nou article a l’articulat de la Llei 6/2006, de 12 d’abril, balear de 
caça i pesca fluvial. 
 
<Article 113. Del procediment sancionador 
Serà d’aplicació en matèria de pesca fluvial el disposat en matèria sancionadora a la secció primera, 
segona i tercera del capítol X d’aquesta llei, tenint en compte l’especial aplicació en la matèria de pesca 
fluvial. > 
 
Article tercer. Modificació de les disposicions de la part final de la Llei 6/2006, de 12 d’abril, balear 
de caça i pesca fluvia. 
 
Les disposicions de la part final de la Llei 6/2006, de 12 d’abril, balear de caça i pesca fluvial, que a 
continuació es relacionen, quedaran redactades com segueix: 

 
1. <Disposició addicional segona.  

 
Sense contingut> 

 
2.<Disposició transitòria setena. Llicències 
 

Les llicències de caça i de pesca fluvial atorgades amb anterioritat a l’entrada en vigor de la llei 
present, mantenen la seva validesa fins a la data d’acabament del seu període de vigència.> 
 
Disposició addicional primera. 
 
Els refugis de fauna existents prèviament a l’entrada en vigor d’aquesta llei procediran a ser matriculats 
d’ofici per part de l’administració competent en matèria de caça. El tràmit d’ofici no eximeix als 
titulars del pagament de la corresponent taxa de matrícula anual i altres taxes si n’és el cas.  
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Disposició addicional segona. 
 Els vedats i els refugis de fauna creats amb data prèvia a l’entrada en vigor d’aquesta llei, així com els 
que en resultin d’aquests per segregació sempre que conservin la mateixa matrícula, no han d’ajustar-se 
als mínims de superfície establerts en els articles 14 i 23 de la present llei, respectivament. No obstant 
aquest fet, quan com a conseqüència de  segregacions posteriors a l’entrada en vigor d’aquesta llei un 
vedat o refugi de fauna passi a tenir menys de 10 Ha. serà donat de baixa d’ofici. 
Disposició addicional tercera. 
 En tant que no s’hagin desplegat els desenvolupaments normatius prevists en l’article 85 d’aquesta 
llei, l’administració competent en matèria de pesca fluvial resoldrà per a cada vedat de pesca fluvial les 
regulacions corresponents per prevenir l’aprofitament amb abús i desordre de les espècies aquícoles 
existents, i ho notificarà al titular. 
Disposició addicional quarta. Exempcions i bonificacions  
 
Les administracions públiques estan exemptes del pagament de les taxes pels tràmits relatius als 
terrenys cinegètics i refugis de fauna, quan en siguin els  titulars o n’instin el tràmit d’ofici. Els menors 
de 14 anys estan exempts del pagament de la taxa relativa a l’expedició de la llicència de pesca fluvial. 
 
La quantia de la taxa derivada de l’expedició de la matrícula anual de vedats de societats de caçadors 
locals i de l’autorització per a camps d’ensinistrament de cans, podrà ser objecte d’una bonificació de 
fins al  75% de la quota corresponent, si així ho considera el Consell insular de l’àmbit territorial 
corresponent. 
 
Els refugis de fauna que acreditin la realització d’una funció social relativa a als aspectes que motiven 
la seva constitució, podran ser objecte d’una bonificació de fins al 75% de la quota corresponent, si així 
ho considera el Consell insular de l’àmbit territorial corresponent. 
 
Es podrà aplicar una bonificació fins al 50% de la taxa corresponent a la llicència de caça i a la 
llicència de pesca fluvial als sol·licitants que acreditin la condició de federats a la federació de caça o a 
la federació de pesca fluvial de l’àmbit territorial corresponent. 
 
Disposició final única. Entrada en vigor de la Llei. 
 
Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el “Butlletí Oficial de les Illes 
Balears”. 

 

SEGON.- Delegar-ne la defensa davant el Parlament de les Illes Balears a la Senyora Catalina Soler 
Torres, consellera executiva del Departament de Medi Ambient del Consell Insular de Mallorca. 

 

La Sra. SOLER (consellera executiva de Medi Ambient) en primer lloc saluda els 
representants de la Federació Balear de Caça així com els presidents de les diferents 
associacions de caçadors que avui assisteixen al Ple. 

Comenta que quan la presidenta, durant la campanya electoral, deia que si ella 
governava el Consell de Mallorca crearia una Direcció Insular de Caça, eren molts les 
veus que s’hi oposaven manifestant que era innecessari crear aquesta Direcció Insular. 

Si llavors hi havia poques coses que justificassin la creació de la Direcció Insular de 
Caça, avui en dia es constata aquesta necessitat per dur endavant una iniciativa 
legislativa. 

Quan el Partit Popular va arribar al departament de Medi Ambient i a la Direcció 
Insular de Caça, hi varen trobar uns funcionaris totalment desmotivats que es 
demanaven què feien allà, quina era la seva feina. Ara, després d’un any, ha d’agrair 
sincerament la tasca de tots els funcionaris del departament de Caça, la del director 
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insular i, sobretot, que la presidenta cregués en la necessitat de crear una Direcció 
Insular de Caça. 

Un cop dit això, explica que avui duen una iniciativa legislativa que compta amb el 
suport del Govern de les Illes Balears i dels consells insulars de Menorca, Eivissa i 
Formentera i la idea que el Consell de Mallorca dugués la iniciativa va sorgir perquè 
era el consell insular que hi havia fet més feina. 

Arran de la darrera Llei 6/2006 de caça i, una vegada fetes les transferències als 
diferents consells, es varen donar compte que hi havia determinats punts estructurals 
en quant a la gestió i la direcció de caça que feien necessària una adaptació de la 
normativa legislativa als temps actuals i, per tant, el que varen fer, mitjançant la 
Federació Balear de Caça, va ser enviar una carta a tots els caçadors associats de totes 
les illes perquè manifestassin quines eren les necessitats més importants que 
consideraven que s’havien de modificar en aquesta llei. 

Una vegada que tots els caçadors associats feren arribar els seus suggeriments, es 
varen reunir els directors insulars de cada illa i es va anar redactant el document que 
avui presenten. 

Igualment explica que es varen mantenir dues reunions amb el Govern de les Illes 
Balears (amb el Consell Interinsular de Caça) per tal d’anar perfilant totes les 
necessitats que els havien fet arribar les diferents associacions de caçadors. 

Així doncs, aquesta és una proposta de llei que comença des de la base de les 
necessitats (que són els caçadors, els que més coneixen el dia a dia) i que es traslladen 
a una proposta legislativa. Per tant, considera que això és un motiu d’orgull i una 
oportunitat de demostrar la feina de la Direcció Insular de Caça. 

Com a novetats importants –que ja va manifestar en la Comissió Informativa– diu que 
s’afegeix la possibilitat de caçar acompanyat de menors de 14 anys en els casos de 
modalitats sense armes de foc sent-ne responsable, evidentment, l’adult que els 
acompanyi. 

També s’hi preveu que no sigui necessari que l’adult que acompanyi el menor sigui 
son pare o sa mare perquè, de vegades, dins la família no hi ha caçadors i a l’al·lot pot 
ser que li agradi la caça i, per tant, podrà anar a caçar amb filats, amb llaços, etc., però 
sempre sense armes de foc. 

Amb l’aprovació d’aquesta llei també es regularà el tema que la llicència de caça 
expedida per un consell insular serà vàlida a tot el territori balear si bé cada caçador 
només la podrà tenir a l’illa on resideix. 

Es prohibirà disparar a les parcel·les d’hort i arbres fruiters amb producció agrícola 
cosa que fins ara no estava regulada a la llei. 

També s’actualitza la fórmula d’examen dels caçadors de forma que s’adaptarà a les 
previsions de funcionament compartides entre el Govern de les Illes Balears i els 
consells insulars. El Govern de les Illes Balears determinarà, per decret, el temari i el 
tipus d’examen i cada consell examinarà els seus caçadors. 

L’obligació d’examinar-se en el cas de sancionats de caça es manté per a les 
infraccions molt greus però s’eliminarà en el cas d’infraccions greus. No s’hauran 
d’examinar els 25.000 caçadors existents a les Illes Balears sinó que només 
s’examinaran, un cop aprovada la llei, els nous caçadors i aquells que hagin tengut 
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menys de 2 anys de llicència en els darrers 5 anys previs a l’entrada en vigor 
d’aquesta llei. 

Una altra novetat és que s’amplien les superfícies mínimes per construir vedats, cosa 
que ha estat una petició que han fet totes les associacions de caçadors, i que passa de 
20 a 50 hectàrees en cas de terrenys d’un únic propietari i de 50 a 100 hectàrees en cas 
de diferents propietaris. En cap cas no s’augmenten les hectàrees dels refugis de 
fauna. 

La llei també recull –d’acord amb la promesa que varen constatar en aquest Ple no fa 
gaire temps– la possibilitat de bonificar els refugis de fauna, en un 75%, la seva taxa 
de matrícula anual igual que es fa amb els vedats. Fins ara això no ho podien fer però 
ara sí que ho preveurà la nova llei. 

Tot i que podria aprofundir més en quant als aspectes tècnics de la llei, considera que 
les quatre pinzellades que n’ha donat són suficients per tenir una idea del que serà la 
futura llei de caça. 

La Sra. PALOU (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) anuncia l’abstenció del 
seu Grup i afegeix que s’hi abstendran per algunes raons. 

Una d’aquestes raons l’ha obviada la Sra. Soler –cosa que també va fer ahir en la roda 
de premsa– i és que, segons l’article 6, no seran els majors de 14 anys que podran 
acompanyar els caçadors quan no hi hagi armes ja que l’esmentat article 6 diu que els 
majors de 8 anys i menors de 14 anys podran actuar com a caçadors acompanyant 
altres caçadors en modalitats sense armes de foc sota la responsabilitat d’aquests. 

Reitera que aquesta dada la va obviar ahir la Sra. Soler i també l’ha obviada avui i és 
un dels motius pels quals el seu Grup no donarà suport a aquest acord. 

Tampoc no li donaran suport perquè en l’exposició de motius el punt cinquè parla de 
la situació socioeconòmica actual i les lleis es fan, sobretot, per tal de garantir drets i 
deures de les persones però no es fan (o es milloren o es canvien) en base a la situació 
socioeconòmica de cada moment. 

També indica que en l’article 29, quan parla de la resolució del conseller per establir 
el procediment d’expedició del permís de caça, considera que és totalment arbitrari 
perquè un conseller de Mallorca, un conseller d’Eivissa, un conseller de Menorca o un 
conseller de Formentera poden marcar o establir procediments d’expedició 
lleugerament diferents i, per tant, el procediment és arbitrari. S’hauria de vetllar per 
tal que aquest aspecte fos coherent a tots els consells insulars i que s’establís algun 
mecanisme de coordinació que fixàs aquest procediment. 

Assenyala igualment que l’article 29 diu que a petició del caçador es podran emetre 
llicències de fins a 3 anys. El seu Grup considera que aquest supòsit gairebé frega el 
surrealisme i planteja si el conductor d’un vehicle, quan va a renovar el seu carnet 
conduir, pot demanar que, en comptes de caducar-li en 10 anys, li caduqui d’aquí a 15 
anys. Això no pot estar establert en aquests termes a cap llei i, per tant, consideren 
que és totalment arbitrari. 

Per concloure, reitera que el seu Grup no donarà suport a aquesta proposta i anuncia 
que ja hi presentaran les esmenes pertinents en el moment que correspongui. 

El Sr. FERRÀ (PSOE) dóna, en primer lloc, l’enhorabona a l’equip de govern perquè 
s’apliqui i comenci a posar en marxa allò que preveu l’Estatut d’Autonomia, és a dir, 
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actuar en les noves competències que dóna al Consell de Mallorca el nou Estatut 
d’Autonomia de les Illes Balears. 

Per altra banda, anuncia que el seu Grup no veu malament aquesta proposta i s’hi 
abstendrà de manera positiva perquè el conjunt general de llei els sembla bé però hi 
ha una sèrie de cosetes que els criden l’atenció i no volen tancar les portes al seu grup 
parlamentari perquè la pugui debatre i hi introdueixi les esmenes que consideri 
oportunes envers aquests aspectes que els criden l’atenció en el moment que la llei 
arribi al seu tràmit parlamentari. 

Estan d’acord que s’ha d’adaptar la llei a les necessitats actuals, que també s’ha 
d’adaptar la normativa actual a l’Estatut d’Autonomia, que està molt bé que se 
simplifiquin alguns tràmits però els sorprèn, igual que als companys del PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca, el fet que un nin de 8 anys pugui anar a caçar 
tords. 

Fa notar que ell és caçador i ha anat a caçar des de petit i, tot i no ser-hi massa 
aficionat, té llicència de caça i de vegades practica aquesta modalitat esportiva. 
Explica que també té un fill de 17 anys que, de vegades, també l’ha acompanyat a 
caçar però considera que 8 anys no sap, d’acord amb les noves tendències 
psicològiques i pedagògiques, si és una bona edat per anar a caçar tords amb filats ja 
que s’ha de tenir en compte la manera com després es mata el tord. 

Apunta que aquest extrem s’hauria de sotmetre a la consideració d’experts per tal de 
tenir almanco clar que no incorren en qualque barbaritat. 

Per altra banda, també els crida l’atenció el tema dels refugis de fauna. Sobre aquest 
tema és cert el que ha dit la Sra. Soler però també no s’ha d’obviar que, fins ara i amb 
la llei actual, a més de ser l’Administració que, per iniciativa, pogués establir d’ofici 
aquests refugis de fauna, també es contempla la possibilitat que es poguessin 
constituir a iniciativa d’una persona física sobretot per a finalitats educatives o 
d’investigació. 

El fet de restringir o llevar la possibilitat d’aquesta iniciativa particular per a aquesta 
finalitat consideren que no està bé.  

No obstant això, reitera que el seu Grup donarà un vot de confiança a l’equip de 
govern amb una abstenció, que s’ha d’entendre com a positiva, a fi de poder millorar 
la llei i afinar els aspectes que no veuen clars tot posant-los en mans d’experts perquè 
hi puguin opinar amb vista a la tramitació parlamentària de la llei. 

La Sra. PRESIDENTA fa constar que avui és un dia històric per a aquest consell 
perquè és la segona vegada que el Consell de Mallorca exerceix la seva capacitat 
legislativa i és important destacar-ho. 

La Sra. SOLER confirma que, segons com s’interpreti, aquesta és la segona vegada 
que el Consell de Mallorca exerceix la seva capacitat legislativa però cal recordar que 
la primera vegada va ser únicament pel tema d’urbanisme de la Llei de capitalitat de 
Palma i, en canvi, ara no estan parlant d’un municipi –amb tots els respectes a Palma– 
sinó d’una llei d’àmbit de comunitat autònoma i, en aquest sentit, és la primera 
vegada que el Consell de Mallorca duu endavant una iniciativa legislativa a nivell de 
comunitat autònoma. 

Tot seguit fa palès el seu agraïment sincer per la intervenció del Sr. Ferrà i observa 
que el Grup Socialista ha reconegut –la qual cosa és un fet important– que es pugui 
dur a terme aquesta proposta de llei de caça. 
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Per altra banda, diu que per tal de no fer demagògia, li agradaria llegir exactament el 
que diu l’article 6.3 d’aquesta llei en relació a caçar amb menors d’edat: S’afegeix la 
possibilitat de caçar acompanyat de menors de 14 anys en cas de modalitats sense 
arma de foc.  

Aquesta modificació s’ajusta a la realitat social històrica com ara és la caça de conills 
amb cans eivissencs, la caça del tord amb coll, etc. 

De totes maneres, observa que ha trobat en les intervencions de l’oposició que 
segueixen –sense que vulgui que s’ho prenguin malament– demonitzant el món dels 
caçadors ja que, per exemple, un al·lot de 4 anys va a pescar amb el seu padrí, amb 
son pare o amb sa mare i ningú no hi diu res però, en canvi, quan parlen de caça ho 
veuen com si fos una cosa diferent. Al cap i a la fi, haurien de valorar de la caça 
també és un art molt tradicional i és un art que ve de molts anys enrere: els nostres 
avantpassats primitius vivien de caçar i de pescar. 

Per tot això, li agradaria que tots els partits polítics hi fessin un esforç ja que, encara 
que estiguin en desacord amb algunes coses, el fet d’abstenir-s’hi facilita que quan la 
llei arribi al Parlament, si s’escau, hi puguin presentar esmenes, és a dir, que entén 
aquesta abstenció positiva anunciada però alhora li agradaria que no segueixin 
demonitzant el món de la caça. 

Pel que fa al refugis de fauna, diu que no s’ha tocat res en relació a l’anterior llei 
exceptuant la qüestió de les bonificacions. 

En quant a l’article 29, la Sra. Palou diu que és arbitrari i incoherent però ha 
d’entendre que en un examen a un caçador de Mallorca li demanin per la situació 
cinegètica de Mallorca que no serà la mateixa situació que hi hagi a Menorca, és a dir, 
que a un caçador de Mallorca no li poden demanar el mateix que a un caçador de 
Menorca i això no vol dir que sigui arbitrari. 

En relació al segon aspecte que comentava la Sra. Palou sobre l’article 29, fa notar 
que això no s’ha tocat, és a dir, que ja ho recull la llei actual. 

Per concloure, agraeix l’abstenció positiva del Grup Socialista que interpreta com si 
fos un “sí” però que volen deixar la porta oberta a proposar-hi millores en el tràmit 
parlamentari i, per això, els agraeix la seva col·laboració. 

La Sra. PALOU li fa notar a la Sra. Soler que en la proposta no s’ha reproduït tota la 
llei sinó només els articles que es modifiquen i, per tant, si aquests articles als quals 
s’ha referit estan reproduïts en la proposta doncs és perquè s’han modificat i això vol 
dir que no estaven tal qual en l’anterior llei. 

En quant a l’arbitrarietat recalca que és sobre l’emissió de llicències per 3 anys a 
petició del caçador i observa que estaria d’acord que l’Administració digués que les 
llicències tendran una vigència de 3 anys o d’1 any però sempre que la vigència sigui 
la mateixa per tothom i no com diu el text, és a dir, que la llicència tendrà vigència per 
1 any a no ser que el caçador demani que en tengui per 3. Això és absurd, arbitrari i 
no s’hauria de recollir en la llei. 

Pel que fa al comentari sobre la demonització de la caça, fa notar que no és el seu 
Grup que parla de nins de 8 anys acompanyant un caçador sinó que és la llei que ho 
determina i per tant qui demonitza, en tot cas, és potser la Sra. Soler, el seu 
departament o qui hagi fet la proposta de llei. 
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A més a més, s’ha d’entendre que quan qualcú va a pescar corre un cert perill –
sobretot si no coneix la mar i va en barca o des de terra com li ocorregué fa uns dies a 
un nin anglès– i, en canvi, quan hom va a caçar hi ha armes de foc si bé és cert que la 
llei diu que els menors només hi podran anar en el cas de modalitats sense armes de 
foc. La llei no contempla una edat mínima per a la pesca però sí que l’han introduïda 
per a la caça. 

Per acabar, reitera que el seu Grup s’abstendrà i que ja presentaran les esmenes 
adients quan toqui. 

El Sr. FERRÀ intervé per puntualitzar un parell d’aspectes i, en aquest sentit, 
assegura que ell no demonitza la caça –ell és caçador– sinó que simplement no 
s’atreveix a aprovar una cosa per a nins de 8 anys sense saber com els pot afectar –
això els ho de dir un expert– perquè realment estan parlant d’un acte violent. De fet, 
és més violent matar un tord que no pescar un peix. 

Per altra banda constata, en relació als refugis de fauna, que en l’article 23 de 
l’anterior llei hi ha un paràgraf que diu: “També es podrà fer a instància de persones 
físiques o jurídiques que tenguin interès de caràcter científic, educatiu o 
mediambiental. En aquest cas serà necessària la conformitat expressa de la propietat.”  

En l’article 23 modificat que presenten ara no surt aquest paràgraf i creu que també 
s’hi hauria de contemplar aquesta possibilitat. 

La Sra. SOLER li diu a la Sra. Palou que creu que ho ha entès res perquè amb llei 
anterior no podien anar a caçar menors de 14 anys acompanyant gent que caça sense 
armes de foc mentre que ara se’n rebaixa l’edat.  

A la Sra. Palou li agradaria que no anassin a caçar ni els de 14 anys, ni els 16 ni els 50 
però aquesta no és la realitat i, de fet, té companys dins el grup del PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca que són caçadors i segur que ho entendran. 

Recalca que únicament s’està possibilitant que els nins a partir de 8 anys puguin anar 
a caçar acompanyats d’adults sense que sigui en casos de modalitats sense armes de 
foc. 

Per altra banda, diu que no entrarà a discutir –perquè no és la seva matèria– si a un 
nin petit, que va a pescar, veure pujar un raor que mossega l’ham, es remena i mor 
dins el poal li afecta menys que veure caçar un tord amb filats. Reitera que no coneix 
la resposta però, si el Sr. Ferrà ho vol, en podrien parlar amb un psicòleg. 

Per concloure, diu que aquesta modificació de la llei és una passa endavant per tal de 
seguir potenciant el món de la caça dins el col·lectiu de ciutadans mallorquins 
aficionats, cosa que no es pot dubtar ja que hi ha 25.000 llicències federatives. 

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 11. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA A FAVOR DE LA FEDERACIÓ BALEAR DE CAÇA 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Medi 
Ambient: 
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ANTECEDENTS 

Atès que la Federació Balear de Caça ha presentat davant el Consell de Mallorca, el 6 de juny de 2012, 
escrit mitjançant el qual sol·licita l’inici del corresponent expedient per fer efectiva la subvenció 
nominativa per import de 120.000 euros per dur a terme les activitats de foment de la caça que 
apareixen descrites a la memòria presentada.  

Vist l’informe tècnic, emès el 26 de juny de 2012 per la tècnica jurídica del Servei de Caça i pel cap del 
Servei de Caça, en relació a la sol·licitud de subvenció nominativa presentada per la Federació Balear 
de Caça. 

Vist l’informe - proposta d’inici de l’expedient, emès el 27 de juny de 2012 pel Director Insular de 
Caça, en relació a la necessitat de concedir subvenció a l’entitat denominada Federació Balear de Caça. 

Vista la resolució d’inici de l’expedient de concessió de subvenció nominativa a favor de la Federació 
Balear de Caça, emesa per la consellera executiva de Medi Ambient el 29 de juny de 2012. 

Atès que al Pla Estratègic del Consell de Mallorca per a l’any 2012 figura, com a un dels objectius 
específics de la Direcció Insular de Caça del departament de Medi Ambient, la subvenció de 120.000 
euros a favor de la Federació Balear de Caça, amb càrrec a la partida nominativa 50.17232.48901. 

Atès que Intervenció General ha informat de l’existència de crèdit suficient per fer front a aquesta 
subvenció, amb càrrec a la partida pressupostària nominativa 50.17232.48901, amb número de reserva 
de crèdit 220120008308. 

Vista la memòria justificativa de la conveniència i/o oportunitat d’atorgar la subvenció nominativa de 
120.000 euros a la Federació Balear de Caça, emesa per la Secretària Tècnica del departament de Medi 
Ambient en data 3 de juliol de 2012. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
- Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, mitjançant el qual s’aprova el Reglament de la Llei 

38/2003 General de Subvencions. 
- Decret d’Organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 111 de data 21-07-2011, darrera 

modificació publicada al BOIB núm. 59 de 26 d’abril de 2012). 
- Bases d’Execució del Pressupost de 2012, aprovades pel Ple del Consell de Mallorca en sessió 

de dia 30 de gener de 2012 (BOIB núm. 15, d’1 de febrer de 2012). 
 
Per tot això, la consellera executiva de Medi Ambient proposa al Ple del Consell de Mallorca el 
següent: 
ACORD 
 
1.- Concedir a la Federació Balear de Caça, amb CIF G07198500, l’import de CENT VINT MIL 
EUROS (120.000,00 €) en concepte de subvenció nominativa per a l’any 2012, per dur a terme 
diverses activitats pel foment de la caça, amb càrrec a la partida pressupostària nominativa 
50.17232.48901. 
 
2.- Autoritzar i disposar la despesa a favor de la Federació Balear de Caça, amb CIF G07198500 i 
domicili a efectes de notificacions al carrer Cedre, núm. 13, CP 07009 de Palma, per un import de 
120.000,00 € en concepte de subvenció per a l’any 2012 per dur a terme diverses activitats pel foment 
de la caça. 
 
3.- Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que pugui 
rebre el beneficiari per al mateix projecte subvencionat, procedents de qualsevol Administracions o ens 
públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’Organismes internacionals, sempre que el còmput 
total de les subvencions, ajudes, ingressos o recursos rebuts no superi el cost del projecte.  
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4.- L’entitat beneficiària ha de complir les obligacions establertes en les disposicions normatives que hi 
són aplicables: les de l’article 14 de la Llei 38/2003 General de subvencions; les de l’article 11 del 
Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, que aprova el Text refós de la Llei de subvencions; les de 
l’article 10 del 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 3/11/01); les recollides en 
aquestes bases i la resta que hi siguin d’aplicació. Concretament: 
 

a) Dur a terme el projecte objecte de la subvenció, en les mateixes condicions i amb les mateixes 
característiques que es va presentar o, si n’és el cas, amb les modificacions comunicades. 

b) Comunicar a l’òrgan que ha concedit la subvenció, en qualsevol moment o, en tot cas, a l’hora 
de justificar la subvenció, la sol·licitud o l’obtenció d’altres subvencions o ajudes per a la 
mateixa finalitat, distintes de les que figuren en la presentació de la sol·licitud. 

c) Constituir les garanties que siguin exigibles, si n’és el cas. 
d) Sotmetre’s a les actuacions posteriors de comprovació i control financer que dugui a terme el 

Consell de Mallorca i la resta d’òrgans competents, i aportar la informació que li sigui 
requerida en l’exercici d’aquestes actuacions. 

e) Deixar constància de la percepció i l’aplicació de la subvenció en la seva comptabilitat o en 
els llibres de registre que hagi de dur l’entitat beneficiària d’acord amb la normativa vigent, i, 
en el cas de no tenir obligació de dur-la, en la documentació que la substitueixi. 

f) Acreditar que està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social i de les 
obligacions tributàries amb el Consell de Mallorca. 

g) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons percebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte d’actuacions de comprovació i control. 

h) Dur a terme les mesures de difusió adients per fer públic el suport econòmic del Consell de 
Mallorca en el projecte  subvencionat. En el cas que es realitzin, fulletons, cartells, i qualsevol 
altre material imprès, la difusió s’ha de dur a terme mitjançant la inclusió de la imatge 
corporativa del departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca.  

i) Reintegrar els fons percebuts en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de subvencions, i en l’article 44 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de 
desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions. 

 
5.- La subvenció s’ha de pagar després de justificar la realització del projecte subvencionat i l’execució 
del seu pressupost. En aquest sentit, el grau d’execució del pressupost presentat serveix de base per 
determinar l’import definitiu de la subvenció que s’ha de pagar, per la qual cosa, si aquell no s’executa 
íntegrament s’ha de reduir l’import de la subvenció per tal de mantenir la proporció que representava 
envers el pressupost presentat.  
 
6.- D’acord amb la base 32.3 de les Bases d’execució del pressupost de 2012 del Consell de Mallorca, 
quan el pagament de la subvenció es realitzi amb l’aportació prèvia del compte justificatiu, la 
comprovació formal per a la liquidació de la subvenció haurà de complir les següents condicions i 
figurar dins de l’expedient els següents documents que s’indiquen, a més dels que estableix la 
legislació aplicable: 
 

a) Les factures que justifiquin la despesa subvencionable, les quals hauran de complir els 
requisits formals d’acord amb la legislació vigent. 

b) Els justificants (factures, certificacions, minutes, etc.), hauran de ser originals o còpies 
compulsades, expedits a nom del beneficiari de la subvenció i degudament conformats pel 
responsable administratiu del Centre Gestor o servei que l’hagi concedida. 

c) La conformitat dels justificants pel responsable administratiu del Centre Gestor o servei que 
l’hagi concedida, podrà ser substituïda per la seva signatura a l’informe del centre gestor que 
es relaciona a l’apartat d). 

d) Informe del centre gestor, en què es relacionin totes les factures i/o documents justificatius a 
què es refereix, acreditatiu que s’han complit els objectius i finalitat per la qual es va concedir 
la subvenció així com les condicions establertes en l’acord de concessió, incloent les de 
publicitat del finançament rebut. L’esmentat informe ha d’anar signat pel Secretari Tècnic del 
departament afectat i pel responsable administratiu del Centre gestor. 

e) Declaració responsable del beneficiari de la subvenció, mitjançant el qual s’acrediti que les 
despeses relacionades ( hi ha de constar una relació de totes les factures i/o documents 
justificatius a què es refereix) corresponen sense cap dubte a l’activitat subvencionada i no 
superen el valor de mercat. 
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f) Memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades a la concessió 
de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts. 

g) Relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb identificació del creditor i 
del document, el seu import, data d’emissió i, si escau, data de pagament. En cas que la 
subvenció s’atorgui d’acord amb un pressupost, s’han d’indicar les desviacions esdevingudes. 

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

 
La revisió de les factures o documents de valor probatori anàleg que, si s’escau, formin part del compte 
justificatiu, seran objecte de comprovació en els quatre anys següents sobre la base d’una mostra 
representativa. 
Així mateix, haurà de constar a l’expedient una declaració responsable del beneficiari que acrediti que 
no recupera ni compensa l’IVA. 
 
7.- La justificació es pot presentar pel beneficiari el més aviat possible, i, en tot cas, el darrer dia per 
lliurar-la és l’1 de desembre de 2012. 
 
8.- En atenció a les necessitats de la Federació Balear de caça, d’acord amb la base 32.5 de les bases 
d’execució del pressupost del Consell de Mallorca per a l’any 2012, es  podrà tramitar un expedient de 
bestreta no superior al 50% de l’import de la subvenció concedida sense l’obligació de constituir aval, 
amb les condicions que legalment corresponguin i que les Bases d’execució del Pressupost exigeixin. 
 
9.- L’incompliment total o parcial, per part del beneficiari, de les seves obligacions 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, o en els casos previstos en l’article 44.1 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, 
que aprova el Text refós de la Llei 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 o, si n’és el cas, el reintegrament total o parcial de les quantitats rebudes, 
d’acord amb el que estableixen els articles 44.2 i següents i 45 del decret esmentat. 
De la mateixa manera, l’obtenció d’ajudes, subvencions o altres recursos que no hagin estat comunicats 
pel beneficiar o l’alteració, per la seva part, de les condicions o dels aspectes rellevants del projecte que 
s’haguessin tingut en compte per concedir la subvenció, ha de donar lloc a la revocació de la subvenció 
amb la pèrdua total o parcial del dret a cobrar o, si n’és el cas, amb el reintegrament total o parcial, 
d’acord amb allò establert a la normativa  esmentada en el paràgraf anterior. 
 

10.- L’incompliment de les condicions d’adjudicació de la subvenció i de la resta de la normativa 
vigent en matèria de subvencions està sotmès al règim d’infraccions i sancions del títol V del Decret 
legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, que aprova el Text refós de la Llei de subvencions, així com al 
règim d’infraccions i sancions del Títol IV de la Llei 38/2003, General de Subvencions, com legislació 
bàsica estatal i a la resta de la normativa que hi sigui d’aplicació. 

 

La Sra. CANO (PSOE) comença la seva intervenció. 

Anuncia que el seu Grup polític votarà en contra d’aquest punt, perquè consideren que 
una subvenció nominativa d’aquesta quantia no va en consonància amb els temps 
actuals, plens de dificultats de caire social. 

Fa notar que l’import d’aquesta subvenció és de 120.000€ i que la considera 
excessiva, atès que el Govern de l’Estat ha reduït un 50% les partides destinades als 
serveis socials i que ja tenim a Mallorca milers de persones que no cobren cap tipus 
de prestació social. Assenyala que l’índex de pobresa ha augmentat tres punts per 
damunt la mitjana estatal i tenim veritables problemes d’exclusió social i d’accés a les 
rendes mínimes d’inserció.  

Considera que, concedint l’assignació esmentada, el Consell de Mallorca, que ha de 
prioritzar els seus recursos, no actua basant-se en la justícia social ni en la cohesió. 
Tot i el respecte que els mereix tot el col·lectiu dels caçadors, opinen que els recursos 
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públics s’han d’adreçar, en aquests moments de dificultats econòmiques, als 
col·lectius més vulnerables. 

La Sra. SOLER (consellera executiva de Medi Ambient) intervé a continuació. 

Diu a la Sra. Cano que està del tot d’acord amb el que ha explicat i que s’han de 
prioritzar les polítiques socials, davant la situació de necessitat.  

En canvi, li diu que en allò que mai no podrà estar d’acord amb ella és amb la 
demagògia de la qual fa ús sempre. Ho torna a dir, i recorda tot seguit que el Consell 
de Mallorca, del qual forma part la Sra. Cano, va presentar uns pressuposts per a l’any 
2012 i varen fer allò que l’anterior equip de govern no feia: llevar totes les 
subvencions nominatives, exceptuant-ne dues o tres i una d’aquestes era la Federació 
Balear de Caça (120.000€). Li recorda que el PSOE no va dir absolutament res sobre 
aquesta qüestió, als seus representants els va semblar bé. Varen votar en contra sense 
cap alternativa, no varen destinar aquesta quantitat a cap partida social, mentre que 
ara es manifesta en el sentit que ha expressat.  

Li recorda que fa tres anys que la Federació Balear de Caça no té cap tipus d’ajuda 
econòmica i que quan es varen fer les transferències en matèria de Caça, les societats 
de caçadors varen perdre l’oportunitat de cobrar la seva subvenció perquè varen 
perdre els papers de l’any 2009, quan es varen fer les transferències.  

En aquest cas, els doblers que es donen són per reforestar vedats, fer els tancaments 
de pedra per als vedats, cursos per caçadors, etc, etc. Fa avinent que tampoc no li 
sembla bé, a la Sra. Cano; potser hauran de retirar les subvencions de tot, no només 
les dels caçadors, sinó també les de tots els col·lectius. Diu que no sap si la Sra. Cano 
hi estaria d’acord, amb aquesta mesura. 

La Sra. PALOU (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) intervé a continuació. 

Diu que quan la Sra. Soler ha parlat de tots els col·lectius que reben subvencions del 
Consell de Mallorca ha vist que ha de fer avinent un greuge comparatiu que s’ha 
comès o que es cometrà amb aquesta concessió.  

Assenyala que a l’Observatori Astronòmic de Mallorca se li va donar una subvenció 
nominativa el mes de juliol i l’havien de justificar abans de l’1 de setembre d’aquest 
any; en canvi, a la Societat de Caçadors se li atorga una subvenció nominativa i l’han 
de justificar abans de dia 1 de desembre de 2012.  

Retreu aquest procediment i que no es tracti tothom per igual, atès que en aquest cas 
és un tracte de favor que suposa un greuge comparatiu per a totes les entitats que 
reben ajudes del Consell de Mallorca.  

En conseqüència, s’entendria que les entitats que les han rebudes i no les puguin 
justificar podran gaudir també del tracte que ha rebut la Federació de Caça i allargar-
los el termini, perquè ho puguin justificar abans de dia 1 de desembre de 2012. 

Demana que es posin d’acord i els recorda que al Consell de Mallorca es va establir la 
data màxima que figura a tots els expedients de justificació d’ajuts perquè els comptes 
es tanquen a finals de novembre, per tal que el mes de març de l’any següent es 
puguin tenir les coses ben clares. És per aquest motiu que no s’entén perquè es fa 
aquesta excepció en aquest cas. 

Torna a dir que si es fa en aquest cas, s’entén de forma positiva que també serà 
possible fer el mateix amb la resta d’entitats que no ho puguin justificar en el temps 
previst i en la forma escaient.  
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La Sra. CANO intervé tot seguit. 

Diu que voldria refrescar la memòria a la Sra. Soler, en el sentit que el Grup Socialista 
va votar en contra dels pressuposts que va presentar l’actual equip de govern, la qual 
cosa significa que estaven en contra de determinats plantejaments i sobretot de 
subvencions nominatives que aquest equip de govern atorga a qui considera que ho ha 
de fer, com s’ha fet altres vegades i actualment continuen fent-ho. 

Torna a dir que no pretén restar importància a la tasca del col·lectiu  de caçadors i 
l’únic que pretén és fer avinent l’abast de la preocupant crisi econòmica i social  
perquè siguin conscients que la xifra de 120.000€ és molt elevada i s’hauria de 
destinar a cobrir les necessitats dels col·lectius més vulnerables.  

Atès que governar és prioritzar, torna a retreure que no s’estableix la correcta prioritat 
dels recursos basant-se en la cohesió social. 

Per acabar, refusa que es digui que això és fer demagògia, perquè opina que és tot el 
contrari: és actuar amb responsabilitat i pensar en la finalitat social dels recursos 
públics. 

La Sra. SOLER intervé tot seguit. 

Diu a la Sra. Palou que ja veu  ben clar que no ha d’explicar res més, atès que “no hi 
ha més sord que el que no hi vol sentir”. Li fa notar que cada vegada li dirà el mateix. 
Li demana com vol que ella demani a la Federació Balear de Caça que justifiqui les 
despeses abans de dia 1 de setembre si el dia 13 de setembre s’acorda iniciar el 
pagament; és clar que és impossible. Li recorda que cada departament funciona de 
forma independent, i ho ha de tenir clar.  

Observa que, per a aquesta subvenció, el departament de Medi Ambient signa un 
conveni amb la Federació Balear de Caça, en el qual aquesta federació es compromet 
a realitzar una sèrie de tasques. En conseqüència, no es tracta únicament de donar la 
subvenció, sinó que existeix el compromís signat per a dur a terme unes activitats 
recíproques.    

Retreu que votin en contra d’aquesta proposta però no hagin dit res quan s’ha debatut 
el punt 4 i s’ha aprovat la subvenció nominativa a favor de la Federació de Música i 
Ball Mallorquí, que s’ha aprovat avui, al mateix Ple.  

Fa notar que és exactament el mateix cas, la qual cosa demostra que segueixen 
demonitzant un col·lectiu, el de la caça, que tendrà el suport del Partit Popular i als 
partits de l’oposició els sap greu que sigui així. 

La Sra. PALOU intervé tot seguit, per una qüestió d’ordre. 

Recorda que la Intervenció General del Consell de Mallorca actua com una 
intervenció administrativa única i és qui demana que els comptes quedin justificats a 
una data determinada; en conseqüència, refusa l’argument de la Sra. Soler en el sentit 
que cada departament d’aquesta institució sigui independent. Tot i ser evident, sembla 
que la Sra. Soler ho ha oblidat. 

La Sra. PRESIDENTA intervé a continuació i tanca el debat. 

Assenyala que el Consell de Mallorca fa un esforç important per intentar reconduir els 
comptes de la institució i fa avinent que s’han reduït moltíssim les subvencions que 
atorga.  
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Assegura que l’objectiu que té l’actual equip de govern és donar prioritat a l’àrea 
social. Fa un esforç molt important per atendre el que és prioritari: les persones. 

D’altra banda, recorda que és la Sindicatura de Comptes qui indica que durant 
anteriors legislatures les subvencions que concedia el Consell de Mallorca es donaven 
bastant malament, de forma bastant allunyada de la legalitat. Davant aquest fet, tots 
els departaments d’aquesta institució fan un esforç per esmenar-ho, atenent allò que 
indica en aquest sentit l’esmentat organisme. 

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

La Sra. PRESIDENTA fa una intervenció, abans d’entrar en el punt següent, per 
destacar les intervencions que s’ha fet des del Consell de Mallorca a causa del cap de 
fibló, de magnitud considerable, que s’ha produït avui vespre i que ha ocasionat danys 
importants en el municipi d’Escorca, sobretot en el monestir de Lluc. 

Per aquesta raó, considera que el Consell de Mallorca s’ha de pronunciar i ha de 
destacar que els treballadors dels departaments de Patrimoni, Medi Ambient i 
Carreteres d’aquesta institució s’han desplaçat al monestir de Lluc per intentar ajudar 
en tot el que sigui possible.  

Informa que avui vespre, devers les dotze, han hagut de ser desallotjades de les seves 
cases unes 150 persones i que hi ha tres persones ferides.  

En nom d’aquesta institució, expressa el desig que es restableixi la normalitat i que les 
persones que han sofert danys es recuperin al més aviat possible.   

 

II. PART DE CONTROL 

PUNT 12. DECRETS I RESOLUCIONS A DONAR-NE COMPTE 

La Sra. PRESIDENTA dóna les explicacions oportunes sobre el contingut de 
cadascun dels apartats d’aquest punt. 

La Sra. PALOU (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) intervé a continuació. 

Fa notar que en els punts 12.b i 12.c només es nomena un titular i a dia d’avui hi ha 
titular i suplent. No sap si s’han adonat d’aquest fet o si ja ho presentaran com un punt 
diferent un altre dia. 

La Sra. PRESIDENTA li respon que avui es farà el nomenament de titulars i si s’han 
de nomenar suplents, atès que avui no figura a l’ordre del dia, es presentaria en el 
proper Ple. 

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. 
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b) PROPOSTA DESIGNACIÓ DEL REPRESENTANT DEL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA EN EL CONSELL DE SALUT DE LES ILLES 
BALEARS. 

Fonaments jurídics 

L’article 3.b) del Decret 44/2004, de dia 14 de maig pel qual s’estableix el règim i el funcionament del 
Consell de la Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 74, de dia 25/05/2004) estableix que hi haurà un 
vocal en representació de cadascun dels consells insulars. 

L’article 4 del Decret 44/2004, de dia 14 de maig pel qual s’estableix el règim i el funcionament del 
Consell de la Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 74, de dia 25/05/2004) estableix que els vocals 
(titulars i suplents) del Consell Balear de la Salut seran nomenats i cessats, prèvia proposta de 
l’organització representativa, per la persona titular de la conselleria competent en matèria de sanitat. 

L’article 48 del Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca estableix que, en casos d’urgència, 
la Presidència podrà efectuar els nomenaments que siguin competència del Ple, els quals hauran de ser 
ratificats per aquest en la primera sessió que farà. 

Per tant, resolc: 

1. Disposar el cessament del Sr. Antoni Mesquida Ferrando, com a titular, i de la Sra. Isabel 
Carmen Llinàs Warthmann, com a suplent, com a vocals en representació del Consell Insular 
de Mallorca en el Consell de Salut de les Illes Balears, i agrair-los els serveis prestats. 

2. Designar perquè representi el Consell Insular de Mallorca en el Consell de Salut de les Illes 
Balears la Sra. Isabel Carmen Llinàs Warthmann, consellera electa. 

3. Notificar-ho a les persones interessades i a la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social 
del Govern de les Illes Balears. 

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

 

Es donen per assabentats. 

 

c) DESIGNACIÓ DEL REPRESENTANT DEL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA A LA COMISSIÓ D’ORDENACIÓ SANITÀRIA TERRITORIAL 
DE LES ILLES BALEARS. 

Fonaments jurídics 

L’Ordre de la consellera de Salut i Consum de dia 15 de gener de 2004, per la qual es crea la Comissió 
d’ordenació sanitària territorial de les Illes Balears (BOIB núm. 13, de 27 de gener de 2008) i que 
estableix en l’article 2n que hi ha d’haver un representant del Consell Insular de Mallorca. 

L’article 48 del Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca estableix que, en casos d’urgència, 
la Presidència podrà efectuar els nomenaments que siguin competència del Ple, els quals hauran de ser 
ratificats per aquest en la primera sessió que farà. 

Per tant, resolc: 

1. Disposar el cessament del Sr. Antoni Mesquida Ferrando, titular, i de la Sra. Isabel Carmen 
Llinàs Warthmann, suplent, com a representants del Consell Insular de Mallorca a la Comissió 
d’ordenació sanitària territorial de les Illes Balears, i agrair-los els serveis prestats. 
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2. Designar perquè representi el Consell Insular de Mallorca en la Comissió d’ordenació 
sanitària territorial de les Illes Balears la Sra. Isabel Carmen Llinàs Warthmann, consellera 
electa. 

3. Notificar-ho a les persones interessades i a la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social 
del Govern de les Illes Balears. 

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

 

Es donen per assabentats. 

 

d) NOMENAMENT MEMBRE COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL I DE 
COMPTES. 

Fets 

Aquesta Presidència en data 14 de juliol de 2011 i en data 19 d’octubre, va designar les persones que 
formen la Comissió Informativa General i de Comptes en representació del diferents grups polítics. 

El Grup de consellers del Partit Popular en data 24 de juliol de 2012, comunica que senyor Antonio 
Llamas Márquez substitueix el senyor Antoni Mesquida Ferrando com a membre suplent de la 
Comissió Informativa General i de Comptes. 

Per tant, resolc 

1. Designar perquè formi part de la Comissió Informativa General i de Comptes, en 
representació del Grup de consellers del Partit Popular, el senyor Antonio Llamas Márquez, 
com a membre suplent, de manera que l'esmentada comissió restarà integrada per les persones 
següents: 

Titulars: Miquel Vidal Vidal 

  Jaume Crespí Deyà 

  Margalida Isabel Roig Catany 

  Bernat Roig Cabrer 

  Isabel Llinàs Warthmann 

Suplents: Antonio Llamas Márquez 

  Josep Oliver Rebassa 

  Maria Magdalena García Gual 

  Margalida Ginard Mesquida 

  Coloma Terrassa Ventayol 

Grup SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 

Titulars:  Jaume Garau Salas 

  Mercedes Garrido Rodríguez 
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  Francesc Dalmau Fortuny 

Suplents: Sílvia Cano Juan 

  Melchora Gómez Andrés 

  Rosario Sánchez Grau 

Grup PSM-IniciativaVerds-Entesa 

Titular: Joan Font Massot 

Suplent: M. Magdalena Palou Cànaves 

 

2. Notificar aquesta resolució a les persones interessades i publicar-ne el contingut en el Butlletí 
Oficial de les Illes Balears (BOIB), sens perjudici que produeixi efectes des de la data de la 
signatura. 

3. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc. 

 

Es donen per assabentats. 

 

e) SUBSTITUCIÓ DE MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE GOVERN. 

Fets 

Mitjançant Decret de Presidència de dia 14 de juliol de 2011 es van nomenar els membres de la 
Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca. 

El dia 6 de juliol de 2012 el Sr. Antoni Mesquida Ferrando ha presentat la renúncia a la condició de 
conseller electe, de la qual se n’ha assabentat el Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió de dia 12 
de juliol de 2012. 

El dia 24 de juliol de 2012 el portaveu del Grup Partit Popular ha comunicat que el conseller Josep 
Oliver Rebassa serà membre suplent de la Comissió de Govern. 

Fonaments 

En l’article 25 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple dia 2 de juliol de 2002 
(BOIB núm. 102, de 25 d'agost) i modificat dia 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16 de març), dia 
28 de juliol de 2008 (BOIB núm. 113, de 14 d'agost) i dia 13 d’octubre de 2011 (BOIB 158, de 20 
d’octubre de 2011), es disposa que, una vegada feta la designació per part del grup polític, correspon a 
la presidenta nomenar els membres de la Comissió de Govern. 

Per tant, resolc: 

1. Nomenar el conseller Josep Oliver Rebassa membre suplent de la Comissió de Govern del Consell 
Insular de Mallorca, de tal manera que la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca estarà 
integrada pels membres següents: 

Presidenta: Maria Salom Coll, presidenta del Consell Insular de Mallorca 

Vocals: 
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Pel Grup PARTIT POPULAR 

Titular: Miquel Vidal Vidal 

Suplent: Maria Magdalena García Gual 

Titular: Jaume Crespí Deyà 

Suplent: Margalida Ginard Mesquida 

Titular: Joan Rotger Seguí 

Suplent: Bernat Roig Cabrer 

Titular: Isabel Llinàs Warthmann 

Suplent: Josep Oliver Rebassa 

Pel Grup SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 

Titular: Sílvia Cano Juan 

Suplent: Jaume Garau Salas 

Titular: Melchora Gómez Andrés 

Suplent: Mercedes Garrido Rodríguez 

Titular: Antoni Alemany Cladera 

Suplent: Francesc Dalmau Fortuny 

Pel Grup PSM-IniciativaVerds-Entesa 

Titular: Joan Font Massot 

Suplent: M. Magdalena Palou Cànaves 

Secretari, el de la corporació 

2. Notificar aquesta resolució a les persones interessades i publicar-ne el contingut en el Butlletí Oficial 
de les Illes Balears (BOIB), sens perjudici que produeixi efectes des de la data de la signatura. 

3. Donar-ne compte al Ple, en la primera sessió que tengui lloc. 

 

Es donen per assabentats. 

 

f) DETERMINACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ DEL CONSELLER SR. 
JUAN JOSÉ SARD FLAQUER. 

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. 
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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 senyor Juan José Sard Flaquer va prendre possessió del càrrec de conseller electe en la sessió del Ple 
de dia 26 de juliol de 2012. 

El dia 31 de juliol de 2012 el portaveu del Grup de consellers Partit Popular ha comunicat que el Sr. 
Sard s’acollirà al règim de dietes. 

Per tant, resolc: 

1. Determinar que el conseller Juan José Sard Flaquer s’acull al règim de dietes per assistència a 
sessions del Ple, amb efectes de dia 26 de juliol de 2012. 

2. Publicar el contingut d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

3. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc. 

 

Es donen per assabentats. 

 

MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC 

 
PUNT 13. MOCIÓ DEL GRUP  DE CONSELLERS DEL PSM-
INICIATIVAVERDS-ENTESA AL CONSELL DE MALLORCA DE SUPORT 
AL REBUIG DE L’AJUNTAMENT DE SINEU DE LA CONSTRUCCIÓ DE 
LA PLANTA ASFÀLTICA A LA PEDRERA DE SON CORB. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Al ple de l’Ajuntament de Sineu del passat 7 de desembre del 2011 el grup municipal del Partit Popular 
va presentar una moció amb aquestes propostes de resolució: 
 
“Ens pronunciam en contra de la construcció d’una planta asfàltica a la pedrera de Son Corb, així com 
d’altres activitats nocives pel medi ambient i la salut.” 
 
“Que l’Ajuntament de Sineu doni suport explícit a la recollida de signatures en contra de la construcció 
de dita instal·lació.” 
 
Aquesta moció fou aprovada per unanimitat. 
 
Atès les conseqüències mediambientals que la posada en funcionament d’una planta d’aglomerat 
asfàltic al terme de Sineu. 
 
Atesa la voluntat manifesta del Consell de Mallorca de donar suport als ajuntaments de l’illa i donat el 
consens dels partits polítics que tenen representació al consistori de Sineu. 
 
Per tot això, el grup de Consellers del PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de Mallorca proposa al 
Ple que adopti els següents: 

Acords 
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1.-  Manifestar el suport a la moció presentada pel Partit Popular i aprovada per unanimitat al Ple 
de l’Ajuntament de Sineu i que rebutja la construcció d’una planta d’aglomerat asfàltica al 
terme.  

 
2.- Instar a les administracions que han de resoldre les autoritzacions pertinents per que deneguin 

l’implantació de la planta asfàltica en base a l’impacte visual i mediambiental i als perjudicis 
per la flora i la fauna de l’ecosistema dels voltants. 

 
 
El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) explica que presenten 
aquesta moció davant el Consell de Mallorca ja que és l’organisme o entitat pública 
que més a prop està dels ajuntaments de Mallorca i que té l’obligació, com a 
administració, de donar-los suport. 

Des de la passada legislatura hi ha en tramitació una sol·licitud per instal·lar una 
planta d’aglomerat asfàltic dins el terme municipal de Sineu a una gravera ja existent i 
que s’anomena Son Corb. 

Tant els veïnats, diferents col·lectius com el mateix Ajuntament de Sineu, a proposta 
del Partit Popular i mitjançant una moció presentada a l’Ajuntament dia 7 de setembre 
de 2011, varen aprovar per unanimitat que l’Ajuntament rebutjava la construcció 
d’aquesta planta asfàltica i que començaria una campanya per continuar rebutjant 
l’esmentada construcció. 

No fa massa temps hi va haver un acord de la Comissió Balear de Medi Ambient que 
comptava amb un informe favorable a la construcció d’aquesta planta asfàltica i això 
desperta les alarmes al mateix Ajuntament de Sineu, a la població de Sineu i, sobretot, 
a la població més afectada com són els que viuen als habitatges legals que estan 
situats a prop del que seria la futura planta asfàltica i que actualment és la gravera de 
Son Corb. 

El motiu de presentar aquí aquesta moció és perquè el Consell de Mallorca, com 
ajuntament d’ajuntaments, demostri i reforci el seu suport a l’Ajuntament de Sineu en 
contra de la instal·lació d’aquesta planta asfàltica i alhora insti les administracions 
que, en el seu moment, n’hagin d’emetre diferents autoritzacions perquè no s’autoritzi 
la planta asfàltica. 

Una gravera, de per si, ja és un veí que molesta (renous, pols, etc.) i no en parlem ja si 
s’hi afegeix, a més de l’impacte mediambiental, un impacte biològic com el que 
suposa l’aglomerat asfàltic que pot entrar, perfectament, dins la cadena mediambiental 
a través de les aigües de pluja i arribar a les aigües subterrànies. 

Aquesta moció pretén que el Consell de Mallorca manifesti el seu suport a la moció 
presentada pel Partit Popular i aprovada per unanimitat pel ple de l’Ajuntament de 
Sineu i que rebutgi la construcció d’una planta asfàltica en el terme municipal de 
Sineu i, com a segon punt, instar la resta d’administracions perquè no autoritzin la 
construcció d’aquesta planta asfàltica. 

La Sra. CANO (PSOE) anuncia que el seu Grup votarà a favor d’aquesta moció ja que 
a nivell polític compta amb la unanimitat tots els grups municipals de l’Ajuntament de 
Sineu. 

Recorda que, com ha comentat el Sr. Font, va néixer arran d’una iniciativa del Partit 
Popular a l’Ajuntament de Sineu i que ha comptat amb el suport de tots els grups a 
més del dels veïns i de les entitats per la qual cosa el Grup Socialista al Consell de 
Mallorca també li donarà el seu suport perquè el seu partit tampoc no veu clara la 



 72

necessitat de construir una planta asfàltica en aquests moments de manca d’inversions 
en infraestructures, carreteres, etc.  

Una planta asfàltica té clarament un ús industrial per la qual cosa estaria prohibida, en 
principi, la seva construcció en sòl rústic i, llevat que es declari aquest projecte 
d’interès general, que es modifiqui la normativa o se sotmeti a determinades 
condicions, doncs no s’ha de poder construir. 

Per altra banda, comenta que desconeix si aquesta pedrera està inclosa dins el Pla 
Sectorial de Pedreres i també desconeixia que el projecte hagués passat per la 
Comissió Balear de Medi Ambient.  

En qualsevol cas i a l’espera de la resolució d’aquests dubtes, el Grup Socialista 
votarà a favor de la moció. 

El Sr. OLIVER (PP) afirma que el seu Grup, en qualitat de grup de consellers del 
Partit Popular al Consell de Mallorca, naturalment farà costat a l’Ajuntament de Sineu 
perquè comparteixen la idea que el Consell de Mallorca ha de donar suport a totes les 
propostes dels ajuntaments, sempre dins la mesura de les seves possibilitats. 

Entenen el rebuig que provoca aquesta planta que, si bé és cert que es vol instal·lar a 
una cantera, estarà devora una zona habitada amb bastants de veïns que se’n veurien 
afectats i recorda que ja l’any 2008 el mateix promotor ho va intentar i en aquell 
moment la planta no s’hi va poder instal·lar per mor d’una legislació que hi havia 
vigent. 

Tot seguit indica que els agradaria que poguessin votar els dos punts de la moció per 
separat i, en quant al primer punt, anuncia que el seu Grup votarà a favor de donar 
suport a l’Ajuntament de Sineu. 

Sobre el segon punt explica que no entenen que s’insti el Consell de Mallorca o la 
seva presidenta perquè faci les gestions adients per tal d’aturar la instal·lació 
d’aquesta planta, cosa que implica entrar dins una dinàmica que pot ser perillosa. La 
presidenta del Consell de Mallorca, si s’aprova aquesta moció, no es pot dedicar a 
telefonar la resta d’administracions per dir-los que aturin la planta adduint els efectes 
d’impacte mediambiental i sobre la flora de la zona. 

Considera que les coses no s’han de fer així i que en primer lloc els tècnics han 
d’informar, a cada departament, d’acord amb criteris tècnics i independents i així 
s’evitaran problemes com els que tothom ha viscut als pobles com, per exemple, tenir 
una nau industrial aferrada al casc urbà. Per tant, s’ha de demanar als tècnics que 
informin lliurement amb total independència i que, alhora, tenguin un poc en compte 
la petició de l’Ajuntament de Sineu. 

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) declara que des de 
l’equip de govern donen suport a les paraules del Sr. Oliver i, en aquest sentit, 
sol·licitarien la divisió de l’acord en dos punts per poder-los votar per separat ja que el 
segon punt no els sembla adequat i més vist des del punt de vista del seu departament 
ja que en molts d’acords que es prenen en la Comissió Insular d’Urbanisme –o en 
altres organismes que depenen del seu departament– normalment els informes dels 
tècnics són fonamentals. 

Per això, demana que o bé es retiri el segon punt de la moció o bé que els punts es 
votin per separat perquè el Grup Popular pugui votar en contra del segon punt ja que 
està clar que cada administració ha de fer la seva feina i que han de ser els tècnics els 
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que diguin si hi ha o no impacte visual mediambiental i si es perjudica la flora i la 
fauna dels ecosistemes, cosa que no s’ha de decidir políticament a un ple. 

Independentment de la seva posició en contra d’aquesta planta asfàltica i de la seva 
posició en contra de la situació que aquesta pot generar al municipi de Sineu, el que 
està clar és que són els tècnics els que han de dir si aquesta planta compleix o no els 
requisits mediambientals. 

No obstant això, vol deixar clar que el seu Grup dóna suport al rebuig a la instal·lació 
d’aquesta planta al municipi de Sineu. 

El Sr. FONT indica que, per ventura, s’ha interpretat malament la moció ja que 
aquesta no diu en cap moment que s’hagi de passar per damunt dels informes que 
puguin fer els tècnics de la casa sinó que senzillament es tracta d’una declaració 
d’intencions en el sentit que el Ple del Consell de Mallorca no és partidari de la 
construcció d’aquesta planta asfàltica dins el terme municipal de Sineu i, en suport a 
aquesta postura, demana a les altres administracions que no l’autoritzin. 

Malgrat això, en cap moment no proposen que es passi per damunt de cap informe 
tècnic ni molt manco. És únicament i exclusivament una declaració de suport a 
l’Ajuntament de Sineu i una declaració formal que aquest Ple no està d’acord amb la 
construcció de la planta d’aglomerat asfàltic dins el terme municipal de Sineu. 

L’equip de govern podrà interpretar la moció com vulgui però, com el que el seu Grup 
creu que aquesta és la idea i aquest és l’objectiu de la moció, doncs volen que la 
moció sigui votada en el seu conjunt, és a dir, que no accepten la votació separada 
dels dos punts. 

El Sr. OLIVER li proposa al Sr. Font canviar la redacció del segon punt de la moció 
perquè digui que les altres administracions facin els seus informes tot aplicant la 
legislació vigent i tenguin en compte la petició de l’Ajuntament ja que així quedaria 
més clar, més net i no semblaria que volen induir a fer informes dirigits a prohibir la 
planta. 

El Sr. FONT li demana al Sr. Oliver que faci una proposta concreta de redacció i 
llavors li contestarà. 

El Sr. OLIVER diu que la redacció seria: “...que els tècnics de les altres 
administracions informin i apliquin la legislació vigent tenint en compte la petició de 
l’Ajuntament de Sineu”. 

La PRESIDENTA recorda que, així doncs, el primer punt quedaria igual i el segon 
punt passaria a tenir la redacció que ha llegit el Sr. Oliver. 

El Sr. FONT repeteix la redacció del segon punt de la moció perquè quedi clar: “...que 
els tècnics de les diferents administracions que s’hagin de pronunciar damunt aquest 
projecte facin els seus informes i tenguin en compte la voluntat manifestada per 
l’Ajuntament de Sineu”. 

El Sr. OLIVER creu que queda més clar si fan constar que els informes es faran 
aplicant la legislació vigent. 

El Sr. FONT adverteix que se suposa que els tècnics fan els seus informes observant 
la legislació vigent. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
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PUNT 14. MOCIÓ DEL GRUP  DE CONSELLERS DEL PSM-
INICIATIVAVERDS-ENTESA AL CONSELL DE MALLORCA SOBRE 
ADAPTACIÓ PLANEJAMENT AJUNTAMENTS AL PTM. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
El passat 3 d’abril del 2012 el Consell Executiu del Consell de Mallorca aprovà les bases de la 
convocatòria de subvencions adreçades als ajuntaments de Mallorca per l’adaptació del planejament 
urbanístic municipal al PTM per una quantia de 240.000 € 
 
De les 26 sol·licituds registrades 13 ajuntaments han quedat exclosos de cap tipus d’ajuda per ser els 
que han obtingut més puntuació, ja que es donava preferència als ajuntaments que ja haguessin fet 
algun tipus de tràmit formal en l’adaptació del planejament al TPM (aprovació inicial o provisional) i 
als municipis inclosos a la Serra de Tramuntana. 
 
Atès que els ajuntaments exclosos tenen les mateixes necessitats d’adaptar el seu planejament al PTM. 
 
Atès que el Consell de Mallorca ha manifestat la necessitat de que els ajuntaments adoptin el seu 
planejament al PTM i la voluntat d’ajudar-los per que ho puguin fer. 
 
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 Consell executiu del Consell de Mallorca per que aprovi una nova convocatòria pels 
ajuntaments per l’adaptació del seu planejament al PTM que exclogui als ajuntaments que ja han 
obtingut subvenció el 2012 i prioritzi els que ho sol·licitaren i quedaren exclosos, mitjançant despesa 
anticipada en càrrec al pressupost del 2013 amb una partida de 280.000 €  
  

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

Observa que la majoria dels membres de la Corporació són o han estat batles o 
regidors d’ajuntaments, per la qual cosa coneixen prou bé l’existència de queixes als 
ajuntaments referides al fet que surten lleis i planejaments que obliguen els 
ajuntaments a fer una despesa determinada tot i que aquestes lleis i planejaments no 
venen acompanyats d’una partida pressupostària que els ajudi a fer-ne l’adaptació i 
l’aplicació oportuna. 

Recorda que aquest va ser el cas del Pla territorial de Mallorca (PTM) quan es va 
aprovar, l’any 2003. Assenyala que a dia d’avui encara existeixen ajuntaments que no 
s’hi han pogut adaptar. 

Considera que, en aquest sentit, és d’agrair tant la feina que es va fer durant la passada 
legislatura des del Departament de Territori com la que es fa actualment des d’aquest 
mateix departament per donar un cop de mà als ajuntaments en relació a l’adaptació 
de cada municipi a la normativa urbanística del PTM, que bona falta els fa. 

D’altra banda, recorda que quan es va fer la convocatòria de subvencions d’enguany 
una sèrie de municipis varen quedar fora, bé perquè no varen aconseguir la puntuació 
o perquè no disposaven dels fons necessaris per poder fer aquesta adaptació al PTM. 
Fins i tot, en algun cas com ara el de l’ajuntament de Lloseta al qual se li ha assignat 
una aportació de 817€, del tot insuficient, evidentment. 
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Assenyala que l’objectiu de la moció és demanar que es faci una nova convocatòria, 
amb una partida de 280.000€, com a despesa anticipada amb càrrec als pressuposts de 
2013, atès que la llista d’ajuntaments que no han pogut accedir a la convocatòria 
d’enguany és important.  

La Sra. DUBON (PSOE) intervé a continuació. 

Diu que el seu Grup polític donarà suport a la moció, tot i que proposa una petita 
transacció que fa referència a allò que va succeir a l’Ajuntament de Lloseta.  

Diu que ja n’ha parlat abans amb els membres del partit de presenta la proposta, i  
només cal que confirmin si l’accepten o no. La proposta concreta és que, allà on diu: 
“que prioritzi els que ho sol·licitaren i quedaren exclosos” s’hi afegeixi: “i aquells que 
varen rebre una quantia insuficient”.  

Considera que, amb aquest petit afegitó, seria més just per als ajuntaments que no 
varen rebre la subvenció o que varen rebre una quantitat que era del tot insuficient per 
poder fer front a l’esmentada adaptació. 

Per acabar, reitera que, si és en els termes que ha expressat, el seu Grup polític donarà 
suport a la moció. 

El Sr. LLAMAS (PP) inicia la seva intervenció. 

Recorda que l’aprovació definitiva del PTM es va produir l’any 2004. Assenyala que, 
vuit anys després, només s’hi han adaptat quatre municipis (a data de 31 de març de 
2011). 

Observa que l’Ajuntament d’Alcúdia ho va fer l’any 2009, seguit dels ajuntaments 
d’Artà, de Calvià i finalment el de Santanyí. Des del punt de vista de l’actual equip de 
govern aquesta situació implica un clar fracàs urbanístic respecte a allò que hauria 
d’haver estat la norma que garantís la necessària seguretat jurídica, posterior al caos 
urbanístic del primer Pacte de Progrés.  

És indubtable que aquesta situació, a més de la inseguretat jurídica, també és un fre 
ineludible per a la reactivació econòmica, especialment en el sector de la construcció.  

Fa notar que durant l’any 2008 el Consell de Mallorca va convocar un concurs per a 
l’adjudicació a tres equips d’arquitectes, pluridisciplinars, de la redacció de 
l’adaptació del PTM. A més, casualment, són 13 municipis d’un total de 53 els que 
reben els tres contractes d’adjudicació per a la realització d’aquests treballs, per un 
import d’uns 833.000€, amb una mitjana aproximada de 65.000€ per municipi. 

Aleshores, el procediment administratiu que es va seguir va ser el sistema de 
contractació, ha fet que a dia d’avui sigui legalment inviable la pròrroga d’aquestes 
contractacions, raó per la qual l’actual equip de govern, amb molt bon criteri, ha 
seguit el procediment de convocatòria de subvenció directa d’aquests municipis, atès 
el fracàs de l’anterior sistema.  

És clar que és una promesa del Partit Popular fer costat als ajuntaments; és un deure i 
una obligació del Consell de Mallorca oferir aquest suport, en matèria urbanística i 
especialment, per raó de la problemàtica actual, el suport relatiu a la redacció de 
l’adaptació del seu planejament al PTM. Per aquesta raó, no estarien en contra de  
facilitar els mitjans tècnics i econòmics per dur a terme l’execució d’aquests treballs.  



 76

No obstant això, observa que potser l’any 2008 l’equip de govern d’aquesta institució 
encara no era conscient de la crisi però a hores d’ara ja ho haurien de ser i, 
consegüentment, més responsables.  

Adverteix que haurien de tenir clar que no es pot gastar allò que no es té, ni és tampoc 
una bona política econòmica la de comprometre despeses anticipadament a càrrec del 
pressupost de l’any 2013, quan encara no es coneixen els ingressos i el que es faria és 
hipotecar el possible desenvolupament d’altres àrees, en especial les àrees de política 
social, que adquireixen un caràcter preferent a causa dels escassos recursos 
econòmics.  

Considera que és més responsable, i políticament més correcte, establir la política de 
subvencions als ajuntaments per ajudes a l’elaboració dels plànols, just en el moment 
de l’elaboració dels pressuposts. 

Com a conclusió, assenyala que l’ordre i la seguretat jurídica per a les subvencions 
s’hauria de traslladar al moment de la redacció dels pressuposts per a l’any 2013, però 
no com a bestretes a compte de pressuposts dels quals a dia d’avui, òbviament, encara 
en desconeixen els ingressos.  

Per les raons que ha expressat, anuncia que votaran en contra de la moció. 

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

Diu que l’equip de govern, evidentment, té previst fer una nova convocatòria i tot 
seguit ho explica de forma detallada. 

En primer lloc, ho faran perquè és necessari, en segon lloc perquè és un compromís 
polític del seu programa electoral i en tercer lloc, tenen la intenció de mantenir la 
partida pressupostària, com a mínim la que s’hi ha dedicat aquest any, que com és 
sabut s’ha incrementat fins a 240.000€. Explica que durant l’any 2012 es va fer un 
increment pressupostari i es va passar de 200.000€ a 240.000€. 

D’altra banda, diu que fins que el pressupost no es trobi en la posició inicial, fins que 
l’equip de govern no plantegi un projecte de pressupost que inclogui totes les partides 
i, entre d’altres coses, les partides d’ingressos, que són les que preocupen bastant, no 
faran costat a una moció que planteja una partida inicial de 280.000€ que no saben si 
podran complir.  

Per acabar, assegura que tenen prou clar que no els agraden gens els criteris que es 
plantegen a l’acord; el fet de donar prioritat a qui no va obtenir subvenció o a qui va 
tenir una subvenció petita no són, al seu parer, criteris objectius i seriosos. Observa 
que els criteris que s’han d’aplicar són concedir-ho als ajuntaments que realment ho 
necessitin, al que més dificultats tenguin i a aquells que el Consell de Mallorca vulgui 
bonificar amb una subvenció, com s’ha fet enguany amb els que formen part de la 
serra de Tramuntana, pel fet que són petits i necessiten aquesta adaptació al 
planejament urbanístic, i en conseqüència també precisen l’ajuda econòmica. 

Pensa que és important diversificar al màxim, perquè no es perpetuïn les mateixes 
subvencions als mateixos ajuntaments, al llarg dels propers anys. Per aquesta raó és 
partidari de repartir-ho tant com sia possible per tal que tots els ajuntaments hi puguin 
accedir, però que no faci en cap cas per raó d’uns criteris fixats per escrit en una 
moció del Consell de Mallorca que estableixin que s’ha de donar prioritat a qui no va 
tenir subvenció l’any anterior; considera que aquest és un criteri molt poc seriós. 
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Torna a dir que l’equip de govern no accepta un acord d’aquestes característiques, per 
be que té la intenció de mantenir aquesta convocatòria per als anys propers.  

El Sr. ENSENYAT intervé tot seguit. 

Diu que no ho acaba d’entendre, perquè per una banda diuen que sí, però després 
anuncien que votaran en contra; afirmen que tenen intenció de fer-ho també l’any que 
ve, però enguany i amb aquests criteris no.   

Quant a l’ajuda donada als ajuntaments de la serra de Tramuntana, fa una observació 
en el sentit que el municipi de Lloret no es troba dins la serra de Tramuntana, el de 
Lloseta tampoc, pertany més al Raiguer que a la Serra; és a dir, no estan demanant 
que s’inventi la pólvora. D’altra banda, no entren ni molt manco a discutir si el Pacte 
de Progrés ho va fer millor o pitjor, o si va ser un desastre o no des del punt de vista 
urbanístic, atès que és obvi que cadascú defensarà allò que consideri. 

Destaca que existeix una obligació per part dels ajuntaments, atès que el PTM es va 
aprovar l’any 2003, per la qual cosa a hores d’ara tots els ajuntaments ja haurien 
d’estar més que adaptats.  

Fa notar que es refereix al suport que ha donat el Consell de Mallorca especialment a 
aquells municipis que tenen més dificultats, que són els de menys de 5.000 habitants o 
aquells altres que, pel fet de tenir diferents característiques, presenten una sèrie de 
dificultats.  

Observa que, si s’ha de fer de totes formes, (potser l’equip de govern té alguna 
informació, que no té el seu Grup polític, en relació a que el proper any no hi haurà 
pressupost), el que demana la moció és una qüestió prioritària. Diu que, a la redacció 
dels pressuposts del proper any, hi ha de figurar sí o sí i que si l’import no és de 
280.000€ i és de 240.000€, també els sembla bé.  

Respecte al criteri que no haver rebut la subvenció, diu al Sr. Rovira que és del tot 
obvi que si un ajuntament ha rebut una subvenció per enguany per fer una aprovació 
provisional no la pugui demanar per l’any que ve. Òbviament, s’ha d’equilibrar 
aquesta bàscula. 

Quant a les dificultats que presenten els ajuntaments de la serra de Tramuntana, diu 
que és evident, però li fa avinent que també els tenen els ajuntaments del Pla i els del 
Raiguer i suposa que també els de Llevant es troben en el mateix cas.  

Torna a dir que no s’entenen les intervencions del PP, perquè justifiquen que sí és 
necessari, però després voten en contra de la moció. 

La Sra. DUBON intervé a continuació. 

Fa avinent que, pel que fa a la legislatura 2004-2007, quan aquesta institució estava 
governada per UM amb el suport del PP, és una vergonya perquè no es va fer res per a 
l’adaptació, durant tres anys. Després de 2007 es va convocar un concurs, que va ser 
complicat per la seva quantia, que va haver de ser publicat al DOCE per raó de la seva 
quantia i en conseqüència va ser llarg, atès que en primer lloc es va haver de convocar 
el concurs, amb tots els requisits necessaris i evidentment amb tota la transparència 
que pertocava i tot seguit els ajuntaments es varen posar a fer feina. 

Fa notar que al Ple hi són presents alguns batles, com ara el vicepresident de la 
institució, que sap les dificultats que té l’Ajuntament.  
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Assegura que les dificultats no varen ser degudes a la Conselleria de Territori perquè 
no col·laboràs ni per part de la Conselleria de Cooperació Local, que també va 
col·laborar. En tot cas, varen ser problemes que tenien els propis ajuntaments, que 
arrossegaven des de fa mol temps, que els va generar uns problemes propis, que no 
varen acabar aquest procés.  

En qualsevol cas, molts d’ajuntaments es troben en una fase molt avançada, tot i que 
ara només n’hi hagi quatre que s’han adaptat. Diu al Sr. Llamas que, efectivament, és 
una vergonya que entre 2004 i 2007 no s’hagués fet res.  

El Sr. ROVIRA intervé a continuació per tancar el debat. 

Observa que o bé no l’han entès o no s’ha explicat correctament.  

En qualsevol cas, ho torna a explicar tot seguit. 

Assegura que l’equip de govern està d’acord a fer una nova convocatòria però no està 
d’acord a marcar ara la quantia econòmica, perquè no li sembla correcte ni el moment 
ni el lloc. Diu que ja hi haurà un moment i un lloc adequats, quan pertoqui, en el 
moment en què es faci la discussió del pressupost. 

Torna a dir que no els agraden aquests criteris i que està preocupat pel fet que els 
membres del Grup nacionalista no hagin llegit els criteris de la convocatòria 
d’enguany, atès que es prioritzava pertànyer a la serra de Tramuntana, però no era un 
criteri excloent; per aquesta raó, ajuntaments que no ho són han obtingut subvenció. 
Reitera que el criteri sí que era el de donar prioritat als de la zona esmentada. 

A més a més, també tenia prioritat la grandària dels ajuntaments, com la tenia també 
la fase en què es trobaven les adaptacions al seu planejament.  

Quant a aquests criteris, diu que tant es pot fer tornar a aplicar els mateixos com 
canviar-los. Diu que, amb vista a la propera convocatòria, està d’acord a revisar-los 
per tal de discutir i, si és possible, pactar els criteris entre tots els Grups polítics del 
Consell de Mallorca, atès que els afecta a tots. 

Torna a dir que no té cap problema per fer-ho, en haver vist la convocatòria 
d’enguany, però no li sembla bé que abans de conèixer la partida pressupostària que 
es pot dedicar a aquesta nova convocatòria ja es vulgui decidir la quantia i els criteris, 
sense haver-los pactat prèviament. 

D’altra banda, no accepta que es plantegi en un acord un criteri excloent en el sentit 
de “qui ja té, que no rebi res” i “donar subvenció a qui no n’ha rebuda” perquè no és 
adequat en cap cas, perquè potser que algun dels ajuntaments que aquest any s’han 
vist beneficiats mereix poder tornar a presentar-se a la convocatòria i poder obtenir 
alguna partida.  

Potser s’han de modificar les quanties màximes o els criteris, o evitar que algun 
ajuntament pugui quedar amb una part mínima, però en qualsevol cas tot això es pot 
discutir però no posar-ho per escrit en els termes que explica la moció. Tornar a dir 
que aquest no és un criteri objectiu ni seriós.  

Finalment, fa notar que, amb aquest criteri, és possible que l’Ajuntament de Palma o 
els d’Inca o Manacor, que probablement no ho necessitin tant com els municipis 
petits, es puguin veure beneficiats i a l’equip de govern no li sembla bé que municipis 
que tenen mitjans econòmics puguin obtenir una part d’una convocatòria que ha de 
tenir criteris que beneficiïn aquells municipis que no poden fer front als costos 
d’adaptar les seves normatives. 
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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 15. MOCIÓ DEL GRUP  DE CONSELLERS DEL PSM-
INICIATIVAVERDS-ENTESA AL CONSELL DE MALLORCA SOBRE LA 
PROGRAMACIÓ DEL TEATRE PRINCIPAL. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
A la Junta de Patrons del Teatre Principal que es va celebrar el passat 17 d’agost del 2012 es va 
presentar la programació prevista fins al setembre del 2013 així com també un avanç del pressupost pel 
2013. El document econòmic preveu destinar uns 270.000 € a les arts escèniques i 570.000 € a l’opera i 
la sarsuela. 
 
Malgrat que es faci una aposta per la producció pròpia els esforços pressupostaris destinats a arts 
escèniques es dirigeixen, sobre tot, a la producció d’una obra que ni es d’un autor mallorquí ni té cap 
lligam amb la cultura pròpia com és el “Juan Tenorio”. 
 
Trobam a faltar un suport decidit de la Fundació Teatre Principal cap a les companyies professionals de 
Mallorca i l’imprescindible col·laboració amb els teatres públics dels municipis de la resta de l’illa. 
 
El Teatre Principal hauria de ser el referent públic de les arts escèniques de Mallorca i, a parer nostre, 
la programació presentada ens du cap a la conversió del TP és un teatre més; amb una programació 
plana, de qualitat discutible i amb una predilecció desmesurada cap a l’opera i la sarsuela. 
 
Deixant d’utilitzar un recurs important com es la sala petita del Teatre Principal també s’oblida 
completament el teatre de petit format, experimental i alternatiu. 
 
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 insta a la gerent del Teatre Principal a refer la programació per 

tal que pugui ser el referent de les arts escèniques de Mallorca, apostant per les produccions 
d’autors mallorquins de renom, pel suport a les companyies professionals i per la col·laboració 
amb la resta de teatres públics de Mallorca. 

 
2.-  El ple del Consell de Mallorca insta igualment a reconsiderar la producció i exhibició a la sala 

petita d’espectacles de petit format, experimentals i alternatius. 
 
3.- El ple del Consell de Mallorca es compromet a aprovar la proposta de pressupost total per 

programació que es presentà a la Junta de patrons del TP del passat 17 d’agost de 2012. 
 

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

Explica que el passat 17 d’agost es va fer la presentació de la programació de la nova 
temporada, fins al setembre de 2013, a la Junta de Patrons del Teatre Principal. 

També els varen presentar un avanç del pressupost, amb la quantitat concreta 
assignada per a inversió i dedicació als espectacles que es facin. Entén que és 
complicat assignar una quantitat determinada per al Teatre Principal, però s’ha de 
considerar que es fa feina amb números que només són una proposta i que no existeix 
cap compromís formal enlloc per poder tirar endavant amb aquests números.  
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Per aquesta raó, en un dels punts de la moció es demana que el Consell de Mallorca es 
comprometi a assignar, en el pressupost del proper any, la partida que es va presentar 
a la Junta de Patrons com a proposta de la gerència del Teatre Principal. 

D’altra banda, tampoc no comparteixen la programació que es va presentar. 
Consideren que hi ha una diferència molt important entre els recursos que es destinen 
a l’òpera i al teatre. Fa notar que no s’ha d’interpretar malament aquest comentari, 
perquè el Teatre Principal ha de tenir la seva temporada d’òpera, perquè és un gènere 
important, i té un públic fidel; el que no els sembla bé és que aquesta temporada 
d’òpera es mengi un 70 o un 75% del pressupost destinat a la producció i a l’exhibició 
d’espectacles.  

Consideren que el teatre ha de tenir també un paper important dins el Teatre Principal, 
com a teatre de tota la gent de Mallorca i com a referent de les arts escèniques. Pensen 
que es dona poca rellevància al teatre d’autors de Mallorca; es produiran dues obres, 
una de les quals és Don Juan Tenorio i l’altre Amadeus, que no tenen cap tipus de 
relació ni amb autors d’aquí ni amb la nostra cultura. És cert que es fa qualque cosa 
amb autors propis i novells, però les dues grans produccions del Teatre Principal són 
d’autors de fora i d’obres que no tenen cap relació amb la nostra cultura.  

Reitera que voldrien que el punt fort de la producció del Teatre Principal fossin 
produccions d’obres teatrals d’autors d’aquí, d’autors de renom, d’una rellevància 
important dins la cultura mallorquina. 

El que no accepten tampoc és que es deixi de banda totalment la Sala Petita del Teatre 
Principal, que no s’hi faci pràcticament res durant tota la temporada i que es posi com 
argument que seria fer competència a la resta dels teatres de Palma i a la resta dels 
teatres públics. Assegura que no és així, perquè els espectacles que es poden fer a la 
Sala Petita són espectacles de petit format, teatre experimental, que té un paper 
important, al seu parer, dins el món del teatre i s’hauria de mantenir. 

Opina que el Teatre Principal, com a teatre referent de tota Mallorca, dins l’àmbit de 
la col·laboració amb tots els ajuntaments, ha de ser el referent dels teatres públics 
d’altres indrets de Mallorca (Manacor, Alcúdia, Son Servera, entre molts d’altres).  

Per les raons expressades, presenten aquesta moció. Torna a dir que no comparteixen 
la línia de la programació del Teatre Principal que es va presentar i voldrien que el Ple 
ho reconsideri i proposi modificar aquesta programació, en els termes que ha explicat.  

El Sr. DALMAU (PSOE) inicia la seva intervenció. 

Anuncia que el seu Grup polític donarà suport a la moció. Recorda que també ho 
varen expressar a la Junta de Patrons del Teatre Principal, del mes d’agost passat, i 
aprofita per fer notar que aquesta junta es va celebrar sis mesos després de l’anterior 
(la darrera s’havia celebrat en el mes de febrer i no es va convocar fins aquest mes 
d’agost), fet que no els sembla adequat per a la gestió d’un teatre que ha de ser 
referent a l’illa de Mallorca.  

Torna a dir que aquesta junta s’ha de convocar més sovint al llarg de l’any. Atesa la 
situació delicada i complexa de la situació del Teatre Principal, s’ha de reclamar 
aquest control de la institució. 

D’altra banda, considera que s’ha de donar l’enhorabona a la Vicepresidència del 
govern del Consell de Mallorca per la bona gestió que s’ha fet respecte a la situació de 
l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears. El fet que aquesta formació musical pugui 
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tenir a la seva disposició l’espai del Teatre Principal en comptes de l’Auditòrium, 
eliminant així la despesa que comportava.  

Reitera l’enhorabona al Sr. Rotger, vicepresident d’aquesta institució, per la voluntat 
demostrada per atendre la petició de fer costat a una entitat que es trobava en una 
difícil situació econòmica.  

Pel que fa a la programació de la nova temporada, considera que s’han d’evitar els dos 
fets que han succeït, i tot seguit els explica. 

En primer lloc, fa notar que no es pot passar “l’arada davant el bou”, no s’han 
d’avançar manifestacions sobre la programació sense tenir un pressupost que 
garanteixi que aquesta programació es durà a terme. Tot i considerar quina és la 
majoria política de l’equip de govern i que potser el pressupost sortirà endavant, s’ha 
de donar l’oportunitat, a la resta de partits que conformen l’oposició, de plantejar 
alternatives sobre la qüestió del pressupost per tal de destinar les partides de la forma 
que considerin més adequada i la programació ho ha de preveure. 

En segon lloc, expressa la disconformitat amb el tipus de programació. Tot i que 
intenta ser una programació multidisciplinar,  que comprèn òpera, sarsuela, teatre, etc 
i adreçar-se a la població infantil i a molt de públic, en general, no satisfà en el sentit 
que no atén la producció teatral pròpia de les Illes Balears.  

Assegura que aquesta programació és la del Teatre Principal però també podria ser la 
de qualsevol altre indret de l’Estat espanyol, perquè no té l’empremta de la cultura de 
Mallorca. 

Per les raons que ha expressat, torna a dir que donaran suport a la moció.  

Fa avinent que l’equip de govern haurà d’anar molt alerta a vetllar que la programació 
es faci amb actors i actrius professionals i no amateurs, cosa que suposaria un 
intrusisme laboral. 

Adverteix que, si des del primer moment s’hagués escoltat el parer de l’oposició en 
aquest sentit, potser ara tothom podria estar d’acord i sumar esforços pel que fa a 
l’esmentada programació. 

La Sra. GARCIA (PP) inicia la seva intervenció. 

Anuncia que el PP rebutjarà aquesta moció i tot seguit n’explica el motiu. 

Pel que fa al primer punt de la moció, el motiu és que la gerent del Teatre Principal és 
una persona que fa proposar aquest equip de govern i que té tot el seu suport, raó per 
la qual no li demanaran que retiri aquesta programació. 

D’altra banda, és la primera vegada en deu anys que es presenta una programació de 
tot un curs, fet que es valora de forma molt positiva. 

Considera que es tracta d’una programació que ofereix alhora pluralitat i qualitat.  

Quant a l’opinió de no incloure autors mallorquins de renom, diu que tot seguit 
n’esmentarà un parell, que consten a la documentació que es va lliurar a la reunió del 
passat 27 d’agost: Miquel Mestre, Blai Bonet, Joan Ramis, Joan Yago, Pau Bachero i 
Mossèn Alcover. Diu que si aquests senyors no són mallorquins, ja li poden explicar 
de quins altres indrets del país són. 

Sobre la qüestió de les companyies mallorquines diu al Sr. Dalmau que potser no n’hi 
ha tantes com desitjaria l’oposició, però s’han contractat directament artistes 
mallorquins, amateurs i també professionals. Assenyala que aquesta vegada s’han 
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decantat per una producció pròpia i considera que no és dolent ni és anar en contra del 
sector.  

Diu al Sr. Font que ella ja sap que és més fàcil –i l’equip de govern anterior ho va fer 
així durant els darrers anys– contractar companyies privades i en la majoria dels 
casos, companyies amigues. Diu que, per cert, en varen deixar moltes sense pagar i 
ara l’equip de govern actual ha hagut de fer els pagaments. 

Torna a dir que era més fàcil contractar companyies amigues i fer una programació 
amb vista a un termini d’un o dos mesos i prou. En canvi, l’equip actual ha optat per 
una altra via, que l’oposició rebutja. Diu que, si no ho ha comptat malament, ja han dit 
onze vegades que no la comparteixen. 

Diu al Sr. Font que és evident que no comparteix aquesta programació comparteix ni 
la ideologia ni moltíssimes coses més. A més a més, té dues fixacions: la primera és 
l’obra Don Juan Tenorio i la segona és el fet que s’hagi fet una programació per a tota 
la temporada, per un any. 

Torna a dir-li que és lògic que discrepi, perquè el seu partit polític és del tot diferent, 
no ha governat després d’haver estat elegits, no ha guanyat mai unes eleccions a 
Mallorca, però sí que han pactat, han governat i han tengut aquesta oportunitat de fer 
la programació tal i com han volgut.  

Li fa avinent que ara el poble de Mallorca ha decidit, per majoria absoluta, que 
governi el PP i aquest partit ha decidit fer aquesta programació. Li recorda que han 
escoltat les opinions de tothom abans de concretar-la.  

Quant al seu pressupost, li diu que ja s’aprovarà quan s’aprovi també el pressupost del 
Consell de Mallorca, i serà quan es faci la transferència a la Fundació Teatre 
Principal.  

Indica que el vicepresident juntament amb els patrons de la Fundació varen aprovar 
aquesta programació que, evidentment, tendran en compte en el pressupost de 2013, 
de la mateixa manera que als ajuntaments es preveu els contracte pluriennals, i no hi 
haurà cap problema. 

Per acabar, li diu al Sr. Font que li sorprèn que demani en el punt 2 de la moció que es 
reconsideri la programació de la sala petita tot sabent com va deixar les obres del 
Teatre Principal, és a dir, sent coneixedor de la incompatibilitat que hi ha per fer 
servir alhora la sala petita i la sala grossa. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) inicia la seva 
intervenció. 

Destaca que és positiu que tot el Ple conegui la realitat del Teatre Principal però 
també entén que el fòrum adequat per debatre’n els continguts és el propi de la 
Fundació. Per tant, creu que tots els membres de la Fundació se n’han de sentir 
membres actius i dur a terme les propostes que considerin oportunes i concretar-les en 
el si de la Fundació. Així serien més útils, més efectius i utilitzarien millor el temps. 

Li agraeix al Sr. Dalmau la referència que ha fet a l’Orquestra Simfònica i indica que 
se’n fa ressò d’una decisió d’aquest Ple en el sentit de donar suport a la Simfònica i, 
evidentment, la col·laboració, el suport i el compromís del Consell de Mallorca s’ha 
manifestat així, és a dir, que enguany l’Orquestra Simfònica tendrà la seu al Teatre 
Principal on oferirà 12 concerts, la qual cosa condiciona la programació del Teatre 
Principal, si bé ho fa positivament, perquè l’Orquestra Simfònica no només en farà ús 
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els dies dels concerts sinó també els dies previs i posteriors i això li limita la 
programació. 

Entén que la gestió del Teatre Principal s’està duent a terme per tal que el teatre sigui 
viable econòmicament i, a hores d’ara ja poden dir que ho és però, en canvi, fa un any 
no ho era gens per mor de la situació que hi havia en aquell moment. 

Tots els agents socials i col·lectius amb els quals s’han reunit han considerat que, en 
parlar de cultura, aquesta no ha de ser tan sols un actiu per a residents i per mostrar a 
la societat mallorquina la cultura pròpia mallorquina sinó que també ha de servir 
d’eina adequada per a la promoció turística i d’atractiu cultural a Mallorca. 

La condició indispensable per això és que la programació sigui previsible en el temps, 
és a dir, que no sigui per trimestres sinó a un any vista o, fins i tot, a dos anys vista.  

En aquest sentit, el grans teatres d’Europa tenen la seva programació feta amb dos 
anys d’antel·lació. D’aquesta manera, tots els agents turístics i els interessats en la 
cultura i en assistir a un concert determinat s’ho poden programar amb temps 
suficient. 

Enguany ho han fet així al Teatre Principal ja que creuen en la necessitat de planificar 
amb temps suficient la seva programació que, sense dubtes, farà possible fer-la 
extensiva i coneguda per més col·lectius i així poder tenir més públic, cosa que 
permetrà optimitzar millor la programació contemplada. 

Per altra banda, afegeix que la programació que s’ha duit a terme incorpora, per 
primera vegada, la dansa –que feia molt de temps que no tenia presència al Teatre 
Principal– i també s’hi fa una aposta molt important pel teatre familiar dirigit als 
infants perquè hi acudeixin i així creïn un hàbit d’assistència a actes culturals. 

A més a més, també hi haurà una aposta molt important per tot allò que representa 
l’escena mallorquina. 

Respecte a la predilecció desmesurada envers l’òpera i la sarsuela que ha comentat el 
Sr. Font, li diu que no és cert que acapari tant de temps ja que si sumen les 
programacions veuran que són 17 setmanes de teatre davant 13 setmanes de lírica i el 
pressupost, a més, està equilibrat: 402.000€ per al teatre i 497.000€ per a la lírica, 
amb la particularitat que muntar una òpera requereix de més recursos que no una obra 
teatral. Turandot, per exemple, mou 200 artistes damunt l’escenari i Aida més de 300. 

Puntualitza que autors com Miquel Mestre, Blai Bonet, Joan Ramis, Joan Yago, Pau 
Bachero o Mossèn Alcover són autors plenament mallorquins i estan programats. 

Informa també que enguany està previst contractar, per a produccions pròpies del 
Teatre Principal, un total de 102 actors, 24 ballarins i 86 cantants d’òpera. Tots ells de 
Mallorca. 

Les produccions d’òpera en aquests moments –i a diferència d’altres cursos que se 
suplia el 25 o 30% en taquilla– s’està suplint el 55% en taquilla i volen arribar a les 
dues terceres parts, com a mínim, per a produccions d’òpera. 

En parlar d’aquesta programació i ateses les crítiques del Sr. Font, seria convenient 
doncs parlar també de les programacions anteriors però, com que no li agrada, no sap 
si ho ha de fer i, de moment, deixarà el tema aquí. 

Tot seguit remarca que la programació prevista és una programació adequada que fa 
que el Teatre Principal estigui equilibrat econòmicament i, per altra banda, tot 
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presentat l’avanç de programació donen compliment als seus Estatuts que obliguen a 
fer-ho. 

Afegeix que la programació està pressupostada fins a desembre –té partida 
pressupostària– i, evidentment, la que constitueix un avanç és la que va de gener 
endavant. 

El Sr. FONT argumenta que els números que té el Sr. Rotger no deuen ser els 
mateixos que té ell perquè ha vist 270.000€ destinats a teatre i 570.000€ destinats a 
òpera i sarsuela i l’insta a no parlar de quantitat d’espectacles sinó d’inversió de 
doblers. 

Considera que perfectament s’hagués pogut fer una òpera menys, sense que això anàs 
en detriment ni de l’òpera ni dels seus aficionats, i s’hagués pogut fer una producció 
teatral més important d’un autor mallorquí. 

Per altra banda, aclareix que ell no ha dit que es deixin de banda els autors 
mallorquins perquè sap que la programació conté obres de Blai Bonet, Miquel Mestre, 
etc. però les grans produccions –i no és cap fixació, li diu a la Sra. Garcia– no són 
obres de cap autor mallorquí ni que tenguin cap relació amb la nostra cultura i això ho 
poden constatar mirant la programació. 

Reitera que no té cap fixació i retreu a la Sra. Garcia que no se li hagi contestat les 
qüestions que ha plantejat i simplement s’hagi limitat a pegar-li bufetades i a fer-li 
retrets sobre la gestió del Teatre Principal durant la passada legislatura i li fa notar que 
podran parlar a un altre Ple de tot aquest tema però avui parlaven de la programació 
del Teatre Principal. 

Sap que aquesta és la seva programació, la del Partit Popular, i no és la del PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca, però els fa avinent que el que fan és passar el 
rodet de la majoria absoluta (és el que volen i és el que fan). Tot i això,  han de 
permetre que, com a portaveu del seu Grup, pugui criticar la programació i dir què en 
pensa. 

El Teatre Principal amb aquesta programació, els agradi o no els agradi, no és el 
referent de Mallorca ni és el referent cultural de les arts escèniques de Mallorca. Això 
és així de clar i els retreu que presumeixin de “mallorquinitat”. No dubta que siguin 
mallorquins però no ho demostren amb els fets. 

La Sra. GARCIA remarca que sí ha contestat al Sr. Font la seva moció. De fet, li ha 
explicat punt per punt els motius pels quals votarien en contra. 

Pel que fa al comentari sobre Don Juan Tenorio, indica que li ha dit perquè 
prèviament el Sr. Font ho ha manifestat i, a més, en vàries ocasions i no només aquí al 
Ple. El Sr. Font ha dit en altres ocasions que no li agrada que en la programació del 
Teatre Principal s’inclogui Don Juan Tenorio. 

Per acabar, diu al Sr. Font i al Sr. Dalmau que probablement aquesta és una 
programació millorable i potser s’equivocaran amb moltes coses i, si és així, 
rectificaran. L’oposició dubta de l’excel·lència d’aquesta programació i els assegura 
que, si és així, la milloraran però, de totes maneres, serà el públic, en acabar la 
temporada, qui ho decidirà. 

El Sr. ROTGER intervé per tancar el debat. 
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Convida, una vegada més, els membres del Patronat a presentar les seves propostes, 
les seves idees i la seva programació en el si del Patronat que és el lloc natural on fer-
ho i recalca que aquest oferiment continua. 

Ara bé, també és cert que volen evitar que el Teatre Principal sigui referent d’aquelles 
programacions que siguin totalment deficitàries. 

Tot seguit anuncia que té un llistat, amb dades objectives, i que en dirà algunes sense 
esmentar els noms per tal de no fer publicitat malsana de ningú. 

En aquest sentit diu que no pot ser que una obra tengui un dèficit del 66%, una altra 
del 84%, una altra del 84%, una altra del 66%, una altra del 92%, una altra del 76%, 
una altra del 63% i una altra del 82%. Adverteix que, si anaven per aquesta línia, no 
era estrany que fa un any es trobassin amb el dèficit que tenien. 

Per això, durant enguany han procurat pagar tots els deutes del Teatre Principal (s’han 
pagat més de 4,5M€) i bàsicament ara estan al dia de pagament d’ajudes i de factures 
d’actors i companyies. 

Per concloure, manifesta que la programació és adequada. Han elaborat una 
programació que inclou 12 concerts de l’Orquestra Simfònica i és natural que, en 
aquests moments, tengui un pes més elevat la part musical per la mateixa presència de 
la Simfònica cosa que alhora dóna prestigi al Teatre Principal que, a la vegada, 
col·labora i coopera per tal que l’Orquestra Simfònica pugui continuar amb la seva 
tasca en benefici de Mallorca i de les Illes Balears. 

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 16. MOCIÓ DEL GRUP  DE CONSELLERS DEL PSM-
INICIATIVAVERDS-ENTESA AL CONSELL DE MALLORCA SOBRE 
“REACTIVACIÓ DE LA FUNDACIÓ TONI CATANY. CENTRE 
INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA”. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Ja fa anys que el fotògraf Toni Catany es posà en contacte amb l’Ajuntament de Llucmajor manifestant 
la seva voluntat que tant la seva obra com la d’altres autors, així com la biblioteca, la col·lecció de 
càmeres antigues i material divers relacionat amb l’art de la fotografia que ha anat recollint al llarg dels 
anys, pogués quedar permanentment a Llucmajor i, conjuntament amb la seva casa natal, constituís la 
base d’un centre internacional relacionat amb l’art de la fotografia. 
 
La passada legislatura el Departament de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca va agafar el 
lideratge del projecte i, amés d’aconseguir finançament per a la compra de la casa de Tomàs Monserrat 
a través de fons europeus i per a les obres i inici d’activitat de fons estatutaris, coordinadament amb 
Toni Catany i l’Ajuntament de Llucmajor es van elaborar els estatuts de la Fundació Toni Catany, 
Centre internacional de fotografia que van ser aprovats per unanimitat pels plenaris del Consell de 
Mallorca i de l’Ajuntament de Llucmajor. Paral·lelament les tres parts, Consell, Ajuntament i artista 
nomenaren les persones que havien de formar part del Patronat. Per tant, ja fa més d’un any que tot és 
apunt per constituir la fundació, passa prèvia per a la cessió del llegat de Toni Catany i per a l’inici de 
les obres. 
 
Les darreres setmanes, ha sortit publicat a un mitjà de comunicació unes declaracions d’un alt càrrec 
del Departament de Cultura i Patrimoni dient que calia redefinir el projecte i que no s’invertirien els 
doblers que Madrid ja envià per a aquest fi. Aquestes declaracions, amés de no ser adequat fer-les sense 
haver-ho consensuat amb les altres parts implicades en el projecte, són preocupants ja que pareix que el 



 86

Consell ha perdut l’interès en un projecte que fins fa poc, tant el Consell com l’Ajuntament 
consideraven important tant des del punt de vista cultural i artístic com d’atractiu turístic que pot 
suposar per Llucmajor i Mallorca comptar amb un centre d’aquestes característiques. 
 
Per tot això, el grup de Consellers del PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de Mallorca proposa al 
Ple que adopti els següents acords: 
 
1.- El Consell de Mallorca reitera el seu compromís amb la creació del Centre Internacional de 

Fotografia Toni Catany 
 
2.-  El Consell de Mallorca es compromet a reactivar la Fundació Toni Catany, Centre 

Internacional de Fotografia, i a constituir-la en el termini màxim de dos mesos perquè comenci 
a funcionar. 

 
3.-  El Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears a transferir-li els fons rebuts per a 

la creació del Centre Internacional de Fotografia Toni Catany al Consell de Mallorca. 
 
4.-  El Consell de Mallorca es compromet a negociar amb el Govern de les Illes Balears i amb el 

Govern de l’Estat les pròrrogues necessàries per evitar perdre les subvencions concedides per 
construir i fer funcionar la Fundació.  

 
5.-  El Consell de Mallorca es compromet a tenir cura de la casa de Tomàs Montserrat, que va ser 

adquirida la passada legislatura, per evitar que es degradi, i a sol·licitar la col·laboració de 
l’Ajuntament de Llucmajor per fer-ho possible. 

 

 

El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) explica que el seu Grup 
presenta aquesta moció perquè ha constatat que des de finals de l’any passat sembla 
ser que des del Consell de Mallorca no s’ha fet gaire cosa en relació al tema de la 
Fundació Toni Catany. 

De fet, dins l’any 2009 hi va haver un acord de Ple d’aquesta casa allà on es va 
aprovar per unanimitat comprar la casa de Tomàs Monserrat, veí de la casa de Toni 
Catany, davant l’oferta formal feta pel Sr. Toni Catany per deixar el seu llegat al 
Consell de Mallorca (sense que s’hagi fet aquest Centre Internacional de Fotografia) i 
ho feu tot oferint la seva casa i la seva col·lecció. 

També l’any 2009 es va signar un conveni, entre el Consell de Mallorca i la 
Conselleria de Comerç i Indústria, per poder comprar (amb un 25% de fons del 
Consell i un 75% de fons europeus) la casa de Tomàs Monserrat. 

Igualment l’any 2009 el Consell de Ministres va aprovar concedir, a través de 
Turespaña, 4,4M€ per a la creació d’aquest centre i, a finals de 2009, es va signar el 
conveni amb la CAIB i el Ministeri de Turisme per tal d’aportar aquests 4,4M€ al 
Govern de les Illes Balears per tirar endavant amb la construcció del centre i també a 
finals de 2009 es va signar un conveni entre el Consell de Mallorca i la Comunitat 
Autònoma per poder traspassar aquests doblers. 

Llavors, en el mes de desembre de 2010, el Ple del Consell de Mallorca va aprovar, 
per unanimitat, crear la Fundació Toni Catany. Més tard, en el mes d’octubre de 2011 
i una vegada que el nou govern fruit de les eleccions ja havia entrat en olivetes, des 
del govern del Consell de Mallorca es va manifestar la voluntat de tirar endavant amb 
la Fundació i amb el centre. 

A partir d’aquí han vist que no s’hi ha fet massa cosa més i s’han vist declaracions, 
per premsa, en el sentit que semblava que es volia donar un nou enfocament al tema 
de la Fundació i de la creació del centre tot això sense haver comentat absolutament 
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res amb el Sr. Toni Catany que, en definitiva, és qui ha de fer la gran aportació a la 
Fundació. 

Per això, duen aquí aquesta moció perquè volen que la Fundació Toni Catany tiri 
endavant d’acord amb els compromisos contrets per aquesta casa i, a posta, volen que 
es reactivi el tema per tal de crear, al més aviat possible, l’esmentada fundació i que 
també s’activi la construcció del Centre Internacional de Fotografia, és a dir, que 
s’impliqui el govern amb els seus compromisos de crear la Fundació i el centre 
d’interpretació. 

El Sr. DALMAU (PSOE) anuncia que el Grup Socialista donarà suport a aquesta 
moció perquè consideren que, en aquest sentit, durant la passada legislatura es va fer 
un esforç especial i varen aconseguir una sèrie de recursos dels fons estatutaris que 
permetien dotar l’illa de Mallorca d’unes infraestructures necessàries per 
desestacionalitzar-la turísticament i que donassin l’oportunitat d’aprofundir en la 
promoció turística de Mallorca fora del producte que habitualment s’ofereix al turista, 
és a dir, tenir alternatives a l’oferta de sol i platja. 

Precisament aquesta inversió en el centre d’interpretació Toni Catany era una de les 
qüestions que consideraven prou importants i necessàries al municipi de Llucmajor 
per tal de dinamitzar el sector turístic. 

Aquestes inversions, que es varen iniciar l’any 2009, no han tengut continuïtat d’ençà 
que governa el Partit Popular al Consell de Mallorca. No s’hi ha fet cap passa i no 
saben en quina situació es troba aquest centre. 

Assegura que el seu Grup està d’acord amb l’exposició de motius de la moció així 
com amb les consideracions que planteja el PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca 
perquè consideren prou important i necessari que aquest tipus d’inversions es duguin 
a terme a l’illa de Mallorca. 

La Sra. GARCIA (PP) fa notar que, en principi, creu que es podran posar d’acord en 
quant a aquesta moció però indica que no els agrada parlar de reactivació perquè així 
semblaria que no s’ha fet feina amb aquest tema i no és així ja que des del Consell de 
Mallorca s’ha treballat activament envers el tema de la Fundació Toni Catany des dels 
diferents departaments implicats. 

Per això, voldria proposar una transacció. En quants als punts 2, 4 i 5 els mantendrien 
igual i proposa que es retiri el punt 3 i modificar la redacció del punt 1 en el sentit de 
canviar la paraula “reactivar” per “reafirmar” perquè si mantenen “reactivar” 
semblaria que no s’hi hagués fet feina quan realment no és així. 

Tot seguit anuncia que llegirà la redacció que proposa per al punt 1 a fi que el Sr. Font 
valori si l’accepta o no. La redacció és: “El Consell de Mallorca reafirma el seu 
compromís amb la creació del Centre Internacional de Fotografia Toni Catany que es 
durà a terme una vegada que, per part del govern, es confirmi la pròrroga sol·licitada”. 

En relació a aquest darrer aspecte, explica que el Consell de Mallorca té una pròrroga 
sol·licitada a Turespaña i estan a l’espera d’obtenir una resposta i, per això, ha 
proposat que el punt 1 de la moció reculli la condició d’espera a obtenir resposta a la 
pròrroga sol·licitada.  

Si modifiquen la redacció del punt 1 tal i com ha explicat, doncs ja no tendria sentit el 
punt 3 mentre que la resta romandria igual ja que el compromís de l’equip de govern 
amb la Fundació Toni Catany hi és i el compromís amb el Centre Internacional de 
Fotografia també. 
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El Sr. FONT aclareix que l’única intenció que té la seva coalició és que aquest tema 
es posi en marxa d’una vegada i, per això, estan disposats a intentar pactar el text de 
la moció però que no ha acabat d’entendre les propostes que li ha fet la Sra. Garcia. 

Concretament la Sra. Garcia li ha demanat que se suprimeixi el punt 3 i que es 
modifiqui el punt 1 i demana exactament quina modificació proposa. 

La PRESIDENTA diu que la modificació que el Partit Popular proposa per al punt 1 
de la moció és canviar allà on diu “El Consell de Mallorca reitera....” per “El Consell 
de Mallorca reafirma...” i s’hi afegiria al final del punt “esperant que Turespaña 
confirmi la pròrroga”. 

La Sra. GARCIA matisa que al punt 1 s’afegiria: “una vegada que per part del govern 
es confirmi la pròrroga sol·licitada”. 

El Sr. FONT confirma que accepta la transacció amb vista que l’objectiu de la moció 
es tiri endavant i que, ràpidament, es posin en contacte amb el Sr. Toni Catany i 
s’activi la creació de la Fundació ja. 

D’acord amb aquest objectiu i aquest plantejament, estan disposats a acceptar la 
transacció i aprofita per demanar a l’equip de govern que no deixi de mans el tema 
perquè és molt important tant per al Consell de Mallorca com per a l’Ajuntament de 
Llucmajor per tal de posar en valor altres coses que no siguin només sol i platja de 
cara al nostre turisme. 

La Sra. PRESIDENTA anuncia que, així doncs, votaran la moció amb la transacció 
que s’ha proposat i l’eliminació del punt 3. 

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

 
PUNT 17. MOCIÓ DEL GRUP  DE CONSELLERS DEL PSM-
INICIATIVAVERDS-ENTESA AL CONSELL DE MALLORCA SOBRE EL 
PLA DIRECTOR SECTORIAL D’EQUIPAMENTS COMERCIALS DE 
MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
En data 7 d’agost de 2012 va tenir entrada al registre del Consell de Mallorca un escrit de PIMECO 
sol·licitant que el Consell de Mallorca elabori i aprovi un Pla Director Sectorial d’Equipaments 
Comercials de Mallorca. 
 
Aquesta proposta es fonamenta en base a la llei 8/2009 que modifica els articles 58 i 59 de la llei 
11/2003 en els seus articles 21 i 22 i que faculta als Consells Insulars per l’ordenació i les mesures de 
foment del sector. 
 
Les darreres decisions polítiques preses pels governants de la Comunitat Autònoma i de l’Estat 
espanyol ens porten a una perillosa liberalització del sector que vulnera la directiva europea de serveis i 
que, evidentment, perjudica al petit i mitjà comerç de la nostra illa. 
 
El Consell de Mallorca té l’obligació de fer costat al teixit comercial de l’illa representat sobre tot pel 
petit i mitjà comerç i, a més a més, entenem que se fa imprescindible regular la seva implantació al 
territori de l’illa així com també al de les grans superfícies. 
 
Tot això demostra que la petició de PIMECO al Ple és lògica, coherent i ajustada a llei. 
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Per tot això, 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 insta al Conseller d’Ordenació del Territori a elaborar, en un termini 
màxim de 6 mesos, un Pla Director Sectorial d’Equipaments Comercials per tal de poder ésser debatut i 
aprovat al Ple del Consell de Mallorca.  

 
El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) comenta que voldria fer 
una petició abans de començar el debat de la moció.  

Concretament sol·licita que aquest punt quedi damunt la taula per tal comptar amb un 
mes de termini tant amb PIMECO (que ha sol·licitat la redacció de pla director 
sectorial) com amb el grup del PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca que ho ha 
demanat i així, durant aquest mes i fins al proper ple, poder parlar sobre el tema amb 
calma i també amb el Govern de les Illes Balears que, en definitiva, és l’administració 
que ostenta les competències sobre comerç. 

La Sra. CAMPOMAR (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) explica que la 
intenció de la moció del seu Grup era que s’engegàs aquest pla el qual consideren que 
ha de comptar amb el màxim consens polític, social i sectorial (recalca la importància 
que aquest tema no quedi damunt la taula i s’agiliti al màxim possible).  

Per això i tenint en compte el compromís de l’equip de govern de dur una proposta 
sobre aquest pla al proper ple, el seu Grup està d’acord amb deixar aquesta moció 
damunt la taula fins al proper ple per tal de tenir temps de preparar una proposta 
conjunta. 

La Sra. DUBON (PSOE) fa constar que el seu Grup també estava treballant amb 
aquest tema i, precisament, també feien comptes dur una moció el mes que ve i 
llavors veieren que el PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca ja ho havia fet. 

Destaca la importància i la urgència d’aquesta tema ja que en aquests moments tota la 
legislació que s’està produint en relació al tema comercial està perjudicant molt el 
petit i mitjà comerç i, per tant, creu que aquest tema i les capacitats que té el Consell 
de Mallorca poden ajudar a pal·liar la situació de dificultats que pateix aquest petit i 
mitjà comerç. 

Tot seguit indica que al seu Grup li agradaria poder participar en tots els debats que 
se’n facin durant aquest mes perquè és un tema que realment preocupa molt a tots. 

Es deixa damunt la taula. 
 
 
PUNT 18. MOCIÓ DEL GRUP  DE CONSELLERS DEL PSM-
INICIATIVAVERDS-ENTESA AL CONSELL DE MALLORCA SOBRE 
TIRME I TAXES D’INCINERACIÓ. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
 
En dies passats ha estat objecte de nombrosos articles de premsa el fet que el Consell de Mallorca es 
troba en la disjuntiva d’aprovar un augment de la taxa d’incineració o importar fems de l’estranger a 
cremar als mal dissenyats forns de Son Reus. 
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Malauradament el Partit Popular, amb les seves actuació i vot a les institucions, ens té acostumats ens 
sotmet a decisions que condicionen el nostre futur, com ara podem veure amb el cost que suposa a tota 
la ciutadania de Mallorca el tenir la incineradora de Son Reus.  
 
No podem perdre de vista que importar fems de l’estranger és una mesura que perjudicarà, encara més, 
la imatge turística de Mallorca (nombrosos casos de corrupció i la destrucció del territori en són 
exemples) 
 
Així mateix hem de tenir en compte la negativa “càrrega ecològica” que suposa el “turisme de residus” 
des d’on sigui fins a UNA ILLA!! ens sorprèn que aquest tipus de propostes siguin considerades, 
sobretot quan dins aquesta mateixa legislatura el Partit Popular s’ha compromès a no importar fems. 
 
Ens sembla molt mes assenyat continuar amb la proposta que va ser presentada pel grup de consellers 
del Partit Popular davant aquest plenari el passat 13 d’octubre de 2011 i que va ser aprovada amb el 
suport del nostre grup. Que literalment deia “El ple del Consell acorda el compromís del Consell de 
Mallorca en no incinerar fems ,que no sigui de les Illes Balears.” En la seva defensa, com es pot llegir a 
l’acta també aprovada per aquest mateix plenari, el Sr. Oliver argumentava que l’augment de l’activitat 
incineradora suposaria una mala imatge turística , que al cap i al fi és del que vivim en aquesta terra. A 
més de l’augment de les emissions per incineració hem de plantejar-mos el que passaria amb les 
cendres que es generarien. A on les dipositaríem?  I prendre en consideració, també, el dany turístic 
que implicaria el trànsit de camions carregats de residus per les mateixes carreteres que empren els 
visitants. 
 
Així mateix ens sorprèn que en un moment de greu crisi econòmica en el que els ciutadans ja estan 
prou castigats amb l’inesperat augment d’impostos directes i indirectes, i que veuen reduït 
constantment el seu poder adquisitiu, que no s’hagi revisat per part del Consell les clàusules 
contractuals que ens lliguen amb TIRME 

 
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 acorda que la taxa d’incineració no s’apujarà per l’any 2013. 
 
2. El Ple Consell de Mallorca acorda mantenir el seu compromís de no importar residus a incinerar 

provenint de fora de Mallorca. 
 
3. Per poder dur a terme aquests compromisos el Consell de Mallorca revisarà les clàusules del 

contracte amb TIRME, i si escau es revisaran els terminis de durada d’aquest. 
 
 
La Sra. PALOU (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) comenta que, tal i com 
diu l’exposició de motius de la moció, en dies passats ha estat objecte de nombrosos 
articles de premsa el fet que el Consell de Mallorca es troba en la disjuntiva d’aprovar 
un augment de la taxa d’incineració o d’importar fems de l’estranger per cremar als 
mal dissenyats forns de Son Reus. 

Els forns de Son Reus són conseqüència d’una decisió del Partit Popular 
conjuntament amb Unió Mallorquina a l’any 2006, quan varen donar suport a una 
modificació del Pla Director Sectorial i a una ampliació de Son Reus. Ara mateix, es 
veu que amb aquella decisió el Partit Popular va hipotecar el futur de Mallorca. 

Explica que el Partit Popular ha hipotecat el futur, amb unes megaobres que han de 
durar tota la vida, a tots els habitants de la comunitat balear. No parla només de la 
incineradora sinó que també ha pres altres decisions que afecten la nostra comunitat. 
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També volen hipotecar la salut perquè, gràcies a la decisió a la qual varen donar 
suport en el seu moment, es va poder sobredimensionar la incineració de la nostra illa 
i ara s’han de dur fems de l’estranger per incinerar aquí perquè en cap moment no es 
va vetllar per la sostenibilitat econòmica de la població que és la que, finalment, ha de 
pagar aquesta incineradora i ara mateix poden veure i comprovar que no la poden 
mantenir. 

A continuació demana si s’han aturat a pensar si les infraestructures que implicaran el 
fet d’importar fems de fora requeriran més inversió que el benefici que en puguin 
treure; si s’han aturat a pensar qui rep aquest benefici: els ingressos que puguin venir 
o no de la crema de fems i, en parlar d’ingressos, indica que aquests seran per a 
Tirme. També demana si qualcú ha revisat els comptes de Tirme i els beneficis anuals 
que té. 

Planteja igualment quins informes jurídics i tècnics avalen el fet de trastocar el Pla 
Director Sectorial actual que no permet la importació de fems de fora i quin informe 
tècnic dóna suport a què, un cop modificat el Pla Director Sectorial, es podran cremar 
aquests fems. 

Vol saber també si s’ha valorat l’impacte mediambiental que suposarà per a la nostra 
illa el trànsit de camions entre Alcúdia i Son Reus. 

Fa notar que segurament la Sra. Soler insistirà en dir que no són residus i li demana 
què és, doncs, allò que rebutgen les cases i les indústries. 

La Sra. GARRIDO (PSOE) manifesta, en primer lloc, que ahir la presidenta va dir 
que no tenia res a dir-los sobre aquesta tema però, en canvi, el seu Grup sí que hi té 
molt a dir. El que tenen a dir és que no estan d’acord amb la importació de fems des 
de qualsevol lloc. 

Tot seguit anuncia que el seu Grup donarà suport a aquesta moció i que hi proposarà 
una esmena que plantejarà en arribar el moment adient. 

Manifesta també que el tractament de residus a Mallorca, encara que amb els seus alts 
i baixos, més o manco ha tengut consens entre les forces polítiques. Totes les forces 
polítiques es varen posar d’acord per aprovar el Pla Director Sectorial l’any 2006 i 
cercaren un camí comú. El primer camí que es varen marcar va ser el tractament dels 
residus (no fer-ho és fàcil, pràctic i còmode) mitjançant la incineració i ho varen fer 
perquè Mallorca és una illa, és a dir, que és espai amb un ecosistema fràgil que està 
delimitat per la mar i per aquest motiu ho varen fer. 

A l’hora de tractar els fems també es varen marcar com ho havien de fer i era d’una 
forma sostenible acomplint amb les quatre ‘R’, una darrera l’altra però ara la 
incineració, que era la darrera de totes, l’han passada davant la reducció, el reciclatge 
i la reutilització. 

Aquesta illa, per primer cop, ha aconseguit assolir la primera de les ‘R’, la més difícil 
de totes, la reducció dels fems i això, que és una bona notícia, l’equip de govern ho 
converteix en una mala notícia, una molt mala notícia: com que no tenim fems, els 
anam a cercar allà on sigui. 

Això és un desbarat que farà que la Sra. Soler passi a la història com la consellera que 
ha omplert de fems Mallorca. Potser llavors li dirà que és una demagoga o el que 
vulgui, li és igual, però li assegura que passarà a la història d’aquesta manera. 
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Cal pensar que a Mallorca, actualment, en 1 any s’incineren 350.000 tones i volen 
dur-ne 200.000 més, gairebé un 70% més. 

S’ha aconseguit reduir el volum dels fems i, en lloc de celebrar aquesta notícia i 
veure-la com una oportunitat per agafar el contracte i intentar redimensionar-lo, doncs 
el que fan és cercar fems, d’allà on siguin, per incinerar-los i donar de menjar a les 
incineradores. 

Tenint en compte tot això, proposa una esmena en el darrer punt d’acord de la moció 
que consistiria en suprimir la darrera frase i canviar-la per “sol·licitant la redacció 
d’una auditoria de costos tant de la concessió com dels distints conceptes que formen 
part de la tarifa per part d’una empresa qualificada i independent i que ens condueixi a 
un redimensionament del contracte de la concessió”. 

Segurament la Sra. Soler li dirà que l’auditoria i els informes ja estan fets. Certament 
se’n va fer un informe que, entre d’altres coses, arribava a la conclusió que s’havia de 
fer l’auditoria de costos i l’auditoria dels elements que formaven part de la fórmula de 
la tarifa. 

Tots els partits polítics del Consell de Mallorca tenien aquest informe, inclòs el Partit 
Popular, en la legislatura passada i si els consellers del Partit Popular d’aquesta 
legislatura no parlen amb els seus companys de la passada legislatura, doncs no és 
culpa de l’oposició. 

Assegura que l’equip de govern vol vendre la idea de les bondats de la incineració de 
fems estrangers pregonant els seus beneficis econòmics cosa que ella dubta. Diuen 
que crearan 350 llocs de treball en logística i transport. També ho dubta. 

Aquesta incineració de 200.000 tones tendria una repercussió de només 8M€ damunt 
la tarifa, és a dir, 17€ per tona segons les dades que ha aportat Tirme. Damunt un 
volum global de 100M€ cremar aquests fems només suposarà uns 8M€. 

També varen dir que això equivaldria a un balanç, dins la balança comercial de les 
Illes Balears, de 14M€ i això també ho posa en dubte i creu que l’errada grossa està 
aquí perquè assegura que és impossible que es generi un increment positiu dins el 
balanç de totes les illes per un total de 14M€ només dins un sector de transport i 
logística. 

A més a més, s’hi han de comptar tots els efectes negatius que això tendrà en el sector 
del turisme. Recorda que Mallorca és una illa de la qual la seva indústria principal és 
el turisme i planteja si els turistes anglesos o italians diran “me’n vaig de viatge amb 
els meus fems”, si els turistes alemanys diran “me’n vaig de viatge amb els fems 
italians i els fems anglesos”. Igualment demana si conviurà la imatge de la planta de 
Son Reus amb la de la platja d’es Trenc (no, amb la de la platja d’es Trenc no perquè 
també se la carreguen); potser conviurà amb la de ‘sa Foradada’. Quina d’elles 
prevaldrà de cara als turistes alemanys molt preocupats pel medi ambient? La dels 
fems o la de ‘sa Foradada’. 

Per altra banda, cal tenir en compte també que la competitivitat de la nostra illa amb 
altres destins de la Mediterrània no és a nivell de preu. Mallorca ha d’oferir quelcom 
més i ha d’afegir un plus respecte a altres destins. Aquest plus no pot ser una pila de 
fems. 

Demana també si han pensat com influirà en la imatge turística d’Alcúdia el fet de dur 
els fems a través del seu port malgrat que la seva batlessa no ho vol. Aleshores, per on 
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vendran? Per Palma? Els voldrà el batle de Palma? Si no, els poden tirar amb un 
paracaigudes i que caiguin damunt Son Reus. 

Planteja si és aquesta la desestacionalització que cerquen tots: en l’estiu, turistes, i en 
l’hivern, fems.  

Vol saber si s’ha fet algun estudi, per part del Govern de les Illes Balears o del 
Consell de Mallorca –no de Tirme–, que determini quines són les influències 
negatives que la importació de fems tendrà sobre el turisme (perquè segur que seran 
negatives) i no només el de Mallorca sinó el turisme de les Illes Balears i el turisme 
d’Espanya. 

Afirma que no és així, que no s’han pensat res i només s’han preocupat d’acomplir 
una promesa electoral que era no pujar la taxa de fems i acomplir-la passi el que passi, 
a costa del que sigui i costi el que costi. I aquí això ens costarà i ens costarà molt a 
tots. 

Per acabar, fa constar que ara li han donat un sentit nou a aquella frase de “Mallorca 
zu verkaufen”. 

El Sr. SALOM (PP) comenta que havia preparat una resposta però aquesta no es 
correspon amb la intervenció de la Sra. Palou ja que l’exposició de motius de la moció 
diu una cosa i, en canvi, la Sra. Palou ha parlat en termes més genèrics. Indica que fa 
aquesta observació perquè després no li digui no ha respost a allò que ha exposat. 

Fa notar que consta entendre tant l’exposició del PSM-IniciativaVerds-Entesa per 
Mallorca com la del Grup Socialista perquè han dit que els acusaran de fer 
demagògia; que els fems vénen d’Itàlia; confonen la platja d’es Trenc amb la de sa 
Ràpita; diuen que acompleixen una promesa electoral però llavors resulta que no l’han 
d’acomplir però quan fan quelcom que havien dit que farien també els critiquen. Avui 
en dia, amb la crispació que hi ha dins l’àmbit polític, costa arribar a acords. 

Assegura que ell no serà tan ingenu com el seu company i portaveu del partit, Sr. 
Vidal, que comença les seves intervencions anunciant que intentaran convèncer 
l’oposició i no ho serà perquè ell no intentarà convèncer-los perquè és impossible. 

Recorda que, en la legislatura passada, hi havia una determinació presa en el sentit 
que s’havia de pujar un 40% la taxa de fems i així ho varen fer. A més a més, 
deixaren previst que la taxa de fems havia de pujar un 50% més però llavors resulta 
que hi ha hagut un canvi de govern i l’actual govern no vol pujar les taxes de fems un 
50%. 

Aquesta és una de les explicacions que al seu Grup li agradaria donar. Potser a 
l’oposició li aniria millor que l’equip de govern decidís pujar les taxes perquè haurien 
fet exactament el mateix va fer l’anterior govern, és a dir, pujar les taxes i no cercar 
altres alternatives. 

L’alternativa s’ha cercat arran de tota la problemàtica que, dins el si de la Comissió de 
Residus, s’ha discutit durant pràcticament tot l’any. 

Afegeix que, en relació als acords de la moció, el primer punt sol·licita que no 
s’augmenti la tarifa per a l’any 2013 i fa constar que aquesta voluntat ja l’ha 
manifestada l’equip de govern i no perquè la presentin a través d’una moció sinó que 
amb anterioritat ja havien manifestat que la tarifa de 2012 i la de 2013 no s’apujaran. 
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En aquest sentit, remarca que no augmentar la tarifa és un compromís de la consellera 
executiva de Medi Ambient i assenyala que no l’augmentaran perquè han cercat altres 
alternatives. 

Per moltes vegades que es repeteixi una cosa (que sense ser una mentida, pugui ser 
una mitja veritat) no s’acaba convertint en allò que no és. S’està donant la impressió 
que ens ha de venir una bossa de fems tal qual les bosses que cadascú treu al carrer 
cada dia i amb aquesta manera que tenen d’exposar-ho tampoc no ajuden que 
Mallorca en surti ben parada. 

Amb això no vol dir que l’oposició no hagi d’utilitzar aquests arguments però sí que 
vol dir que tampoc no és gaire seriós voler fer veure a la gent de Mallorca que els 
fems que vendran seran uns fems que faran olor, uns fems que embrutaran el port 
d’Alcúdia o el port de Palma o el lloc per on entrin, perquè no és així. 

El fet que se li digui combustible sòlid recuperable o li vulguin dir fems no canviarà 
que siguin uns fems pretractats que ni fan olor, ni contaminen ni deixen brutor pel lloc 
per on passen sinó que senzillament són uns fems que van a incinerar-se i la seva 
incineració disminueix el CO2 a l’ambient i, a més a més, és un procés que està 
totalment aprovat per la Unió Europea. 

Una prova d’això és que ciutats molt més avançades que Mallorca en temes de 
reciclatge ho estan fent a dins la seva pròpia ciutat. L’oposició sap que hi ha ciutats 
que cremen aquest tipus de combustible i sap que això no crea cap problema. 

Per una altra banda, indica que respecte al tercer punt de la moció, on s’exposa que es 
renovi la concessió amb Tirme, ha de dir que el PSM-IniciativaVerds-Entesa per 
Mallorca sap molt bé que això no és possible. Hi ha auditories fetes, hi ha estudis fets, 
s’ha intentat altres vegades i no ha estat possible. A més a més, existeix un dictamen 
del Consell Consultiu en el sentit que no possible dur a terme aquesta pròrroga. 

Si la intenció del PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca és escurçar el contracte, 
dons els ha de dir que coneixen perfectament les conseqüències de fer-ho i creu que el 
Consell de Mallorca no està capacitat per poder assumir la possibilitat de recuperar 
aquesta concessió i, evidentment, Tirme també diria la seva i s’entraria dins un 
conflicte que no considera que sigui el més adequat. 

Recorda que s’ha parlat de demanar informes tècnics però, en realitat, al PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca li són iguals els informes tècnics ja que hi són. 
Els informes tècnic i econòmic hi són. 

Una de les portaveus ha dit que no es creia el números i, si els informes donen uns 
números però l’oposició no se’ls creu, doncs no sap que hi poden fer més. 

Hi ha un tema que abans, durant el debat de la moció sobre el Pla Territorial de 
Mallorca, deien que el Partit Popular, governant de 2003 a 2007, no havia fet res en 
temes de PTM però, en canvi, quan li recorden a l’oposició temes de la legislatura 
passada, no en volen saber res. 

Així doncs, es veu que quan es tracta de parlar del PP i del que ha fet bé i del que no 
ha fet va bé però quan es parla del que es va fer la legislatura passada en matèria de 
residus, no en volen saber res. Recalca que aleshores el PP no hi era si bé sí que hi era 
durant altres legislatures i va prendre decisions juntament amb altres partits polítics. 

No obstant això, també hi ha hagut consellers de partits de la coalició PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca que varen votar a favor de la incineració i varen 
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posar línies d’incineració en marxa ja que, en fer el canvi, es va votar que s’hi 
posassin i no varen fer res per aturar-les. Ara, en canvi, demanen que el PP aturi una 
maquinària que està en marxa des d’anys enrere i que, quan l’oposició estava al 
govern, ni varen insinuar la possibilitat de fer-ho. 

Fa notar que hi ha tota una argumentació que l’oposició posa en marxa en contra 
d’aquest tema i, per altra banda, també hi ha tota una argumentació que el PP hi pot 
posar en marxa a favor però aquesta no és la fórmula per poder arribar a acords. 

El fet de dur aquests fems a incinerar a Mallorca és la fórmula que ajudarà a pal·liar la 
situació econòmica i ambiental que avui tenim a les nostres illes. 

La Sra. SOLER (consellera executiva de Medi Ambient) explica que la moció conté 3 
punts d’acord. El primer és per mantenir la tarifa i amb això està totalment d’acord. El 
segon punt és per no dur residus de fora i aclareix que no en duran sinó que duran 
combustible i, sobre el tercer punt, diu que allargar una concessió és una il·legalitat, 
cosa que el PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca hauria de saber però, així i tot, 
ho demana per escrit en una moció i remarca que l’equip de govern no farà una 
il·legalitat per molt que li ho demani el PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca. 

Considera que no té sentit que hagi de fer un resum dels motius pels quals són aquí 
però l’oposició ho demana a través d’aquesta moció i, per tant, els farà aquest resum. 

Des de 1989 són aquí. Aleshores s’elaborà al Parlament balear els criteris del Pla 
Director Sectorial. 

L’any 1990 es fa el Pla Director de Residus Urbans, redactat pel Partit Popular que 
governava aquesta comunitat autònoma. 

S’autoritzà la posada en marxa de les línies 1 i 2 d’incineració en el Ple del Consell de 
Mallorca de dia 12 de febrer de 1997. El conseller responsable era el Sr. Francesc 
Antich i hi varen votar a favor el PSOE, el PSM, el PSM-Nacionalistes per Mallorca, 
el PP, UM i el Grup Mixt. Per tant, el Sr. Antich va autoritzar posar en marxa les dues 
primeres línies d’incineració i tots els partits polítics que avui seuen en aquesta sala hi 
varen votar a favor mentre que Esquerra Unida hi va votar en contra. 

Del Pla Director de Residus Urbans de l’any 2000 en varen ser els seus responsables 
la Sra. Margalida Rosselló, d’Els Verds i el Sr. Colau Barceló, d’Esquerra Unida. 
Aquest Pla amplià la concessió a Tirme des de l’any 2017 al 2025 i obligà a fer allò 
que avui s’està amortitzant en matèria d’infraestructures: un parc mediambiental amb 
un trenet, amb un cub, etc., que ara s’està amortitzant. 

Aquell Pla també obligava que els llots que no anaven a tractament hi anassin i tot 
això ho pagam ara. 

A més a més, el Pla Director de 2002 de voluminosos, enderrocs, etc., el varen votar a 
favor al Consell de Mallorca pel PSOE, UM, PSM-Nacionalista per Mallorca i 
Esquerra Unida-Els Verds. El PP s’hi va abstenir. 

Amb l’aprovació d’aquest Pla de 2002 varen establir –els partits esmentats i no el PP 
que s’hi va abstenir– que a Mallorca vendrien 1.100.000 tones d’enderrocs, de 
voluminosos, etc. i varen calcular –l’oposició que no el PP– que un 30% que sobrava 
de Mac Insular aniria a incinerar a Tirme.  

Quan la concessió va haver de fer les obres, ja va dir que no sabien què havien 
calculat i feren un càlcul d’un 15% del sobrant dels enderrocs i aquí, al Consell de 
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Mallorca, es va dir que si s’havia d’assumir un 15% del sobrant d’enderrocs i 
voluminosos, no donarien cabuda a les dues línies fetes. 

Al Pla Director de Residus Urbans de 2006 votaren a favor el PP, el PSOE i UM. En 
contra hi varen votar el PSM-Esquerra Nacionalista i Esquerra Unida-Els Verds. En 
aquest Pla Director de 2006 es diu allò d’abocador zero a Mallorca, que es farien dues 
línies noves, que s’assumiria un 15% dels enderrocs que vendran de Mac (que són 
més de 100.000 tones cada any les quals, evidentment, no han vengut mai) mentre que 
en l’anterior Pla es preveia un 30%, és a dir, que serien unes 300.000 tones les que 
haurien de venir de Mac i així sí haurien de dur combustible de fora. 

Arran de la modificació del Pla Director, que és el que obliga a fer les instal·lacions, 
es fa la modificació del contracte de Tirme l’any 2007 que és el que tant recorda i 
recorda l’oposició. Aquesta modificació del contracte de Tirme només la va votar el 
PP i UM (perquè tenien un pacte de govern) i en contra votaren el PSOE, el PSM-
Esquerra Nacionalista i Esquerra Unida-Els Verds.  

Es feren les dues línies noves i autoritzà la posada en marxa de les línies d’incineració 
3 i 4 la Sra. Marilena Tugores d’Els Verds. Ara es troben amb 4 línies d’incineració 
que no arriben a abastar tot el que poden incinerar i encara acusen el PP de ser els 
fematers d’Europa i que destruiran el turisme. 

Quan es feu la concessió per iniciar les obres de les 2 darreres línies d’incineració (la 
3 i la 4), s’aprovà en el darrer Ple celebrat quan governava el PP amb Unió 
Mallorquina. Després de les eleccions, el PP va perdre i entrà a governar el Consell de 
Mallorca els partits que ara estan a l’oposició. 

Aleshores les obres de noves línies d’incineració no estaven començades, és a dir, que 
les varen construir durant legislatura en què governaven el PSOE, UM i el Bloc per 
Mallorca. 

Dia 22 de juliol de 2007 li demanaren a la Sra. Armengol, presidenta del Consell de 
Mallorca: “Quin projecte té per a la incineradora de Son Reus i l’abocador?” 
Respongué: “Sempre hem estat partidaris d’eliminar les abocadors perquè són la 
forma de tractament dels residus més contaminant. En el darrer Ple del Consell de 
Mallorca de la passada legislatura, PP i UM aprovaren un acord per fer possible la 
incineradora. És un acord que està pres i no tornarem enrere. Això sí, incrementarem 
el reciclatge i ho farem amb el màxim acord amb els ajuntaments.” 

També li varen demanar “Revisarà el contracte amb l’empresa que s’encarrega dels 
residus, Tirme, SA?” 

A la presidenta del Consell de Mallorca, quan no feia ni 1 mes que havia pres 
possessió del càrrec i sense tenir cap auditoria en la mà ni tenir cap paper que digués 
quelcom que avalàs allò que va dir, li demanaren si revisaria el contracte amb Tirme. 
La Sra. Armengol respongué: “No, és un contracte aprovat durant la passada 
legislatura per una majoria que jo respect. Som conscient que venc per implantar 
polítiques de present i de futur i no per fer una revisió de la història passada.” 

A la pregunta: “Es podrà aconseguir la baixada de les taxes sense revisar el 
contracte?” La Sra. Armengol va respondre: “Pens que sí.” En canvi, la Sra. Francina 
Armengol les va apujar un 40%. Per això, planteja a l’oposició quina responsabilitat li 
estan demanant al Partit Popular i indica que si havien d’aprendre d’ells només 
sabrien fer mala gestió. 
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Com a conseqüència d’això es va fer una primera auditoria, encarregada el juny de 
2009 i a fora de Mallorca, que deia que el contracte era vinculant. La Sra. Garrido ho 
sabrà perquè era la secretària tècnica del Sr. Cosme Bonet i l’auditoria l’encarregaren 
des del Departament de Presidència i el de Medi Ambient no té constància d’aquesta 
auditoria fins que rep un informe enviat pel Sr. Bonet sol·licitant que els tècnics del 
Departament de Medi Ambient informin i el Sr. Mateu Horrach feu l’esmentat 
informe. Tot això són contradiccions de l’auditoria. 

El resultat d’aquesta auditoria no el coneixen i recorda que la setmana passada li 
varen haver d’enviar un correu a la Sra. Garrido atès que els funcionaris de la casa no 
troben aquesta auditoria que costà 20.000€ i que fou encarregada pel PSOE i no per 
UM que dirigia el Departament de Medi Ambient. 

La segona auditoria es feu en desembre de 2010 per l’empresa ENT de Catalunya i 
fou encarregada per la Sra. Tugores i pagada per l’actual govern del Partit Popular –ja 
que la deixaren sense pagar– per un total de 20.000€ més i el resum de la qual era que 
s’havia d’apujar la taxa en un 55%. 

Per tant, davant la disjuntiva d’haver d’apujar de la taxa, de fer mala gestió, de fer 
promeses, etc., doncs cerquen solucions de present i de futur.  

Remarca que qui fa més mal al turisme actualment és l’oposició amb els seus 
numerets, amb poques solucions, amb espectacles de circ enlloc de fer espectacles 
reals de consellers d’oposició responsable i amb afirmacions que l’equip de govern es 
carregarà el turisme, afirmacions que no serveixen per res. 

Si l’oposició no fes segons quins tipus d’afirmacions no podria tenir un titular en els 
diaris. L’únic que pretenen és que, allò que no saben fer fent oposició, ho fan fent 
espectacles que no duen enlloc. 

Per acabar, els agraeix el seu suport ja que, com més segueixi l’oposició per aquest 
camí, els ciutadans més s’adonaran de com són. 

La Sra. PALOU li agraeix a la Sra. Soler la lliçó d’història i li observa que ha oblidat 
que en 2006 allò que el PP va aprovar incloïa una memòria econòmica que deixava la 
tarifa de residus en un nivell bastant superior al que s’està pagant ara però que el 
varen igualar en la passada legislatura i, per tant, el PP és qui ens hipotecat el futur. 

Tot això és passat i el futur que tenim ara és el de la nostra salut, és el que suposarà 
que en aquesta illa s’incinerin gairebé una vegada i mitja la meitat dels residus que 
s’hi produeixen. Això és el futur. 

La Sra. Soler li deia que no estava ben informada i li apunta que la informació de què 
disposa l’extreu del dictamen del Consell Consultiu, el dictamen del qual ha parlat el 
Sr. Salom i al qual ha fet referència la Sra. Soler i que recull l’acta del Ple on es va 
aprovar la modificació del contracte amb Tirme. 

Aquesta modificació del contracte amb Tirme també va passar per una alteració del 
Pla Director de Residus que deia que s’havia de prioritzar la construcció d’un forn per 
incinerar residus carnis que, a dia d’avui en aquesta illa, són un greu problema perquè 
s’estan cremant en un forn on no es poden cremar, per començar, i per continuar no hi 
ha altra alternativa perquè les alternatives que s’hi han plantejat han funcionat 
malament. 

En el moment en què el Pla Director estableix una cosa i se la boten “a la torera” amb 
les decisions del Partit Popular i Unió Mallorquina, doncs ara es troben en la situació 
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actual, amb “els peus dins la via”, amb un sobredimensionament del forn 
d’incineració que ara mateix fa que s’hi duguin a cremar fems de fora i això és el que 
passa. 

Aquests fems, com ha recordat el Sr. Salom, no són fems que facin pudor. Això vol 
dir que no contenen matèria orgànica i, per tant, han de passar a la part inorgànica. La 
Sra. Soler fa uns dies, en una roda de premsa, deia que durien plàstics, papers i roba. 

Els plàstics quan es cremen emeten dioxines per molts de filtres que s’hi posin i 
n’emeten en un percentatge petit però no és el mateix un percentatge petit de cremar 
300.000 quilos de fems que un percentatge petit de cremar-ne 400.000, 500.000 o el 
que caigui. Per això, assegura que estan hipotecant la salut de Mallorca, la salut dels 
mallorquins.  

Per altra banda, assenyala que el més perillós, en quant a emissió, contaminació i risc 
per a la salut, és allò que no es veu: les dioxines i els furans que sortiran per les 
xemeneies. De fet, ja en surten i si s’augmenta la quantitat de fems cremats, 
s’augmentarà l’emissió de dioxines i furans i, conseqüentment, baixarà la salut dels 
nostres conciutadans i conciutadanes. 

Tampoc no s’ha de perdre de vista allò que ja han avançat els ajuntaments de Bunyola 
i d’Alcúdia en quant la contaminació local que patiran. El de Bunyola perquè haurà de 
patir les emissions de la incineradora que augmentaran en lloc de disminuir i el 
d’Alcúdia que haurà d’aguantar els fems, els fums i el trànsit de camions. 

Amb tot això es danya la imatge de la nostra illa a nivell internacional i alhora es 
danya la salut dels habitants de Mallorca. Això és una hipoteca que no poden pagar, 
que no poden assumir i que no han de voler assumir. 

El que fa mal –li diu a la Sra. Soler i al Sr. Salom– a la imatge turística de Mallorca 
no és el numeret que pugui muntar el seu Grup sinó les decisions que pren l’equip de 
govern. Això fa mal: les decisions preses anteriorment (l’any 2006) i que han duit la 
situació actual així com les decisions que ara mateix volen posar damunt la taula. 
Això fa mal a la nostra imatge internacional. 

La Sra. GARRIDO manifesta que la Sra. Soler ha dit que els ciutadans estan molt 
preocupats i certament hi estan però perquè els duguin fems de fora i, una mostra, és 
que a la sala hi ha representant de l’Associació de Veïns de Palmanyola que han 
vengut a manifestar la seva preocupació. 

També s’ha dit que per culpa d’anteriors governs ara han d’apujar la taxa. En aquest 
sentit, li observa a la Sra. Soler que ella no ha vist que el Partit Popular tengui cap 
tipus de problema ni un a l’hora de pujar els imposts, de pujar l’IVA del material 
escolar del 4% al 21%. Es veu que tenen problemes per a algunes coses però per a 
altres coses no en tenen cap ni un. 

El Sr. Salom acusa l’oposició de crispar però certament el que crispa la situació és la 
manca de transparència tot tramitant una esmena a la qual ni cap ciutadà ni cap 
associació no tendrà accés. Les lleis s’han de fer mitjançant un procés participatiu 
perquè així està regulat però el que ha fet el PP ha estat anar per la porta de darrere, 
via esmena, presentant una proposició a un projecte de llei que fa que es duguin fems 
de fora a aquesta illa. 

Abans el Sr. Salom comentava que també es duen fems a altres llocs (Alemanya, per 
exemple) però li ha d’advertir que es duen a ciutats industrials i Mallorca no és un 
entorn industrial sinó una illa turística que viu de la seva imatge, del seu paisatge i 
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que ha de poder competir amb Turquia, amb Egipte i amb altres destins de la 
Mediterrània i no ho podrà fer sinó allò que ofereixen són fems. 

La Sra. Soler parla d’un informe que no troba i, en aquest sentit, li diu que l’informe 
està exactament dins un expedient a Serveis Generals, amb tres còpies en paper i una 
en CD. A més a més, l’informe estava dins una carpeta del disc G compartida entre 
Intervenció i la Direcció Insular de Pressuposts. 

Refusa, a continuació, que es digui que el PSOE va demanar una auditoria, cosa que sí 
que demanen ara, sinó que el que es va fer era un informe –que no una auditoria–, és a 
dir, demanar una opinió especialitzada que havia de ser la base per modificar els plans 
directors i també per revisar el contracte. 

Li demana a la Sra. Soler que li expliqui quin problema té per demanar allò que li 
sol·licita el Grup Socialista perquè sembla que, en realitat, és que no vol demanar 
l’auditoria. 

Per altra banda, indica que el Sr. Salom parlava d’eufemismes. El Partit Popular 
només parla amb eufemismes, un darrere l’altre. Ara resulta que això no són fems, 
que això és combustible derivat. Això és un eufemisme i recorda que el Sr. Rajoy va 
dir que les fuites del Prestige eren “hilillos de plastilina” i ha estat un dels més grans 
desastres ecològics en la història d’aquest país. 

Sol·licita que l’equip de govern ho debati, que retiri l’esmena i en parlin. Si ho volen 
fer via legislativa, hi ha el Parlament i la presidenta del Consell de Mallorca forma 
part del Grup Popular al Parlament. Hi ha moltes maneres de fer-ho i demana que ho 
facin d’una manera que la gent hi pugui participar, hi pugui dir la seva ja que 
d’aquesta manera només diu la seva el PP perquè ningú més no té l’oportunitat de 
participar-hi ja que ni tan sols els altres grups presentats al Parlament no poden fer 
esmenes a una esmena. 

De fet, en poden parlar en ponències o en comissions però res més. Ni tan sols no 
poden esmenar el text que ha presentat el PP. Això és anar per la porta de darrere i els 
demana que, per favor, vagin per la porta de davant, prenguin les decisions de forma 
consensuada ja que aquesta decisió hipoteca el futur de Mallorca i el PP ara governa 
però no ho farà tota la vida i han de deixar una Mallorca en condicions als nostres 
fills, néts i renéts. Aquí ha de viure més gent però d’aquesta manera no hi viurà més 
gent. 

La Sra. SOLER remarca que no entrarà en debats de 20 anys enrere quan n’hi havia 
que s’encadenaven a la incineradora, quan n’hi havia que deien que ens havíem de 
morir, quan es deia que tot perjudicava, etc. No entrarà en aquest debat. 

Ara mateix hi ha dues possibilitats damunt la taula. Una és el model de l’anterior 
equip de govern, és a dir, apujar un 50% la taxa de tractament i l’altra és el model de 
l’actual equip de govern que consisteix en cercar solucions de present i de futur per 
donar una estabilitat a la taxa de tractament i fer viable el sistema. 

El model de l’oposició el coneixen perquè l’any passat el posaren en pràctica i, de 
seguir així, l’any passat haguessin pujat la taxa un 50% i seguirien així de per vida. 

La Sra. Caterina Canyelles, del PSM, ja va dir en aquest mateix Ple que la taxa de 
tractament, d’acord amb els estudis amb què comptava el PSM en el seu moment, 
s’arribaria a pagar a raó de 1.071 euros per una tona. 
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Reitera que aquesta afirmació va sortir publicada als mitjans de comunicació i llegeix 
literalment la notícia: “Caterina Canyelles del PSM va afirmar al Ple del Consell de 
Mallorca que l’aposta per la incineració costarà a cada família de Mallorca 1.071 
euros.” 

Per tant, el model del PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca és apujar la taxa de 
tractament, aclucar els ulls i que els ciutadans paguin. El model del PP és cercar 
solucions de present i de futur. 

Assegura que, com ja va dir, es podran asseure’s totes les vegades que faci falta però 
amb solucions reals. Fins ara, aquí i avui, no hi hagut cap solució. Tot han estat 
crítiques sense oferir cap solució. 

Si s’augmenta la taxa, no li va bé a l’oposició. Si duen combustible de fora, tampoc 
no els va bé. Si el Consell de Mallorca cobra la taxa de tractament, no va bé perquè es 
perjudiquen els ajuntaments que reciclen. Demana, aleshores, quina solució li’n 
donen. 

En relació al comentari de la Sra. Palou en parlar de residus carnis, li diu que 
sincerament creu que li faria un favor al seu partit si no opinava perquè els residus 
carnis segueixen el tractament que cal, dins el sistema de tractament d’incineració, 
sense haver de fer més inversions.  

D’acord amb la Sra. Rosselló i el Sr. Barceló, quan governava l’any 2002 el PSM, 
avui s’estaria fent un forn nou dins Tirme de més de 8M€ per fer el tractament dels 
residus carnis i això tornaria a repercutir-se damunt la tarifa. 

Aquest forn no està fet i ni s’està fent malgrat que compta amb l’autorització de la 
Comissió Balear de Medi Ambient però sí que fan tot el possible per no haver 
d’apujar les taxes als escorxadors i per fer una tarifa específica per als escorxadors i 
perquè aquestes despeses no repercuteixin damunt els foravilers. 

El que va fer aleshores el PSM amb els residus carnis va ser posar-los dins 
contenidors i dur-los a Lleida i la factura del transport a Lleida l’ha haguda de pagar 
el govern del Sr. Bauzá ja que l’anterior govern no va pagar cap factura. 

Assegura que en matèria de residus el PSM no ha aportat ni una solució en 4 anys i, 
per això, li demana a la Sra. Palou que li digui quina solució ha donat la seva 
formació política en matèria de residus en els darrers 8 anys. 

A continuació li recorda l’existència d’una pancarta amb el Sr. Antich, la Sra. 
Armengol i el Sr. Font que deia “Prou” a l’hospital de Son Espases i, en canvi, 
l’hospital està fet. De la mateixa manera haguessin pogut aturar les dues noves línies 
d’incineració quan va entrar al presidir el Consell de Mallorca la Sra. Armengol però 
no varen aturar absolutament res i seguiren amb les obres. 

Reitera que se’n reuniran les vegades que faci falta però sempre que sigui amb 
solucions. No amb demagògies, no amb numerets de circ sinó amb solucions reals i 
efectives. Mentre no li aportin una solució per no augmentar la taxa i que sigui 
rendible econòmicament el tractament de residus, no seguirà per aquest camí. 

Li diu a la Sra. Garrido que l’endemà se n’anirà a Alcúdia per reunir-se amb la 
batlessa, amb l’equip de l’oposició i amb l’Associació Hotelera d’Alcúdia. També 
aniran a Bunyola, el proper dilluns anirà a veure l’Associació Hotelera, també tenen 
hora amb el conseller de Turisme. Per tant, tota la feina que la Sra. Garrido cregui que 
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poden fer, la faran i, si s’escau, es passejarà poble per poble per demostrar que no 
duen residus sinó combustible. 

Afegeix que, tant si li agrada com si no, els codis del que duran són 191210 i 191212 i 
tot allò que no tengui aquests codis no podrà venir. 

La Sra. PALOU fa constar que el Grup Socialista ha proposat una transacció a la 
moció i anuncia que el seu Grup l’accepta. 

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 19. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
SOBRE LA NECESSITAT DE POSAR EN VALOR LA DECLARACIÓ DE LA 
SERRA DE TRAMUNTANA COM A PATRIMONI DE LA HUMANITAT. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 

Atès que ha transcorregut més d’un any des de la inclusió de la Serra de Tramuntana en la llista de 
Patrimoni Mundial (juny 2011).  

Atès que des del Consell de Mallorca no s’ha fet en tot aquest temps cap acció per contribuir a millorar 
la difícil situació econòmica que tenim. 

Atès que des del Govern de les Illes Balears i des del Parlament s’estan realitzant accions encaminades 
a activar l’economia, però que aquestes duen associades accions negatives pel futur territorial de les 
Illes Balears. 

Atès que aquesta Declaració pot ser un element important per avançar cap a la desestacionalització  
turística de Mallorca i que pot ser un element important per tal de generar riquesa sense malmetre el 
territori. 

Atès que estan sorgint diferents iniciatives des d’altres institucions, com la Universitat, i des de la 
iniciativa ciutadana, que estan reclamant el suport del Consell de Mallorca i no hi troben la resposta 
adequada.   

Per tots aquests motius, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA presenta pel seu 
debat i posterior aprovació al proper Ple de la institució la següent MOCIÓ: 

1. El Consell de Mallorca treballarà activament per tal de fer efectiva la Declaració de la Serra de 
Tramuntana com a Patrimoni de la Humanitat amb la col·laboració de totes les forces polítiques. 

2. El Consell Insular de Mallorca donarà el suport necessari als diferents ajuntaments de la Serra per tal 
de facilitar la tasca de cada un d’ells en el manteniment del seu important patrimoni. 

3. El Consell de Mallorca donarà el suport necessari a les diferents iniciatives, coherents amb les 
propostes de la UNESCO, que puguin anar sorgint i, a més, en serà el primer  impulsor. 

4. El Consell de Mallorca es comprometrà a impedir el desenvolupament de cap projecte urbanístic 
d’impacte a la Serra de Tramuntana.  

 
 
La Sra. DUBON (PSOE) manifesta que el seu Grup és plenament conscient que 
aquest tema és un d’aquells que s’anomenen de llarg de recorregut perquè és un tema 
de molt de calat i de molta feina de fons. 
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Parteixen del principi que aquesta qüestió ha comptat sempre amb el consens de tots 
els grups polítics i han donat un marge, que creuen ampli, a l’equip de govern 
esperant 15 mesos per dur a Ple un toc d’avís que consideren més que necessari. 

En aquests moments, li sorprèn que la persona que s’encarrega del tema de la serra de 
Tramuntana, Sr. Joan Antoni Fuster, a qui ahir va tenir el gust de conèixer, devia tenir 
feines molt urgents i se’n deu haver hagut d’anar perquè veu que no està present a la 
sala. És una llàstima que amb tanta feina com té no se’n coneguin més els resultats 
perquè, en tractar un tema que l’afecta tant directament, se’n hagi hagut d’absentar de 
la sala. 

Envers aquest tema no s’ha fet cap acció significativa per tal de contribuir a millorar 
la difícil situació econòmica que tenim. En aquests moments Mallorca travessa una 
situació econòmica difícil –tothom ho sap– i que fa uns quants anys que l’arrossega.  

Davant aquesta situació es pot reaccionar de diferents maneres. Per una banda, el 
Govern de les Illes Balears i el Parlament estan fent accions però, en canvi, del 
Consell de Mallorca no s’ha vist, de moment, cap acció. L’única acció que té una 
certa repercussió és la que s’acaba de debatre fa uns moments sobre dur fems de fora i 
recalca que l’única acció significativa que, fins ara, està plantejat el Consell de 
Mallorca sobre la qüestió econòmica. 

Reitera que fins ara, durant aquests 15 mesos de govern, no s’ha vist cap iniciativa del 
Consell de Mallorca que sigui rellevant mentre que, en canvi, el Govern de les Illes 
Balears i el Parlament sí que n’estan fent però, per desgràcia, totes les que afecten 
temes territorials tenen connotacions negatives per al territori, és a dir, que quan fan 
feina van, com sempre, en contra dels temes territorials i segueixen aquells famós 
binomi que per crear riquesa s’ha de destruir territori i és així com Mallorca, 
malauradament, ha funcionat durant 50 anys. 

De fet, després d’aquests 50 anys s’ha assumit aquest binomi i a Mallorca hom creu 
que no hi ha altra manera de crear riquesa que destruir territori i, per tant, quan s’hi fa 
feina, se’n fa en aquest sentit. 

El seu Grup precisament planteja una qüestió, que es va desenvolupar i culminar en la 
legislatura passada, que anava justament en sentit diferent. Es proposava crear riquesa 
sense destruir territori i així es va aconseguir la declaració de la serra de Tramuntana 
com a patrimoni de la humanitat. 

Aquest tema per al Partit Popular és irrellevant però altres països com, per exemple, 
Croàcia –que és competidor amb Mallorca en temes turístics– sí que s’ho prenen ben 
seriosament i, fins i tot, quan donen a conèixer el seu producte turístic utilitzen les 
declaracions que tenen de patrimoni de la humanitat. Això vol dir que per a ells és un 
tema valuós, rellevant i pensen que, per atreure turisme de qualitat, s’han de posar 
damunt la taula aquests elements de qualitat que té el paisatge i que certifica la 
Unesco. 

Qualsevol pot posar a una postal una imatge atractiva que se la podran creure o no 
però, quan la Unesco et dóna un reconeixement i t’inscriu en la llista de patrimoni 
mundial, vol dir que efectivament aquell lloc té aquelles característiques. 

L’actual equip de govern no està fent feina envers aquesta declaració –tal vegada 
perquè la varen dur a terme durant la legislatura anterior– i hi han posat poc personal 
que ni tan sols no està present a la sala (hi és el director insular però no la persona 
dedicada al tema de la serra). 
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Considera que és sospitós que la persona que hauria de fer aquesta feina i, a qui se li 
estan posant unes objeccions molt clares en aquesta sala per tal que pugui veure que 
ha comès alguna omissió o ha fet algunes coses que no estan bé, ni tan sols no té 
interès per sentir-ho i imagina que devien ser més urgents altres coses que havia de 
fer: és un menyspreu cap a la política i cap als consellers de l’oposició i voldria que 
això constàs en acta. 

Exposa que considera que és molt greu que una persona que està cobrant un sou per 
fer aquesta feina, quan es planteja la primera moció en 15 mesos sobre aquest tema, 
no hi sigui present. Sincerament creu que és preocupant. 

D’altra banda, aquest tema –que sembla que no interessa a l’equip de govern ja que no 
hi han fet pràcticament cap acció en 15 mesos– pot activar la situació econòmica 
d’una manera sostenible. Són molt poques les coses que es poden fer avui en dia i 
aquí tenen una oportunitat que s’està desaprofitant. 

Una de les qüestions que duu implícita la declaració de la serra de Tramuntana com a 
patrimoni de la humanitat és que dóna a conèixer Mallorca a nivell mundial. Fins ara 
Mallorca era coneguda a nivell europeu (especialment a l’Europa occidental) i ara 
s’estan gastant molts doblers en fer promoció turística a països de l’est, etc. però 
resulta que, amb la declaració de patrimoni de la humanitat, l’illa de Mallorca existeix 
en el mapa del món. 

Així doncs, aquesta declaració és una promoció que no costa ni un euro al Consell de 
Mallorca i, precisament perquè no costa ni un sol euro, no se’n preocupen, la deixen 
que dormi i les persones que hi haurien de fer feina no tenen el més mínim interès per 
aquesta feina com es demostra amb l’absència que ha volgut que constàs en acta 
perquè és especialment significativa. 

Aquestes oportunitats que tenia l’equip de govern les està desaprofitant i no han estat 
capaços de dur ni una sola iniciativa d’entre totes les que plantejava el Pla de Gestió. 

A través de la pàgina web ha pogut seguir les notícies que el mateix equip de govern 
ha generat i ha vist que s’han duit a terme unes petites accions en temes de pedra en 
sec i algunes altres cosetes molt puntuals que estarien ben encaminades dins aquesta 
línia però, mentre l’equip de govern mira a l’aire i posa una persona al capdavant del 
tema (no sap ben bé a què es dedica, però no dóna cap resultat), hi ha altres entitats 
que sí que s’hi estan preocupant i hi estan fent feina com és la Universitat 
Internacional per a Majors que ha dedicat enguany tota la seva activitat del mes de 
setembre a aprofundir i conèixer la declaració de la serra de Tramuntana com a 
patrimoni de la humanitat. 

Repeteix que aquesta iniciativa la duu a terme la Universitat Internacional per a 
Majors i que és un organisme al qual assisteix una gran quantitat de persones que han 
quedat encantades amb la serra de Tramuntana i amb el fet que hagi estat declarada 
patrimoni de la humanitat. 

Tot seguit explica que la primera cadena de televisió del Japó va intentar fer un 
reportatge sobre aquesta declaració, es va posar en contacte amb el Consell de 
Mallorca i va ser incapaç de trobar ningú que li pogués donar una resposta i va haver 
de cercar altres vies per mirar d’aconseguir informació perquè al Consell de Mallorca 
no sabien ni què els estaven demanant ni hi varen mostrar el més mínim interès. 
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Aquest fet és prou seriós atès que aquesta era una oportunitat de promoció totalment 
gratuïta que estava oferint la primera cadena de televisió japonesa i que no va trobar 
la resposta adient al Consell de Mallorca. 

Assenyala que hi ha iniciatives ciutadanes com la creació d’una associació per 
preservar el patrimoni agrari de la vall de Sóller i que ha pogut rebre una subvenció 
del programa Leader gràcies, segons diu la premsa, a la declaració de patrimoni de la 
humanitat. 

És a dir, que mentre l’equip de govern del Consell de Mallorca mira a l’aire i no hi fa 
feina, hi ha entitats ciutadanes, hi ha una universitat i hi ha gent que sí que es 
preocupa d’aquesta declaració. 

Ahir la presidenta d’aquest Consell de Mallorca va dir que el seu equip no feia 
discursos sinó feina. Així doncs ara saben que discursos no en fan però feina ja ho 
veuran perquè, de moment, no l’han vista. 

El Sr. ENSENYAT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) manifesta que estan 
acostumats que hi hagi una dinàmica constant als plens en el sentit que sembla que 
l’actual govern ho fa molt bé i els que governaven abans eren un desastre. Sembla, 
sincerament, que sempre s’està jugant a aquest joc. 

Considera que avui seria bo recordar que aquesta declaració de la serra de 
Tramuntana com a patrimoni de la humanitat va ser gràcies a la feina i a l’esforç que 
es va fer, precisament, en la passada legislatura. 

Tot i això, també entén que aquesta declaració no pot ser una qüestió partidista, ni de 
sigles ni de partits ni tan sols d’una única institució –el Consell de Mallorca– com així 
es pretén. 

Mirat des de fora –des de l’oposició– entén que avui al Partit Popular i al Consell de 
Mallorca no els interessi molt aquest tema perquè, per ventura, no són conscients del 
bagatge i de la transcendència que això suposa de cara a l’economia de la serra de 
Tramuntana o, almanco, així es pot deduir d’acord amb la mancança d’activitats que 
s’hi ha duit a terme, durant el darrer any, per part d’aquesta institució. 

Per concloure, anuncia que per tot això el seu Grup donarà suport a aquesta moció 
presentada pel Grup Socialista. 

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) fa constar que l’equip de govern sí 
que reconeix la feina que s’ha fet en altres legislatures i no se n’amaguen de fer-ho 
quan es tracta d’una feina ben feta. 

Per altre costat, diu que li sap greu que el preàmbul de la moció (l’exposició de 
motius) i les explicacions de la Sra. Dubon es vulguin polititzar i arribar a un extrem 
que perjudica fins i tot el nom de les persones que fan feina aquí. 

Li indica a la Sra. Dubon que ha fet una exposició que, per haver durat 15 minuts, ha 
estat pobra i considera que també ha estat lamentable el to i la manera com s’ha dirigit 
a determinades persones. 

En aquest sentit, li fa notar que en aquesta sala està assegut el conseller que duu el 
tema de la serra de Tramuntana i també hi és el director insular de Projectes que duu 
el tema de la serra de Tramuntana. Recorda que al Ple s’ha parlat del Teatre Principal, 
s’ha parlat de Cultura, etc. però no hi eren ni la directora insular de Cultura ni la 
gerent del teatre i el Grup Socialista no s’ha queixat. 
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Puntualitza que aquest camí que ha pres la Sra. Dubon no és un bon camí i que no es 
trobaria a gust amb el debat que ha fet. Afegeix que, a més a més, gràcies a la feina 
d’aquesta persona encarregada de la serra de Tramuntana (que està a les ordres del 
director insular i aquest està a les ordres del conseller i aquest a les de la presidenta i 
tots estan presents) amb la televisió de Japó s’ha passat d’un reportatge previst 
inicialment de 5 minuts a 15 minuts ara i això va ser perquè els va rebre, els va dur al 
Consell de Mallorca i va fer una bona feina. 

Per tant, li reitera a la Sra. Dubon que, de la seva exposició, tal vegada se’n senti 
orgullosa i contenta però, en cap cas, ell no s’hi trobaria. 

Per altra banda, reconeix que és cert que la serra de Tramuntana és un tema de 
consens. Va tenir un començament en l’anterior legislatura amb la declaració de 
patrimoni de la humanitat i serà un tema que durarà molts anys i és un tema amb el 
qual, en aquests moments, l’equip de govern fa feina de manera transversal tot dirigint 
les actuacions de cadascun dels departaments del Consell de Mallorca. 

Precisament perquè és un tema de consens i és un tema de llarg recorregut, el Partit 
Popular votarà a favor d’aquesta moció però també li vol recordar a la Sra. Dubon un 
parell de coses. 

La primera és que està molt bé que expliqui (perquè és una feina que varen fer i està 
molt bé) que Mallorca és coneguda arreu del món gràcies, entre d’altres coses, a la 
declaració de la serra de Tramuntana però no s’ha d’oblidar que seria falsejar la 
història no reconeix que Mallorca és molt coneguda per moltes altres coses i des de fa 
molts d’anys. 

A mode d’exemple diu que de l’obertura del segon hotel de 5 estrelles a Mallorca 
l’any 1911 ja se’n feia publicitat (també de Mallorca) a la torre Eiffel i no poden 
obviar el gran reclam que era aquesta publicitat, fa 100 anys, en un edifici monument 
com aquest. 

Pel que fa a la moció, reitera que el seu Grup votarà a favor ja que els cinc punts que 
conté són assumibles però vol puntualitzar que no està d’acord amb l’exposició de 
motius i la vol matisar perquè, en cas contrari, semblaria que voten a favor d’una 
exposició de motiu que té una càrrega política i ideològica que no comparteixen. 

Per això, aclareix que l’equip de govern sí que ha fet feina per lluitar contra la crisi i 
contra la situació econòmica actual: han ajustat pressuposts, han reduït alts càrrecs, 
han evitat duplicitats, han fet feina amb austeritat i transparència, han demostrat que 
es pot fer més amb menys pressupost i celebrar, per exemple, la Diada de Mallorca 
que acabà ahir mateix. Així doncs, no és cert que no hagin pres mesures de tipus 
econòmic per intentar sortir d’aquesta situació. 

Afegeix que tampoc no està d’acord amb l’afirmació que el Consell de Mallorca no 
hagi pres mesures i, en canvi, el Parlament sí. Creu que s’està empobrint no només els 
consellers del PP i l’equip de govern sinó a tots els consellers de la institució pel fet 
que la Sra. Dubon assumeixi que el Consell de Mallorca no pren mesures i el 
Parlament sí, malgrat que s’ha de tenir en compte que la intervenció conté la càrrega 
ideològica sobre el tema del territori que és, en el fons, allò que li cou i que és el 
bessó de la moció. 

Remarca que no considera que sigui motiu d’alegria que el Grup Socialista, des de 
l’oposició, li digui al govern que fa poques coses i, per això, refusa el contingut del 
segon paràgraf de la moció perquè el considera sense sentit. 
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Per altra banda, assegura que l’equip de govern seguirà fent feina –com diu la moció– 
per fer efectiva la declaració de la serra de Tramuntana i ho faran amb la col·laboració 
de totes les forces polítiques i amb les idees que puguin aportar. En cap moment 
l’equip de govern no s’ha negat ni a escoltar ni a col·laborar en qualsevol cosa que 
plantegi l’oposició si bé una altra cosa és que no estiguin d’acord amb la línia política 
que puguin plantejar perquè, en aquest cas, evidentment no ho faran. 

Tot i això, assevera que el Consell de Mallorca dóna el seu suport als ajuntaments, els 
han visitat tots, han col·locat les banderoles i, dins les seves possibilitats, fan feina per 
dur a terme totes les inversions materials –malgrat que aquí s’hagin criticat en dir que, 
dels 13 ajuntaments que treballen per a l’adaptació al PTM, 11 són de la serra de 
Tramuntana– com és el tema dels rellotges de sol i les inversions que han presentat 
ara al Ministeri de Cultura. 

Igualment indica que també fan feina amb la Universitat. De fet, la Universitat es va 
posar en contacte amb el Consell de Mallorca el qual, evidentment, dóna el seu suport 
a qualsevol iniciativa del sector privat així com de qualsevol altra administració. La 
Universitat –com deia– es va posar en contacte amb el Consell de Mallorca i li varen 
facilitar un cert material precisament per a la Universitat per Majors i seguiran fent 
feina per tal de promocionar la serra de Tramuntana. 

Tot seguit indica que també votaran a favor del segon punt d’acord de la moció relatiu 
a facilitar la tasca dels ajuntaments així com també ho faran al punt tercer ja que 
donen suport a totes les iniciatives de qualsevol tipus. Fins i tot donaran suport al punt 
quart mitjançant el qual el Consell de Mallorca es compromet a impedir el 
desenvolupament de cap projecte urbanístic d’impacte a la serra de Tramuntana. 

Recorda que, com ja han dit en moltes ocasions, la declaració de la serra de 
Tramuntana es va aprovar amb un marc jurídic i, en alguns casos, amb algunes 
controvèrsies jurídiques que s’hauran de solucionar però, no obstant això, la Unesco 
aprovà la declaració amb aquest marc jurídic i, per tant, és un marc jurídic existent 
que l’equip de govern no entrarà ni a millorar-lo ni a empitjorar-lo però tampoc no 
aprovaran 50 normes més facin que, per canviar una cuina o una paret de pedra en sec 
que hagi caigut, el permís hagi de passar per 50 informes. 

Fa constar que ja hi ha molta normativa que protegeix i que, en alguns casos, hi ha 
finques que estan afectes per fins a 13 normatives que s’han de salvar per fer 
qualsevol petita recuperació.  

Per acabar, reitera que l’equip de govern cerca el consens en aquesta qüestió i que 
votaran a favor de la moció. 

La Sra. DUBON manifesta, en primer lloc, el seu agraïment pel sentit de la votació 
que s’ha anunciat. 

A continuació fa notar que, els que la coneixen, saben que la seva intervenció anterior 
ha estat més dura del que és habitual en ella però observa que la manera en què se li 
parla a l’oposició no és molt pacífica i fa que, de vegades, els ànim s’exaltin un poc 
més. Puntualitza que ella és una persona que normalment té molt d’autocontrol però 
segons quines intervencions la fan sentir-se mal tractada i això no és agradable per a 
cap persona, ja sigui de l’oposició o ja sigui del govern. 

En qualsevol cas, sabent el sentit de la votació del Partit Popular, evidentment 
l’agraeix i insisteix que la normativa (ja ho dit ella en altres ocasions i així ho va 
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defensar davant la Unesco) que té la serra és abundant i nombrosa i, efectivament, hi 
ha moments que se superposen les normatives i són males de complir.  

Per tant, el seu Grup mai no ha demanat que s’incrementi la normativa que afecta la 
serra. La solució no és incrementar la normativa sinó intentar ser enginyosos per mirar 
de treure el màxim de profit d’aquesta declaració. 

També vol incidir en una altra qüestió relativa al Pla de Gestió. Recorda que una 
vegada va formular una pregunta sobre la serra i se li va contestar que s’estava 
complint el Pla de Gestió i, en aquest sentit, apunta que ha repassat el Pla de Gestió i, 
en aquests moments, duen aproximadament mig any de retard. Si bé, en política, això 
no és un gran retard però hi és. 

Per això, demanaria que vigilin el Pla de Gestió ja que la Unesco l’està seguint i, a 
hores d’ara, duu un retard acumulat en algunes accions importants (marcades amb 
prioritat màxima) d’uns 6 o 7 mesos i seria bo que accelerassin almenys les accions 
del Pla de Gestió. 

A més a més, vol deixar constància que la declaració de la serra de Tramuntana no és 
només complir un Pla de Gestió –que evidentment s’ha de complir– perquè, tot i ser 
una condició necessària, no és suficient ja que la serra és molt més i l’equip de govern 
hauria d’aprofitar millor l’eina que suposa l’esperit de la declaració i, per concloure, 
reitera el seu agraïment pel sentit de la votació. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT 20. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
SOBRE EL COMPLIMENT DE L’ACORD DEL PLE DE DIA 9-2-12. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
El passat 13 de Juliol, el Consell de Ministres va crear una línia de crèdit de 18.000 milions d’euros 
anomenat “Fondo de liquidez del Estado” a la que podran accedir les CC AA. 
 
El Director General de Pressuposts, Sr. Costa, va anunciar que el Govern de les Illes Balears no acudirà 
al “Fondo de Liquidez del Estado”  ja que el Govern no té, en aquests moments, manca de liquiditat. 
 
Al darrer plenari, el conseller executiu d’Urbanisme i Territori, Sr Rovira, en el punt que fou 
interpel·lat sobre la política de carreteres va explicar que algunes inversions importants no es licitaven 
per manca de liquiditat. 
 
Donat que el Consell de Mallorca, com ja s’ha dit en repetides ocasions, no tendria cap problema de 
liquiditat si el Govern pagués tot el que li deu. 
 
Donat que, segons el Director General de Pressupostos, el Govern no té manca de liquiditat. 
 
Donat que el Grup Socialista està convençut que, en aquests moments de recessió, són més necessàries 
les mesures d’activació econòmica que les mesures de retallades que, tant el govern central com 
l’autonòmic, estan acordant. 
 
Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA proposa pel seu debat al proper 
Ple de la institució la següent MOCIÓ: 
 
Complir el següent acord pres per unanimitat al Ple del passat dia 9 de febrer de 2012: 
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1. El Ple del Consell de Mallorca acorda exigir el cobrament, de forma immediata, de tot el deute que 
el Govern de les Illes Balears té pendent amb el Consell. 
 
2. El Ple del Consell de Mallorca acorda fer un pla de pagament de tots els seus creditors, siguin 
ajuntaments, empreses, entitats o persones. 
 
3. El Ple del Consell de Mallorca acorda agilitar la posada en marxa de totes les inversions pendents de 
licitar i que tenen partida pressupostària.  
 
 
El Sr. ALEMANY (PSOE) inicia la seva intervenció recordant que avui, en aquest 
Ple, s’ha dit en distintes ocasions i a distints partits polítics que haurien d’evitar les 
qüestions partidistes i fer política de consens sobretot en quant a assumptes que 
interessen més la ciutadania però ha de reconèixer, d’acord amb la seva experiència 
política, que és difícil, de vegades, aconseguir-ho. 

De fet, assegura que ell és el primer que ho predica però moltes vegades, sense 
adonar-se’n, defensa aquelles qüestions que el seu partit defensa perquè tenen massa 
pes dins la seva capacitat de reflexió. 

Tot i això, el tema sobre el qual versa aquesta moció sí que ha intentat sempre ser 
objectiu i, a més a més, ho fa en un ambient desagradable perquè és un ambient on es 
parla de qüestions de gestió econòmica (ell en va ser el responsable durant els darrers 
4 anys) i s’ha dit insistentment, des de la campanya electoral fins avui, que la gestió 
va ser nefasta i això no és agradable. 

Es va arribar a dir, fins i tot, que el Consell de Mallorca havia fet fallida però al final 
s’ha descobert i s’ha acceptat per tothom que el Consell de Mallorca no tenia cap forat 
econòmic ni tenia un problema de mala gestió sinó que allò que li passava al Consell 
de Mallorca era únicament que necessitava cobrar el que li deu el Govern de les Illes 
Balears. 

El problema d’aquest Consell de Mallorca és no cobrar perquè, si cobràs tot el que li 
deu el Govern de les Illes Balears, ni cultura, ni carreteres, ni ningú no tendria cap 
problema per gestionar la seva àrea perquè hi haurà liquiditat suficient i podrien 
actuar tranquil·lament. 

Això fa que, de vegades, es rebel·li un poc perquè s’ha dit, durant molt de temps, que 
el Consell de Mallorca no podia viure, a més de l’explicació que no hi havia liquiditat 
i que es gestionava malament, qüestions que han servit, fins i tot, per donar suport a 
unes retallades que considera que no s’haurien d’haver fet des de cap punt de vista. 

Com que estava clar que el problema era cobrar el deute, en el passat mes de febrer 
varen presentar una moció per instar a cobrar el deute, a pagar allò que es devia i que 
s’agilitassin les contractacions, moció que es va aprovar per unanimitat. 

Recorda també que en el darrer Ple va tenir una interpel·lació amb el conseller 
executiu d’Urbanisme i Territori qui li deia que hi havia una sèrie d’obres que no 
s’adjudicaven perquè no tenien doblers a la caixa. Aleshores li digué que potser no 
tenien els doblers a la caixa però podien fer una programació, amb el Govern de les 
Illes Balears, de quan pagarà. A més a més, de tots és sabut que per fer una 
contractació no cal tenir els doblers a la caixa. Hi han de ser a l’hora de pagar però les 
obres tenen –la majoria d’elles– uns terminis d’execució de dos anys o més. 

Espera que l’optimisme –o el pessimisme– dels que governen els faci pensar que en 
un termini de 2 anys el Govern de les Illes Balears hagi pagat el deute i, per tant, ara 



 109

sol·liciten que s’acompleixi ja l’esmentat acord. Podria haver presentat una moció per 
instar a complir tots els acords però l’ha presentada en relació a aquest tema perquè és 
especialment necessari. 

El passat mes d’agost va llegir a molts mitjans de comunicació –i va sentir també a la 
ràdio– que tant el director general de Pressuposts del Govern balear com el portaveu i 
el mateix president del Govern de les Illes Balears reafirmaven que no acudirien al 
fons de liquiditat de l’Estat (fons que ha creat l’Estat per deixar doblers a aquells que 
tenguin problemes de liquiditat) perquè el Govern de les Illes Balears no tenia 
problemes de doblers. 

Aquestes afirmacions li sorprengueren perquè, per una banda, el Govern de les Illes 
Balears diu que no té problemes de doblers i, per una altra, no paga al Consell de 
Mallorca. Tal vegada sigui que allò que li deu al Consell de Mallorca no té 
importància i el Govern de les Illes Balears no pensa pagar-ho. 

A continuació li indica a la Sra. presidenta que demani explicacions al president del 
Govern de les Illes Balears perquè, si no té problemes de doblers i no precisa acudir al 
fons de liquiditat, aleshores el Consell de Mallorca ha de reivindicar el que varen 
acordar en el mes de febrer, és a dir, que el Govern de les Illes Balears pagui, posar en 
marxa un pla de pagament així com les contractacions que estaven pendents de tenir 
doblers. 

La Sra. CAMPOMAR (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) anuncia que el seu 
Grup donarà suport a aquesta moció perquè opinen que s’ha d’exigir el cobrament del 
deute perquè així es va aprovar pel Ple i també per les necessitats del Consell de 
Mallorca ja que els interessos dels préstecs que ha subscrit durant aquest temps també 
són molt alts. 

Tal com diu el Sr. Alemany, si realment el Govern de les Illes Balears no té necessitat 
d’acudir a un fons de liquiditat que, suposadament, cobrarà uns interessos a les 
comunitats autònomes inferiors als que cobrarien les entitats privades, doncs 
aleshores val la pena que es plantegin reclamar el pagament del deute. 

Apunta, a més a més, que el seu Grup considera que aquest fons de liquiditat, en una 
part, està sustentat amb doblers que provenen d’aquesta comunitat autònoma que 
aporta un 14% del PIB de les Illes Balears a l’Estat i que són doblers que no retornen. 

Insisteix en el fet d’exigir al Govern de les Illes Balears que faci efectiu aquest 
pagament i, si s’escau, que s’adhereixi al fons de liquiditat per tal de poder pagar al 
Consell de Mallorca els doblers que li deu. 

Cal tenir en compte, igualment, que el govern de Madrid veu que hi ha una indignació 
ciutadana perquè no es reben les inversions estatutàries que ens corresponen ni fa 
comptes donar-les quan, per altra banda, està aprovant inversions milionàries per 
construir una línia d’AVE a Galícia i, per tant, no té motius per negar-li a Balears allò 
que és seu. 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) manifesta que el 
Grup Popular i, sobretot, l’equip de govern també consideren que seria ben necessari 
que aquest acord es complís. 

Recorda que el mes de febrer ja li varen donar suport a la moció i, per descomptat, li 
seguiran donant suport. 
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Fa notar que òbviament els problemes de liquiditat d’aquesta casa vénen provocats 
per la falta de pagament de la comunitat autònoma, situació aquesta que no és d’ara 
sinó que es ve arrossegant, com ha dit el Sr. Alemany, des de fa molt de temps. 

Moltes vegades han debatut els motius d’arrossegar aquest deute i ja no cal incidir-hi 
més o plantejar si es podria haver solucionat abans ja que sempre que se n’ha parlat 
s’ha arribat a la mateixa conclusió, és a dir, que si tal vegada hi hagués hagut una llei 
de finançament de consells insulars ara no es trobarien en aquesta situació. 

A més a més, ara comença a sorgir un altre problema amb els pressuposts de l’any 
que ve. No es tracta, doncs, només d’un problema de liquiditat sinó també de 
pressuposts. Afegeux que, en aquest sentit, han mantengut reunions amb la comunitat 
autònoma. 

Observa que el Sr. Alemany ha comentat que s’havia dit que l’únic problema del 
Consell de Mallorca era de liquiditat i que, per tant, ell no està d’acord amb les 
retallades i li puntualitza que, una vegada feta la liquidació del pressupost del Consell 
de Mallorca, s’ha vist que el romanent ha quedat en positiu amb només 43.000 euros 
i, si no haguessin acudit a un préstec ICO, doncs el romanent hagués estat negatiu. 
Així doncs, segons quines retallades sí que era necessari fer-les en aquell moment a la 
casa perquè allò que en principi estava previst que s’ingressaria, llavors s’ha sabut que 
mai no s’ingressarà. 

En relació al tema de les licitacions i adjudicacions, diu que no recorda que el Sr. 
Rovira digués que estiguessin aturades perquè precisament ha estat el Sr. Rovira qui 
fa uns 4 mesos ha comunicat que es licitarà molta obra pública i que es posarà en 
marxa el conveni de carreteres amb el Ministeri de Foment. 

Reitera que no té record que el Sr. Rovira digués que les obres estiguessin aturades 
atès que precisament en aquests moments s’està licitant molta d’obra pública. 

Tothom sap que la comunitat autònoma té un problema de dèficit brutal i hi estan fent 
feina tant el vicepresident econòmic com tot el seu equip i comenta que desconeix si 
el director general va dir exactament que no s’acudiria al fons de liquiditat però pot 
informar que darrerament el Govern de les Illes Balears està complint amb les 
aportacions mensuals però, així i tot, la comunitat autònoma no liquida el deute que té 
amb el Consell de Mallorca. 

Malgrat tot això, li assegura al Sr. Alemany que dia sí i dia també reclama el 
finançament adequat per a aquest consell insular i, sobretot, reclama que se li pagui el 
deute per part del Govern de les Illes Balears. 

El Sr. ALEMANY observa que no li queda gaire cosa a dir quan tothom ha manifestat 
que donarà suport a la moció. 

A part d’això, indica que la Sra. Roig aprofita qualsevol ocasió per treure algun tema 
de l’anterior gestió i ara ha dit que la liquidació de 2010 demostra que les retallades 
eren necessàries. 

Apunta que ell, sempre que parlen de pressuposts, reconeix que la despesa és 
important però també que no es pot discutir un pressupost sense pensar en els 
ingressos i és cert que, si s’hagués defensat el tema de la bestreta per igualar-la com 
en anys anteriors, no eren necessàries les retallades i, sobretot, si s’aprovàs ja una llei 
de finançament que li doni als consells allò que necessiten. 
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Així doncs, les retallades són necessàries per una qüestió d’ingressos –no perquè 
gastin massa– ja que els ingressos no varen ser els prevists i, per tant, cal que facin 
feina amb vista als ingressos i no a les despeses. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT 21. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
SOBRE LA CREACIÓ DE LA COMISSIÓ DE CONTROL DE RÀDIO I 
TELEVISIÓ DE MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Atès que ara fa un any que el Govern del PP al Consell de Mallorca va decidir unilateralment i en 
solitari tancar la Ràdio Televisió Pública de Mallorca, sense planificar adequadament el seu tancament. 
 
Atès que aquesta manca de previsió i de planificació de les tasques de tancament han conduït al fet 
insòlit de que una societat anònima pública, de capital 100% públic, hagi presentat concurs de 
creditors, suposant que en aquests moments les productores audiovisual de Mallorca i els petits 
proveïdors de la RTVM s’hagin vist obligats a presentar els seus deutes al concurs de creditors i estar a 
l’espera de poder cobrar-los. 
 
Atès que aquest concurs de creditors ha suposat que la Junta General de la Radio Televisió de Mallorca 
no hagi rebut cap tipus d’informació per part, ni dels responsables polítics d’aquesta entitat, ni dels 
administradors concursals; i atès també que els Principis relatius a la programació i control dels mitjans 
gestionats pel Consell de Mallorca (aprovats per acord de ple de 7 de novembre de 2005 i encara en 
vigor), al seu apartat D), estableixen que correspon al Ple del Consell de Mallorca el control de 
l’actuació de la Societat. 
 
Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA proposa pel seu debat i 
aprovació al proper Ple del Consell de Mallorca la següent MOCIÓ: 
 
1. El Ple del Consell de Mallorca acorda crear la Comissió de Control de Ràdio Televisió de Mallorca, 
d’acord amb l’establert a l’apartat D dels Principis relatius a la programació i control dels mitjans 
gestionats pel Consell de Mallorca. 
 
2. El Consell de Mallorca, juntament  amb els Administradors concursals de la RTVM, elaborarà un pla 
de pagaments a les Productores audiovisuals i petits proveïdors personats al Concurs de creditors, que 
pugui ser aprovat per part del Jutjat Mercantil competent i que suposi el pagament efectiu dels deutes 
abans del 31 de desembre de 2012.  
 
 
La Sra. GARRIDO (PSOE) comenta que fa un any varen decidir tancar la Ràdio i 
Televisió de Mallorca, tancament que va comportar una reducció en la pluralitat i la 
democràcia del sistema comunicatiu d’aquesta illa que ha esdevingut després, amb 
l’assalt a IB3 i a Televisió Espanyola, molt més efectiu. 

Amb aquell tancament varen fer un ERO (expedient de regulació d’ocupació) que 
tampoc no era un ERO ja que el Sr. Rajoy encara no havia aprovat la seva reforma 
laboral però als treballadors de Ràdio i Televisió de Mallorca els varen pagar 20 dies 
quan no hi havia motiu per fer-ho i haurien d’haver pagat 45 dies als treballadors, és a 
dir, va ser una decisió unilateral presa per l’equip de govern. 

Aleshores el seu Grup va demanar que es constituís la Comissió de Control de Ràdio i 
Televisió de Mallorca tal com existia durant la legislatura passada però els varen dir 
que no. 
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L’equip de govern va decidir, de forma unilateral, dins el Consell d’Administració, 
presentar un concurs de creditors de Ràdio i Televisió de Mallorca i no varen donar 
cap tipus d’explicació ni a la Junta General ni al Ple. 

De fet, han pres moltes decisions de les quals els grups de l’oposició s’assabenten pel 
que els vénen a contar i anecdòticament comenta que s’assabentaren d’aquesta 
manera que l’administrador concursal havia acomiadat el director general que havia 
nomenat aquest Ple constituït com a Junta General. 

Així doncs, si aquest Ple, com a Junta General, n’hagués acordat el cessament ara no 
li deurien, dins el concurs de creditors, 16.000 euros que són de doblers públics. 

Després, al darrer Ple, es va celebrar una Junta General de Ràdio i Televisió de 
Mallorca. El seu Grup va demanar explicacions tant a la presidenta com a 
l’administrador concursal per tal de conèixer com concorre el concurs de creditors i, 
de forma molt superba per part de l’administrador concursal, els va dir que no havia 
de donar-los explicacions.  

I sí que els n’ha de donar perquè aquest Ple, constituït en Junta General, surt d’unes 
urnes, són els representants dels ciutadans i tenen dret a rebre les explicacions adients 
perquè han de donar explicacions a la gent sobre què fan amb els seus doblers i els 
doblers del concurs són públics. 

Per tant, reitera la sol·licitud de constitució, com a mínim, d’una comissió integrada 
per tots els grups allà on puguin rebre l’oportuna informació al respecte, és a dir, allà 
on els expliquin com va el tancament de Ràdio i Televisió de Mallorca i com va el 
concurs de creditors. 

Recorda que aquí s’estava demanant com estava el seguiment del pla social de l’ERO 
que eren 60.000€ a pagar en cursos de formació per als treballadors i el que ha passat 
ha estat que els treballadors s’han pagat les matrícules i estan esperant, a dins el 
concurs de creditors, a cobrar. 

Tot això que ha explicat seria el primer punt d’allò que demanen i, com a segon punt, 
sol·liciten que s’articuli un conveni amb els petits proveïdors amb la intervenció de 
l’administrador concursal i el Consell de Mallorca per tal que aquesta gent pugui 
començar a cobrar. 

Concretament es deu 1M€ a petites empreses de Mallorca que, amb el tancament de 
Ràdio i Televisió de Mallorca, els varen donar l’estocada. D’aquestes empreses hi ha, 
ara mateix, més d’un 50% que no han tancat a l’espera del que pugui passar. 

Per això, creu que cal intentar fer un conveni que pugui aprovar el jutge. S’ha 
d’intentar i han de fer feina per tal que abans de dia 31 de desembre d’enguany 
aquestes empreses puguin cobrar quelcom i així “treure una mica el cap” perquè 
s’ofeguen. 

Aquest és un sector al qual han d’ajudar i, com a mínim, s’hauria d’intentar fer això 
proposen perquè és un concurs de creditors que s’ha fet de forma unilateral i que, per 
ventura, no s’hauria d’haver fet d’aquesta manera i, per tant, caldria intentar donar 
una mica d’aire a la gent. 

La Sra. PALOU (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) manifesta el suport del 
seu Grup a aquesta moció que presenta el Grup Socialista ja que tot aquest procés va 
començar molt ràpidament però ara estan sense gairebé cap tipus d’informació i, fins i 
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tot, l’administrador concursal es va negar aquí a oferir explicacions en relació a les 
preguntes que li formularen en la darrera Junta General celebrada. 

Per tot això, el seu Grup considera que és molt assenyat el que proposa la moció i que 
contribuiria a la transparència d’aquesta acció que sempre han rebutjat i rebutjaran 
però, almanco, comptarien amb la informació adient i pertinent.  

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) anuncia, en primer lloc, que el seu 
Grup votarà en contra d’aquesta moció i no perquè tenguin algun interès en no 
informar a l’oposició ja que, al marge que no té cap sentit crear una comissió –cosa 
que explicarà més endavant–, es compromet que aquesta mateixa setmana es reunirà 
amb els grups de l’oposició per explicar quines passes s’estan fent. 

De totes maneres, informa que la potestat del Consell de Mallorca, en aquests 
moments, sobre aquest tema és nul·la llevat de pagar el deute a Ràdio i Televisió de 
Mallorca i que és l’única cosa que li preocupa a l’administrador concursal a més del 
fet que necessita captar actiu per cobrir tot el passiu que té Ràdio i Televisió de 
Mallorca i, per això, li preocupa cobrar del Consell de Mallorca. 

Respecte al primer punt de la moció, diu que el votaran en contra perquè, des del 
moment que varen instar, dia 20 de febrer de 2012, a la liquidació de Ràdio i 
Televisió de Mallorca i es va instar el concurs de creditors en base a l’acord plenari de 
28 de juliol de 2011, la gestió de la societat passa ser assumida, totalment i 
absolutament, per l’administració concursal que el jutge decideixi. 

Així doncs, per llei el Consell de Mallorca no té cap funció ni una de control ni de 
seguiment de Ràdio i Televisió de Mallorca i, per tant, aquesta petició de crear una 
comissió de control està fora de lloc ja que, de fet, el Consell de Mallorca ja no té cap 
control sobre l’ens perquè qui, per llei, fa el seguiment de les actuacions és, 
únicament i exclusivament, la persona que ha anomenat el jutge i que és 
l’administrador concursal. 

L’administrador concursal va estar present en aquesta sala en celebrar-se la passada 
Junta General i l’oposició sap perfectament com funciona ara tema i, per això, no han 
de mesclar la cosa pública amb la privada ja que, si haguessin volgut debatre en el Ple 
sobre la televisió, doncs haguessin creat una fundació o algun altre organisme públic i 
no una societat anònima. 

Quan se’n constitueix la Junta General no està formada pels elegits pels ciutadans de 
Mallorca sinó que és una Junta General d’una societat anònima. 

En quant al segon punt de la moció, assegura que ell és competent en el tema de 
Ràdio i Televisió de Mallorca i n’ha assolit el compromís davant els proveïdors però 
aquest compromís de fer tota la feina possible per dur a terme els pagaments no casa 
amb la responsabilitat. 

Puntualitza que aquest tema ve d’enrere i el fet que aquestes persones s’hagin quedat, 
lamentablement, sense cobrar –a l’espera de veure com acaba el concurs– assegura 
que no és per falta de feina seva ni de l’equip de govern ja que, si consulten l’APAIB 
i el deute pendent que tenen, veuran que s’ha fet tot el que ha estat possible per pagar 
però el tema ve d’enrere i ha estat impossible. El que demana el Grup Socialista fer 
per pagar és una il·legalitat. 

Reitera que demanen una il·legalitat –cosa que deu saber la Sra. Garrido– ja que 
s’estaria de parlant de pagar uns proveïdors i altres no, cosa que ja s’ha estudiat amb 
els tècnics de la casa (amb el lletrat, la interventora i el tresorer) de mil maneres 
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possibles però no existeix cap possibilitat, dins un concurs de creditors, de pagar a uns 
senyors sí i a uns altres no. 

A més a més, hi ha una sentència pendent i, per tant, no és raonable que li demanin 
que comentin una il·legalitat tot i que comprèn que se n’hagi feta alguna anteriorment 
–cosa que desconeix– però, en tot cas, l’actual equip no en cometrà cap. 

Per acabar, reitera que en aquests moments és l’administrador concursal qui ha de 
decidir i, per tant, tampoc no poden votar a favor del segon punt de la moció. 

La Sra. GARRIDO fa notar que li va bé que el Sr. Juan es reuneixi amb l’oposició i 
els ofereixi la informació de què disposa però, no obstant això, li reitera que aquesta 
societat anònima, que també és pública (amb capital públic al 100%), té una Junta 
General formada pels membres del Ple que, a la vegada, han de donar explicacions a 
la gent. 

Per això, han de rebre explicacions de l’administrador concursal ja que, per ventura, 
davant la Junta General mostra una actitud fatxendera però hi ha altres òrgans als 
quals sí que els ha de donar explicacions i això li han de fer veure a l’administrador 
concursal. 

El fet que la informació que té el Grup Socialista ara mateix hagi de sortir dels 
creditors que s’han personat com a interessats en el concurs de creditors no li sembla 
normal i, per això, li sap greu que no acceptin la creació d’aquesta comissió. 

En quant al segon punt de la moció, recorda que en la primera intervenció ja li ha dit 
que es tracta d’intentar fer feina per fer un conveni que aprovi el jutge i, si és un 
conveni que aprova el jutge, doncs no és il·legal. És qüestió d’intentar-ho. 

Fa constar que ha parlat amb l’APAIB i comenta que els productors varen demanar 
que, ja que no cobren i que el senyal de televisió està en marxa, doncs que almanco 
els deixin emetre per aquest senyal.  

Això significaria un gest de cara a intentar donar-los qualque cosa i puntualitza que no 
creu que sigui tan complicat intentar deixar-los emetre per aquest senyal ja que tenen 
producció feta que potser volen que es vegi. 

Creu que hi ha moltes solucions i només cal que hi hagi voluntat d’intentar-les i mirar 
de parlar amb el jutge i, si el Consell de Mallorca no s’ha personat dins el concurs de 
creditors, doncs que s’hi personi. 

La Sra. PALOU informa que, ara que la Sra. Garrido parlava de les emissions, també 
hi ha un fet que creu rellevant: per la freqüència d’Ona Mallorca se sent una altra 
ràdio i desconeix si s’ha llogat aquesta freqüència o no. Aquestes són informacions 
que ha de tenir la junta d’accionistes de la societat. 

El Sr. JUAN indica que no només faran una reunió per informar sinó que, si volen, a 
les reunions que fan amb les petites productores, els proveïdors i els tècnics (amb 
l’assistència de la interventora, el tresorer i el lletrat) convocarà l’oposició i, si hi 
troben cap solució, tant la presidenta com ell mateix estarien molt contents de poder 
tancar aquesta tema pagant aquesta gent i tant de bo sigui així. 

De totes maneres, insta la Sra. Garrido a recordar d’on ve tot això i per què es va 
haver d’instar el concurs de creditors, el tema de Son Puig, etc. 

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). 
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PUNT 22. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR 
SOBRE EXEMPLE DE BON GOVERN. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atès que ens trobam a l’inici del nou curs polític, i després d'un any i tres mesos d’estar al front del 
govern d’aquest Consell, el grup de Consellers del Partit Popular, que malgrat les dificultats heretades 
de la nefasta gestió duita a terme per l'anterior equip, ens sentim satisfets del resultat de la gestió que a 
dia d'avui ha esdevingut el Consell de Mallorca.  
 
El fet d'aturar màquines i revisar tota la infraestructura del consell va ser la primera mesura que va 
prendre el nou equip de govern, donant pas així a les prioritats i evitant solapaments i duplicitats amb 
altres administracions evitant també despesa innecessària, a fi de delimitar exactament les 
competències de l’ institució insular. 
 
Després arribà l’eliminació de càrrecs polítics i de confiança i la baixada d’un 30% als pressuposts de 
l’any 2012. 
 
El Consell de Mallorca, ha estat aquests mesos un exemple de bon govern, de bona gestió econòmica i 
política; i tenim el camí ben marcat i ben clar.   
 
Atès que la gestió del Consell està supeditada en gran mesura, a altres institucions, seguim reclamant el 
deute que el Govern de les Illes Balears deixà la passada legislatura i que augmenta cada dia. 
 
Atès que aquest Grup de Consellers ve reclamant des del principi de legislatura l’esmentat deute i que 
hem aprovat la seva reclamació fins a quatre ocasions en aquest plenari. 

 
PROPOSTA D’ACORD 

 
1. Instar que l’equip de govern, encapçalat per la presidenta, continuï el camí marcat i seguit fins 
ara, el que resta de legislatura, continuant amb la política de contenció de despesa, donant prioritat a les 
polítiques de serveis socials. 
 
2. Instar a que el ple del Consell de Mallorca reclami, una vegada més, al Govern de les Illes 
Balears que ens pagui el deute que manté amb la nostra institució. 
 
 
El Sr. VIDAL (PP) explica que presentar aquesta moció a l’inici d’un nou curs polític, 
el segon d’aquesta legislatura, té l’avantatge de l’experiència adquirida, dels 
coneixements que s’han aconseguit i acumulat; té la possibilitat de poder rectificar en 
aquelles coses que sigui necessari però també té la possibilitat de remarcar, de 
potenciar i de continuar amb les coses que s’han fet de manera ben encertada i 
considera, com tot el Grup Popular, que l’estructura que ha adoptat aquest Consell de 
Mallorca és molt més adequada a la realitat que la que hi havia anteriorment. 

L’equip de govern ha estat capaç de reduir els pressuposts en un 30%. Això vol dir 
que hi haurà un 30% menys de despeses i un 30% menys també d’ingressos. Si tenen 
en compte que aquests ingressos vénen d’impostos o taxes de ciutadans, tots els 
ciutadans, en el fons, pagaran un 30% menys i creu que d’això n’estan tots contents i 
més amb aquestes circumstàncies econòmiques que vivim. No es pot viure, de cap 
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manera, per damunt de les possibilitats i està segur que tothom està d’acord que, quan 
no n’hi ha, no se’n poden gastar i que aquest camí és bo, és l’adequat. 

Aquí podria repetir una dita d’aquelles –o un acudit– que li agraden molt fent 
homenatge a la cultura tradicional nostra i que diu que “a caseta pobra, qui no hi duu, 
no hi troba i a caseta rica, qui no hi duu, no multiplica”. Això es podria entendre com 
que si no s’ingressa, no tendran res o que si no s’ingressa, no es podrà fer llavors cap 
inversió. 

Creu que s’han d’ajustar les despeses als ingressos, no gastar més del que tenen, 
emprar el seny en aquests moments, recordar allò que deien els nostres padrins, és a 
dir, canviar el xip i no gastar fins no tenir els doblers, no endeutar-se fins no tenir els 
doblers i això els durà pel bon camí. Cal fixar-se en el que tenim ara: tots els 
problemes vénen per no poder pagar ni les motes ni els interessos de crèdits que altres 
varen demanar. 

Li ha agradat sentir el Sr. Alemany quan encara diu que insistiria en més crèdits i que 
acudiria a fons de rescat. En aquest sentit li diu que ell sempre ha pensat que els 
doblers s’han de gastar quan es tenen. Si en manlleven per pagar crèdits i si en 
manlleven per pagar les coses que diuen, també podran recórrer a la dita aquella que 
diu “a un negat, da-li aigua” ja que no el ressuscitaran, és a dir, que no comparteix 
aquestes idees del Sr. Alemany. 

La responsabilitat d’estrènyer el cinturó, fins al punt que els ingressos siguin superiors 
a les despeses, és de l’equip de govern i està segur que sabrà trobar l’equilibri i la 
balança girarà cap a un sentit positiu perquè les accions que l’equip de govern duu a 
terme són les correctes. Voler cobrar allò que li deuen al Consell de Mallorca és molt 
correcte. A ningú no li agrada deure però a ningú tampoc no li agrada que li deguin. 

Cal, doncs, continuar adequant el Consell de Mallorca a les seves responsabilitats 
pròpies, la qual cosa és una prova del bon camí que l’equip de govern ha fet fins ara. 
Aquest camí els durà a un bon destí. 

La manera, les formes, aquesta manera de ser, de fer i d’actuar defineixen un bon 
govern amb decisions valentes i difícils, conflictives certament, però sempre 
destinades al bé dels ciutadans de l’illa encara que semblin que siguin bones de 
criticar per l’oposició. 

La presidenta i tot l’equip de govern han de tenir en compte que les decisions difícils 
són les que deixen una bona petjada en el temps, que perduren en el temps i el temps 
posa a tothom en el seu lloc. 

Amb la vista fixada en l’horitzó, amb el camí ben marcat i les idees clares, així com 
les té l’equip de govern, és la millor manera d’arribar al final i, per això, el Grup 
Popular els insta a continuar, els encoratgen i els donen alè perquè, en la mesura de 
les seves possibilitats i de les competències que tenen conferides, ajudin aquesta illa a 
fer una passa endavant, a deixar enrere aquesta situació de crisi econòmica i a 
mantenir la bandera de les polítiques socials ben alta tot vetllant per tenir una millor 
economia, una economia més forta de la qual tothom se’n beneficiï. 

Ànim i que aquest segon curs polític sigui millor que el primer! Comptau amb 
nosaltres, que estam aquí per ajudar-vos! Enhorabona i endavant! 

El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) manifesta que, sentir el Sr. 
Vidal, com a portaveu del Grup Popular, defensant una moció que no és més que una 
exaltació del bon govern del Partit Popular en aquesta casa, és espectacular. 
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No creu que el govern necessiti que ningú no l’alabi perquè qui l’ha d’alabar són els 
ciutadans però no els consellers del Ple ni els consellers executius. La gestió d’un 
govern l’han d’alabar, l’han de criticar o l’han d’avaluar els ciutadans quan hi ha unes 
eleccions. 

Així doncs, a aquesta moció, tot tenint en compte que podrien estar totalment d’acord 
amb les dues propostes resolutives, votaran en contra i a continuació n’explicarà els 
motius. 

En la moció, com no podia ser d’altra manera, han de tornar a criticar la gestió que 
varen trobar, és a dir, la gestió de l’anterior govern. En aquest sentit planteja una 
reflexió: si s’imaginen que estarien fent ara o què haguessin fet ara si el 2007 hagués 
tengut majoria absoluta el PP amb un govern, amb majoria absoluta, del Sr. Matas. 

A continuació insta a deixar de criticar ja el passat. El moment actual és prou 
complicat com per deixar de criticar, d’una vegada, les gestions anteriors. Els 
ciutadans han anat jutjant i els ciutadans sempre tenen raó i posen tothom al seu lloc. 

La moció parla també d’haver aturat màquines. És cert que s’han aturat màquines 
però creu que ja n’hi ha moltes que les estan desballestant (intenta pensar o cercar 
coses que s’estiguin fent als distints departaments i en troba poques) i, per tant, el més 
perillós d’aturar màquines és que les màquines es rovellen i que les hagin de dur al 
ferroveller perquè no serveixen per res. 

Per altra banda, indica que està totalment d’acord amb el Sr. Vidal que s’ha de gastar 
el que hi ha. La seva màxima també és aquesta: no gastar ni un cèntim més del que 
tenen. Emperò s’hi ha d’afegir que un bon gestor ha d’aconseguir el màxim de 
recursos i ha de fer feina per aconseguir-los. 

Malgrat això, veu que l’equip de govern ha renunciat als fons estatutaris, veu que 
insisteixen –un cop i un altre i un altre– en cobrar del Govern de les Illes Balears 
(també a través de mocions que s’han debatut en aquest Ple) però no se’n veu el fruit. 
A hores d’ara el deute que el Govern de les Illes Balears té amb el Consell de 
Mallorca ha augmentat i, per tant, per molts d’acords que es prenguin al Ple, no 
serveixen per res. 

Sobre el Pla d’Obres i Serveis (la mel dels ajuntaments) constata que no està resolt el 
de 2012, no s’ha convocat el de 2013 i demana si això és una bona gestió. 
Sincerament creu que no estan per sentir mocions de felicitació i d’exaltació del 
govern. 

En tot cas, un bon gestor és aquell que és capaç d’aconseguir molts d’ingressos i 
gastar el que té però, naturalment, per això cal fer molta feina per tal d’aconseguir el 
màxim d’ingressos i ressalta que el seu Grup farà costat a l’equip de govern per tal 
aconseguir més ingressos (ja siguin del govern central com del Govern de les Illes 
Balears) perquè li corresponen al Consell de Mallorca. 

Reitera que per assolir aquesta finalitat el seu Grup farà sempre costat al govern i 
llavors ja es barallaran –en el bon sentit– per decidir en què invertir aquests doblers. 
En qualsevol cas, s’ha de fer feina per aconseguir més doblers ja que, si no 
n’aconsegueixen més, el Consell de Mallorca s’ofegarà i això no poden consentir que 
passi. 

Fa notar que no és bo continuar d’aquesta manera i que el Consell de Mallorca 
necessita tots els recursos que durant els anys anteriors estaven compromesos des 
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d’altres administracions i els necessiten moltíssim perquè, en cas contrari, no podran 
complir amb les seves obligacions. 

Per concloure, reitera que el seu Grup està d’acord amb els dos punts resolutius que 
planteja la moció però no hi votaran a favor perquè ja no s’ho creuen atès que en 
aquest Ple s’han presentat moltes mocions per incidir en el cobrament del deute del 
Govern de les Illes Balears i d’altres reivindicant que arribin els fons estatutaris però 
no se’n veuen els resultats i així perden la credibilitat. Per aquestes raons votaran en 
contra de la moció. 

El Sr. ALEMANY (PSOE) comenta que, de vegades, coincideix amb el Sr. Vidal i 
d’altres no. Al Sr. Vidal li agrada el refranyer popular i a ell també. El Sr. Vidal ha dit 
un refrany i ell començarà la seva intervenció dient-ne un altre. Vist el títol de la 
moció “Exemple de bon govern” li fa recordar aquell refrany que diu “Dice de qué 
presumes y te diré de qué careces”. 

La proposta d’acord de la moció té dos punts i al seu Grup li agrada poder-los votar 
de manera separada perquè estan d’acord amb aquell punt que diu que s’ha de cobrar 
del Govern de les Illes Balears però no estan d’acord amb el primer punt que proposa 
instar el govern a continuar el camí que fa, punt aquest que el substituiria per una altra 
dita: “Rectificar és de savis”. Dita que continua i diu que si bé rectificar és de savis, 
persistir en l’error és de.... La dita aplica un qualificatiu als que persisteixen en l’error, 
qualificatiu que ve al cas dir-lo aquí. 

En la moció diu que estan molts satisfets del resultat de la gestió i en aquest sentit 
puntualitza que el polític s’ha de sentir satisfet quan veu que la situació ha millorat 
però, si ara demanava si la situació ha empitjorat, segur que tots hi estaven d’acord 
perquè, a hores d’ara, hi ha molt manco estat del benestar del que hi havia (encara que 
segur que el Partit Popular voldria que continuàs com estava) perquè s’hi han fet 
molts de retalls. 

Per exemple, els pares d’infants que van a l’escola ara han de pagar un IVA que ha 
passat del 4% al 21% o els aturats que a les Illes Balears en el segon trimestre de 2011 
eren 115.000 i que en el segon trimestre de 2012 són 130.000. Una societat que 
incrementa el nombre d’aturats no pot presumir de les polítiques que fa. 

El Sr. Vidal ha recalcat el fet d’haver davallat el pressupost. Si bé ell creu en la 
política, s’ha de reconèixer que sense doblers no hi ha política. Certament s’ha de fer 
més política en qüestions de voluntariat, etc. però per fer política de manera seriosa 
calen molts de doblers. Així doncs, s’ha de procurar cercar recursos –com bé deia el 
Sr. Font– per poder fer més política. Si no és possible, almanco intentar-ho però mai 
no presumir de davallar el pressupost perquè això significa fer menys coses. 

Segurament hi ha coses que s’han fet i caldria repassar si eren o no tan prioritàries i 
que hi ha qüestions públiques que s’haurien de disminuir (això s’ha de discutir i segur 
que arribarien a un acord) però mai no presumir de davallar el pressupost i dir que, si 
davallen el pressupost un 30%, els ciutadans hauran de pagar menys impost. 

Afirmar això vol dir que no s’han estudiat bé el tema ja que davallar el pressupost del 
Consell de Mallorca no significa, en absolut, que s’hagin de pagar menys imposts i, és 
més, amb les decisions que ha pres el Sr. Rajoy els ciutadans hauran de pagar més 
imposts. 

Per més que el Consell de Mallorca davalli el seu pressupost, els ciutadans hauran de 
pagar més imposts perquè la decisió política per davallar els imposts no és davallar el 
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pressupost sinó davallar els imposts i això que ell no defensa la davallada generalitza 
d’imposts perquè per fer política fa falta tenir recursos. 

Exposa que els polítics haurien de fer un pacte per tal de deixar de criticar tant els 
mateixos polítics. Un polític és aquella persona que té per professió exercir la política 
i la política és un servei públic digne i no és bo que constantment es digui que el que 
s’ha de fer és llevar polítics i eliminar la categoria dels polítics. De fet, no fa gaire ha 
sentit dir que els polítics han de ser aquelles persones que ja tenen recursos. 

En definitiva, recalca que s’ha de reivindicar la política i no discutir més aquesta 
qüestió només per justificar que s’han de davallar les despeses quan no és una bona 
solució davallar les despeses. 

Recorda que ja hi va haver una crisi tan forta com l’actual (de fet, no sabria dir si més 
grossa o més petita que l’actual). Va ser la crisi de l’any 1929 i li recomana al Sr. 
Vidal que se’n llegeixi la història. Els polítics d’aleshores varen començar retallant i 
passats 3 o 4 anys de retalls s’adonaren que allò no funcionava: com més retallen, més 
s’enfonsava la situació i més havien de retallar encara.  

En aquell moment decidiren que havien de fer el contrari: començar a gastar més, fer 
propaganda de fer despesa a través de les institucions, etc. Això no vol dir gastar més 
del que tenen sinó pensar en recaptar tot el que es pugui per reanimar l’economia i no 
prendre mesures constants de retall perquè així l’economia serà cada vegada més 
baixa. 

Per concloure, pronostica que aquella màxima que tenen d’acomplir amb el dèficit no 
s’aconseguirà, és a dir, no s’assolirà el dèficit marcat ni enguany ni l’any que ve 
perquè retallant no s’aconsegueixen aquests objectius sinó que s’aconsegueixen 
d’altres maneres que ja discutiran en un ple que segurament convocaran per tractar 
aquestes qüestions que realment són importants. 

El Sr. VIDAL apunta que fer una referència al passat sempre és positiu, fins i tot, 
sense ànim de crítica i es mostra segur que el Sr. Alemany, per tal d’anar contra el 
govern, seria capaç de fer el pi ja que, si voten per separat i voten en contra del segon 
punt d’aquesta moció, li farà mamballetes i no ho entendrà per més vegades que 
s’hagi demanat: és impossible que voti en contra del segon punt d’aquesta moció. 

Econòmicament parlant, fa notar que per corregir coses s’han d’haver produït errors i 
li planteja que s’imagini, per un moment, que haguessin continuat aquests darrers 15 
mesos amb les mateixes idees i les mateixes polítiques econòmiques que s’havien 
seguit els darrers 4 anys. Aleshores no tendrien doblers ni per pagar el capítol I i ja no 
els voldrien ni rescatar perquè ja se n’haurien duit fins i tot les cadires d’aquest 
consell. 

Si continuaven així com feia el govern anterior fent més crèdits i més crèdits, en 
aquests moments cap banc no li deixaria al Consell de Mallorca ni un euro i tendria la 
caixa forta buida. Reitera que, si fos així, no podrien pagar ni capítol I i tots els béns 
del Consell de Mallorca haurien estat embargats. 

Tot seguit comenta que no s’ha llegit la història de la crisi de l’any 1929 però està 
segur que, després de 2 o 3 anys de retallar i ajustar les despeses, llavors sí que s’ha 
de canviar de polítiques. Ara per ara, no hi ha una manera més encertada que les 
polítiques que s’apliquen. 

Totes les administracions viuen dels doblers que recapten via taxes o via imposts (les 
taxes, en teoria, són per pagar altres serveis). Si no baixen el pressupost, quan baixa la 
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recaptació d’imposts, doncs anirien a un pou sense fons. Considera que les polítiques 
que aplica el Consell de Mallorca són les bones i, a posta, el seu Grup les encoratja. 

Fa notar que, durant 13 anys que duu amb responsabilitats polítiques i administratives, 
un any va tancar amb dèficit, els altres 12 anys ha tancat amb superàvit. 

Li agradaria que tothom pogués caminar per aquest camí perquè ara, quan els 
ingressos no basten gairebé ni per pagar motes i interessos, és el moment d’estrènyer 
el cinturó, és el moment de fer les polítiques que fa l’Estat espanyol i les polítiques 
que fa aquest consell perquè no queda altre remei atès que, en cas contrari, quedarien 
sense cadires. 

Tal i com ha apuntat el Sr. Alemany, un dia podran fer un debat tant llarg com sigui 
necessari sobre aquest tema perquè està segur que, com deia el Sr. Salom, convencerà 
el Sr. Alemany. No ho voldrà reconèixer però l’haurà convençut. 

El Sr. FONT li retreu al Sr. Vidal que no hagi contestat a res del que li ha plantejat i 
únicament ha tornat a insistir en el tema de l’herència. Per això, manifesta que no li 
dirà res més i que ja tendran altres ocasions per tornar a parlar-ne. 

El Sr. ALEMANY li diu al Sr. Vidal que, si tenen un debat sobre aquest tema, no li 
importa massa qui convenç a qui atès que considera que la meta ha de ser arribar a un 
acord. 

Refusa, per altra banda, l’argument que és bo davallar el pressupost i puntualitza que 
aquesta institució viu del finançament que rep de l’Estat i del Govern de les Illes 
Balears per dur a terme una sèrie de competències que està obligada a fer i, per tant, 
ha de tenir doblers suficients per exercir aquestes competències i la discussió política 
seria sobre què prioritzen si els doblers falten. 

Igualment matisa que un pressupost puja o davalla no en funció de si la despesa puja o 
davalla com li pot explicar la Sra. Roig. La primera cosa que s’ha de fer per saber si 
un pressupost puja o davalla és mirar quant hi ha d’ingressos i, per tant, és fals dir que 
si gasten poc el pressupost davalla i que aquesta és una bona política. Els pressuposts 
no pugen o davallen segons la despesa sinó que pugen o davallen segons els 
ingressos. 

Així doncs, seria més adient que el Sr. Vidal li parlàs més d’ingressos i menys de 
despeses i, quan hagin arribat a un acord del sòtil d’ingressos, després ja discutiran 
com gasten aquests ingressos. En tot cas, el més important és fixar els ingressos –quin 
sòtil tenen– i, per això, no arribarien a un acord si no és així. 

En quant al tema de la política, creu que el Sr. Vidal hauria d’acceptar que s’ha de 
parlar bé dels polítics i posar-se en contra d’aquell que ho faci malament. De fet, li 
alegra veure que alguns polítics del passat i actuals, fins i tot del PP, ja s’hi han posat 
en contra de manera formal. 

A continuació anuncia que contarà un coverbo d’experiència seva. Comenta que va 
entrar de batle a Alcúdia i deia que el més important per al turisme d’Alcúdia era el 
tema del patrimoni (el seu cas antic, Pol·lèntia, etc.) i va encomanar una enquesta per 
veure que en pensaven els ciutadans. Aquella enquesta va dir que un 3% dels 
ciutadans trobava que el patrimoni era important per al turisme.  

Aleshores va començar un campanya de promoció (titulars, rodes de premsa, etc.) del 
patrimoni tot explicant les seves raons per creure que el patrimoni era important i, 
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passat un any, va tornar a fer la mateixa enquesta i va sortir que el 80% de la gent 
pensava que el patrimoni era importantíssim per al turisme d’Alcúdia. 

Això li va ensenyar que la docència que fan els polítics és important. Si els polítics 
comencen a criticar-se i dir que la política és dolenta, llavors van malament llevat que 
realment pensin que la política és una cosa dolenta. 

Segons el seu parer, la política és allò que permet que, a través dels sistemes 
democràtics, hi hagi una votació mitjançant la qual els ciutadans donen als polítics 
una confiança per fer, des de cada institució, allò que considerin més adequat i això és 
un honor del qual no poden dir que hi estan en contra. 

Pel que fa a la moció, insisteix que el seu Grup creu que la reducció de pressupost, per 
sistema, no és bona i que la gestió que s’ha fet, obsessionats amb aquest assumpte, no 
és bona. 

Apunta que el Sr. Vidal, en la seva exposició, ha parlat d’evitar duplicitats i, en aquest 
sentit, recorda que ell presentà una moció per instar a demanar la competència de 
promoció turística i la rebutjaren perquè no volien més competències ni duplicitats. 
En canvi, avui mateix han fet una modificació de crèdits per donar 1.300.000€ per 
promoció turística. 

Per acabar, constata que no li ha respost –encara que imagina que la presidenta ho 
aclarirà a l’hora de donar pas a la votació– si accepten votar per separat els dos punts 
de la moció ja que, com ha dit abans, no estan d’acord amb el punt 1 i, en canvi, estan 
totalment d’acord amb el punt 2 i el votaran a favor. 

La Sra. PRESIDENTA agraeix al Grup Popular que hagi presentat aquesta moció i 
explica que els 15 mesos que duen de gestió no han estat fàcils ja que la qüestió 
econòmica està marcant tremendament aquesta legislatura. 

Puntualitza que varen haver d’aturar màquines perquè no quedava altre remei atès que 
la màquina ja no tenia combustible i, com que la màquina no tenia combustible i no 
arrencava, doncs no els va quedar altre remei que intentar reconduir el pressupost i 
reduir-lo perquè, en cas contrari, s’hagués tancat amb dèficit el pressupost de l’any 
anterior. 

Assegura, a més a més, que la prioritat que han mantengut és una i és clara. Poden 
anar reduint d’una àrea i d’una altra perquè no hi ha ingressos. Tant de bo poguessin 
discutir molt els ingressos en una administració que no pot pagar les despeses.  

El Consell de Mallorca no té autonomia financera. No han trobat, en aquesta 
legislatura, una llei de finançament que doni estabilitat als ingressos d’aquesta 
institució. Ara per ara, els ingressos d’aquesta institució són els que reben quan van a 
tocar a la porta del Govern de les Illes Balears i, en aquests moments, el Govern de les 
Illes Balears tothom sap que té un ingressos escassos i que Espanya té un problema de 
dèficit públic perquè totes les administracions, del color polític que siguin, tenen més 
despeses que ingressos i, per això, totes han d’intentar adaptar-se a un dèficit perquè 
Europa i el món els ho exigeixen. 

Com a mesura de prudència i de seny, el seu govern intentà tancar l’exercici 
pressupostari de l’any en què varen arribar amb superàvit i, de fet, el tancaren amb un 
superàvit de 30.000€ i reitera que han tengut una única i clara prioritat: el tema social.  

Afegeix que el seu govern, evidentment, reclama i exigeix al Govern de les Illes 
Balears que pagui el deute que té amb el Consell de Mallorca i que ascendeix a més 
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de 200M€. Si el Govern de les Illes Balears pagàs aquests doblers al Consell de 
Mallorca, no tendrien problemes de tresoreria. 

No obstant això i malgrat que el Govern de les Illes Balears pagàs el seu deute, a 
l’hora de tancar el pressupost de l’any que ve també tendran problemes perquè els 
ingressos propis d’aquesta institució són escassíssims. Només són les taxes que 
cobren pels serveis que presten. El Consell de Mallorca no cobra cap tribut ni cap 
impost com cobren els ajuntaments (IBI, impost de matriculació, etc.). 

Els ingressos del Consell de Mallorca depenen de les aportacions del govern de 
l’Estat i de les aportacions del Govern de les Illes Balears i, en aquests moments, és 
difícil anar a demanar doblers a administracions que ja han anunciat que han de reduir 
els seus pressuposts. 

En tot cas, vol que consti que el Grup Popular no només vota a favor de les mocions 
del PSOE o del PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca quan sol·liciten que es 
reclami el deute al Govern de les Illes Balears sinó que el Grup Popular, amb aquesta 
moció, ha volgut demostrar que el Partit Popular és el primer que es reitera i es 
reafirma en demanar i exigir al Govern de les Illes Balears que pagui el deute que té 
amb el Consell de Mallorca i, per aquests motius, li dóna les gràcies al Partit Popular 
per presentar aquesta iniciativa. 

Tot seguit anuncia que a continuació es procedirà a votar la moció i que ho faran tot 
votant de forma separada els seus punts atès que el Sr. Font ja ha manifestat la 
intenció del seu Grup de votar en contra del segon punt. 

Punt 1 

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

Punt 2 

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

 
INTERPEL·LACIONS 
 
La Sra. PRESIDENTA informa que el Sr. Rotger, vicepresident de Cultura, Patrimoni 
i Esports, ha sol·licitat alterar l’ordre del debat de les interpel·lacions per tal de tractar 
en primer lloc el punt núm. 24 i que té constància que els portaveus no hi tenen cap 
objecció. 

 
PUNT 24. INTERPEL·LACIÓ QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT SOBRE 
LES CONVOCATÒRIES PÚBLIQUES DE SUBVENCIÓ DEL 
DEPARTAMENT DE VICEPRESIDENCIA DE CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS DEL  CONSELL DE MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent interpel·lació: 
 
D'acord amb el que preveu l'article 75 del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca el conseller 
sotasignant, en representació del grup de Consellers PSM-IniciativaVerds-Entesa, formula per al proper 
Ple ordinari la següent interpel·lació:  
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TEMA:  SOBRE LES CONVOCATÒRIES PÚBLIQUES DE SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT 
DE VICEPRESIDÈNCIA, CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS DEL CONSELL DE MALLORCA 
 
 
El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) explica que, davant 
l’emergència i la intenció que ha manifestat el vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports d’anar personalment a Lluc a dirigir les tasques derivades dels efectes del cap 
de fibló que ha afectat la zona la matinada passada, el seu Grup renuncia a la 
interpel·lació i que, en tot cas, la deixarien per a un proper Ple amb el prec, al Sr. 
Rotger, que aclareixi als possibles beneficiaris de les subvencions com està la 
situació. 

La Sra. PRESIDENTA li agraeix al Sr. Font la seva comprensió que permetrà que el 
Sr. Rotger es pugui absentar de la sala per anar a Lluc. 

Es retira. 

 
 
PUNT 23. INTERPEL·LACIÓ QUE FORMULA EL SR. JAIME GARAU A LA 
SRA. CATALINA CIRER SOBRE SITUACIÓ ACTUAL DE LA GESTIÓ DE 
LES RESIDÈNCIES DEL CONSELL DE MALLORCA. 
 
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: SITUACIÓ ACTUAL DE LA GESTIÓ DE LES RESIDÈNCIES DEL CONSELL DE 
MALLORCA 
 
 
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 SITUACIÓ ACTUAL DE 
LA GESTIÓ DE LES RESIDÈNCIES DEL CONSELL DE MALLORCA 
 
 
El Sr. GARAU (PSOE) comenta que en l’anterior Ple ja varen parlar de la situació de 
les residències i fa notar que creia que hi havia un error de transcripció en l’acta però 
sembla ser que no és així tot i que la Sra. Llinàs o la Sra. Cirer ara poden rectificar la 
dada atès que es va dir que en la legislatura passada les residències del Consell de 
Mallorca tenien gairebé 1.000 llits buits quan el total de llits és d’un poc de més de 
1.000 i, per tant, la dada és una barbaritat i totalment incerta. 

De fet, durant la seva gestió a l’IMAS, les places estaven sempre ocupades i, fins i tot, 
amb llistes d’espera que feien por i amb cridades de telèfon contínues. Hi havia llits 
buits, de vegades, quan hi havia canvi. Per exemple, si una persona se n’anava, el llit 
quedava buit potser una setmana (per motius de protocol, entrevistes, etc.) fins que 
entrava una altra persona. 

Això sí, hi havia una planta buida a la Llar dels Ancians amb aproximadament 20 llits 
i aquesta planta del pavelló C ja la va trobar buida perquè era un pavelló que s’havia 
de rehabilitar completament i és el que varen intentar fer. 
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Tal i com va plantejar amb la moció del passat Ple, reitera que vol que la Sra. Cirer els 
expliqui quina és la situació actual de les residències. Tot i entendre que hi hagi un 
problema de llits buits perquè no hi ha intervenció sobre aquests llits però ja són molts 
(devers 130, segons la seva informació) i voldria que li ho confirmassin. 

També li preocupa, sobretot, que si la Sra. Cirer no duu a terme cap intervenció 
envers aquests llits buits per tal de transformar-los (sap que alguns s’ocupen per casos 
d’emergència social però són relativament pocs) d’aquí a 2 o 3 anys en lloc d’uns 130 
llits buits en tendran 300. 

Desconeix si s’ha fet algun estudi per saber quina és la tendència de buidar llits ni sap 
quin és el grau de preocupació de la Sra. Cirer al respecte. En tot cas, si ell estigués al 
seu lloc sincerament s’hi preocuparia bastant. 

Tampoc no sap si la Sra. Cirer té cap estratègia per aconseguir doblers per invertir-los 
en fer aquestes obres de conversió de llits de vàlids en llits de persones dependents, 
cosa que seria una molt bona inversió perquè, segons els càlculs dels tècnics, es poden 
arribar  fer a les dues grans residències un total de 200 places noves de dependents 
(això significa passar de 200 a 400 places) i seria equivalent a dues residències de 100 
places que, si les haguessin de fer noves, costarien de 8 a 10 milions d’euros cada una.   

Per tant, una inversió constant, periòdica i sostinguda durant 5 o 6 anys per anar fent, 
per sectors i per edificis, una rehabilitació com la que es va fer fa uns 10 anys no seria 
massa complicada i, a més a més, estava perfectament dissenyada i, per això, voldria 
conèixer quina és l’opinió de la Sra. Cirer –o el seu projecte– respecte d’aquesta 
qüestió. 

Fa notar que la Llar d’Ancians ha estat sempre finançada, únicament i exclusivament, 
pel Consell de Mallorca. Quan canvia la Llei de dependència, la competència del 
finançament recau en el govern de l’Estat i en el Govern de les Illes Balears i atès que 
el Consell de Mallorca té places per a persones dependents no finançades, creu que 
s’ha de reclamar –cosa que ell també feu però no tengué èxit– el finançament de les 
places de dependència de la Llar dels Ancians perquè així seria possible poder invertir 
tots aquests doblers en la reforma de les residències. 

Per altra banda, indica que hi ha un tema que és preocupant: que la gestió de la 
residència de la Bonanova està esdevenint molt conflictiva. Hi ha moltes anècdotes i 
situacions que no importa comentar-les aquí però la Sra. Cirer sap perfectament que, 
pel que fa a la gestió de la dependència, hi ha unes situacions bastant preocupants i 
també voldria saber què en pensa fer. 

Per acabar, recapitula i li diu a Sra. Cirer que són 3 les qüestions que vol que li 
comenti: la primera és el procés de llits buits i reforma; la segona és el finançament de 
la Llar dels Ancians i la tercera és la gestió de la residència de la Bonanova. 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) informa que, vertaderament, 
preparar aquesta interpel·lació li ha duit un interès en cercar quina és la situació actual 
i com s’hi havia arribat. 

La situació actual no és massa diferent d’aquella que varen trobar i reconeix que, en 
un any, les passes que han fet per millorar la gestió en matèria de residències són més 
o menys les mateixes que ja hi havia de l’anterior gestió, és a dir, el procediment 
d’entrada és el mateix; no han tengut cap mecanisme nou a l’hora de la reglamentació 
(ara en fan unes millores), mentre que el Sr. Garau sí va comptar amb la Llei de 
dependència i el posterior decret 10/2010 i així va tenir maniobra per definir un camí. 
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En canvi, el punt de partida de l’actual gestió és una situació heretada (que no critica) 
amb una adaptació a la Llei de dependència i, per tant, els criteris eren totalment 
distints als que va trobar el Sr. Garau en assumir la gestió de les residències i llavors 
s’han trobat que, des de 2010, s’han de seguir uns criteris que determina la Llei de 
dependència de 2006. 

Aleshores es va decidir –suposa que entre el Sr. Garau i el Govern de les Illes 
Balears– definir el nombre de places que passaven a ser de la Xarxa Pública 
d’Atenció a la Dependència i, per tant, estaven finançades i unes altres places que 
quedaven fora d’aquesta Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència. 

Constata que no ha trobat cap informe, signat pel Sr. Garau, definitori d’aquesta 
situació i, per tant, no li sabria avaluar quin criteri varen seguir en la legislatura 
passada per dir que, del total de places que tenien, en deixaven 427 fora de la Xarxa 
de Dependència a l’espera de veure què feien amb elles. 

Aquesta decisió anava acompanyada d’una altra decisió que era tancar la llista, és a 
dir, tancar l’accés de persones vàlides a les residències com ha reconegut el Sr. Garau 
quan tenien un llista d’espera d’unes 800 persones i en 2010 decidiren tancar l’accés 
d’aquestes persones vàlides a les residències. 

Amb això vol dir que el Sr. Garau tenia un marge de maniobra, una capacitat de 
disseny i d’unes passes a seguir que, en canvi, l’actual equip de govern no té ja que 
s’ha trobat amb una situació definida. 

A l’hora de plantejar tant aquesta interpel·lació d’avui com en diferents escrits i 
manifestacions del Sr. Garau, no li ha quedat clar quin era l’objecte de la seva crítica 
o de la seva interpel·lació. No sap si la crítica ve perquè s’ha aturat un projecte de 
reformes que el Sr. Garau havia deixat dissenyat i que no s’ha duit a terme. 

No obstant això, vol pensar que la preocupació del Sr. Garau és com s’han d’abordar 
les llistes d’espera que hi ha actualment per entrar a les residències. 

Repeteix que hi ha una sèrie de places sense rehabilitar (o sense adequar per a 
dependents) i el Sr. Garau fa crítiques perquè hi ha una llista d’espera, però no entén 
si ho fa perquè no es posen en marxa uns projectes que va deixar prevists o si 
l’objecte final de les seves crítiques és la llista d’espera. 

En aquest sentit, aclareix que al seu equip allò que vertaderament li preocupa i ocupa 
és gestionar aquesta llista d’espera que és la que condiciona les actuacions posteriors 
que fan. 

La situació actual d’aquesta llista d’espera és la següent: en el mes de juny o juliol hi 
havia 746 persones. L’evolució és més o manco la mateixa que hi havia abans i 
aquesta dada s’ha de tenir en compte a l’hora de planificar les actuacions i la 
incorporació de noves places a la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència. 

L’entrebanc més dificultós que tenen –i que el Sr. Garau també es va trobar– a l’hora 
de demanar una ampliació del nombre de places de dependents és que no tenen una 
cobertura d’ampliació de concerts per part del Govern de les Illes Balears. 

El creixement del nombre de places de dependents s’ha de produir en base a dos 
principis bàsics. Un és tenir el compromís de finançament d’aquestes places quan 
estiguin adaptades i, per tant, seria amb una ampliació de concerts per part del Govern 
de les Illes Balears cosa que, atesa l’actual situació econòmica, aquesta ampliació no 
ha estat possible ni per a l’exercici 2012 ni per al 2013 tampoc no serà possible 
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l’ampliació de concerts amb el conseqüent increment de finançament de places de 
dependents. 

En quant a les reformes i les adaptacions diu que, després de la mesura presa de 
tancament de places de vàlids, en l’actualitat tenen 91 places lliures que podrien ser 
susceptibles de ser modificades i adaptades. Ara per ara, no compta amb l’informe 
preceptiu d’Autorització de Centres que determini quines són les mancances i quines 
les dificultats que s’han de solucionar per tal que aquestes places estiguin adaptades a 
persones dependents. 

El Sr. Garau fa referència devers a un centenar de places (en ballen un parell) que són 
places de dependents que poden ser ocupades directament. Les dades poden variar des 
del moment que una plaça queda buida i els tècnics informen sobre quina és la 
persona a qui li pertoca ocupar-la (ja sigui per ordre de llista o per puntuació) i durant 
aquest temps oscil·la el nombre de places buides.  

En tot cas, són 91 les places, repartides entre les distintes residències, susceptibles de 
ser reformades i de ser adaptades per posar-les a disposició de la Xarxa Pública 
d’Atenció a la Dependència però aquesta qüestió té la dificultat de no comptar amb un 
compromís d’ampliació de places concertades (i, per tant, de finançament) per part del 
Govern de les Illes Balears que pugui ajudar a fer front a aquesta situació. 

Tot seguit, diu que li agradaria plantejar-li al Sr. Garau un altre escenari que no sap si 
el té en compte o no (sense que això signifiqui no valorar, en la justa mesura, el que és 
per a l’equip de govern el sector públic de residències i del seu personal) i que és 
l’existència de devers unes 2.000 places concertades, gestionades per empreses 
privades que tenen a disposició, per ser ocupades de forma immediata per persones 
que estan en la llista de dependència, unes 400 places. 

Evidentment, la capacitat de poder reduir la llista d’espera ocupant aquestes places 
passa, òbviament, per l’ampliació del conveni de concert que varen signar en 2012 
(dia 30 de juliol) per un total d’un poc més d’11M€ i que dóna resposta a 644 places. 
Aquesta possibilitat tampoc no es contempla i, per tant, tampoc no poden donar 
resposta a la llista d’espera fent ús d’aquestes places. 

Així doncs, la principal dificultat que tenen –i així ho ha de reconèixer– és de gestió 
econòmica i d’haver d’afrontar unes obres que igualment presenten problemes a 
l’hora de fer front a les despeses que suposarien. 

Sap que el Sr. Garau insisteix en moltes ocasions en dir que varen deixar uns 
romanents o uns recursos a disposició però la realitat és que seria difícil afrontar les 
obres en aquests moments tot i que no renuncia a fer les obres de millora de les 
residències que, en tot cas, defugirien molt del model que havien plantejat o que el Sr. 
Garau tenia planificat i es tractaria d’un altre model d’adaptació, un altre model 
bastant més auster i bastant més ajustat a les necessitats reals. 

Matisa que no es destinarien unes plantes només per a fisioteràpia i rehabilitació, no 
hi hauria piscina a cap planta de la Bonanova ni tampoc no es farien habitatges 
tutelats perquè considera que en aquests moments s’han de prioritzar altres actuacions 
en quant a les obres. 

Pel que fa a la gestió de la Bonanova, explica que és una gestió complicada des de 
diferents fronts. És una gestió complicada des del punt de vista econòmic i des del 
punt de vista de recursos humans i també del nombre de places. 
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Recorda que l’equip directiu d’aquesta residència és el mateix que hi havia durant la 
legislatura passada i, si el Sr. Garau no va prendre les mesures que havia de prendre 
davant determinades situacions, l’actual equip de govern també té dificultats per 
posar-hi en marxa segons quins tipus d’actuacions en relació a una problemàtica 
concreta de la residència de la Bonanova. 

En definitiva, un dels objectius que es marquen sí que seria complir, al llarg d’aquests 
3 anys, amb la reducció de la llista d’espera (evidentment, aquest objectiu passa per 
l’ampliació del concert amb el Govern de les Illes Balears que possibiliti el 
finançament d’aquestes places) i tampoc no renuncien a poder tenir recursos per posar 
en marxa projectes de reforma que no seran de l’estil dels que han trobat preparats i 
no seran confiant en convenis milionaris amb l’IMSERSO perquè saben que seran 
difícil de dur a terme però, en tot cas, sí que confien en poder executar aquestes 
reformes i inversions. 

El Sr. GARAU posa de manifest que li preocupen dues coses. Una és que les llistes 
d’espera de persones de Mallorca per accedir a residències públiques no es mogui i 
estigui paralitzada des de fa molt de temps i una altra cosa que li preocupa més 
directament, ja que són residències del Consell de Mallorca i forma part d’aquesta 
institució, és el procés de buidament de llits de persones vàlides per passar a ser de 
persones dependents. 

La Sra. Cirer diu que el nombre d’aquests llits buits és de 91 però potser d’aquí a 2 
anys en seran 300 si no fan les reformes. Puntualitza que el govern anterior feu 
projectes de màxims i de mínims i que els projectes de mínims a la Bonanova 
consistien, pràcticament, en convertir 2 habitacions individuals en 1 doble. 

Si no hi ha recursos econòmics durant aquesta legislatura per fer una reforma de les 
places que es buiden i no fan entrar gent de la llista d’espera, doncs s’hi afegeix un 
altre problema: que la Sra. Cirer tendrà unes ràtios de personal i uns costos de 
personal adients per a un nombre determinat d’usuaris però tendrà molt manco usuaris 
amb el mateix personal. 

Sempre li ha preocupat aquest tema –i, per això, hi ha insistit tant– atès que és un 
problema molt greu per al Consell de Mallorca ja que no hi ha cap servei d’aquesta 
institució que estigui infrautilitzat, que s’estigui buidant i que no hi hagi una 
intervenció com ara serien obres per fer les infraestructures funcionals i recuperar el 
seu valor. 

Respecte a la gestió de la Bonanova, li suggereix al Sra. Cirer que s’hi fiqui a fons. 
Imagina que cal temps però, si la consellera no s’hi implica a fons, la situació encara 
es pot complicar més.  

La Sra. CIRER observa que no sap si el Sr. Garau l’ha entesa bé i si és conscient que 
la política de buidar places la va iniciar l’anterior equip de govern. En 2010 ja varen 
optar per aquesta opció (que no critica) i varen començar a buidar places però no 
feren les obres tot i tenir les places buides, els recursos i els projectes enllestits. 

Aclareix que, mitjançant el Plan E, es varen fer unes obres importants però també cal 
recordar que a la Llar dels Ancians hi ha una obra, faraònica per als temps actuals, 
prevista per tal de crear un centre d’investigació de la dependència, obra aquesta 
faraònica en doblers i en espai i que no suposava cap creixement en nombre de places 
de dependents. 
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Tot seguit li demana al Sr. Garau perquè amb les obres que varen fer –i que varen ser 
superiors a les pressupostades: es varen passar uns 2M€– no varen créixer en el 
nombre de places de dependents o per què diu que els projectes eren de mínims a la 
Bonanova i han trobat que entre 2009 i 2010 es varen gastar prop de 700.000€ en dos 
projectes Masterplan de reformes espectaculars per crear centres de referència a canvi 
de reduir el nombre de places. També li demana sobre un projecte a la Llar dels 
Ancians que, entre tots dos, suposaven una reforma espectacular de les residències. 

En conclusió li planteja per què es va cuidar d’aquests temes i no es va preocupar 
d’allò que ara sembla que li preocupa tant: reduir les llistes d’espera i adequar les 
places que anava buidant per adaptar-les a la dependència. 

Matisa que no veu malament que, per tal d’adequar unes places de vàlids a 
dependents, evidentment s’han de buidar per fer les obres però hagués estat més 
convenient començar la casa per baix i no per dalt, tot buidant llits i sense tenir en 
compte allò que ara diu sobre les ràtios de personal en disminuir el nombre d’usuaris. 

Fa notar que el Sr. Garau també va fer importants inversions en temes informàtics 
però al final es varen reduir a la implantació d’un pla i assegura que l’actual equip de 
govern ja s’encarregarà de posar en marxa els altres plans de direcció de residències. 

Comenta que s’ha de reconèixer que el Sr. Garau va fer coses i va gastar doblers però 
el rendiment del que va fer té poca visibilitat ara, és a dir, que ha tengut poca 
incidència en la gestió de les places per a les quals ara exigeix solucions en aquest 
primer any de gestió. 

Per acabar, insta el Sr. Garau a parlar, amb tranquil·litat, sobre totes aquestes 
qüestions que s’han posat damunt la taula i espera que li sàpiga explicar el motiu de 
totes aquestes despeses a què ha fet referència. 
 
 
PREGUNTES 
 
PUNT 25. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT 
(CONVOCATORIA PLA D’OBRES I SERVEIS 2012) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
- A quin plenari fa comptes presentar la proposta de resolució de la convocatòria del Pla d’obres i 

serveis 2012? 
 
 
La Sra. CAMPOMAR (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) comenta que el Sr. 
Coll, com a batle, imagina que serà coneixedor dels perjudicis que provoca als 
ajuntaments que encara no s’hagi convocat el Pla d’Obres i Serveis de 2012 i, a més a 
més, sembla ser que tampoc no està resolta la convocatòria anterior. 

Hi ha molts d’ajuntaments que tenen obres acabades o obres en marxa i projectes 
pluriennals aprovats que necessiten urgentment que el Consell de Mallorca faci una 
passa endavant. 

Fa mesos que el conseller executiu de Cooperació Local va dir que aquesta qüestió era 
urgent però no veuen que duguin cap acord que demostri que l’equip de govern del 
Partit Popular considera prioritari aquest tema. Duen modificacions de crèdits per a 
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altres coses com avui per a promoció turística tot i que sembla que no en tenen les 
competències. 

A continuació formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. COLL (conseller executiu de Cooperació Local) li contesta que, per mor de la 
situació econòmica del Consell de Mallorca, enguany no hi haurà cap resolució del 
Pla d’Obres i Serveis. 
 
 
PUNT 26. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT 
(RESTAURACIÓ CASTELL ALARÓ) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
- Com fan comptes invertir els 24.000 €, pressupostats pel Consell de Mallorca, per tal de 
restaurar el Castell d’Alaró? 
 
 
El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) formula la pregunta en els 
seus termes. 

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) comenta que aquesta partida, si és la 
que està en els pressuposts, en aquests moments encara no està concretada. 
Evidentment ha d’anar dirigida al Castell d’Alaró però encara no té un destí concret. 

 
 
PUNT 27. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. MELCHORA GÓMEZ AL 
SR. JAIME JUAN (SITUACIÓ ACTUAL FUNDACIÓ MALLORCA 
TURISMO) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quina és la situació actual de la Fundació Mallorca Turisme? 
 
 
La Sra. GÓMEZ (PSOE) formula la pregunta en els seus termes i afegeix que el seu 
Grup sap, perquè així ho manifestat la presidenta, que no volen dur tasques de 
promoció turística endavant però desconeixen la situació de la Fundació i ara fa un 
any que el Sr. Juan va assumir la responsabilitat que tenia, fins aleshores, la directora 
de la Fundació Mallorca Turisme. 

Per una altra banda i respecte a la Mallorca Film Comission, comenta que han sentit 
rumors –que no saben si són cert– que volen externalitzar el servei o bé eliminar-lo 
totalment amb la proposta que el duguin des del sector privat però sense que hi hagi 
cap aportació del Consell de Mallorca. 

Reitera que això són rumors i concreta que el seu Grup vol saber en quina situació es 
troben tant la Fundació Mallorca Turisme com la Mallorca Film Comission i també, a 
la vegada, que els expliquin com tenen previst el futur de la Mallorca Film Comission. 

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) respon que, com bé ha dit la Sra. 
Gómez i s’ha dit en moltes ocasions al Ple, les competències en matèria de promoció 
turística no estan transferides de manera efectiva i material.  
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De fet, tenen informes d’Intervenció que indiquen que hi ha una inviabilitat 
econòmica en el tema de la Fundació Mallorca Turisme la qual, en aquests moments, 
està en procés de dissolució i posterior liquidació. 

Respecte a la Mallorca Film Comission, explica que s’han mantengut reunions 
constants amb el sector audiovisiual i s’ha arribat a la conclusió, amb la qual estan 
d’acord, que se’n faria una gestió més àgil seguint el model de Madrid o Navarra on 
la gestió la duen entitats privades que reben subvencions o ajudes del sector públic i 
això facilitaria molt la captació de produccions audiovisuals de cine o de qualsevol 
altre tipus. 

Certament això no suposaria que el Consell de Mallorca es desentengués del tema ja 
que hi hauria una cessió de la marca (que pertany al consell insular) a una entitat 
privada i, a més d’aquesta cessió, el Consell de Mallorca aportaria una ajuda 
econòmica i, fins i tot, potser traurien unes convocatòries –que estan analitzant amb el 
sector– de possibles ajudes a la captació de produccions. 

 
PUNT 28. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. SILVIA CANO A LA SRA. 
CATALINA CIRER (SITUACIÓ PRESTACIÓ DE LA RMI). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quina és la situació en què es troba la gestació de la prestació de la RMI, pel que fa a la llista d’espera i 
als recursos econòmics disponibles?  
 
 
La Sra. CANO (PSOE) manifesta que al seu Grup li preocupen les xifres de l’atur, el 
fet que quasi un 50% de treballadors inscrits a l’atur no estigui cobrant cap tipus de 
prestació, que hagi augmentat el nombre de persones amb risc de pobresa extrema i a 
continuació formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) puntualitza que s’ha intentat 
que la Renda Mínima d’Inserció no fos només la gestió de pagaments per enguany 
sinó també fer-ne una reestructuració o remodelació per optimitzar el servei i perquè 
arribi, d’una forma més clara, als que més ho necessiten tot diferenciant la renda 
bàsica –que sí és un renda de llarga durada– de l’RMI és una renda mínima d’inserció 
dirigida a permetre a les persones o bé un itinerari laboral o bé la reincorporació al 
món laboral i social amb total normalitat. 

Al respecte s’ha fet un nou sistema de pròrrogues i de definició dels usuaris. El 
manual contempla també la possibilitat de treballs comunitaris i també s’ha fet tot allò 
relacionat amb el seguiment d’itineraris laborals i professionals amb 
l’acompanyament de moltes empreses que tenen la porta oberta a acollir treballadors 
per tal que deixin de cobrar l’RMI i tenguin un accés al món laboral. Aquesta és una 
feina que ha anat en paral·lel a de la gestió dels pagaments. 

És cert que en el debat de pressuposts varen constatar, tant per part de l’equip de 
govern com per part del Grup Socialista, que la partida que s’hi destinava per import 
de 3,7M€ era insuficient i informa que, de fet, en aquests moments ja han exhaurit –o 
estan a punt de fer-ho– aquests doblers amb el pagament del mes d’agost. 

Per tant, ara els queden unes demandes no adjudicades per valor d’uns 800.000€ però 
esperen fer una alliberació de devers 1M€ d’altres partides per donar cobertura a 
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aquest import que queda pendent i confia en poder complir, d’aquí a finals d’any, amb 
el 100% de les demandes d’RMI. 

Igualment han fet una petició al Govern de les Illes Balears, com es feia altres anys 
quan aportava uns 2,4M€ per a RMI, per mirar de comptar amb alguna aportació 
addicional per a aquesta finalitat però, malauradament, el Govern de les Illes Balears 
ja els ha informat que enguany no comptaran amb cap aportació addicional per a 
RMI. 

Així doncs, el Consell de Mallorca comptarà amb l’alliberació del milió d’euros que 
ha comentat abans i, si és possible, en novembre o desembre alliberar una altra 
quantitat que també l’aportarien a la Renda Mínima d’Inserció. 

 
 
PUNT 29. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JAIME COLOM AL SR. 
MAURICIO ROVIRA (OPINIÓ ELIMINACIÓ CÈDULA HABITABILITAT). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quina és l’opinió del govern del Consell de Mallorca sobre la possible eliminació de la Cèdula 
d’Habitabilitat, mesura que es diu que està contemplant el govern de les Illes Balears i que afectaria de 
ple a les competències del Consell? 
 
 
El Sr. COLOM (PSOE) explica que els passats 29 i 30 d’agost varen aparèixer 
informacions en premsa relatives a què el projecte de llei de sòl que està preparant el 
Govern de les Illes Balears preveu la possibilitat d’eliminar les cèdules d’habitalibitat 
per als habitatges de nova construcció i els habitatges reformats. 

D’acord amb aquestes informacions, sembla que seria suficient poder presentar el 
document de final d’obra municipal per certificar que els immobles són habitables. 

Així doncs, sembla que el Govern de les Illes Balears té intencions d’eliminar el 
requisit de la cèdula d’habitabilitat i, si és així, d’entrada suposarà una disminució 
considerable dels ingressos del Consell de Mallorca. Suposarà també –un cop més– 
una pèrdua de competències, una passa més en la desfiguració d’aquesta institució i 
suposarà també l’eliminació d’un control de legalitat urbanística. 

A continuació formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) li respon que, 
oficialment, el Consell de Mallorca no té cap constància que la llei de sòl reculli res 
en relació a les cèdules d’habitabilitat. 

No obstant això, és possible que en una futura llei d’habitatges –si la plantegen– es 
puguin recollir aspectes relatius a quelcom que és més propi d’una llei d’habitatges 
que no d’una llei del sòl. 

En qualsevol cas, l’opinió del govern del Consell de Mallorca en matèria de cèdules 
està clara en el sentit que els sembla un element molt útil pel que fa al control, en sòl 
rústic bàsicament, de la legalitat. 

Està clar que el fet d’exigir la cèdula d’habitabilitat aporta un control sobre les 
il·legalitats que es puguin produir en matèria urbanística, sobretot, en sòl rústic i 
també, en quant al sòl urbà, permet controlar no tant la il·legalitat sinó les condicions 



 132

d’habitabilitat dels immobles, la qual cosa no és un tema menor i que incideix, 
directament, en la qualitat de vida de la gent que hi viu. 

En relació als nous habitatges o habitatges de nova construcció, sí que ha de dir que 
consideren que potser se n’hauria de fer una nova regulació o introduir alguns canvis 
en la regulació existent però no perquè el Consell de Mallorca deixi d’emetre les 
cèdules d’habitabilitat sinó perquè se’n redueixin les exigències o el control que 
s’exerceix sobre els habitatges de nova construcció atès que aquest control ja el 
realitzen els ajuntaments tant amb la llicència com amb el certificat de final d’obra. 

Tot i això, opina que el Consell de Mallorca hauria de mantenir algun tipus de control 
sobre els nous habitatges i tal vegada resultaria interessant modificar la reglamentació 
sobre les cèdules d’habitabilitat d’habitatges nous i exigir, això sí, un control als 
ajuntaments i reduir el nombre de gestions o tràmits que els particulars es veuen 
obligats a realitzar en relació a les obres de nova construcció. 

Per altra banda, fa notar que no està d’acord que això hagi de suposar un descens 
notable dels ingressos del Consell de Mallorca quan ni tan sols es poden permetre el 
luxe de pagar les despeses que suposa el control de les cèdules però sí que està 
d’acord que el més important no és recaptar més o manco per la gestió de les cèdules 
sinó que aquesta gestió sigui bona i útil per als ciutadans.  

Al final, allò que els preocupa és que els ciutadans no hagin de fer tràmits innecessaris 
i que, a més a més, aquests tràmits innecessaris els costin doblers. 

Si hi ha tot un control de legalitat sobre l’habilibilitat dels immobles, sobre la legalitat 
dels habitatges i sobre el final d’obra dels habitatges i tot això ho fan els ajuntaments 
i, a més a més, el Consell de Mallorca en té coneixement a través de la informació que 
trameten els ajuntaments, doncs potser no seria necessari tot el control de cèdules que 
a hores d’ara s’està fent sobre els habitatges nous i no sobre rústic ni tampoc sobre 
habitatges ja existents. 

En qualsevol cas, aquest és un tema que no està plantejat en l’esborrany que està 
redactant el Govern de les Illes Balears sobre la llei del sòl. 

El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) anuncia que, com a cada 
Ple, el seu Grup abandonarà la sala mentre es formulen les preguntes del Partit 
Popular. 

 
PUNT 30. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JUAN JOSE SARD A LA 
SRA. CATALINA SOLER (VALORACIÓ GESTIÓ DELS REFUGIS). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quina valoració fan de la gestió dels refugis desprès dels canvis introduïts durant el darrer any? 
 
El Sr. SARD (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. SOLER (consellera executiva de Medi Ambient) contesta que, després dels 6 
primers mesos d’enguany i haver posat en marxa que tota la despesa havia de passar 
per una fitxa de despesa prèvia, han augmentat els ingressos en un 9,65%. El refugi 
que ha augmentat més els seus ingressos ha estat el de Can Boi. 
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Per altra banda, les despeses han davallat en total un 19,98% pel que fa a la despesa 
corrent i un 25% la despesa del capítol alimentari, la qual cosa considera que 
demostra que és molt positiva la gestió que duen a terme. 

 
PUNT 31. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. COLOMA TERRASA AL 
SR. BERNADI COLL (CERTIFICAT DE RESIDÈNCIA). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Arrel de Decret del ministeri de Foment de l’obligatorietat de presentar el certificat de residència, 
quines mesures ha adoptat el Consell de Mallorca per tal de facilitar als ciutadans aquest document? 
 
La Sra. TERRASSA (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. COLL (conseller executiu de Cooperació Local) informa que, arran de l’entrada 
en vigor la llei que estableix l’obligació de tots els ciutadans d’acreditar la residència 
mitjançant un certificat de residència, per part del Consell de Mallorca i juntament 
amb el Consorci d’Informàtica es va instal·lar una aplicació a tots i cadascun dels 
ajuntaments de Mallorca abans de dia 1 de setembre que és quan entrava en vigor 
l’esmentada llei. 

Aquesta aplicació permet que tots els ciutadans hi puguin accedir, prèvia sol·licitud 
d’un nom d’usuari i un PIN, per treure digitalment els certificats de residència. 

 
PUNT 32. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. ANTONIA ROCA AL SR. 
JAIME JUAN (DEVOLUCIÓ SUBVENCIO PLAN AVANZA) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
En vista de la informació apareguda als mitjans de comunicació referida a la devolució d’una 
subvenció del Ministeri d’Indústria emmarcada al Plan Avanza, quins han estat els motius que han duit 
a aquesta reclamació? 
 
La Sra. ROCA (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) explica que el Consell de Mallorca 
rebé una subvenció de 133.621€ del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme l’any 
2007. Era una subvenció emmarcada dins el Plan Avanza i dins un pla més general 
d’informàtica i avanços tecnològics a tot Espanya i que, en concret, aquí es va 
destinar al tema de les biblioteques públiques. 

El Consell de Mallorca va justificar, dins termini, un valor de 69.228€ però va deixar 
una quantia important (85.161€) sense justificar perquè la inversió que s’havia de fer 
no es va realitzar dins termini malgrat que hi havia tot l’any 2008 per realitzar-la. 

Això va implicar que, per agost de 2010, el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme 
sol·licitàs la devolució dels 85.161€ més 14.855€ corresponents a interessos d’aquests 
dos anys que no s’havia fet la inversió però s’havia disposat dels doblers. 

Per tant, al final això ha duit a haver de tornar prop de 100.000€ per un tema de 
biblioteques públiques que, en principi, no havia de costar res i que és un exemple de 
com no s’havia de gestionar aquest tema ja que suposa una devolució no només de la 
subvenció sinó fins i tot d’interessos. 
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A més a més, aquesta devolució es va signar malament ja que no comptava amb 
informes tècnics i ara s’han trobat que s’ha de tornar a iniciar el procés de devolució 
perquè els decrets que es varen firmar per part de l’anterior presidenta no comptaven 
amb cap informe tècnic i els doblers no es podien tornar directament com es va voler 
fer. 

 
PUNT 33. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. ANTONI MULET AL SR. 
JOAN ROTGER (CONSERVACIÓ RELLOTGES DE SOL DE LA SERRA DE 
TRAMUNTANA). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Arrel de la concessió de l’ajut del Ministeri de Cultura per la restauració del rellotges de sol de la serra 
de Tramuntana, en quin estat es troben aquests treballs de conservació? 
 
 
El Sr. MULET (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) fa notar aquesta és una actuació en 
què la declaració de la serra de Tramuntana com a patrimoni mundial té un interès en 
quant a la inversió directa per part del Ministeri de Cultura. 

Explica que en arribar al govern del Consell de Mallorca varen trobar aquesta 
convocatòria oberta i, tot mirant quins projectes podrien acollir-se atesa la 
immediatesa –dia 5 o 6 de juliol s’havien de presentar–, doncs varen trobar uns 
projectes de rellotges de sol que eren susceptibles de ser subvencionats per part del 
Ministeri de Cultura i que, a més a més, feien referència a un element patrimonial 
arquitectònic que moltes vegades es deixa de banda ja que sempre s’intenten restaurar 
els edificis principals. 

Aquests elements històrics, que corresponen a èpoques que a Mallorca tenien una 
utilitat importantíssima, se solen deixar al marge cosa que contribueix a la pèrdua 
d’aquests elements que, sense dubte, són una riquesa del nostre patrimoni. 

Així doncs, es va aconseguir aquesta subvenció per un total 44.392€ i s’ha destinat a 
la restauració dels rellotges de sol de la rectoria d’Alaró, de la possessió de Galatzó, 
de Raixa i de l’església de Galilea. En aquests moments pràcticament estan restaurats 
tots ells i considera que aquesta és una de les actuacions bones que es duen a terme a 
la serra de Tramuntana. 

 
PUNT 34. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JERONI SALOM A LA SRA. 
CATALINA SOLER (AUTORITZAR DUR COMBUSTIBLE DE FORA) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Com beneficiarà a la societat mallorquina el fet d’autoritzar dur combustible de fora, pel seu tractament 
a Mallorca? 
 
El Sr. SALOM (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. SOLER (consellera executiva de Medi Ambient) diu que, després de 
l’exposició que s’ha fet durant el debat de la moció presentada en relació a aquest 
tema, la cosa està ben clara. 



 135

No obstant això, destaca que un dels efectes més positius és que es congelarà la taxa 
de tractament per a l’any que ve i, de cara al futur, se seguirà baixant la taxa de 
tractament tot mantenint una estabilitat del nombre de tones que puguin entrar dins el 
sistema a fi i efectes que no ho hagin de pagar els ciutadans de Mallorca. 

 

III) DESPATX  EXTRAORDINARI 

PRIMER PUNT.  PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 15 
DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2012 PER 
CRÈDITS EXTRAORDINARIS (CE03/2012) I DE CANVI DE DESTINACIÓ 
(CD03/2012). 

 Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública: 

Atesa la sol·licitud  del conseller de presidència de 11 de setembre de 2012, de canvi de destinació  dels 
romanents de crèdits del projecte 2010/2/43200/2 per import de 1.125.422,48 €, per quan es volen dur a 
terme la realització d’unes activitats noves, aprovades per Turespaña, en relació a la promoció turística, 
així com el reajustament de les aportacions de cada agent, xifrades en 377.692,31 euros cada un.  

Vista la provisió de la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública que subscriu de 11 de setembre 
de 2012, d’incoació d’un expedient de modificació de crèdits en el Pressupost propi del Consell de 
Mallorca corresponent a l’exercici de 2012, a l’objecte de poder atendre algunes despeses, les 
aplicacions a les quals s’havien d’imputar no s’havien incloses en el pressupost de 2012 o no tenien 
crèdit suficient atenent les necessitats que s’especifiquen a les memòries corresponents i de les quals 
n’hi ha constància en els antecedents de l’expedient. 

 
Vist que la Intervenció d’aquest Consell Insular ha emès el dictamen preceptiu, on consten les 
operacions de modificacions de crèdits que es proposen per atendre les despeses esmentades, i d’acord 
amb allò que es preveu en els articles 177 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 a 42 del RD 
500/1990, de 20 d’abril i amb la base 10 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  
 
A C O R D 
 
PRIMER.-  Aprovar el canvi de destinació del següent projecte d'inversió de l'exercici de 2010 finançat 
amb els conceptes d'ingrés següents:  

- 00.72190 TURESPAÑA: CONVENI MALLORCA DIVERSA, ARTÀ SORPRÈN 

- 00.75060 CAIB: CONVENI INVERSIONS DE L’ESTAT A LES ILLES BALEARS 

- 00.45301 CONVENI IBATUR MILLORA COMPETENCIA TURÍSTICA 

l'execució del qual, a més, no utilitzarà la totalitat del finançament ja que les aportacions de cada agent 
es modificaren en la sessió ordinària que va celebrar la Comissió de seguiment de Turespaña dia 22 de 
novembre de 2011 
 

Aplicació Denominació Import Projecte 

00.43200.64080 Incorporació p/inversions immaterials promoció turística 
755.384,6

2 
2010.2.43200.2 

00.43200.64090 Incorporació p/inversions immaterials promoció turística 
370.037,8

6 
2010.2.43200.2 

 

I destinar-ho a finançar els següents projectes d’inversió, prèvia aprovació del corresponent expedient 
de modificació de crèdits per crèdits extraordinaris: 
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Projecte Descripció projecte Import 

2010.2.43200.2 TURESPAÑA 1.055.807,10 

2009.2.751.1 IBATUR 69.615,38 

 

SEGON.- Aprovar l’expedient núm. 15 de modificació de crèdits en el pressupost propi de 2012, 
d’acord amb el següent detall: 
 

EXPEDIENT NÚM. 15 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2012  
    

* CRÈDIT EXTRAORDINARI (CE03/2012)  
    

Aplicació Descripció Import Projecte 

00.43200.22602 PUBLICITAT PROMOCIÓ TURÍSTICA 1.572,35 2010.2.43200.2 

00.43200.22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ TURÍSTICA 45.685,75 2010.2.43200.2 

00.43200.60200 NOVA INFRAESTRUCTURA PROMOCIÓ TURÍSTICA 261.438,34 2010.2.43200.2 

00.43200.60900 INVERSIÓ ALTRE IMMOBILITZAT PROMOCIÓ TURÍSTICA 235.847,27 2010.2.43200.2 

00.43200.62500 NOVA INVERSIÓ MOBILIARI PROMOCIÓ TURÍSTICA 9.717,41 2010.2.43200.2 

00.43200.63200 OBRES DE REPOSICIÓ PROMOCIÓ TURÍSTICA 501.545,98 2010.2.43200.2 

00.43200.78900 ALTRES TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL PROMOCIÓ TURÍSTICA 69.615,38 2009.2.751.1 

  TOTAL AUGMENTS PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS 1.125.422,48  
    

FONTS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS   

1) Nous o majors ingressos  
    

Aplicació Descripció Import  

00.45301 CONVENI IBATUR: MILLORA COMPETÈNCIA TURÍSTICA 370.037,86  

TOTAL Majors ingressos 
370.037,86  

    
2) Romanent de Tresoreria Afectat   
    

Aplicació Descripció Import  
99.87010 Romanent de Tresoreria Afectat 755.384,62  

TOTAL RLTA 755.384,62  
    
 TOTAL FONS FINANÇAMENT P/CRÈDIT EXTRAORDINARI 1.125.422,48  

 
Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost. 
 
TERCER.- Aquest acord aprovatori serà considerat definitiu si no es produeixen reclamacions en 
contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor, una vegada s’hagi complit el que 
disposa l’article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local, i també 
l’article 169 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDLEG 2/2004, de 
5 de març. 
 



 137

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

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) manifesta, en primer 
lloc, que vol demanar disculpes pel fet de dur aquest tema per despatx extraordinari. 
Sap que no és correcte que un tema d’aquest tipus s’inclogui en l’ordre del dia per 
despatx extraordinari però, ni tan sols quan es va celebrar la Comissió Informativa, no 
en tenia coneixement perquè sinó ho hagués anunciat. 

De totes maneres, tots els que han gestionat saben que, de vegades, hi ha temes que 
sorgeixen en el darrer moment i s’han de dur per despatx extraordinari. 

Sobre aquest expedient, explica que s’inicia l’any 2009 quan es va signar el Pla de 
Competitivitat que estava format per 3 membres: Turespaña, la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears i el Consell de Mallorca.  

Cada membre havia d’aportar al projecte 800.000€, el cost total del qual era de 
2.400.000€ i s’havia d’executar en tres anualitats. Hi havia una sèrie d’inversions que 
s’havien de fer l’any 2009, unes altres l’any 2010 i la resta l’any 2011, totes elles en 
matèria turística. 

Fa un parell de mesos varen mantenir una reunió amb Turespaña i els varen dir que ja 
s’havia concedit una pròrroga segura a la primera anualitat i que, com a molt, 
concedirien una segona pròrroga però de cap manera no deixa al Consell de Mallorca 
executar tot el projecte perquè, per exemple, el CAIB no havia fet l’aportació de la 
segona anualitat (no havien presentat els avals). 

Aleshores varen arribar a un acord de demanar que sumassin les aportacions fetes, per 
tal de no perdre els doblers, i ajuntar-les totes en una sola anualitat de manera que en 
aquests moments cada entitat aportaria 377.000€ en lloc dels 800.000€ inicials i 
Turespaña hi va estar d’acord. 

Igualment varen informar a Turespaña que tot això estava pressupostat com 
inversions immaterials en el projecte. En concret s’havia de fer un equip 
multidisciplinar que havia de costar 400.000€ i, al final, li varen dir a Turespaña que 
no farien més estudis i que mirarien de fer inversions dins la serra de Tramuntana 
atesa la declaració com a patrimoni de la humanitat. 

El passat mes d’agost Turespaña ha enviat una carta al Consell de Mallorca 
mitjançant la qual autoritza a fer aquestes inversions que les passarà de manera 
detallada quan s’hagin de tornar a reunir per aprovar el pla però, no obstant això, vol 
destacar algunes de les inversions més importants com són els projectes d’enllumenat 
del túnel del puig Major per un import de 230.000€; la reparació de les taules de 
Raixa per 199.000€; reformar els Tossals Verds per 174.000€; reformar la caseta de 
Cala Lladó, de sa Dragonera, per 18.000€; rehabilitar una coberta de Raixa per 
95.000€; fer l’aparcament del refugi de Can Boi per 254.000€; el manteniment de la 
pàgina web de la serra de Tramutana i llavors editar una sèrie de fullets de les oficines 
d’informació turística. 

Si bé tots aquests projectes comptaven amb les corresponents incorporacions en els 
pressuposts, llavors s’han trobat que havien de fer un canvi de destí dels doblers ja 
que estaven com inversions immaterials i calia reajustar totes les partides i posar-les 
com inversions materials. 

La necessitat de fer aquests canvis la va saber la setmana passada i també que, a més a 
més, era competència del Ple fer aquests canvis i, per aquests motius, han duit la 
proposta per urgència a Ple. 
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La Sra. CAMPOMAR (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) agraeix 
l’explicació i indica que al seu Grup li sorprenia molt que duguessin un tema de 
promoció turística quan l’equip de govern, de manera reiterada, ha dit que no volen 
dur promoció turística, que no els correspon i que no la volen demanar. 

Així doncs, el seu Grup feia comptes, en principi, de votar en contra d’aquest punt 
perquè no hi estaven d’acord però, ara bé, és cert que si això ha de ser positiu per a la 
serra de Tramuntana (encara que li agradaria conèixer exactament les quantitats que 
aporta cada administració) doncs hi votaran a favor amb la petició que els mantenguin 
al corrent sobre el tema de manera més diligent sobretot atès que el seu Grup també fa 
una excepció en confiar que realment aquestes inversions es dedicaran al que ha 
explicat la Sra. Roig i no a duplicitats. 

La Sra. SÁNCHEZ (PSOE) anuncia que el seu Grup també feia comptes de votar en 
contra d’aquesta proposta però, un cop sentides les explicacions de la Sra. Roig, ja no 
ho faran. 

Tot i això, la informació que han rebut avui no només és que sigui per despatx 
extraordinari sinó que només duia un dels informes d’Intervenció (ha de dur també 
l’informe d’estabilitat) i la proposta però no ve acompanyada de cap memòria que 
permeti fer un estudi a fons del tema per tenir criteri a l’hora de votar i, per aquest 
motius, anuncia que el seu Grup s’hi abstendrà. 

La Sra. ROIG informa a la Sra. Campomar que ara cada administració aportarà 
377.000€ i que només falta una aportació de 149.000€ del Govern de les Illes Balears 
ja que la resta dels doblers estan en un compte restringit especial per fer aquestes 
inversions perquè Turespaña ja ha aportat els seus 377.000€, el Consell de Mallorca 
també els ha aportat i només resta la part esmentada de la comunitat autònoma. 

No es tracta, doncs, de fer cap ampliació perquè tots els projectes ja estan en marxa i 
consideren que és millor mirar de salvar-los. 

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

PRECS 

El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) comenta que s’ha arribat a 
un moment en què els treballadors de l’Espai Mallorca fa 6 mesos que no cobren i, 
per això, prega a la presidenta que parli amb el vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports perquè mirar de trobar una solució definitiva al tema de l’Espai Mallorca. 

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta  
amb plecs de paper números de A-003492  a  A-003687. 

 

El secretari general     La presidenta  
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DECRETS DE 
PRESIDÈNCIA 

     

DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

9-7-12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM. 1 DE PALMA, ACTUACIONS PO 90/12 

NÚM.D.99/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

9-7-12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM. 2 DE PALMA, ACTUACIONS PA 228/12 

NÚM.D.95/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

9-7-12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM. 2 DE PALMA, ACTUACIONS PO 155/12 

NÚM.D.97/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

9-7-12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM. 3 DE PALMA, ACTUACIONS PA 225/12 

NÚM.D.96/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

11-7-12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM. 2 DE PALMA, ACTUACIONS PA 100/12 

NÚM.D.100/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

12-7-12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.1 DE PALMA, ACTUACIONS PO. 
142/2012 

NÚM.D.101/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

12-7-12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT SOCIAL NÚM.2 DE 
PALMA, ACTUACIONS 28/12 

NÚM.D.102/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

12-7-12 COMPAREIXENÇA RECURS CONT.ADMINISTRATIU, 
ACTUACIONS PO 146/2012 

NÚM.D.103/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

17-7-12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.2 DE 
PALMA, PA 1949/11 

NÚM.D.104/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

18-7-12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM. 1 DE PALMA, ACTUACIONS PO 152/12 

NÚM.D.152/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

19-7-12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM. 2 DE PALMA, ACTUACIONS PA 172/12 

NÚM.D.106/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

20-7-12 COMPAREIXENÇA DAVANT LA SALA CONT.ADMINISTRATIVA 
DE TSJ ILLES BALEARS, ACTUACIONS PO 
256/2012 

NÚM.D.256/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

20-7-12 INTERPOSICIÓ  RECURS CONT.ADMINISTRATIU CONTRA 
ACORD PLE DE AJUNTAMENT ESPORLES 
DE 14 MAIG DE 2012 

NÚM.D.107/12  

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25-6-12 INCLOURE NÓMINA MES DE JULIOL DE 2012 DIETES 
ASSISTÈNCIA AL PLE I QUILOMETRATGE 

VEURE RELACIÓ 18345,88 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10-7-12 ABONAMENT  AJUDA ESCOLARITAT JOAQUINA IBAÑEZ 
RIPOLL 

 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10-7-12 ABONAMENT  AJUDA ESCOLARITAT MARIA ISABEL 
CRESPÍ DEYA 
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HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11-7-12 CESSAMENT SECRETARI GRUPS POLÍTICS PERE JOAN JAUME 
FLORIT 

 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11-7-12 PRESSA DE 
POSSESSIÓ 

SECRETARIA GRUPS POLÍTICS CATALINA MARIA 
RIBAS NICOLAU 

 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13-7-12 ABONAMENT  AJUDA ESCOLARITAT CATALINA SOLER 
TORRES 

 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15-7-12 CESSAMENT 
LLOC TREBALL 

SECRETARI GRUP POLÍTIC XAVIER LLUIS 
BACIGALUPE 
BLANCO 

 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15-7-12 PRESSA 
POSSESSIÓ  
LLOC TREBALL 

SECRETARI GRUP POLÍTIC JUAN VERGER 
ROSIÑOL 

 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19-7-12 RECLAMACIONS 
PRÈVIES 

VIA JURISDICCIONAL LABORAL EN 
MATÈRIA ACOMIADAMENT 

RAMIRO ALVAREZ 
MARTINEZ 

 

PRESIDÈNCIA 10-7-12 NOMENAMENT INSTRUCTOR I INICI EXP PER NOMENAR 
FILL ADOPTIU ILLA DE MALLORCA SR. 
JOSEP COLOM BARDOLET 

MARIA MAGDALENA 
GARCÍA GUAL 

 

PRESIDÈNCIA 10-7-12 NOMENAMENT INSTRUCTOR I INICI EXP. PER ATORGAR 
LA MEDALLA HONOR I GRATITUD ILLA DE 
MALLORCA EN LA CATEGORIA OR A 
FERROCARRIL DE SÓLLER 

MARIA MAGDALENA 
GARCÍA GUAL 

 

PRESIDÈNCIA 10-7-12 NOMENAMENT INSTRUCTOR I INICI EXP. PER OTORGAR 
MEDALLA HONOR I GRATITUD ILLA 
MALLORCA AL SR. JOSEP BONET MULET 

JAUME GARAU 
SALAS 

 

URBANISME I 
TERRITORI 

20-7-12 APROVACIÓ 
INICIAL 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE NOUS 
ACCESSOS A SON FERRIOL I SON 
LLATZER I ENLLAÇOS ENTRE LES MA-15, 
MA-15D, MA-3011 I LA MA-30 

  

URBANISME I 
TERRITORI 

11-7-12 ESTIMACIÓ 
RECURS 

EXP. CONTRACTACIÓ DEL SERVEI 
ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA 
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE 
MILLORA I CONDICIONAMENT MA-4032 

COL.ENGINYERS 
TÈCNICS OBRES 
PÚBLIQUES 

 

URBANISME I 
TERRITORI 

16-7-12 DECRET RELATIU A LA FINCA 91 DEL TERME 
MUNICIPAL DE PETRA EXP. EXPROPIACIÓ 
FORÇOSA CM-32 

  

 
 
RESOLUCIONS 
DE 
CONSELLERS 

     

DEPARTAMENT DATA  
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

Departament de 
Cooperació Local  

28-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER OBLIGACIÓ LLOGUER I 
MANTENIMENT 4 VEHICLES AUTOBOMBA 
BOMBERS MES MAIG 2012. 

SA NOSTRA DE 
RENTING, SA 

13172,78 
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Departament de 
Cooperació Local  

28-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER OBLIGACIÓ LLOGUER I 
MANTENIMENT DOS CAMINOS I UN 
VEHICLE UTIL DE BOMBERS MAIG 2012. 

SA NOSTRA DE 
RENTING SOCIEDAD 
UNIPERSONAL, SA 

8466,34 

Departament de 
Cooperació Local  

5-7-12 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR FACTURES ADO Q/2012/936 TERCERS VARIS 6718,89 

Departament de 
Cooperació Local  

5-7-12 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR FACTURES ADO Q/2012/941 MUNNÉ 
MAQUINARIA 
AGRÍCOLA, SL 

998 

Departament de 
Cooperació Local  

10-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER OBLIGACIÓ LLOGUER AMB 
OPCIÓ DE COMPRA 8 VEHICLES DE 
COMANDAMENT PEL SERVEI DE BOMBERS 
MES JUNY 2012. 

SA NOSTRA DE 
RENTING SOCIEDAD 
UNIPERSONAL SA 

2236,5 

Departament de 
Cooperació Local  

10-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER OBLIGACIÓ LLOGUER I 
MANTENIMENT 4 VEHICLES AUTOBOMBA 
BOMBERS MES JUNY 2012 

SA NOSTRA DE 
RENTING, SA 

13172,78 

Departament de 
Cooperació Local  

10-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER OBLIGACIÓ LLOGUER 
MANTENIMENT 2 CAMIONS I UN VEHICLE 
UTIL DE BOMBERS MES JUNY 2012. 

SA NOSTRA DE 
RENTING SOCIEDAD 
UNIPERSONAL, SA 

8466,34 

Departament de 
Cooperació Local  

11-7-12 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR FACTURES ADO RELATIVES 
SERVEI EMERGÈNCIES Q/2012/979 

TERCERS VARIS 6338,22 

Departament de 
Cooperació Local  

12-7-12 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR FACTURES ADO Q/2012/984 TERCERS VARIS 13402,56 

Departament de 
Cooperació Local  

12-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER OBLIGACIÓ 
COORESPONENT CONTRACTE MENOR 
PEL SUBMINISTRAMENT 40 UNITATS 
INTERCOMUNICADORS - MANS LLIURES- 
BOMBERS 

DRÄGER SAFETY 
HISPANIA, SA 

21123,24 

Departament de 
Cooperació Local  

13-7-12 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR FACTURES ADO Q/2012/990 TERCERS VARIS 3229,42 

Departament de 
Cooperació Local  

13-7-12 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR FACTURES ADO Q/2012/992 ALMACENES 
RULLAN, SA 

955,8 

Departament de 
Cooperació Local  

25-7-12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA 
RELACIÓ FACTURES J/2012/123 

TERCERS VARIS 1715,22 

Departament de 
Cooperació Local  

30-7-12 CONCESSIÓ 
COOPERACIÓ 
TÈCNICA 

CONCESSIÓ COOPERACIÓ TÈCNICA PER A 
LA REDACCIÓ DE PROJECTES I DIRECCIÓ 
TÈCNICA D'OBRES DE L'ANY 2012 

ENTITATS LOCALS 
DE MALLORCA 
POBLACIÓ DE DRET 
IGUAL O INFERIOR A 
20.000 HABITANTS. 

 

Departament de 
Cooperació Local  

31-7-12 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR, RECONÈIXER I 
LIQUIDAR L'OBLIGACIÓ DE DESPESA DE LA 
RELACIÓ FACTURES Q/2012/1060 

TERCERS VARIS 953,18 

Departament de 
Cooperació Local  

31-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER OBLIGACIÓ CORRESPONENT 
SERVEI COMUNICACIONS SIRDEE JUNY 
2012. 

TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SA 

15512,88 

Departament de 
Cooperació Local  

1-8-12 ALTRES CONVALIDACIÓ RESOLUCIÓ 30 DESEMBRE 
2011 DE RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ. 
FUITES AIGUA 2010. OBRA, FASE II 

AJUNTAMENT 
CONSELL 

 

Departament de 
Cooperació Local  

1-8-12 ALTRES CONVALIDACIÓ RESOLUCIÓ 30 DESEMBRE 
2011 RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ FUITES 
AIGUA, OBRA FASE I 

AJUNTAMENT 
CONSELL 
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Departament de 
Cooperació Local  

26-6-12 INICIAR 
EXPEDIENT 

INICI EXPEDIENT CONTRADICTORI PER 
DETERMINAR DANYS I PERJUDICIS QUE 
HAGI POGUT PATIR L'ADJUDICATARI 

GRAM ILLES 
BALEARS 21 SL 

 

Departament de 
Medi Ambient 

7-6-12 ALTRES APORTACIÓ ECONÒMICA A FAVOR 
FUNDACIÓ CASTELL D'ALARÓ COM A 
PATRÓ DE LA FUNDACIÓ PEL 
MANTENIMENT I FUNCIONAMENT 

FUNDACIÓ CASTELL 
D'ALARÓ 

3005 

Departament de 
Medi Ambient 

14-6-12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2012/790 1542,64 

Departament de 
Medi Ambient 

4-7-12 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA TIR A 
GUÀTLERES 

S.C. MONTUÏRI  

Departament de 
Medi Ambient 

4-7-12 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA TIR 
AL COLOMÍ AMB COLOMBAIRE 

S.C. CAPDEPERA  

Departament de 
Medi Ambient 

4-7-12 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA TIR 
AL COLOMÍ AMB COLOMBAIRE 

S.C. LA VEDA ST. 
LLORENÇ 

 

Departament de 
Medi Ambient 

4-7-12 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA TIR 
AL COLOMÍ AMB COLOMBAIRE 

S.C. LA VEDA ST. 
LLORENÇ 

 

Departament de 
Medi Ambient 

5-7-12 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA CAÇA 
PRACTICA SENSE BATIMENT SOBRE 
PERDIU GRANJA AMB MENCIÓ C.A.C.T. 

S.C. ATOTXA-
ARIANY 

 

Departament de 
Medi Ambient 

10-7-12 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-10168 J.Mª.J.B.  

Departament de 
Medi Ambient 

10-7-12 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-10367 G.P.J.  

Departament de 
Medi Ambient 

10-7-12 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-10770 J.F.N.P.  

Departament de 
Medi Ambient 

11-7-12 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTURA COLOMS A.C.S.  

Departament de 
Medi Ambient 

12-7-12 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-10807 C.J.F.  

Departament de 
Medi Ambient 

12-7-12 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-12123 B.C.F.  

Departament de 
Medi Ambient 

12-7-12 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA CAÇA 
PRACTICA SENSE ABATIMENT 

S.C. PETRA-BONANY  

Departament de 
Medi Ambient 

12-7-12 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA CAÇA 
PRACTICA SENSE ABATIMENT 

S.C. PETRA-BONANY  

Departament de 
Medi Ambient 

12-7-12 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA TIR A 
GUÀTLERES 

S.C. SA GUÀTLERA  

Departament de 
Medi Ambient 

12-7-12 ALTRES DENEGACIÓ AUTORITZACIÓ CAPTURA 
COLOMS 

J.T.G.  

Departament de 
Medi Ambient 

12-7-12 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-10215 I.O.R.  

Departament de 
Medi Ambient 

16-7-12 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTURA COLOMS A.G.F.  

Departament de 
Medi Ambient 

17-7-12 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTURA COLOMS A.P.G.  

Departament de 
Medi Ambient 

18-7-12 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DESESTIMENT SUBVENCIÓ PER DUR A 
TERME INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA 

GOVERN ILLES 
BALEARS 

3060 

Departament de 
Medi Ambient 

19-7-12 INCLUSIÓ 
NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ DINS NÒMINA DESPESES PER 
DESPLAÇAMENT I/O DIETES I/O 
MATRÍCULA 

I.F.G. 367,36 
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Departament de 
Medi Ambient 

19-7-12 INCLUSIÓ 
NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ DINS NÒMINA DESPESES PER 
DESPLAÇAMENT I/O DIETES I/O 
MATRÍCULA 

I.F.G. 367,36 

Departament de 
Medi Ambient 

19-7-12 INCLUSIÓ 
NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ DINS NÒMINA DESPESES PER 
DESPLAÇAMENT I/O DIETES I/O 
MATRÍCULA 

J.F.Z. 374,16 

Departament de 
Medi Ambient 

19-7-12 INCLUSIÓ 
NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ DINS NÒMINA DESPESES PER 
DESPLAÇAMENT I/O DIETES I/O 
MATRÍCULA 

J.F.Z. 374,16 

Departament de 
Medi Ambient 

23-7-12 INCLUSIÓ 
NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ DINS NÒMINA DESPESES PER 
DESPLAÇAMENT I/O DIETES I/O 
MATRÍCULA 

A.C.I. 489,63 

Departament de 
Medi Ambient 

23-7-12 INCLUSIÓ 
NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ DINS NÒMINA DESPESES PER 
DESPLAÇAMENT I/O DIETES I/O 
MATRÍCULA 

A.C.I. 489,63 

Departament de 
Medi Ambient 

23-7-12 INCLUSIÓ 
NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ DINS NÒMINA DESPESES PER 
DESPLAÇAMENT I/O DIETES I/O 
MATRÍCULA 

F.A.F. 487,53 

Departament de 
Medi Ambient 

23-7-12 INCLUSIÓ 
NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ DINS NÒMINA DESPESES PER 
DESPLAÇAMENT I/O DIETES I/O 
MATRÍCULA 

F.A.F. 487,53 

Departament de 
Medi Ambient 

23-7-12 INCLUSIÓ 
NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ DINS NÒMINA DESPESES PER 
DESPLAÇAMENT I/O DIETES I/O 
MATRÍCULA 

I.F.G. 490,53 

Departament de 
Medi Ambient 

23-7-12 INCLUSIÓ 
NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ DINS NÒMINA DESPESES PER 
DESPLAÇAMENT I/O DIETES I/O 
MATRÍCULA 

I.F.G. 490,53 

Departament de 
Medi Ambient 

24-7-12 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTURA FAISANS M.F.F.R.  

Departament de 
Medi Ambient 

24-7-12 ALTRES DENEGACIÓ AUTORITZACIÓ CAPTURA 
CONILLS 

S.G.O.  

Departament de 
Medi Ambient 

25-7-12 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTCANVI DIES HÀBILS 
DE CAÇA SENSE MODIFICACIÓ DE LA 
PRESSIÓ 

L.B.B.  

Departament de 
Medi Ambient 

25-7-12 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTURA COLOMS I 
TORTERES TURQUES 

A.O.EX  

Departament de 
Medi Ambient 

25-7-12 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTURA CONILLS I 
LLEBRES 

?  

Departament de 
Medi Ambient 

25-7-12 ALTRES AUTORITZACIÓ D'US MUNICIÓ DE GOMA S.C. ALCUDIA  

Departament de 
Medi Ambient 

9-7-12 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2012/965 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
ACT. PROT. MILLORA MEDI AMBIENT 

CARLSON 
WAGONLIT ESPAÑA, 
S.L. 

391,94 

Departament de 
Medi Ambient 

10-7-12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0046/12 F.L.A.N. 101 

Departament de 
Medi Ambient 

10-7-12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0073/11 M.C.O. 850,25 

Departament de 
Medi Ambient 

10-7-12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0085/11 M.B.E. 1200 

Departament de 
Medi Ambient 

10-7-12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0143/11 R.B.P. 120 



 144

Departament de 
Medi Ambient 

10-7-12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0065/11 

A.V.S.  

Departament de 
Medi Ambient 

12-7-12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0151/11 J.O.N. 60 

Departament de 
Medi Ambient 

12-7-12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0152/11 J.P.B. 60 

Departament de 
Medi Ambient 

12-7-12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0154/11 J.M.B.G. 958,23 

Departament de 
Medi Ambient 

12-7-12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0162/11 J.T.T. 60 

Departament de 
Medi Ambient 

12-7-12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0164/11 J.S.F. 120 

Departament de 
Medi Ambient 

12-7-12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0168/11 J.M.G.C. 60 

Departament de 
Medi Ambient 

12-7-12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0055/12 

L.C.P.Q.  

Departament de 
Medi Ambient 

12-7-12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0057/12 

C.M.I.  

Departament de 
Medi Ambient 

16-7-12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0246/11 E.B.V. 161 

Departament de 
Medi Ambient 

16-7-12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0053/12 

R.A.  

Departament de 
Medi Ambient 

16-7-12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0054/12 

M.P.A.  

Departament de 
Medi Ambient 

16-7-12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0056/12 

A.P.P.  

Departament de 
Medi Ambient 

16-7-12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0058/12 

S.V.F.  

Departament de 
Medi Ambient 

16-7-12 ALTRES RECONEIXEMENT RESPONSABILITAT Y 
PAGAMENT ANTICIPAT D ELA SANCIÓ 
EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0001/12 

D.S.F. 487,04 

Departament de 
Medi Ambient 

16-7-12 ALTRES RECONEIXEMENT RESPONSABILITAT Y 
PAGAMENT ANTICIPAT D ELA SANCIÓ 
EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0191/11 

E.V.R. 120 

Departament de 
Medi Ambient 

18-7-12 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-10936 

A.N.LL.  

Departament de 
Medi Ambient 

19-7-12 ALTRES AUTORITZACIÓ ÚS INSTAL·LACIONS I 
EDIFICACIONS FINCA CAPOCORB PER 
REALITZACIÓ PROVA RRCC AMB ARC 

ASSOCIACIÓ 
ARQUERS DE 
MALLORCA 

 

Departament de 
Medi Ambient 

19-7-12 ALTRES AUTORITZACIÓ ÚS INSTAL·LACIONS I 
EDIFICACIONS FINCA CAPOCORB PER 
REALITZACIÓ PROVA TIR A GUÀTLERES 

S.C. LLUCMAJOR  

Departament de 
Medi Ambient 

19-7-12 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ RESOLUCIÓ RELACIÓ 
Q/2012/1009 

2763,3 

Departament de 
Medi Ambient 

20-7-12 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-10186 M.R.F.  

Departament de 
Medi Ambient 

20-7-12 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-11265 J.S.S.  

Departament de 
Medi Ambient 

20-7-12 ALTRES CREACIÓ VEDAT CAÇA "BOSCANA DE SES 
CASES VELLES 

I.O.R.  

Departament de 
Medi Ambient 

20-7-12 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-10367 G.P.J.  
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Departament de 
Medi Ambient 

23-7-12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES COMPAÑIA 
CONCESIONARIA 
DEL TÚNEL DE 
SÓLLER, S.A. 

533,4 

Departament de 
Medi Ambient 

23-7-12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

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

389,92 

Departament de 
Medi Ambient 

23-7-12 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2012/1027 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
ORGANS DE GOVERN 

RELACIÓ 
Q/2012/1027 

957 

Departament de 
Medi Ambient 

24-7-12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES AGENCIA 
TRIBUTARIA ILLES 
BALEARS 

433,42 

Departament de 
Medi Ambient 

24-7-12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2012/1043 

2183,96 

Departament de 
Medi Ambient 

26-7-12 DEVOLUCIÓ 
INGRESSOS 

DEVOLUCIÓ IMPORT ABONAT 
ANTICIPADAMENT PER RESERVA REFUGIS 

F.B.O. 8,8 

Departament de 
Medi Ambient 

27-7-12 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA TIR A 
GUÀTLERES 

S.C. SANT JOAN  

Departament de 
Presidència 

18-7-08 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

PROPOSTA D'ATORGAMENT D'UN 
COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT  

R.P.M 34,33 

Departament de 
Presidència 

25-6-12 ALTRES APROVACIÓ DEL PROGRAMA PER A LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECEPCIÓ I 
ATENCIÓ DELS VISITANTS DE LA FINCA DE 
RAIXA. 

CENTRE 
D'INTERPRETCIÓ DE 
RAIXA 

0 

Departament de 
Presidència 

25-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
LES OBLIGACIONS 

Q/2012/870 271,4 

Departament de 
Presidència 

29-6-12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES Q/2012/906 1249,87 

Departament de 
Presidència 

29-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
LES OBLIGACIONS 

Q/2012/912 549,26 

Departament de 
Presidència 

4-7-12 ALTRES APROVACIÓ DE LA PROVISIÓ DE FONS AL 
PROCURADOR DEL TRIBUNALS  

A.G.S 300 

Departament de 
Presidència 

4-7-12 ALTRES SOL·LICITUD DE RATIFICACIÓ DEL TEXT 
CONSOLIDAT DEL REGLAMENT DE L 
AREVISTA JURÍDICA DE LES ILLES 
BALEARS 

COL·LEGI 
D'ADVOCATS DE 
LES ILLES BALEARS 

0 

Departament de 
Presidència 

12-7-12 ABONAR 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSSIÓ EN LA NÒMINA DE DESPESES 
DE QUILOMENTRATGE 

M.C.S 18,73 

Departament de 
Presidència 

12-7-12 ABONAR 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSSIÓ EN LA NÒMINA DE DESPESES 
DE QUILOMETRATGE 

C.D.E.F 83,09 

Departament de 
Presidència 

12-7-12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES Q/2012/987 20,21 

Departament de 
Presidència 

12-7-12 INICIAR 
EXPEDIENT 

RESOLUCIÓ D'INICI DE L'EXPEDIENT DE 
DEVOLUCIÓ PARCIAL AL MINISTERI 
D'INDÚSTRIA, ENERGIA I TURISME DE LA 
SUVBENCIÓ AL PROGRAMA 
ªAJUNTAMENTS DIGITALS" 

MINISTERI 
D'INDÚSTRIA, 
ENERGIA I TURISME 

100017,22 
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Departament de 
Presidència 

18-7-12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

PROPOSTA D'ATORGAMENT D'UN 
COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT  

F.R.P 68,66 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 10879 

CARBONICO GAS 
S.L. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 10902 

RECORD RENT A 
CAR S.A. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 10924 

INSTITUCION 
NATZARET 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 10926 

INSTITUCION 
NATZARET 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 10928 

INTITUCION 
NATZARET 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 11439 

DIELECTRO BALEAR 
SAU 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 11439 

DIELECTRO BALEAR 
SAU 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 11439 

DIELECTRO BALEAR 
SAU 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 11439 

DIELECTRO BALEAR 
SAU 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 11439 

DIELECTRO BALEAR 
SAU 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 11439 

DIELECTRO BALEAR 
SAU 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 11439 

DIELECTRO BALEAR 
SAU 
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Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 11439 

DIELECTRO BALEAR 
SAU 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 11439 

DIELECTRO BALEAR 
SAU 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 11439 

DIELECTRO BALEAR 
SAU 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 11439 

DIELECTRO BALEAR 
SAU 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 11640 

L. M. M.  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 11643 

L. M. M.  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-5-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

ENDESA ENERGIA 
SAU 

3280,52 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

5-4-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 12259 

TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA S.A. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-5-12 ENDOSSAMENT 
FACTURES 
ENTITATS 
BANCÀRIES 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

PREVISION BALEAR 
/ SERBROK 
COREDURIA DE 
SEGUROS GRUPO 
SA NOSTRA S.A. 

123 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-5-12 INICIAR 
EXPEDIENT 

INICI EXPEDIENT CESSIÓ ÚS 
CONTENIDORS RECOLLIDA SELECTIVA 
PROPIETAT DEL CONSELL DE MALLORCA 

MANCOMUNITAT 
DEL PLA 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-5-12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA DE CAIXA FIXA SERVEIS GENERALS  3715,26 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 10925 

INSTITUCION 
NATZARET 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 10927 

INSTITUCION 
NATZARET 
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Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 10929 

INSTITUCION 
NATZARET 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 10965 

REPSOL BUTANO 
S.A. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 10974 

REPSOL BUTANO 
S.A. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 10976 

REPSOL BUTANO 
S.A. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 10977 

REPSOL BUTANO 
S.A. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 10979 

REPSOL BUTANO 
S.A. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 10980 

REPSOL BUTANO 
S.A. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 10983 

REPSOL BUTANO 
S.A. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 10987 

REPSOL BUTANO 
S.A. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 10992 

REPSOL BUTANO 
S.A. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 11241 

DYRECO S.L.  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 11243 

DYRECO S.L.  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 11244 

DYRECO S.L.  
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Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 11245 

DELEGACIONES Y 
REPRESENTACIONE
S EN 
COLABORACION S.L. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 11246 

DYRECO S.L.  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 11247 

DYRECO S.L.  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 11248 

DYRECO S.L.  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 11260 

COMPAÑIA 
CONCESIONARIA 
DEL TUNEL DE 
SOLLER 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 11320 

REDRAPID S.L.  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 11375 

EQUIPAMOVIL S.A.  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 11385 

ASSOCIACIO ALCEM 
EL CINE 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 11389 

ASSOCIACIO ALCEM 
EL CINE 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 11451 

VIAJES CREUS S.L.  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 11496 

C.A.M.  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 11508 

ESPANYA HOQUEI 
CLUB 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 11603 

G.Q.O.  
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Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 11632 

F.S.T.  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 11633 

L.M.M.  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 11635 

L.M.M.  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 11636 

L.M.M.  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 11637 

L.M.M.  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 11642 

L.M.M.  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 11645 

L.M.M.  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 11646 

L.M.M.  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 11647 

L.M.M.  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 11648 

L.M.M.  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 11758 

MAPFRE FAMILIAR 
COMPAÑIA DE 
SEGUROS Y 
REASEGUROS S.A. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 11760 

MAPFRE FAMILIAR 
COMPAÑIA DE 
SEGUROS Y 
REASEGUROS S.A. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 11934 

MAPFRE FAMILIAR 
COMPAÑIA DE 
SEGUROS Y 
REASEGUROS S.A. 
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Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 11936 

MAPFRE FAMILIAR 
COMPAÑIA DE 
SEGUROS Y 
REASEGUROS S.A. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 11938 

MAPFRE FAMILIAR 
COMPAÑIA DE 
SEGUROS Y 
REASEGUROS S.A. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 9630 

CARNES Y 
ALIMENTOS 
MASCRESPO S.A. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 9631 

CARNES Y 
ALIMENTOS 
MASCRESPO S.A. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-5-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

VARIS 995,74 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-5-12 REQUERIMENT 
ABONAMENT 
INDEGUT 

PETICIÓ ABONAMENT REINTEGRAMENT 
INDEGUT 

A.R.G.V. 136,69 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-5-12 REQUERIMENT 
ABONAMENT 
INDEGUT 

PETICIÓ REINTEGRAMENT ABONAMENT 
INDEGUT 

A.H.R. 629,87 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

4-5-12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA DE CAIXA FIXA SERVEIS GENERALS 849,87 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

4-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 11456 

INSTITUCIÓN 
NATZARET 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

4-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 11460 

INSTITUCIÓN 
NATZARET 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

4-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 11463 

INSTITUCIÓN 
NATZARET 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

4-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 11464 

INSTITUCIÓN 
NATZARET 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

4-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 11466 

INSTITUCIÓN 
NATZARET 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

4-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 11469 

INSTITUCION 
NATZARET 
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Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

4-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 11746 

MAPFRE FAMILIAR 
COMPAÑÍA DE 
SEGUROS Y 
REASEGUROS S.A. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

4-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 11748 

MAPFRE FAMILIAR 
COMPAÑÍA DE 
SEGUROS Y 
REASEGUROS S.A. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

4-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 11749 

MAPFRE FAMILIAR 
COMPAÑÍA DE 
SEGUROS Y 
REASEGUROS S.A. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

4-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 11752 

MAPFRE FAMILIAR 
COMPAÑÍA DE 
SEGUROS Y 
REASEGUROS S.A. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

4-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 11753 

MAPFRE FAMILIAR 
COMPAÑÍA DE 
SEGUROS Y 
REASEGUROS S.A. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

4-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 11754 

MAPFRE FAMILIAR 
COMPAÑÍA DE 
SEGUROS Y 
REASEGUROS S.A. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

4-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 11755 

MAPFRE FAMILIAR 
COMPAÑÍA DE 
SEGUROS Y 
REASEGUROS S.A. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

4-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 11757 

MAPFRE FAMILIAR 
COMPAÑÍA DE 
SEGUROS Y 
REASEGUROS S.A. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

4-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 11762 

MAPFRE FAMILIAR 
COMPAÑÍA DE 
SEGUROS Y 
REASEGUROS S.A. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

4-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 11763 

MAPFRE FAMILIAR 
COMPAÑIA DE 
SEGUROS Y 
REASEGUROS S.A. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

4-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 11804 

DIARIO DE IBIZA S.A.  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

4-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 12022 

MAPFRE FAMILIAR 
COMPAÑÍA DE 
SEGUROS Y 
REASEGUROS S.A. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

4-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 12259 

TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA 
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Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

4-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 12259 

TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA S.A. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

4-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 12259 

TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA S.A. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

4-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 12259 

TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA S.A. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

4-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 12422 

FUNDACIÓN 
DIAGRAMA 
INTERVENCIÓN 
PSICOSOCIAL 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

4-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 12424 

FUNDACIÓN 
DIAGRAMA 
INTERVENCIÓN 
PSICOSOCIAL 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

4-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 12432 

AQUALIA GESTIÓN 
INTEGRAL DEL 
AGUA S.A. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

4-5-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ ES BALUARD FUNDACIÓ ES 
BALUARD, MUSEU 
D'ART MODERN I 
CONTEMPORANI DE 
PALMA 

29166,65 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

4-5-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ PROVISIONAL CÀNONS 
CONTRACTE GESTIÓ SERVEI PÚBLIC 
TRACTAMENT RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ 

MAC INSULAR S.L. 275739,16 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

4-5-12 REQUERIMENT 
ABONAMENT 
INDEGUT 

RECLAMACIÓ ABONAMENT INDEGUT C.C.M. 10802,57 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

7-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 12774 

HOSPITAL SAN 
FRANCISCO DE ASÍS 
S.A. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

7-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 12774 

HOSPITAL SAN 
FRANCISCO DE ASÍS 
S.A. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

7-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 12774 

HOSPITAL SAN 
FRANCISCO DE ASÍS 
S.A. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

7-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 12774 

HOSPITAL SAN 
FRANCISCO DE ASÍS 
S.A. 
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Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

7-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 12774 

HOSPITAL SAN 
FRANCISCO DE ASÍS 
S.A. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

7-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 12774 

HOSPITAL SAN 
FRANCISCO DE ASÍS 
S.A. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

7-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 12774 

HOSPITAL SAN 
FRANCISCO DE ASÍS 
S.A. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

7-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 12774 

HOSPITAL SAN 
FRANCISCO DE ASÍS 
S.A. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

7-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 12774 

HOSPITAL SAN 
FRANCISCO DE ASÍS 
S.A. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

7-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 12774 

HOSPITAL SAN 
FRANCISCO DE ASÍS 
S.A. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

7-5-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT BESTRETA 50% CONVENI FEDERACIÓ BALEAR 
D'ESPORT PER A 
PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 

55988,79 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

###### RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ FUNDACIÓ ES 
BALUARD MUSEU 
D'ART MODERN I 
CONTEMPORANI 

45833,33 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

7-5-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA CONTRACTE SERVEIS 
DE CONDUCCIÓ I MANTENIMENT UNITAT 
MÒBIL AGENDA 21 LOCAL 

E.J.G.L. 1904 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

7-5-12 INICIAR 
EXPEDIENT 

INICI EXPEDIENT CONTRACTACIÓ SERVEI 
DE MANTENIMENT EDIFICIS CONSELL DE 
MALLORCA 

NO DEFINIT  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

7-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 11959 

PRODUCCIONES 
YLLANA S.L. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

7-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 11960 

PRODUCCIONES 
YLLANA S.L. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

7-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 12100 

CABALLERO 
SANCHEZ DE 
ALCAZAR S.L. 
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Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

7-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 12739 

VISUALES E 
INFORMATICA 
SERVICIOS Y 
SUMINISTROS S.L. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

7-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 12774 

HOSPITAL SAN 
FRANCISCO DE ASÍS 
S.A. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

7-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 12774 

HOSPITAL SAN 
FRANCISCO DE ASÍS 
S.A. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

7-5-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ  FUNDACIÓ ES 
BALUARD MUSEU 
D'ART MODERN I 
CONTEMPORANI 

54166,67 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

7-5-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ PROVISIONAL CANONS 
CONTRACTE CONCESSIÓ SERVEI PÚBLIC 
TRACTAMENT DE RESIDUS 

MAC INSULAR S.L. 275739,16 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

8-5-12 ALTRES INCLUSIÓ A L'INVENTARI DE DRESTS I 
BÉNS DEL CONSELL DE LA PARCEL·LA 281 
DEL POLÍGON 17 D'ALGAIDA 

CONSELL DE 
MALLORCA 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

8-5-12 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

DEIXAR SENSE EFECTE EL REBUIG DE LA 
SOL·LICITUD DE CERTIFICAT INDIVIDUAL 
ESTABLERTA PER ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 
NUM. REGISTRE ENTRADA 8945 

EDITORA BALEAR 
S.A. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

8-5-12 PAGAMENTS A 
JUSTIFICAR 

EXPEDICIÓ DE PAGAMENT A JUSTIFICAR DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

2483,59 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

8-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 12510 

LA TELARAÑA 
INFORMÁTICA S.L. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

8-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 12563 

PESCADOS OLIVER 
S.L. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

8-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 13205 

RESTAURANT 
CARRERAS 
MASCARÓ S.L. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

8-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 13206 

RESTAURANT 
CARRERAS 
MASCARÓ S.L. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

8-5-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI LA MISERICÒRDIA 

BENDIX S.A. 263,78 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

8-5-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

VARIS 4137,24 
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Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

8-5-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ PROVISIONAL CANONS 
CONTRACTE CONCESSIÓ GESTIÓ 
RESIDUS URBANS DE MALLORCA 

TIRME S.A. 289426,49 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

8-5-12 REQUERIMENT 
ABONAMENT 
INDEGUT 

RECLAMACIÓ ABONAMENT INDEGUT M.M.B.L. 2862,51 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

8-5-12 REQUERIMENT 
ABONAMENT 
INDEGUT 

SOL·LICITUD DEVOLUCIÓ ABONAMENT 
INDEGUT 

J.M.A.R. 377,14 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

8-5-12 REQUERIMENT 
ABONAMENT 
INDEGUT 

SOL·LICITUD DEVOLUCIÓ ABONAMENT 
INDEGUT 

M.L.D. 398,43 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

9-5-12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA SERVEIS GENERALS 1500 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

9-5-12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA DE CAIXA FIXA SERVEIS GENERALS 312,85 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

9-5-12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA DE CAIXA FIXA SERVEIS GENERALS 637,23 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

9-5-12 REQUERIMENT 
ABONAMENT 
INDEGUT 

SOL·LICITUD DEVOLUCIÓ ABONAMENT 
INDEGUT 

B.L.M. 50,53 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

8-7-12 ALTRES CANCEL·LACIÓ DIPÒSIT OCUPACIÓ FINCA 
197 PER OBRA DE CONVERSIÓ DE LA MA-
15 EN CARRETERA DE DOBLE CALÇADA 
EXP CM-32 

M.B.P. 1916,6 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

9-5-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES SERVEI DE 
VIGILÀNCIA EDIFICIS DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

CIA. 
MEDITERRANEA DE 
VIGILANCIA S.A. 

35346,31 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

10-5-12 INICIAR 
EXPEDIENT 

INICI EXPEDIENT DONACIÓ LLIBRES 
RELACIONATS AMB LA VIDA I OBRA 
LITERÀRIA DE LLORENÇ VILLALONGA 

CONSELL DE 
MALLORCA 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

10-5-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES APARCAMENT 
PUBLIC DE VIA ROMA 

SOCIETAT 
MUNICIPAL 
D'APARCAMENTS 
DE PALMA 

13362,65 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

10-5-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI LLAR DE LA INFANCIA 

VARIS 1832,1 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

10-5-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES VIGILÀNCIA 
EDIFICIS DEL CONSELL DE MALLORCA 

CIA. 
MEDITERRANEA DE 
VIGILANCIA S.A. 

338,66 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

11-5-12 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT SUBVENCIÓ  OBSERVATORI 
ASTRONÒMIC DE 
MALLORCA 

67238,59 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

11-5-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 024/2012 C.P. EDIFICIO 
COSTA DE SA POLS, 
10 

1246,31 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

11-5-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 607/2011 C.G.G. 259,22 
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Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

11-5-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA RESIDUS CONSTRUCCIONES 
LLULL SASTRE S.A. 

231,18 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

11-5-12 INICIAR 
EXPEDIENT 

INICI EXPEDIENT REVISIÓ DE PREUS 
CONTRACTE ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 
TREBALLADORS DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

ASISA   

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

11-5-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ 2011 INSTITUCIÓ 
PÚBLICA ANTONI M. 
ALCOVER 

7500 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

11-5-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

VARIS 1375,3 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

14-5-12 ALTRES INCLUSIÓ A L'INVENTARI DE DRETS I BÉNS 
DEL CONSELL DE MALLORCA EL 
REMANENT DE LA PARCEL·LA 180 DEL 
POLÍGON 17 D'ALGAIDA 

CONSELL DE 
MALLORCA 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

14-5-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 023/2012 M.M.B. 1034,49 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

14-5-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 048B/2011 C.E.G. 365,77 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

14-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 13456 

VIAJES IBERIA S.A.  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

9-12-12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA DE CAIXA FIXA SERVEIS GENERALS 1500 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

15-5-12 ALTRES INCLUSIÓ INVENTARI DE DRETS I BENS 
DEL CONSELL DE MALLORCA DE 
LAPARCEL·LA 264 DEL POLÍGON 17 
D'ALGAIDA 

CONSELL DE 
MALLORCA 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

15-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 13400 

RAMON FOTO 
VIDEO S.L. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

15-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 13678 

NOVA AREA S.L.  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

15-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 13681 

NOVA AREA S.L.  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

15-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 13683 

NOVA AREA S.L.  
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Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

15-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 13685 

NOVA AREA S.L.  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

15-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 13692 

NOVA AREA S.L.  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

15-5-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

VARIS 456,98 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

15-5-12 REQUERIMENT 
ABONAMENT 
INDEGUT 

SOL·LICITUD DEVOLUCIÓ INGRÉS 
INDEGUT 

F.J.V.H. 70,09 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

16-5-12 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA CURS 
"ACTUALITZACIÓ I PRÀCTICA DE LA 
CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA LOCAL" 

J.C.C.  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

16-5-12 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA CURS 
"ACTUALITZACIÓ I PRÀCTICA DE LA 
CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA LOCAL" 

M.P.C.  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

16-5-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

CANCEL·LACIÓ DIPÒSIT OBRA MILLORA 
TRAM CARRETERA MA-3322 CAMÍ DE 
CONIES 

S.G.V. 84,3 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

16-5-12 INICIAR 
EXPEDIENT 

INICI EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER 
ADQUISICIÓ I IMPLANTACIÓ D'UNA 
APLICACIÓ INFORMÀTICA DE GESTIÓ 
TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ 

NO DEFINIT  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

16-5-12 INICIAR 
EXPEDIENT 

INICI EXPEDIENT PER A L'ALIENACIÓ DE 
PARPER-CARTRÓ PER LA RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUS 

NO DEFINIT  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

16-5-12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA DE CAIXA FIXA SERVEI DE 
RECAPTACIÓ 

221,25 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

16-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 3741 

INSTITUTO DE 
TRABAJO SOCIAL Y 
DE SERVICIOS 
SOCIALES INTRESS 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

16-5-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI LLAR DE LA JOVENTUT 

VARIS 3476,61 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

16-5-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZACIÓ PER DESCOMPTE DE TPV CAIXABANK S.A. 264,99 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

16-5-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

COMISSIÓ PER PERCENTATGE DE 
DESCOMPTE DE TPV 

SA NOSTRA CAIXA 
DE BALEARS 

41,44 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

17-5-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

AGENCIA 
TRIBUTÀRIA DE LES 
ILLES BALEARS 

54,55 
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Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

17-5-12 REQUERIMENT 
ABONAMENT 
INDEGUT 

SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ 
D'INGRESSOS INDEGUTS 

INVERNAUS S.L. 126,5 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

17-5-12 REQUERIMENT 
ABONAMENT 
INDEGUT 

SOL·LICITUD DEVOLUCIÓ INGRÉS 
INDEGUT 

A.P.R. 1126,18 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

17-5-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT CESSIÓ DE CRÈDIT ASSOCIACIÓ DE 
COMERCIANTS 
D'INCA 

1199,82 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

17-5-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES ENERGIA 
ELECTRICA 

ENDESA ENERGIA 
SAU 

4118,08 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

17-5-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES VIGILÀNCIA 
EDIFICIS DEL CONSELL DE MALLORCA 

CIA. 
MEDITERRANEA DE 
VIGILANCIA S.A. 

2207,26 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

18-5-12 ALTRES RESOLUCIÓ DE CONTRACTE DE 
FACTORING 

VÍAS Y OBRAS 
PÚBLICAS SA / 
BANKINTER SA 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

18-5-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 601/2011 GRUPO JAYDA 
INVERSIONES SR. 

6568,07 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

18-5-12 ENDOSSAMENT 
FACTURES 
ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDOS CERTIFICACIÓ 3 OBRA 
"PAVIMENTACIÓ ASFÀLTICA CARRETERA 
MA-14 

VÍAS Y OBRAS 
PÚBLICAS S.A. / 
CAIXABANK S.A. 

237425,3 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

18-5-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ FUNDACIÓ TEATRE 
PRINCIPAL DE 
PALMA 

90000 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

18-5-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ FUNDACIÓ TEATRE 
PRINCIPAL DE 
PALMA 

436052,67 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

18-5-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES ENERGIA 
ELÈCTRICA CONSELL DE MALLORCA 

ENDESA ENERGIA 
SAU 

14111,66 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

18-5-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

VARIS 627,43 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

18-5-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES SERVEIS 
AUXILIARS EDIFICIS CONSELL DE 
MALLORCA 

UNIDAD DE 
SERVICIOS LA 
MEDITERRANEA S.L. 

1182,95 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

18-5-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES SERVEIS 
AUXILIARS EDIFICIS CONSELL DE 
MALLORCA 

UNIDAD DE 
SERVICIOS LA 
MEDITERRANEA S.L. 

10889,51 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

18-5-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ FUNDACIÓ TEATRE 
PRINCIPAL DE 
PALMA 

90000 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

21-5-12 COMPENSACIÓ 
DEUTE 

COMPENSACIÓ DEUTES AJUNTAMENT DE 
SÓLLER A FAVOR DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

AJUNTAMENT DE 
SÓLLER 

110871,93 
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Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

21-5-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT ALTRES DESPESES 
FINANCERES 

CAIXABANK S.A. 3409,13 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

21-5-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ FUNDACIÓ TEATRE 
PRINCIPAL DE 
PALMA 

90000 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

21-5-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES ENERGIA 
ELÈCTRICA EDIFICIS DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

ENDESA ENERGIA 
S.A.U. 

4760,81 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

21-5-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES SERVEI DE 
NETEJA EDIFICIS DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

KLÜH LINAER, S.L. 19518,96 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

21-5-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES SERVEI DE 
VIGILÀNCIA D'EDIFICIS DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

CIA. 
MEDITERRANEA DE 
VIGILANCIA S.A. 

338,66 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

21-5-12 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

CORRECCIÓ ERROR MATERIAL 
RESOLUCIÓ DE 29 DE FEBRER DE 2012 

F.N.C.S. 23,21 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

21-5-12 REQUERIMENT 
ABONAMENT 
INDEGUT 

SOL·LICITUD DEVOLUCIÓ ABONAMENT 
INDEGUT 

M.C.R.C. 1223,25 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

22-5-12 COMPENSACIÓ 
DEUTE 

COMPENSACIÓ DEUTE A FAVOR DEL 
CONSELL DE MALLORCA 

AJUNTAMENT DE 
SANT LLORENÇ DES 
CARDASSAR 

37446,68 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

22-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 10753 

TIBERI CATERING 
S.L. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

22-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 13413 

ROLDAN OFICINAS Y 
DESPACHOS S.A. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

22-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 13414 

ROLDAN OFICINAS Y 
DESPACHOS S.A. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

22-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 14175 

COMERCIAL PEDRO 
S.A. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

22-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 14435 

VIAJES IBERIA S.A.  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

22-5-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ FUNDACIÓ TEATRE 
PRINCIPAL DE 
PALMA 

90000 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

22-5-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES ENERGIA 
ELÈCTRICA EDIFICIS DEL CONSELL 

ENDESA ENERGIA 
S.A.U. 

7154,6 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

22-5-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

VARIS 533,74 
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Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

23-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 14143 

COMERCIAL PEDRO 
S.A. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

23-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 14149 

COMERCIAL PEDRO 
S.A. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

23-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 14152 

COMERCIAL PEDRO 
S.A. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

23-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 14155 

COMERCIAL PEDRO 
S.A. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

23-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 14160 

COMERCIAL PEDRO 
S.A. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

23-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 14164 

COMERCIAL PEDRO 
S.A. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

23-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 14172 

COMERCIAL PEDRO 
S.A. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

23-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 14179 

COMERCIAL PEDRO 
S.A. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

23-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 14180 

COMERCIAL PEDRO 
S.A. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

23-5-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

VARIS 1721,64 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

31-3-12 INICIAR 
EXPEDIENT 

INICIAR EXPEDIENT PLA DE DISPOSICIÓ 
DE FONS DEL CONSELL DE MALLORCA 

CONSELL DE 
MALLORCA 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

23-5-12 COMPENSACIÓ 
DEUTE 

COMPENSACIÓ DEUTE A FAVOR DEL 
CONSELL DE MALLORCA 

AJUNTAMENT DE 
CAPDEPERA 

166678,99 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

23-5-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

BESTRETA DEL 100% DE L'APORTACIÓ 
ORDINÀRIA PER A L'ANY 2012 

UNED ILLES 
BALEARS 

350000 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

23-5-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ FUNDACIÓ TEATRE 
PRINCIPAL DE 
PALMA 

435022,12 
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Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

23-5-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

VARIS 582,3 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

23-5-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES SERVEIS 
AUXILIARS EDIFICIS DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

UNIDAD DE 
SERVICIOS LA 
MEDITERRANEA S.L. 

10400,76 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

24-5-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ FUNDACIÓ TEATRE 
PRINCIPAL DE 
PALMA 

90000 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

24-5-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ UNED ILLES 
BALEARS 

29166,66 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

25-5-12 ALTRES DECLARACIÓ COM A EFECTE NO 
UTILITZABLE DE L'EMBARCACIÓ "MAR 
NETA" 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT DEL 
CONSELL DE 
MALLORCA 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

25-5-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ FUNDACIÓ TEATRE 
PRINCIPAL DE 
PALMA 

90000 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

25-5-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ UNED ILLES 
BALEARS 

29166,66 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

25-5-12 REQUERIMENT 
ABONAMENT 
INDEGUT 

REQUERIMENT ABONAMENT INDEGUT F.A.C. 4033,64 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

28-5-12 ALTRES ABONAMENT EXPROPIACIÓ J.M.M.N. 1602,89 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

28-5-12 ALTRES DECLARACIÓ COM A EFECTE NO 
UTILITZABLE DE L'EMBARCACIÓ NA 
MIRANDA 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT DEL 
CONSELL DE 
MALLORCA 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

28-5-12 ALTRES LIQUIDACIÓ REINTEGRAMENT PARCIAL 
SUBVENCIÓ 

SIURELL 
PUBLICITAT S.L. 

26640,07 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

28-5-12 COMPENSACIÓ 
DEUTE 

COMPENSACIÓ DEUTE A FAVOR DE 
L'AJUNTAMENT DE CAMPANET 

AJUNTAMENT DE 
CAMPAMET 

9923,75 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

28-5-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

BESTRETA 50% SUBVENCIÓ 2012 FEDERACIÓ BALEAR 
D'ESQUAIX 

1750 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

28-5-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

BESTRETA 50% SUBVENCIÓ 2012 FEDERACIÓ BALEAR 
D'ORIENTACIÓ 

2500 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

28-5-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

BESTRETA 50% SUBVENCIÓ 2012 FEDERACIÓ BALEAR 
DE PETANCA 

1750 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

28-5-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

BESTRETA 50% SUBVENCIÓ ANY 2012 FEDERACIÓ BALEAR 
DE BOXA 

1750 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

28-5-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

BESTRETA 50% SUBVENCIÓ ANY 2012 FEDERACIÓ BALEAR 
DE JUDO I EE AA 

12500 
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Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

28-5-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

BESTRETA 50% SUBVENCIÓ ANY 2012 FEDERACIÓ BALEAR 
DE PETANCA 

1750 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

28-5-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

BESTRETA 50%SUBVENCIÓ 2012 FEDERACIÓ DE 
TENNIS TAULA DE 
LES ILLES BALEARS 

5000 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

28-5-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

CANCEL·LACIÓ DIPÒSIT OCUPACIÓ FINCA 
140 OBRA MODIFICAT 1 VARIANT SON 
SERVERA EST 

J.G.S. 495,72 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

28-5-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 038A/2012 CLUB NAUTIC 
S'ESTANYOL 

9320 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

28-5-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 038B/2012 CLUB NAUTIC 
S'ESTANYOL 

2299 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

28-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 13298 

SOCIEDAD ESTATAL 
DE CORREOS Y 
TELEGRAFOS S.A. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

28-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 13298 

SOCIEDAD ESTATAL 
DE CORREOS Y 
TELEGRAFOS S.A. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

28-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 13298 

SOCIEDAD ESTATAL 
DE CORREOS Y 
TELEGRAFOS S.A. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

28-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 13298 

SOCIEDAD ESTATAL 
DE CORREOS Y 
TELEGRAFOS S.A. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

28-5-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ CONSORCI CENTRE 
DE LA UNED A LES 
ILLES BALEARS 

29166,66 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

28-5-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ FUNDACIÓ TEATRE 
PRINCIPAL DE 
PALMA 

434772,98 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

28-5-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI LA MISERICÒRDIA 

VARIS 389,72 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

28-5-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI LLAR DE LA JOVENTUT 

VARIS 1449,39 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

28-5-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT SUBVENCIÓ 2009 SOCIETAT DE 
CAÇADORS LA 
BECADA DE MURO 

3473,67 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

29-5-12 ALTRES DESNONAMENT ADMINISTRATIU IMMOBLE 
CARRTER NA MUNTANERA, 3 D'INCA 

INVERSIONES 
HERMANO 
NAVARRO INCA, S.L. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

29-5-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ CENTRE DE LA 
UNED A LES ILLES 
BALEARS 

29166,66 
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Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

29-5-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ FUNDACIÓ TEATRE 
PRINCIPAL DE 
PALMA 

90000 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

30-5-12 COMPENSACIÓ 
DEUTE 

COMPENSACIÓ DEUTE A FAVOR DE 
L'AJUNTAMENT DE PETRA 

AJUNTAMENT DE 
PETRA 

4317,42 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

30-5-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ FUNDACIÓ TEATRE 
PRINCIPAL DE 
PALMA 

90000 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

30-5-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ  CENTRE DE LA 
UNED DE LES ILLES 
BALEARS 

29166,66 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

30-5-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

VARIS 612,93 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

30-5-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

VARIS 1552,08 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

30-5-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

VARIS 1808,55 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

31-5-12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA DE CAIXA FIXA UGE CARRETERES 52,2 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

31-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 14763 

BANCO CAM S.A.U.  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

31-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 15180 

M.I.A.N.  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

31-5-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 15420 

WOLTERS KLUWER 
ESPAÑA S.A. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

31-5-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ CENTRE DE LA 
UNED A LES ILLES 
BALEARS 

26166,66 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

31-5-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ FUNDACIÓ TEATRE 
PRINCIPAL DE 
PALMA 

430616,23 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

1-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 002/2012 COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS 
CALLE 
CONSTITUCIO NUM. 
3 

102,41 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

1-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 003/2012 J.L. 394,55 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

1-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 004/2012 F.S.G. 379,31 
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Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

1-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 006/2012 F.M.A. 156,27 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

1-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 010/2012 J.C.P. 436,53 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

1-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 011/2012 M.S.S. 116 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

1-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 012/2012 R.F.C.N. 616,65 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

1-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 014/2012 M.M.B.V. 9769,55 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

1-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 015/2012 M.R.M.P. 82,91 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

1-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 017/2012 C.S.M. 475 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

1-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 018/2012 RESTAUROTEC 
TECNICAS DE 
REPARACION S.L. 

3169,34 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

1-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 019/2012 R.H.P. 1056,45 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

1-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 020/2012 CONSTRUCCIONES 
CERDA FIOL S.L. 

1247,59 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

1-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 028/2012 R.T.P. 585,82 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

1-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 030/2012 L.F.P. 200,49 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

1-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 033/2012 AMADIP-ESMENT 4817,27 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

1-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 034/2012 COMUNITAT DE 
PROPIETARIS 
CARRER RAMON 
MUNTANER 35 

129,15 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

1-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 037/2012 C.V.P. 262 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

1-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 039/2012 BANCO DE 
SABADELL S.A. 

2546,4 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

1-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 041/2012 CONTRATAS Y 
OBRAS EMPRESA 
CONSTRUCTORA 
S.A. 

8686 
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Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

1-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 043/2012 P.P.M. 338 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

1-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 045/2012 PROMOCIONES 
MARINA HABITAT 
S.L. 

9365,31 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

1-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 046/2012 PROMOCIONES 
MARINA HABITAT 
S.L. 

10475,36 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

1-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 047/2012 J.M.D.D. 359,04 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

1-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 048A/2011 C.E.G. 1144,98 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

1-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 049/2012 MAKRO 
AUTOSERVICIO 
MAYORISTA S.A. 

1312 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

1-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 051/2012 S.L.O. 451,92 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

1-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 052/2012 O.M. 2291,77 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

1-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 246/2011 COMUNITAT DE 
PROPIETARIS C/ 
VOLTA DE LA 
MERCÈ, 4 

1074,53 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

1-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 348/2011 P.V.C. 1325,72 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

1-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 349/2011 P.V.C. 372,6 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

1-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 385/2011 M.C.V. 904,7 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

1-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 418/2011 RUSTICAS DE 
MARRATXI S.L. 

600 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

1-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 483/2011 CANCO DE 
SANTANDER 
CENTRAL HISPANO 
S.A. 

1062,61 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

1-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 586/2011 J.E.H.JACENDAR 
S.L. 

846,41 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

1-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 588/2011 A.S.S. 541,14 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

1-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 591/2011 APTOS. CALA 
MILLOR PARK S.L. 

14495,22 
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Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

1-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 592/2011 C.P. EMPERATRIZ 
EUGENIA, 9 

99,16 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

1-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 593/2011 J.P.L. 563,55 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

1-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 594/2011 VILLA VIÑAS S.L. 8379,25 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

1-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 595/2011 M.V.R. 47,69 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

1-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 597/2011 VIVIENDAS PIMAU 
S.L.U. 

1391,51 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

1-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 597/2011 VIVIENDAS PIMAU 
S.L.U. 

1391,51 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

1-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 602/2011 BANCO BILBAO 
VIZCAYA S.A. 

3048 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

1-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 604/2011 M.T.B.E. 1295,37 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

1-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 606/2011 H.J. 1445,19 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

1-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 608/2011 G.S.P. 889,31 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

1-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 609/2011 CAÑELLAS 
CONSULTORS S.L. 

463 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

1-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 610/2011 COMUNITAT DE 
PROPIETARIS DEL 
CARRER DEN RUBI 
10 

251,97 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

1-6-12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA DE CAIXA FIXA UGE CARRETERES 302,94 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

1-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ CENTRE DE LA 
UNED A LES ILLES 
BALEARS 

29166,66 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

1-6-12 REQUERIMENT 
ABONAMENT 
INDEGUT 

SOL·LICITUD DEVOLUCIÓ INGRESSOS 
INDEGUTS 

A.B.G.C. 298,46 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

5-6-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 15695 

DENTALITE S.A.  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

5-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ CENTRE DE LA 
UNED A LES ILLES 
BALEARS 

29166,66 
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Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

5-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

VARIS 1073,44 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

6-6-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

BESTRETA 50% SUBVENCIÓ 2012 FUNDACIÓ CASTELL 
D'ALARÓ 

40000 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

6-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 008/2012 F..D.A.H. 1367,9 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

6-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 027/2012 LLEBEIG 
MALLORQUI, S.L. 

382,28 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

6-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 031/2012 RESTAUROTEC 
TECNICAS DE 
REPARACION S.L. 

437,57 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

6-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 053/2012 PROMOCIONS 
PONTET MANACOR 
S.L. 

1126,19 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

6-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 055/2012 M.A.S.C. 145,22 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

6-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 056/2012 BANCO DE 
SABADELL S.A. 

1095 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

6-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 057/2012 BANCO DE 
SABADELL S.A. 

4901,89 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

6-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 058/2012 COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS DE 
LA CALLE RAFAEL 
RODRIGUEZ 
MENDEZ, 5 

194,78 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

6-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 061/2012 FUSTER CORTES 
S.L. 

544,04 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

6-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 062/2012 M.T.M.M. 542,43 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

6-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 063/2012 B.S.Q. 1644,73 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

6-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 066/2012 ES BLAU DE CALA 
VINYAS S.L.U. 

1935,31 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

6-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 069/2012 CONCESIONARIA 
SON DURETA S.A. 

68185,2 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

6-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 070/2012 CONCESIONARIA 
SON DURETA S.A. 

68185,2 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

6-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 071/2012 CONCESIONARIA 
SON DURETA S.A. 

327288,96 
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Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

6-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 072/2012 CONCESIONARIA 
SON DURETA .S.A 

218192,64 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

6-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 074/2012 E.L.C. 982,96 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

6-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 075/2012 CONTRATAS 
BARTOLOME 
RAMON S.A. 

2212,48 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

6-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 078/2012 LANGOSTA HOTEL 
RESTAURANTE S.L. 

40,64 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

6-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 082/2012 M.S.C. 665,77 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

6-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 083/2012 D.V.J. 300,04 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

6-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 084/2012 CONSTRUCCIONES 
LLABRES FELIU S.A. 

9141,43 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

6-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 087/2012 O.M.C. 1288,27 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

6-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 088/2012 S.S.V. 480,44 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

6-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 089 S.S.V. 400,45 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

6-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 091/2012 I.L.C. 673,38 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

6-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 162/2011 UBAC DREAMS S.L. 2459,01 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

6-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 255/2011 INSTITUTO 
NACIONAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

2140 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

6-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 263/2011 M.E.F.B. 290,59 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

6-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 326/2011 C.B..G. 324,17 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

6-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 354/2011 INVERSIONES 
TURQUETA S.L. 

17885,98 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

6-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 388/2011 J.A.V.P. 125,17 
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Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

6-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 426/2011 F.C.C. 1811 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

6-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 455/09 1925 PROMOCIONES 
ES TRENC S.L. 

895,01 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

6-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 528/2011 REFORMAS 
ANDRATX S.L. 

1378 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

6-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 556/2011 PROMOTORA REINA 
1957 S.A. 

85074,33 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

6-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 608/2011 E.H.G. 3241 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

6-6-12 ENDOSSAMENT 
FACTURES 
ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS CERTIFICACIÓ 1 OBRA ENLLAÇ DE 
LA MA-20 AMB LA MA-15 

MELCHOR 
MASCARÓ, S.A. / 
CAIXABANK S.A. 

45337,08 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

6-6-12 ENDOSSAMENT 
FACTURES 
ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS CERTIFICACIÓ 2 OBRA ENLLAÇ DE 
LA MA-20 AMB LA MA-15 

MELCHOR 
MASCARÓ, S.A. / 
CAIXABANK S.A. 

28099,73 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

6-6-12 ENDOSSAMENT 
FACTURES 
ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS CERTIFICACIÓ 28 OBRA 
CONSERVACIÓ XARXA CARRETERES DEL 
CONSELL DE MALLORCA ZONA 1 EXP 13/09 

CONTRATISTAS 
MALLORQUINES 
ASOCIADOS S.A. / 
BANCO BILBAO 
VIZCAYA 
ARGENTARIA 

106387,85 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

6-6-12 ENDOSSAMENT 
FACTURES 
ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENSÓS CERTIFICACIÓ 28 OBRA PROJECTE 
DE CONSERVACIÓ DE LA XARXA DE 
CARRETERES DEL CONSELL DE 
MALLORCA ZONA 8 

MELCHOR 
MASCARÓ S.A. / 
CAIXABANK S.A. 

92051,09 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

6-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ CENTRE DE LA 
UNED A LES ILLES 
BALEARS 

29166,66 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

6-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI LA MISERICÒRDIA 

VARIS 2080,23 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

7-6-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

BESTRETA DEL 50%  DE LA SUBVENCIÓ 
ANY 2012 

FEDERACIÓ BALEAR 
DE VELA 

27350 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

7-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ FUNDACIÓ CASA 
MUSEU LLORENÇ 
VILLALONGA, PARE 
GINARD I BLAI 
BONET 

17478,91 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

7-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT SUBVENCIÓ SOCIEDAD DE 
CAZADORES DE 
LLUCMAJOR 

1300 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

4-6-12 ALTRES DECLARACIÓ DE CADUCITAT DE 
L'EXPEDIENT PARCEL·LA SOBRANT TRAM 
ANTIGA CARRETERA DE SANTA MARIA DEL 
CAMÍ A SENCELLES 

C.M.A.C.  
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Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

4-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ CENTRE DE LA 
UNED A LES ILLES 
BALEARS 

29166,66 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

7-6-12 ALTRES REDISTRIBUCIÓ DESPESA CONTRACTE 
SERVEI DE MANTENIMENT PROGRAMA DE 
RECURSOS HUMANS DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

CARLOS CASTILLA 
INGENIEROS S.A. 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

7-6-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

BESTRETA 50% SUBVENCIÓ 2012 FEDERACIÓ BALEAR 
DE GOLF 

3000 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

7-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ CENTRE DE LA 
UNED A LES ILLES 
BALEARS 

29166,66 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

8-6-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 15957 

ASSOCIACIÓ DE 
DONES DE LES 
ILLES BALEARS PER 
A LA SALUT 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

8-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ CENTRE DE LA 
UNED A LES ILLES 
BALEARS 

29166,74 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

8-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ FUNDACIÓ CASA 
MUSEU LLORENÇ 
VILLALONGA, PARE 
GINARD I BLAI 
BONET 

5521,09 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

8-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI LA MISERICORDIA 

VARIS 980,58 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

8-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI LA MISERICÒRDIA 

WILL KILL S.A. 633,12 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

11-6-12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA DE CAIXA FIXA RECAPTACIÓ 712,63 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

11-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ AGÈNCIA DE 
PROTECCIÓ DE LA 
LEGALITAT 
TERRITORIAL I 
URBANÍSTICA DE 
MALLORCA 

60000 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

11-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ AGÈNCIA DE 
PROTECCIÓ DE LA 
LEGALITAT 
TERRITORIAL I 
URBANÍSTICA DE 
MALLORCA 

144207,64 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

11-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ FUNDACIÓ CASA 
MUSEU LLORENÇ 
VILLALONGA, PARE 
GINARD I BLAI 
BONET 

16000 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

11-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

VARIS 100,7 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

12-6-12 INICIAR 
EXPEDIENT 

INICI EXPEDIENT ACCEPTACIÓ DONACIÓ 
12 FOTOGRAFIES DIA INTERNACIONAL DEL 
JAZZ2012 D'OSCAR PIPKIN 

CONSELL DE 
MALLORCA 
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Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

12-6-12 INICIAR 
EXPEDIENT 

INICI EXPEDIENT ACCEPTACIÓ DONACIÓ 
FONS AUFIOVISUAL EMPRESA KRM 
IMATGE S.L. 

CONSELL DE 
MALLORCA 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

12-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI LA MISERICÒRDIA 

VARIS 463,06 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

12-6-12 REQUERIMENT 
ABONAMENT 
INDEGUT 

RECLAMACIÓ ABONAMENT INDEGUT J.J.P.R. 343,68 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

12-6-12 REQUERIMENT 
ABONAMENT 
INDEGUT 

RECLAMACIÓ ABONAMENT INDEGUT R.S.B. 153,79 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

12-6-12 REQUERIMENT 
ABONAMENT 
INDEGUT 

RECLAMACIÓ ABONAMENT INDEGUT R.U.G. 67,03 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

12-6-12 REQUERIMENT 
ABONAMENT 
INDEGUT 

RECLAMACIÓ INGRÉS INDEGUT A.A.R.G. 190,14 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

12-6-12 REQUERIMENT 
ABONAMENT 
INDEGUT 

RECLAMACIÓ INGRÉS INDEGUT M.M.P. 2998,69 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

12-6-12 REQUERIMENT 
ABONAMENT 
INDEGUT 

RECLAMACIÓ INGRÉS INDEGUT V.R.D.L. 569,96 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

13-6-12 COMPENSACIÓ 
DEUTE 

COMPENSACIÓ DEUTE A FAVOR DE 
L'AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES 
CARDESSAR 

AJUNTAMENT DE 
SANT LLORENÇ DES 
CARDESSAR 

13703,32 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

13-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT SUBVENCIÓ MÚSICS PER LA 
LLENGUA 

18000 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

14-6-12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA DE CAIXA FIXA SERVEIS GENERALS 3971,47 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

14-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI LLAR DE LA JOVENTUT 

VARIS 1090,56 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

14-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

? 424,6 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

14-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

VARIS 6,3 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

14-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES NETEJA 
CENTRES DEL CONSELL DE MALLORCA 

KLÜH LINAER S.L. 15973,48 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

14-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT SUBVENCIÓ  ASSOCIACIÓ SERRA 
MAMERRA 

5000 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

15-6-12 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

AUTORITZACIÓ DE DESPLAÇAMENT EN 
COMISSIÓ DE SERVEIS 

A.S.P.  
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Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

15-6-12 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

AUTORITZACIÓ DE DESPLAÇAMENT EN 
COMISSIÓ DE SERVEIS 

E.M.F.  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

15-6-12 ENDOSSAMENT 
FACTURES 
ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS 11 CERTIFICACIÓ OBRA PROJECTE 
DE CONSERVACIÓ INTEGRAL DE LA 
XARXA DE CARRETERES DEL CONSELL DE 
MALLORCA EIX PONENT-LLEVANT 

UTE CONSERVACIÓ 
PONENT-LLEVANT / 
BBVA 

217281,54 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

15-6-12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA DE CAIXA FIXA RECAPTACIÓ 277,63 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

15-6-12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA DE CAIXA FIXA SERVEIS GENERALS 1869,12 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

15-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES SERVEI DE 
VIGILÀNCIA EDIFICIS DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

CIA. 
MEDITERRANEA DE 
VIGILANCIA 

34266,13 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

18-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES MANTENIMENT 
INSTAL·LACIONS DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

COFELY ESPAÑA 
SAU 

12483,56 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

18-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES NETEJA EDIFICIS 
DEL CONSELL DE MALLORCA 

KLÜH LINAER S.L. 16730,54 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

18-6-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

BESTRETA DEL 50% PLA ESPECIAL PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L¿ANY 2012 

AJUNTAMENT 
D'ALGAIDA 

36735 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

18-6-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

BESTRETA DEL 50% PLA ESPECIAL PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L¿ANY 2012 

AJUNTAMENT 
D'ANDRATX 

40011 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

18-6-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

BESTRETA DEL 50% PLA ESPECIAL PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L¿ANY 2012 

AJUNTAMENT DE 
DEIÀ 

34389 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

18-6-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

BESTRETA DEL 50% PLA ESPECIAL PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L¿ANY 2012 

AJUNTAMENT DE 
LLORET DE 
VISTALEGRE 

36735 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

18-6-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

BESTRETA DEL 50% PLA ESPECIAL PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L¿ANY 2012 

AJUNTAMENT DE 
LLOSETA 

36735 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

18-6-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

BESTRETA DEL 50% PLA ESPECIAL PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L¿ANY 2012 

AJUNTAMENT DE 
MANCOR DE LA 
VALL 

36735 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

18-6-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

BESTRETA DEL 50% PLA ESPECIAL PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L¿ANY 2012 

AJUNTAMENT DE 
MARIA DE LA SALUT 

36735 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

18-6-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

BESTRETA DEL 50% PLA ESPECIAL PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L¿ANY 2012 

AJUNTAMENT DE 
MURO 

37763,5 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

18-6-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

BESTRETA DEL 50% PLA ESPECIAL PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L¿ANY 2012 

AJUNTAMENT DE 
PETRA 

36735 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

18-6-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

BESTRETA DEL 50% PLA ESPECIAL PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L¿ANY 2012 

AJUNTAMENT DE 
SANT JOAN 

36735 
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Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

18-6-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

BESTRETA DEL 50% PLA ESPECIAL PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L¿ANY 2012 

AJUNTAMENT DE 
SANTA MARIA DEL 
CAMÍ 

37763,5 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

18-6-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

BESTRETA DEL 50% PLA ESPECIAL PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L¿ANY 2012 

AJUNTAMENT DE 
SELVA 

36735 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

18-6-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

BESTRETA DEL 50% PLA ESPECIAL PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L¿ANY 2012 

AJUNTAMENT DE 
SON SERVERA 

40011 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

18-6-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

BESTRETA DEL 50% PLA ESPECIAL PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L¿ANY 2012 

AJUNTAMENT DE 
VALLDEMOSSA 

36735 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

18-6-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

BESTRETA DEL 50% PLA ESPECIAL PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L¿ANY 2012 

AJUNTAMENT DE 
VILAFRANCA DE 
BONANY 

36735 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

18-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

CANCEL·LACIÓ DIPÒSIT OCUPACIÓ FINCA 
78 OBRA MILLORA TRAM CARRETERA MA-
3322 CAMÍ DE CONIES 

J.J.L. / D.G.N. 188,7 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

18-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT COMISSIÓ PER 
PERCENTATGE DE DESCOMPTE DE TPV 

CAIXABANK S.A. 264,13 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

18-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT COMISSIÓ PER 
PERCENTATGE DE DESCOMPTE DE TPV 

SA NOSTRA CAIXA 
DE BALEARS 

45,5 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

18-6-12 REQUERIMENT 
ABONAMENT 
INDEGUT 

RECLAMACIÓ INGRÉS INDEGUT I.A.A.E. 711,74 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

19-6-12 ALTRES DEVOLUCIÓ INGRÉS DUPLICAT SÁNCHEZ 
ALIMENTACIÓN S.A. 

119,61 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

19-6-12 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA JORNADA 
SOBRE MORTER DE CALÇ 

A.R.P.  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

19-6-12 INICIAR 
EXPEDIENT 

INICI EXPEDIENT ALTERACIÓ 
QUALIFICACIÓ JURÍDICA COM A 
PARCEL·LA SOBRANT D'UN TRAM DE 
L'ANTIGA CARRETERA DE SANTA MARIA A 
SENCELLES 

NO DEFINIT  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

19-6-12 INICIAR 
EXPEDIENT 

INICI EXPEDIENT CONTRACTACIÓ 
ASSEGURANCES CONSELL DE MALLORCA 

NO DEFINIT  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

19-6-12 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ DATA RESOLUCIÓ DATA 2 
DE MARÇ DE 2011 DE LIQUIDACIÓ DE 
CÀNONS DE CONCESSIÓ CAMPANYES 
TIRME 

TIRME S.A. 279599,04 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

19-6-12 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ RESOLUCIÓ 23 DE MAIG 
D'ABONAMENT DE DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

VARIS 582,3 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

20-6-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

BESTRETA DEL 50% PLA ESPECIAL PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L¿ANY 2012 

AJUNTAMENT 
D'ARTÀ 

37763,5 
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Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

20-6-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

BESTRETA DEL 50% PLA ESPECIAL PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L¿ANY 2012 

AJUNTAMENT DE 
SANTA EUGÈNIA 

36735 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

20-6-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

BESTRETA DEL 50% PLA ESPECIAL PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L¿ANY 2012 

AJUNTAMENT DE 
SENCELLES 

36735 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

20-6-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

BESTRETA DEL 50% PLA ESPECIAL PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L¿ANY 2012 

AJUNTAMETN DE 
CAPDEPERA 

40011 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

20-6-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

BESTRETA DEL 50% PLA ESPECIAL PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L¿ANY 2012 

AUNTAMENT DE 
SINEU 

36735 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

20-6-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESIÓ BESTRETA 50% SUBVENCIÓ 
2012 

FEDERACIÓ BALEAR 
D'HANDBOL 

6000 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

20-6-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIÓ BESTRETA 50% SUBVENCIÓ 
2012 

FEDERACIÓ BALEAR 
DE CICLISME 

6500 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

20-6-12 INICIAR 
EXPEDIENT 

INICI EXPEDIENT ACCEPTACIÓ SONACIÓ 
D'UNA SERIGRAFIA DE JAUME FALCONER 

CONSELL DE 
MALLORCA 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

20-6-12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA 
FIXA 

SERVEIS GENERALS 720,82 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

21-6-12 ALTRES INADMISSIÓ SOL·LICITUD ADQUISICIÓ 
REMANENT TERRENY EXPROPIAT 
PARCEL·LA 852 POLÍGON 10 DE MONTUÏRI 

G.C.B.  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

21-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

VARIS 2211,17 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

22-6-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

BESTRETA DEL 50% PLA ESPECIAL PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L¿ANY 2012 

AJUNTAMENT DE 
CAMPOS 

37763,5 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

22-6-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

BESTRETA DEL 50% PLA ESPECIAL PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L¿ANY 2012 

AJUNTAMENT DE 
CAMPOS 

37763,5 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

22-6-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

BESTRETA DEL 50% PLA ESPECIAL PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L¿ANY 2012 

AJUNTAMENT DE 
COSTITX 

36735 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

22-6-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

BESTRETA DEL 50% PLA ESPECIAL PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L¿ANY 2012 

AJUNTAMENT DE 
LLUBÍ 

36735 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

22-6-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

BESTRETA DEL 50% PLA ESPECIAL PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L¿ANY 2012 

AJUNTAMENT DE 
SANTANYÍ 

40011 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

22-6-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

BESTRETA DEL 50% PLA ESPECIAL PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L¿ANY 2012 

AJUNTAMENT DE 
SES SALINES 

36735 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

22-6-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

BESTRETA DEL 50% PLA ESPECIAL PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L¿ANY 2012 

ENTITAT LOCAL 
MENOR DE 
PALMANYOLA 

37763,5 



 176

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

22-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI LA MISERICÒRDIA 

VARIS 573,99 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

25-6-12 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

DEIXAR SENSE EFECTE LA RESOLUCIÓ DE 
16 DE MAIG DE 2012 D'INICI D'EXPEDIENT 
PER A ALIENACIÓ DE PARPER-CARTRÓ 
OBTINGUT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA 
DE RESIDUS 

?  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

25-6-12 INICIAR 
EXPEDIENT 

INICI EXPEDIENT REVISIÓ DE PREUS 
CONTRACTE DE SERVEI DE VIGILÀNCIA I 
SEGURETAT DELS EDIFICIS DEL CONSELL 
DE MALLORCA 

?  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

25-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES DE NETEJA DE LA 
FINCA RAIXA 

GELIM BALEARES 
S.A. 

4388,46 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

26-6-12 ALTRES AUTORITZACIÓ CESSIÓ D'ÚS UTILLATGE 
DE LA GERRERIA DE CAN RIERA DE PALMA 
PROPIETAT DEL CONSELL DE MALLORCA 

AJUNTAMENT DE 
MARRATXÍ 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

26-6-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIÓ BESTRETA 50% SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA 

GREMI DE 
LLIBRETERS DE 
MALLORCA 

26350 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

26-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT COMISSIÓ AVAL "PLA DE 
COMPETITIVITAT TURÍSTICA MALLORCA 
DIVERSA ARTÀ SORPRENDE" 

BANC DE 
SANTANDER 

745,58 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

26-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES VIGILÀNCIA 
EDIFICIS CONSELL DE MALLORCA 

KLÜH LINAER S.L. 20348,57 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

27-6-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIÓ BESTRETA 50% SUBVENCIÓ 
2012 

FEDERACIÓ BALEAR 
DE BANDES DE 
MÚSICA I 
ASSOCIACIONS 
MUSICALS 

36937,5 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

27-6-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIÓ BESTRETA 50% SUBVENCIÓ 
ANY 2012 

FEDERACIÓ BALEAR 
D'ESPORTS PER A 
PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 

25000 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

27-6-12 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

DEIXAR SENSE EFECTELA RESOLUCIÓ DE 
4 DE JUNY DE 2012 D'ABONAMENT 
D'APORTACIÓ 

AGÈNCIA DE 
PROTECCIÓ DE LA 
LEGALITAT 
TERRITORIAL I 
URBANÍSTICA DE 
MALLORCA 

731459,26 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

27-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 109/2012 G.B.M. 566,97 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

27-6-12 INICIAR 
EXPEDIENT 

INICI EXPEDIENT CONTRACTE OBRA 
REPARACIÓ PARCIAL DE LA COBERTA I 
CRULLS LOCALITZATS A ELEMENTS 
PORTANTS I DE TANCAMENT A L'EDIFICI 
DE LA MISERICÒRDIA 

?  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

27-6-12 INICIAR 
EXPEDIENT 

INICI PROCEDIMENT ADMINISTRATIU DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 

P.B.C.  
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Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

27-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

VARIS 1067,22 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

28-6-12 ALTRES INICI PROCEDIMENT ADMINISTRATIU DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 

S.P.M.  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

28-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 118/2012 A.B.T. 1036,38 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

28-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 119/2012 R.S.M. 4215,46 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

28-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 422/2011 T.L.S.V. 1179,52 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

28-6-12 INICIAR 
EXPEDIENT 

INICI PROCEDIMENT ADMINISTRATIU DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 

D.C.F.  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

28-6-12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA DE CAIXA FIXA RECAPTACIÓ 226,91 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

28-6-12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA DE CAIXA FIXA SERVEIS GENERALS 1331,49 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

28-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT 50% SUBVENCIÓ 2012 FECERACIÓ BALEAR 
D'ESCACS 

4000 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

28-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT 50% SUBVENCIÓ 2012 FEDERACIÓ BALEAR 
D'ATLETISME 

12500 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

28-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT 50% SUBVENCIÓ 2012 FEDERACIÓ BALEAR 
DE BADMINTON 

160 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

28-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT 50% SUBVENCIÓ 2012 FEDERACIÓ BALEAR 
DE GIMNÀSTICA 

10000 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

28-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT BESTRETA 50% SUBVENCIÓ 
2012 

FEDERACIÓ BALEAR 
DE KARATE 

7000 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

28-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES SERVEIS 
AUXILIARS EDIFICIS CONSELL DE 
MALLORCA 

UNIDAD DE 
SERVICIOS LA 
MEDITERRANEA S.L. 

10909,21 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

28-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES SERVEIS 
AUXILIARS EDIFICIS DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

UNIDAD DE 
SERVICIOS LA 
MEDITERRANEA S.L. 

1445,83 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

28-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES VIGILANCIA 
EDIFICIS DEL CONSELL DE MALLORCA 

CIA. 
MEDITERRANEA DE 
VIGILANCIA S.A. 

2697,76 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

28-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMETN DESPESES VIGILANCIA 
EDIFICIS DEL CONSELL DE MALLORCA 

CIA. 
MEDITERRANEA DE 
VIGILANCIA S.A. 

35288,84 
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Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

29-6-12 ALTRES ABONAMENT MANAMENT A JUSTIFICAR 
PER SOL·LICITAR DIVERSES LLICÈNCIES 
D'OBRES 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

6000 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

29-6-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

ABONAMENT BESTRETA 100% AMPLIACIÓ 
APORTACIÓ DINERARIA  

CONSORCI 
EUROLOCAL 
MALLORCA 

15000 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

29-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 001/2012 MOVICAL S.L. 1010,41 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

29-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 007/2012 J.G.A. 3226,17 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

29-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 092/2012 C.S.P. 111 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

29-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 093/2012 A.S.R. 1312,42 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

29-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 098/2012 PULL & BEAR 
ESPAÑA S.A. 

3365 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

29-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 101/2012 S.V.D.C. 188,03 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

29-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 103/2012 COSTA ZAFIRO S.L. 1304,42 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

29-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 104/2012 A.F.C. 352,58 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

29-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 106/2012 C.P. 
APARTAMENTOS 
CASA VIDA 

845,33 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

29-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 107/2012 A.S.S. Y OTRO 1226,28 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

29-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 260/2011 C.P. SES GAVINES 139,26 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

29-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 294/2011 PROMOCIONES 
PARIGI S.L. 

670,93 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

29-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 443/2011 F.N.S. 1044,18 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

29-6-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 591/2011 APTOS. CALA 
MILLOR PARK S.L. 

14495,22 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

29-6-12 INICIAR 
EXPEDIENT 

INICI EXPEDIENT ADMINISTRATIU DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 

M.E.B.  
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Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

29-6-12 INICIAR 
EXPEDIENT 

INICI EXPEDIENT CESSIÓ GRATUÏTA DE 
LES FINQUES 1 I 2 DEL TERME MUNICIPAL 
DE PALMA DE L'EXPEDIENT 
D'EXPROPIACIÓ FORÇOSA CM-10 

CONSELL DE 
MALLORCA 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

29-6-12 INICIAR 
EXPEDIENT 

INICI EXPEDIENT DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL 

P.F.R.  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

29-6-12 INICIAR 
EXPEDIENT 

INICI PROCEDIMENT ADMINSITRATIU DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 

J.C.M.  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

29-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

VARIS 1702,44 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

29-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES VIGILÀNCIA 
EDIFICIS DEL CONSELL DE MALLORCA 

CIA. 
MEDITERRANEA DE 
VIGILANCIA S.A. 

338,66 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

2-7-12 ALTRES MODIFICACIÓ MESA CONTRACTACIÓ 
ASSEGURANCES DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

?  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

2-7-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

BESTRETA 50% SUBVENCIÓ ANY 2012 FEDERACIÓ BALEAR 
DE RUGBY 

5000 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

2-7-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

BESTRETA 50% SUBVENCIÓ ANY 2012 FEDERACIÓ BALEAR 
DE TIR AMB ARC 

3150 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

2-7-12 INICIAR 
EXPEDIENT 

INICI EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC CONSELL 
DE MALLORCA 

?  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

2-7-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 18678 

CEPSA CARD S.A.  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

2-7-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 18681 

CEPSA CARD S.A.  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

2-7-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 18685 

CEPSA CARD S.A.  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

2-7-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 18688 

CEPSA CARD S.A.  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

2-7-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 18691 

CEPSA CARD S.A.  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

2-7-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 18694 

CEPSA CARD S.A.  
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Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

2-7-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 18696 

CEPSA CARD S.A.  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

2-7-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 18698 

CEPSA CARD S.A.  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

2-7-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 18711 

CEPSA CARD S.A.  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

2-7-12 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
ART. 4.3 DEL RDL 4/2012 NUM. REGISTRE 
ENTRADA 18711 

CEPSA CARD S.A.  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

2-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DEPESES ENERGIA 
ELÈCTRICA EDIFICIS DEL CONSELL 

ENDESA ENERGIA 
SAU 

4355,54 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-7-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 059/2012 BATIPORT S.L. 4332,34 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-7-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 096/2012 PROALDA 64, S.L. 8711 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-7-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 097/2012 PROALDA 64 S.L. 8528 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

3-7-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 099/2011 MAR DE SES 
ROTGES S.L. 

27893,82 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

4-7-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 132/2012 ENDESA 
DISTRIBUCION 
ELECTRICA S.L. 

28283,85 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

4-7-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 133/2012 ENDESA 
DISTRIBUCION 
ELECTRICA S.L. 

72784,11 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

4-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FINANCERES BANCO MARE 
NOSTRUM 

23,6 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

4-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FINANCERES BANKIA 42,48 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

4-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI LLAR DE LA INFANCIA 

VARIS 1438,08 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

4-7-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

ABONAMENT BESTRETA 50% APORTACIÓ 
ANY 2012 

ASSOCIACIÓ 
OBSERVATORI 
ASTRONÒMIC DE 
MALLORCA 

50000 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

4-7-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

BESTRETA 100% APORTACIÓ ANY 2012 FUNDACIÓ CASTELL 
D'ALARÓ 

3005 
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Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

4-7-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

CANCEL·LACIÓ DIPÒSIT OCUPACIÓ FINCA 
140 OBRA MODIFICAT NUM. 1 VARIANT 
SON SERVERA EST 

J.G.S. 495,72 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

4-7-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 108/2012 A.A. 216,75 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

4-7-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 113/2012 M.V.P. 1564,01 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

4-7-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 114/2012 INMOLUX INVEST 
S.L. 

3945,53 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

4-7-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 377/2011 M.S.O. 3747,93 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

4-7-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 521/2011 A.A.R. 540,79 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

5-7-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

BESTRETA DEL 50% PLA ESPECIAL PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L¿ANY 2012 

AJUNTAMENT 
D'ESCORCA 

34389 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

5-7-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

BESTRETA DEL 50% PLA ESPECIAL PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L¿ANY 2012 

AJUNTAMENT 
D'ESPORLES 

36735 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

5-7-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

BESTRETA DEL 50% PLA ESPECIAL PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L¿ANY 2012 

AJUNTAMENT DE 
BINISSALEM 

37763,5 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

5-7-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

BESTRETA DEL 50% PLA ESPECIAL PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L¿ANY 2012 

AJUNTAMENT DE 
BUGER 

36735 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

5-7-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

BESTRETA DEL 50% PLA ESPECIAL PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L¿ANY 2012 

AJUNTAMENT DE 
CAMPANET 

36735 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

5-7-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

BESTRETA DEL 50% PLA ESPECIAL PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L¿ANY 2012 

AJUNTAMENT DE 
CONSELL 

36735 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

5-7-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

BESTRETA DEL 50% PLA ESPECIAL PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L¿ANY 2012 

AJUNTAMENT DE 
FORNALUTX 

34389 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

5-7-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

BESTRETA DEL 50% PLA ESPECIAL PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L¿ANY 2012 

AJUNTAMENT DE 
MONTUÏRI 

36735 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

5-7-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

BESTRETA DEL 50% PLA ESPECIAL PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L¿ANY 2012 

AJUNTAMENT DE 
PORRERES 

36735 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

5-7-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

BESTRETA DEL 50% PLA ESPECIAL PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L¿ANY 2012 

AJUNTAMENT DE SA 
POBLA 

40011 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

5-7-12 ENDOSSAMENT 
FACTURES 
ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDOS CERTIFICACIÓ 29 OBRA PROJECTE 
DE CONSERVACIÓ DE LA XARXA DE 
CARRETERES DEL CONSELL DE 
MALLORCA ZONA 8 

MELCHOR 
MASCARO SAU - 
BANCO CAM SAU 

114000,44 
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Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

5-7-12 ENDOSSAMENT 
FACTURES 
ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS CERTIFICACIÓ 3 OBRA ENLLAÇ DE 
LA MA-20 AMB LA MA-15 PER LA MA-3018 

MELCHOR 
MASCARÓ SAU - 
BANCO CAM, SAU 

72244,98 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

5-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI LLAR DE LA JOVENTUT 

VARIS 522,9 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

5-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

VARIS 3224,24 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

6-7-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

ABONAMENT BESTRETA 100% APORTACIÓ 
ANY 2012 

CONSORCI DEL 
CASTELL SANT 
CARLES 

42054,6 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

6-7-12 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

DEIXAR SENSE EFECTE RESOLUCIÓ DE 2 
DE JULIOL DE 2012 D'INICI D'EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT 
ELÈCTRIC DEL CONSELL DE MALLORCA 

?  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

6-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCINAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

VARIS 893,83 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

6-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

VARIS 696,22 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

6-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

VARIS 778,68 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

6-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

VARIS 1078,02 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

9-7-12 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL 
RESOLUCIÓ BESTRETA DEL 50% PLA 
ESPECIAL PER A DESPESES CORRENTS 
REALITZADES DURANT L¿ANY 2012 

AJUNTAMENT 
D'ALGAIDA 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

9-7-12 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL 
RESOLUCIÓ BESTRETA DEL 50% PLA 
ESPECIAL PER A DESPESES CORRENTS 
REALITZADES DURANT L¿ANY 2012 

AJUNTAMENT 
D'ANDRATX 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

9-7-12 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL 
RESOLUCIÓ BESTRETA DEL 50% PLA 
ESPECIAL PER A DESPESES CORRENTS 
REALITZADES DURANT L¿ANY 2012 

AJUNTAMENT DE 
CAPDEPERA 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

9-7-12 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL 
RESOLUCIÓ BESTRETA DEL 50% PLA 
ESPECIAL PER A DESPESES CORRENTS 
REALITZADES DURANT L¿ANY 2012 

AJUNTAMENT DE 
LLORET DE 
VISTALEGRE 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

9-7-12 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL 
RESOLUCIÓ BESTRETA DEL 50% PLA 
ESPECIAL PER A DESPESES CORRENTS 
REALITZADES DURANT L¿ANY 2012 

AJUNTAMENT DE 
LLOSETA 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

9-7-12 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL 
RESOLUCIÓ BESTRETA DEL 50% PLA 
ESPECIAL PER A DESPESES CORRENTS 
REALITZADES DURANT L¿ANY 2012 

AJUNTAMENT DE 
LLUBÍ 
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Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

9-7-12 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL 
RESOLUCIÓ BESTRETA DEL 50% PLA 
ESPECIAL PER A DESPESES CORRENTS 
REALITZADES DURANT L¿ANY 2012 

AJUNTAMENT DE 
MANCOR DE LA 
VALL 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

9-7-12 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL 
RESOLUCIÓ BESTRETA DEL 50% PLA 
ESPECIAL PER A DESPESES CORRENTS 
REALITZADES DURANT L¿ANY 2012 

AJUNTAMENT DE 
MARIA DE LA SALUT 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

9-7-12 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL 
RESOLUCIÓ BESTRETA DEL 50% PLA 
ESPECIAL PER A DESPESES CORRENTS 
REALITZADES DURANT L¿ANY 2012 

AJUNTAMENT DE 
PETRA 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

9-7-12 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL 
RESOLUCIÓ BESTRETA DEL 50% PLA 
ESPECIAL PER A DESPESES CORRENTS 
REALITZADES DURANT L¿ANY 2012 

AJUNTAMENT DE 
SANT JOAN 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

9-7-12 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL 
RESOLUCIÓ BESTRETA DEL 50% PLA 
ESPECIAL PER A DESPESES CORRENTS 
REALITZADES DURANT L¿ANY 2012 

AJUNTAMENT DE 
SANTA MARIA DEL 
CAMÍ 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

9-7-12 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL 
RESOLUCIÓ BESTRETA DEL 50% PLA 
ESPECIAL PER A DESPESES CORRENTS 
REALITZADES DURANT L¿ANY 2012 

AJUNTAMENT DE 
VILAFRANCA DE 
BONANY 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

9-7-12 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL 
RESOLUCIÓ BESTRETA DEL 50% PLA 
ESPECIAL PER A DESPESES CORRENTS 
REALITZADES DURANT L¿ANY 2012 

ENTITAT LOCAL 
MENOR 
PALMANYOLA 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

7-7-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

BESTRETA DEL 50% PLA ESPECIAL PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L¿ANY 2012 

AJUNTAMENT 
D'ALARÓ 

36375 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

7-7-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

BESTRETA DEL 50% PLA ESPECIAL PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L¿ANY 2012 

AJUNTAMENT 
D'ARIANY 

34389 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

9-7-12 ALTRES CLASSIFICACIÓ OFERTES CONTRACTE 
ASSEGURANCES CONSELL DE MALLORCA 

?  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

9-7-12 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL 
RESOLUCIÓ BESTRETA DEL 50% PLA 
ESPECIAL PER A DESPESES CORRENTS 
REALITZADES DURANT L¿ANY 2012 

AJUNTAMENT DE 
DEIÀ 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

9-7-12 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL 
RESOLUCIÓ BESTRETA DEL 50% PLA 
ESPECIAL PER A DESPESES CORRENTS 
REALITZADES DURANT L¿ANY 2012 

AJUNTAMENT DE 
SELVA 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

9-7-12 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL 
RESOLUCIÓ BESTRETA DEL 50% PLA 
ESPECIAL PER A DESPESES CORRENTS 
REALITZADES DURANT L¿ANY 2012 

AJUNTAMENT DE 
VALLDEMOSSA 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

10-7-12 ALTRES TERMINACIÓ PROCEDIMENT ALTERACIÓ 
JURÍDICA I DECLARACIÓ PARCEL·LES 
SOBRANTS OBRES AUTOPISTA CENTRAL 
TRAM II CONSELL-INCA 

?  
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Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

12-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI LLAR DE LA JOVENTUT 

VARIS 320,78 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

16-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI LA MISERICÒRDIA 

VARIS 3027,27 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

17-7-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

BESTRETA DEL 50% PLA ESPECIAL PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L¿ANY 2012 

AJUNTAMENT 
D'ESTELLENCS 

34389 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

17-7-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

BESTRETA DEL 50% PLA ESPECIAL PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L¿ANY 2012 

AJUNTAMENT 
D'INCA 

41959,5 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

17-7-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

BESTRETA DEL 50% PLA ESPECIAL PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L¿ANY 2012 

AJUNTAMENT DE 
BANYALBUFAR 

34389 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

17-7-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

BESTRETA DEL 50% PLA ESPECIAL PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L¿ANY 2012 

AJUNTAMENT DE 
BUNYOLA 

37763,5 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

17-7-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

BESTRETA DEL 50% PLA ESPECIAL PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L¿ANY 2012 

AJUNTAMENT DE 
PUIGPUNYENT 

36735 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

17-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES CONSUM 
ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS CONSELL 
DE MALLORCA 

ENDESA ENERGIA 
SAU 

3694,02 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

18-7-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

BESTRETA DEL 50% PLA ESPECIAL PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L¿ANY 2012 

AJUNTAMENT DE 
LLUCMAJOR 

41959,5 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

18-7-12 INICIAR 
EXPEDIENT 

INICI PROCEDIMENT ADMINISTRATIU DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 

A.S.M.  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

18-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES NETEJA EDIFICIS 
CONSELL DE MALLORCA 

KLÜH LINAER S.L. 16780,66 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

18-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES NETEJA FINCA 
RAIXA 

GELIM BALEARES 
S.A. 

2925,64 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

18-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES SERVEIS 
AUXILIARS EDIFICIS CONSELL DE 
MALLORCA 

UNIDAD DE 
SERVICIOS LA 
MEDITERRANEA S.L. 

1380,1 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

18-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES VIGILÀNCIA 
EDIFICIS CONSELL DE MALLORCA 

CIA. 
MEDITERRANEA DE 
VIGILANCIA S.A. 

338,66 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

18-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT SERVEI DE VIGILÀNCIA 
EDIFICIS DEL CONSELL DE MALLORCA 

CIA. 
MEDITERRANEA DE 
VIGILANCIA S.A. 

2575,14 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

20-7-12 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ RESOLUCIÓ 02/07/2012 DE 
CONCESSIÓ DE BESTRETA SUBVENCIÓ 

FEDERACIÓ BALEAR 
DE TIR OLÍMPIC 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

23-7-12 ENDOSSAMENT 
FACTURES 
ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS CERTIFICACIÓ 12 PROJECTE DE 
CONSERVACIÓ INTEGRAL DE LA XARXA 
DE CARRETERES DEL CONSELL DE 
MALLORCA EIX PONENT-LLEVANT 

UTE CONSERVACIÓ 
PONENT-LLEVANT / 
BBVA 

300114,06 
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Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

23-7-12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ CAIXA FIXA SERVEIS GENERALS 3750,72 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

23-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES CONSUM 
ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS DEL 
CONSELL DE MALLORCA 

ENDESA ENERGIA 
SAU 

20291,94 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

23-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

VARIS 2525,12 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

23-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

VARIS 3356,04 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

23-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC 
CONTROL DE QUALITAT OBRES 
PÚBLIQUES A LES CARRETERES 

AGLOMERADOS 
MALLORCA S.A. 

315,35 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

23-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC 
CONTROL DE QUALITAT OBRES 
PÚBLIQUES A LES CARRETERES 

AGLOMERADOS 
MALLORCA S.A. 

542,26 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

23-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC 
CONTROL DE QUALITAT OBRES 
PÚBLIQUES A LES CARRETERES 

AMER E HIJOS S.A. 1137,76 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

23-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC 
CONTROL DE QUALITAT OBRES 
PÚBLIQUES A LES CARRETERES 

AMER E HIJOS S.A. 1137,76 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

23-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC 
CONTROL DE QUALITAT OBRES 
PÚBLIQUES A LES CARRETERES 

AMER E HIJOS S.A. 2494,76 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

23-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC 
CONTROL DE QUALITAT OBRES 
PÚBLIQUES A LES CARRETERES 

AMER E HIJOS S.A. 3454,31 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

23-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC 
CONTROL DE QUALITAT OBRES 
PÚBLIQUES A LES CARRETERES 

CONSTRUCCIONS, 
EXCAVACIONS I 
ASFALST S.A. 

950,42 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

23-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC 
CONTROL DE QUALITAT OBRES 
PÚBLIQUES A LES CARRETERES 

ELSAMEX S.A. 314,59 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

23-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC 
CONTROL DE QUALITAT OBRES 
PÚBLIQUES A LES CARRETERES 

LLABRES FELIU SLU 212,51 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

23-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC 
CONTROL DE QUALITAT OBRES 
PÚBLIQUES A LES CARRETERES 

LLABRES FELIU SLU 456,6 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

23-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC 
CONTROL DE QUALITAT OBRES 
PÚBLIQUES A LES CARRETERES 

MATIAS ARROM 
BIBILONI S.L. 

417 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

23-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC 
CONTROL DE QUALITAT OBRES 
PÚBLIQUES A LES CARRETERES 

MATIAS ARROM 
BIBILONI S.L. 

463,01 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

23-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC 
CONTROL DE QUALITAT OBRES 
PÚBLIQUES A LES CARRETERES 

MELCHOR 
MASCARO S.A. 

1071,91 
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Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

23-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC 
CONTROL DE QUALITAT OBRES 
PÚBLIQUES A LES CARRETERES 

OBRAS Y 
PAVIMENTOS MAN 
S.A. 

796,3 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

23-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC 
CONTROL DE QUALITAT OBRES 
PÚBLIQUES A LES CARRETERES 

UTE ACSA 2608,91 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

23-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC 
CONTROL DE QUALITAT OBRES 
PÚBLIQUES A LES CARRETERES 

UTE AGLOMERADOS 
MALLORCA S.A. - 
EXCAVACIONES 
S'HORTA 

2556,13 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

23-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC 
CONTROL DE QUALITAT OBRES 
PÚBLIQUES A LES CARRETERES 

UTE VIAS Y 
CONSTRUCCIONES 
S.A. - 
EXCAVACIONES 
S'HORTA S.A. 

1611,33 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

23-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC 
CONTROL DE QUALITAT OBRES 
PÚBLIQUES A LES CARRETERES 

UTE VIAS Y 
CONSTRUCCIONES 
S.A. - 
EXCAVACIONES 
S'HORTA S.A. 

5548,3 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

23-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC 
CONTROL DE QUALITAT OBRES 
PÚBLIQUES A LES CARRETERES 

UTE VOPSA-
PYOCSA 

1207,72 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

23-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC 
CONTROL DE QUALITAT OBRES 
PÚBLIQUES A LES CARRETERES 

VIAS Y OBRAS 
PUBLICAS S.A. 

2813,82 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

24-7-12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD  J.R.M. 1378,67 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

24-7-12 ENDOSSAMENT 
FACTURES 
ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS CERTIFICACIÓ 29 CONSERVACIÓ 
DE LA XARXA DE CARRETERES DEL 
CONSELL DE MALLORCA ZONA 1 

CONTRATISTAS 
MALLORQUINES 
ASOCIADOS S.A. - 
BBVA 

183824,64 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

24-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FRACCIONAMENT ORDRE DE PAGAMENT 
LÍNIA ICO 

FUNDACIÓ TEATRE 
PRINCIPAL 

90000 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

25-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES CONSUM 
ELÈCTRIC EDIFICIS DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

ENDESA ENERGIA 
SAU 

11806,38 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

25-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES ENERGIA 
ELÈCTRICA EDIFICIS DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

ENDESA ENERGIA 
SAU 

6245,49 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

27-7-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

BESTRETA 50% SUBVENCIÓ ANY 2012 FEDERACIÓ 
D'HÍPICA DE LES 
ILLES BALEARS 

4968 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

27-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

VARIS 1536,64 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

30-7-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

BESTRETA DEL 50% PLA ESPECIAL PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L¿ANY 2012 

AJUNTAMENT DE 
CALVIÀ 

41959,5 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

30-7-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

BESTRETA DEL 50% PLA ESPECIAL PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L¿ANY 2012 

AJUNTAMENT DE 
FELANITX 

40011 
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Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

30-7-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

BESTRETA DEL 50% PLA ESPECIAL PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L¿ANY 2012 

AJUNTAMENT DE 
MANACOR 

41959,5 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

30-7-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

BESTRETA DEL 50% PLA ESPECIAL PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L¿ANY 2012 

AJUNTAMENT DE 
MARRATXÍ 

41959,5 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

30-7-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

BESTRETA DEL 50% PLA ESPECIAL PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L¿ANY 2012 

AJUNTAMENT DE 
SANTA MARGALIDA 

40011 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

30-7-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

BESTRETA DEL 50% PLA ESPECIAL PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L¿ANY 2012 

AJUNTAMENT DE 
SÓLLER 

40011 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

30-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT COMISSIÓ PER 
PERCENTATGE DE DESCOMPTE DE TPV 

MARE NOSTRUM 
S.A. 

45,24 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

30-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

COMISSIÓ PER PERCENTATGE DE 
DESCOMPTE DE TPV 

CAIXABANK S.A. 189,7 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

31-7-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

BESTRETA DEL 50% PLA ESPECIAL PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L¿ANY 2012 

AJUNTAMENT 
D'ALCÚDIA 

40011 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

31-7-12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

BESTRETA DEL 50% PLA ESPECIAL PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L¿ANY 2012 

AJUNTAMENT DE 
SANT LLORENÇ DES 
CARDESSAR 

37763,5 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

31-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES CONSUM 
ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS DEL 
CONSELL DE MALLORCA 

ENDESA ENERGIA 
SAU 

5348,69 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

31-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI LA MISERICÒRDIA 

VARIS 390,5 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

11-7-12 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001155/2012 J.S.B.  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

13-7-12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

EXP. NÚM. AL-2012/081 A.M.F.  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

13-7-12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/2012 PORTVI SA  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

16-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA 
DEL SERVEI D'ITV. 

INTERVENCIÓ 
GENERAL 

86,18 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

10-7-12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002356/2012 A 002384/2012 VARIS  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

11-7-12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPTS. 002385/2012 A 002414/2012 VARIS  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

12-7-12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPTS. 002415/2012 A 002429/2012 VARIS  
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Departament 
Urbanisme i 
Territori 

16-7-12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPTS. 002430/2012 A 002441/2012 VARIS  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

16-7-12 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001101/2012 M.T.LL.  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

16-7-12 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001720/2012 Y.I.R.  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

17-7-12 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

BATLE 
AJUNTAMENT SES 
SALINES 

 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

17-7-12 ALTRES QUALIFICACIÓ I INFORME DE L'ACTIVITAT 
EXPT. 03/12 

AJUNTAMENT 
SÓLLER 

 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

17-7-12 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000028/2012-HLSR D.P.M.  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

17-7-12 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000038/2012-HLSR E.M.  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

17-7-12 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000040/2012-HLSR L.C.S.  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

17-7-12 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000162/2011-HLSR F.W.K.  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

17-7-12 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000171/2011-HLSR F.C.B.  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

17-7-12 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000177/2011-HLSR TEAM WORD GMBH  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

19-7-12 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000005/2012-XIG 

J.C.P.  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

19-7-12 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000006/2012-XIG 

R.U.L.  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

19-7-12 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000031/2012-XIG 

A.F.M.  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

19-7-12 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000032/2012-XIG 

J.O.A.  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

19-7-12 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000037/2010-XIG 

MULTIMEDIA DE LES 
ILLES BALEARS SAU 

 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

19-7-12 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000041/2012-XIG 

NEGOCIOS E 
INVERSIONES 
RIERA, SL 
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Departament 
Urbanisme i 
Territori 

19-7-12 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000053/2011-XIG 

A-R.S.  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

19-7-12 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000144/2010-XIG 

M.A.M.  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

19-7-12 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000146/2011-XIG 

J.S.T.  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

19-7-12 ALTRES NÚM. EXPT. 000114/2010-XIG A.G.M.  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

19-7-12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

DEPARTAMENT D'URBANISME I TERRITORI 
J/2012/119 (7/2012) 

INTERVENCIÓ 
GENERAL 

1077,02 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

20-7-12 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

J.G.S.  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

20-7-12 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FACTURES Q/2012/1023 DEL 
SERVEI D'URBANISME (15110) 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

3953,02 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

24-7-12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2011/116 J.F.C.  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

24-7-12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/065 AJUNTAMENT  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

24-7-12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/082 J.J.A.  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

24-7-12 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITA NO 
PERMANENT 

INVERSIONES LER-
CO SL 

 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

24-7-12 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

INVERSIONES LER-
CO SL 

 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

25-7-12 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

AJUNTAMENT DE 
SES SALINES 

 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

25-7-12 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000689/2012 
 

S.A.  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

25-7-12 EXPEDICIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM. EXPT. 001766/2012 M.A.LL.  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

25-7-12 EXPEDICIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM. EXPT. 001822/2012 C.M.R.  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

25-7-12 INADMISSIÓ 
SOL·LICITUD O 
RECURS 

INADMETRE PER IMPROCEDENT 
RECLAMACIÓ RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL. 

A.G.M.  
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Departament 
Urbanisme i 
Territori 

26-7-12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/083 A.H.  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

26-7-12 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001815/2012 M.C.T.  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

26-7-12 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001856/2012 NA MORRUDA SL  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

17-7-12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXTP. 002442/2012 A 002482/2012 VARIS  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

18-7-12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002483/2012 A 002498/2012 VARIS  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

19-7-12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002499/2012 A 002533/2012 VARIS  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

20-7-12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002534/2012 A 002568/2012 VARIS  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

23-7-12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002569/2012 A 002586/2012 VARIS  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

24-7-12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002587/2012 A 002593/2012 VARIS  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

25-7-12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002594/2012 A 002646/2012 VARIS  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

26-7-12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002647/2012 A 002664/2012 VARIS  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

27-7-12 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000063/2011-XIG 

M.I.G.G.  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

27-7-12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

002665/2012 A 002685/2012 VARIS  

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

18-6-12 INCLUSIÓ 
NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

QUILOMETRATGE MES MAIG 2012 RGR 42,75 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

18-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO FRA. NÚM. 011/12 DE DATA 14/02/2012, 
DESPESES MES DE DESEMBRE, 
CONTRACTE DEL SERVEI 
D'ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT 
JOCS ESPORTIUS ESCOLARS, 
PRESSUPOST 2011 

INICIATIVES DE 
CIUTAT 

3699 
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Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

18-6-12 ALTRES CONVALIDACIÓ DE L'EXPEDIENT DE 
JUSTIFICACIÓ RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS DE SUBVENCIONS PEL 
MANTENIMENT I ACTIVITATS 
SOCIOCULTURALS ASSOC. GENT GRAN, 
ANY 2011 

ASSOCIACIÓ 
BALEAR 
D'EXCLEROSI 
MÚLTIPLE (ABDEM) 

 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

18-6-12 ALTRES CONVALIDACIÓ DE L'EXPEDIENT DE 
JUSTIFICACIÓ RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS DE SUBVENCIONS PEL 
MANTENIMENT I ACTIVITATS 
SOCIOCULTURALS ASSOC. GENT GRAN, 
ANY 2011 

ASSOCIACIÓ 
BALEAR VIDA 
CREIXENT 

 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

18-6-12 ALTRES CONVALIDACIÓ DE L'EXPEDIENT DE 
JUSTIFICACIÓ RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS SUBVENCIONS PEL 
MANTENIMENT I ACTIVITATS 
SOCIOCULTURALS DE LES ASSOCIACIONS 
DE GENT GRAN PER L'ANY 2011 

ASSOCIACIÓ 
TERCERA EDAT 
VERGE DE LLUC DE 
MANACOR 

 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

19-6-12 INCLUSIÓ 
NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

QUILOMETRATGE MES DE MAIG 2012 GGN 182,51 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

19-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/822, DESPESES DEL CENTRE 
SOCIOCULTURAL DE MANACOR 

VARIS 174,6 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

19-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/823, FRA. NÚM. FA12-09209 DE 
DATA 31.05.2012, DESPESES DEL CENTRE 
SOCIOCULTURAL DE MANACOR 

COMERCIAL 
BORDOY, SL 

16,33 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

19-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/826, NÚM. FRA. A12/4873 DE 
DATA 25.05.2012, DESPESES DE 
PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL 

DISTRIBUCIONES 
UNIVERSAL 
MALLORCA, SL 

167,47 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

19-6-12 INCLUSIÓ 
NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

QUILOMETRATGE MES ABRIL 2012 GGN 135,68 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

20-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/835, PROGRAMA 
34101/20120619, DESPESES DE L'ESPORT 
ESCOLAR 

VARIS 3091,84 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

20-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/836, PROGRAMA 
34003/20120619, DESPESA DE MEDICINA 
ESPORTIVA 

VARIS 1016,63 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

21-6-12 INCLUSIÓ 
NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

QUILOMETRATGE MES MAIG 2012 JTRM 157,53 
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Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

21-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/848, FRA. NÚM. 2 DE DATA 
04/06/2012, DESPESES DE BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS, EXERCICI 2012 

SANDUNGUEROS 
SAMBA CLUB 

572,3 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

21-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/849, DESPESES DEL SERVEI 
DE PATRIMONI HISTÒRIC, EXERCICI 2012 

VARIS 624,46 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

21-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/859, DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA, 
PATRIMONI I ESPORTS, EXERCICI 2012 

VARIS 824,65 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

21-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/861, DESPESES DE L'EDIFICI 
KREKOVIC, EXERCICI 2012 

VARIS 206,64 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

21-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/862, DESPESES DE 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I MUSEUS, 
EXERCICI 2012 

VARIS 646,4 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

22-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/844, FRA. NÚM. SF1202012 DE 
DATA 07/06/2012, DESPESES DEL SERVEI 
DE CULTURA, EXERCICI 2012 

VARIS 237,42 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

22-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT 
D'OBLIGACIONS, DESPESES DEL SERVEI 
DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I MUSEUS, 
EDICIÓ DEL LLIBRE "POESIA COMPLETA", 
EXERCICI 2012 

RBP 1500 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

22-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS,  DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA, EXPOSICIÓ "COLL BARDOLET: 
LA SEDUCCIÓ DEL MOVIMENT I LA LLUM", 
EXERCICI 2012 

VARIS 862,58 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

25-6-12 ALTRES CANVI DEL RESPONSABLE DEL 
CONTRACTE DEL SERVEI D'ESTADES 
D'ESTIU AL POLIESPORTIU SAN FERRAN 
2012 

VARIS  

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

25-6-12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JBCF J/2012/101 APLICACIONS 
20.33128.21400, 20.33128.22002, 
20.33128.22201, 20.33620.22201, 
20.91203.22601 

VARIS 1471,62 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

25-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT 
D'OBLIGACIONS, FRA. NÚM. 1205/12361 DE 
DATA 31/05/2012, XXIV JORNADES DE 
L'ESPORT DE MEDICINA "DIETA, ESPORT I 
SALUT", PRESSUPOST 2012 

TRANSPORTES 
BLINDADOS S.A 
(TRABLISA) 

103,38 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

26-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/881, FRA. NÚM. 3153805 DE 
DATA 23/05/2012, DESPESES DELS 
SERVEIS ADMINISTRATIUS DE CULTURA I 
PATRIMONI, EXERCICI 2012 

3M ESPAÑA, SA 1731,1 
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Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

26-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/882, DESPESES DE 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I MUSEUS, 
EXERCICI 2012 

VARIS 639,49 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

26-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/883, FRA. NÚM. 3324078 DE 
DATA 08/06/2012, DESPESES DE 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I MUSEUS, ARXIUS 
I MUSEUS, EXERCICI 2012 

HOTELERA BALEAR 
SA 

156 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

26-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/884, PROGRAMA 
33790/20120626, DESPESES DEL SERVEI 
DE JOVENTUT, EXERCICI 2012 

VARIS 1843,58 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

26-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/885 PROGRAMA 
34002/20120626, DESPESES DE LA 
COMISSIÓ D'ESPORTS, EXERCICI 2012 

AMADIP-ESMENT 428,34 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

26-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOCICIÓ I RECONEIXEMENT 
D'OBLIGACIOS FRA. 122012 DE DATA 
30/05/2012, DESPESES BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS, EXERCICI 2012 

TÉ A TRES, SC 450 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

26-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO DESPESES MES D'ABRIL 2012 DEL 
CONTRACTE DEL SERVEI 
D'ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT 
DEL PROGRAMA "JOCS ESPORTIUS 
ESCOLARS 2012-2013" PRESSUPOST 2012 

ESPORTS 85, SL 16138,53 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

19-6-12 INICIAR 
EXPEDIENT 

CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT 
MATERIAL ESPORTIU, TROFEUS I 
DISTINCIONS PEL DESENVOLUPAMENT 
DELS PROGRAMES DE LA DI ESPORTS 
PER L'ANY 2013, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT I ANTICIPAT DE 
DESPESA 

VARIS 70800 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

28-6-12 ALTRES CONVOCATÒRIA CIRCUIT MÚSICA 
TRADICIONAL 2012 

VARIS 10000 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

28-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO DESPESES DEL CONTRACTE MENOR 
PER DUR A TERME EL SERVEI DE TALLERS 
SOBRE PUBLICITAT I PERSUASIÓ, 
PRESSUPOST 2012 

OIKUMENE 3900 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

29-6-12 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS 
RELATIU AL SERVEI DE L'ESCOLA D'ESTIU 
2012 AL POLIESPORTIU SANT FERRAN, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT 
SENSE PUBLICITAT 

ESPORTS 85 S.L 52596 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

29-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/908, FRA, NÚM. A12/6012 DE 
DATA 26.06.2012, DESPESES DE 
PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL, EXERCICI 
2012 

DISTRIBUCIONES 
UNIVERSAL 
MALLORCA, SL 

136,95 
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Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

29-6-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADP Q/2012/907, PROGRAMA 
34200/20120628, DESPESES DEL 
POLIESPORTIU SANT FERRAN, EXERCICI 
2012 

VARIS 1267,8 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

2-7-12 INCLUSIÓ 
NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

QUILOMETRATGE MES MAIG 2012 MRJ 95,34 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

2-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/913, FRA. NÚM. A12-692 DE 
DATA 31.05.2012, DESPESES DEL CENTRE 
SOCIOCULTURAL DE MANACOR, EXERCICI 
2012 

AMF 13,15 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

4-7-12 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

CORRECCIÓ D'ERRADA MATERIAL EN 
L'EXPEDIENT 257/09 SEGONS RESOLUCIÓ 
D'URGÈNCIA DE DIA 24 DE MAIG DE 2012 

VARIS  

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

4-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/820, DESPESES DE 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I MUSEUS, 
EXERCICI 2012 

VARIS 1480,47 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

4-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/915, FRA. NÚM. 12f00048 DE 
DATA 28/06/2012, DESPESES D'ÒRGANS DE 
GOVERN CULTURA, EXERCICI 2012 

RAIXA 
ESTAMPACIONS, SL 

699,15 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

4-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/923, FRA. NÚM. DI12000417 DE 
DATA 22/06/2012, DESPESES DE 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I MUSEUS, 
EXERCICI 2012 

VLTD 1766,22 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

4-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/928, DESPESES DE 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I MUSEUS, 
EXERCICI 2012 

VARIS 242,12 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

4-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT 
D'OBLIGACIONS, FRA. NÚM. 1 DE DATA 
13/06/2012, DESPESES DEL SERVEI DE 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I MUSEUS, 
EXERCICI 2012 

LACOMUNITAT 460 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

4-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO FRA. NÚM. 1/1 DE DATA 13/02/2012, 
DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS, EXERCICI 2012 

UTE LIBER DIST. 
EDUCATIVAS S.L.-
CUENTOS DEL 
MUNDO SHALIB S.L. 

11402,98 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

5-7-12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR I DISPOSAR CONTRACTE 
MENOR PER DUR A TERME L'EXPOSICIÓ I 
CATPALEG DEL FOTÒGRAF SL 

VARIS 7625,94 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

5-7-12 INCLUSIÓ 
NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ EN NÒMINA DESPESES PER 
DESPLAÇAMENTS  DEL 27/04/2012 AL 
01/05/2012 

ARS 587,29 
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Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

5-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/942, FRA. NÚM. 013620 DE 
DATA 02.07.2012, DESPESES DE 
PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL, EXERCICI 
2012 

PALMA 
DISTRIBUCIONES, 
SL 

100 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

5-7-12 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

ESMENA D'ERRADA MATERIAL DE LA BASE 
SEGONA DE LA CONVOCATÒRIA DEL 
CIRCUIT DE MÚSICA TRADICIONAL 2012 

VARIS  

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

10-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO FRA. NÚM. F04.12-0900 DE DATA 
31/05/2012, DESPESES SERVEIS 
PREVENTIUS SANITARIS PELS 
ESDEVENIMENTS DE LA DI ESPORTS, 
PRESSUPOST 2012 

SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS 
GENERALES SL 

1804,27 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

11-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I PROPOSTA D'ORDRE DE PAGAMENT 
PER LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER 
ACORD DEL PLE EN SESSIÓ 10 MAIG 2012, 
PEL PERÍODE DEL 31/10/2011 AL 30/10/2012 

FEDERACIÓ DE 
TENNIS TAULA DE 
LES ILLES BALEARS 

5000 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

11-7-12 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

CONCESSIÓ DE LA PART DE L'APORTACIÓ 
ECONÒMICA, ANUAL I ORDINÀRIA DE 2012, 
EXPEDIENT 36/2012 

CONSORCI 
D'INFORMÀTICA 
LOCAL DE 
MALLORCA 

24645,88 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

11-7-12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DEL 
CONTRACTE MENOR PER DUR A TERME 
LA CONTRACTACIÓ PER A LA REALITZACIÓ 
DE DOS CONCERTS DE "NOU LLOCS PER A 
UN NÒMADA" 

VARIS 4720 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

11-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/975, FRA. NÚM. 3612 DE DATA 
04/07/2012, DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA, EXERCICI 2012 

ARB/ART RAPID 944 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

11-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/976, DESPESES DE 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I MUSEUS, 
EXERCICI 2012 

VARIS 262,95 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

11-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/977, DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA, 
PATRIMONI I ESPORTS EXERCICI 2012 

VARIS 496,61 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

11-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/978, FRA. NÚM. 082012 DE 
DATA 27/06/2012, DESPESES DE 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I MUSEUS, 
EXERCICI 2012 

JNS 1200 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

11-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DRO FRA. 2012031 DE DATA 30/06/2012, 
DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS, EXERCICI 2012 

LA FORNAL 
D'ESPECTACLES DE 
FERRO SLU 

253,7 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

11-7-12 INCLUSIÓ 
NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

QUILOMETRATGE MES DE GENER A JUNY 
2012 

GMM 356,13 
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Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

11-7-12 INCLUSIÓ 
NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

QUILOMETRATGE MES JUNY 2012 JTRM 165,7 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

11-7-12 INCLUSIÓ 
NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

QUILOMETRATGE MES JUNY 2012 RLR 48,03 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

11-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/959, DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA I 
PATRIMONI, EXERCICI 2012 

VARIS 1309,49 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

12-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDENAR EL PAGAMENT 
CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ 
APROVADA MITJANÇANT CONVENI 
PLURIANUAL, DE L'ANY 2008, PER 
CONSTRUIR UNA SALA POLIVALENT A 
ALGAIDA 

AJUNTAMENT 
D'ALGAIDA 

92569,03 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

13-7-12 INICIAR 
EXPEDIENT 

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN 
MATÈRIA DE JOVENTUT ANY 2012 PER 
ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE QUE 
PROMOGUIN LA MÚSICA MODERNA 
PREFERENTMENT ENTRE EL JOVENT 

VARIS  

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

13-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/993, PROGRAMA 
33790/20120713, FRA. 03/12 DE DATA 
05/5/2012, DESPESES DEL SERVEI DE 
JOVENTUT, CORRESPONENTS A 
L'EXERCICI 2012 

ACADEMIA DENTAL 
DE MALLORCA SL 

2300 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

13-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO FRA. NÚM. 323/2012 DE DATA 
10/07/2012, DESPESES DE LA DIRECCIÓN 
INSULAR D'ESPORTS, AMB PRESSUPOST 
2012 

MSG 11092 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

13-7-12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/994, PROGRAMA 
34200/20120713, DESPESES DEL 
POLIESPORTIU SANT FERRAN, EXERCICI 
2012 

VARIS 5991,72 

 

 


