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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

Identificació de la sessió 

Núm.: 16/2012 
Caràcter: ordinària  
Data: 11 d’octubre de 2012 
Hora: de 10.08 h a 14.55 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 Fortuny (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. 
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Secretari general:       Sr. Jeroni M. Mas Rigo. 
Interventora general:  Sra. Elena Montejo Fuentes. 

En el punt núm. 1 encara no havien arribades la senyora Catalina Cirer Adrover (PP), 
que s’incorpora al punt núm. 3, i la senyora Maria M. Palou Cànaves (PSM-IV-ExM) 
que s’incorpora en el punt núm. 6. En el punt 13 surten el Sr. Vidal (PP) i el Sr. Garau 
(PSOE), que tornen en el punt 14. En el punt 15 surten la Sra. Terrasa (PP), el Sr. 
Rotger (PP) i el Sr. Garau (PSOE) que tornen en el punt 17. En el punt 19 surt el Sr. 
Font (PSM-IV-ExM), que torna en el 21. En el punt 20 surten la Sra. Roig (PP), Sra. 
Cirer (PP), Sra. Roca (PP), el Sr. Llamas (PP), la Sra. Dubon (PSOE), el Sr. Garau 
(PSOE) i el Sr. Font (PSM-IV-ExM), que tornen en el punt 21. També surt el Sr. 
Ensenyat (PSM-IV-ExM), que torna en el 22. En el punt 21 surt el Sr. Roig (PP), que 
torna en el 22. En el punt 22 surt la Sra. Cirer (PP) que torna en el 23. En el punt 30 
abandonen la sessió els membres del grup PSM-IV-ExM, que tornen a l’apartat de 
precs. 

 
ORDRE DEL DIA: 
 

PART RESOLUTIVA 

PRESIDÈNCIA 

1. Aprovació acta anterior (13-09-2012) 

2. Declaracions Institucionals 

VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

3. Proposta d’acord per a la concessió d’una subvenció per a l’any 2012 a favor del 
Consorci de la Ciutat Romana de Pol·lèntia per a la reforma del Casal Can Domenech 
(Alcúdia). 

4. Concessió d’una subvenció nominativa de 42.500 € a favor de l’Institut Públic del 
Teatre Municipal de Manacor per dur a terme la XVII Fira de Teatre de Manacor. 

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA 

5. Proposta d’acord d’aprovació, autorització i disposició d’una subvenció del Consell 
de Mallorca a la Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears per l’any 2012. 

 
DEPARTAMENT D'URBANISME I TERRITORI 

 
6. Proposta d’acord d’admissió del recurs especial en matèria de contractació 
interposat per l’UTE COMSA, SAU-VITRAC OBRA PÚBLICA, SL, contra l’Acta 
de la Mesa de contractació, de 24 d’agost de 2012, que l’excloïa de licitació del 
contracte de les obres corresponents al reformat del projecte de construcció del 
desdoblament de la Ma-30 entre Son Ferriol i la carretera d’Inca (Ma-13A). Accés Pla 
de Na Tesa. MFI. Clau: 10-21.0R-DC. Exp.: 8/2012. 
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7. Proposta d’acord d’admissió del recurs especial en matèria de contractació 
interposat per l’UTE COMSA, SAU-VITRAC OBRA PÚBLICA, SL, contra l’Acta 
de la Mesa de contractació, de 24 d’agost de 2012, que l’excloïa de licitació del 
contracte de les obres corresponents al projecte de construcció del desdoblament de 
carretera Ma-30 i millora de l’enllaç entre l’eix central (Ma-13+Ma-13A) i la Ma-30 i 
nous accessos a centre comercial. TM de Marratxí (Millora d’accessos a Palma). MFI. 
Clau: 10-22.0-DC. Exp.: 9/2012. 
 
8. Proposta d’acord d’admissió del recurs especial en matèria de contractació 
interposat per l’UTE COMSA, SAU-VITRAC OBRA PÚBLICA, SL, contra l’Acta 
de la Mesa de contractació, de 24 d’agost de 2012, que l’excloïa de licitació del 
contracte de les obres corresponents al projecte de construcció de connexió de 
l’autopista de Llevant Ma-19 amb el Molinar i el Camí Fondo. Terme Municipal de 
Palma. MFI.- Clau 09-10.0-ML. Exp. 10/2012. 

 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 

9. Nomenament dels representants del Consell de Mallorca a la Comissió de 
Seguiment de la gestió dels residus no perillosos de Mallorca 

 

II. PART DE CONTROL 

10. Decrets i resolucions a donar-ne compte 

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

MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC 

 
11. Moció del Grup Socialista al Consell de Mallorca sobre el Pla d’Obres i 
Serveis.  
 
12. Moció del Grup Socialista al Consell de Mallorca sobre el tractament de residus. 
 
13. Moció del Grup Polític PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de Mallorca sobre 
els camins públics. 
 
14. Moció del Grup Polític PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de Mallorca sobre 
l’Espai Mallorca. 
 
15. Moció del Grup Polític PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de Mallorca sobre 
el Pla Director Sectorial d’Equipaments Comercials de Mallorca. 
 
16. Moció del Grup Polític PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de Mallorca sobre 
la importació a Mallorca de residus sòlids tractats. 
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17. Moció del Grup Polític PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de Mallorca sobre 
la Festa de l’Estendard: Diada oficial de Mallorca. 
 
18. Moció del Grup Polític PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de Mallorca sobre 
Pla d’Obres i Serveis. 
  
19. Moció del Grup Socialista al Consell de Mallorca sobre la situació de pobresa dels 
menors de Mallorca. 
  
20. Moció del Grup Socialista al Consell de Mallorca sobre el pagament de 
subvencions del peatge del túnel de Sóller. 
 
21. Moció del Grup Socialista al Consell de Mallorca sobre el projecte de pressupost 
general de l’Estat per al 2013. 
  
22. Moció del Grup de Consellers del Partit Popular sobre importació de combustible 
sòlid recuperat i combustible derivat de residus. 
 
INTERPEL·LACIONS 
 
23. Interpel·lació del  Grup Polític PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de 
Mallorca sobre les convocatòries públiques de subvenció del Departament de 
Vicepresidencia de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca. 
  
24. Interpel·lació del Grup Socialista al Consell de Mallorca sobre incompliment dels 
acords del Ple. 
 
PREGUNTES 
 
25. Pregunta que formula el Sr. Joan Font (Restauració Castell Alaró). 
  
26. Pregunta que formula el Sr. Joan Font (actuacions modernització administració 
electrònica). 
 
27. Pregunta que formula la Sra. Silvia Cano a la Sra. Catalina Cirer (polítiques 
correctores desigualtats de gènere). 
 
28. Pregunta que formula el Sr. Francesc Dalmau al Sr. Juan Rotger (Museu 
Krekovic) 
 
29. Pregunta que formula la Sra. Rosario Sánchez Grau a la Sra. Margalida Roig 
(Liquidació 2010 finançament Estat  per participació i cessió tributs). 
 
30. Pregunta que formula la Sra. Isabel Llinàs a la Sra. Catalina Cirer (Tallers de 
familiars cuidadors). 
 
31. Pregunta que formula la Sra. Coloma Terrasa al Sr. Bernadi Coll (Concessió 
cooperació tècnica a ajuntaments). 
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32. Pregunta que formula la Sra. Antònia Roca a la Sra. Catalina Cirer (Actuacions 
col·lectius àrea de menor de l’IMAS). 
 
33. Pregunta que formula la Sra. Mª Magdalena García al Sr. Joan Rotger (Activitats 
dins l’any europeu envelliment actiu). 
 
34. Pregunta que formula la Sra. Margalida Ginard al Sr. Jaime Juan (Acords 
Fundació Mallorca Turismo). 
 

PRECS 

III) DESPATX  EXTRAORDINARI 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS 

 

I) PART RESOLUTIVA 

PRESIDÈNCIA 

PUNT 1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (13-09-2012) 

Sotmesa l’acta a votació, s’aprova per unanimitat. 

PUNT 2. DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

No n’hi ha. 

 

VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PUNT 3. PROPOSTA D’ACORD PER A LA CONCESSIÓ D’UNA 
SUBVENCIÓ PER A L’ANY 2012 A FAVOR DEL CONSORCI DE LA 
CIUTAT ROMANA DE POL·LÈNTIA PER A LA REFORMA DEL CASAL 
CAN DOMENECH (ALCÚDIA). 

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

ANTECEDENTS 
 
El casal de Can Domenech d’Alcudia constitueix un dels millors exemples de l’arquitectura d’aquest 
municipi. Juntament amb aquests valors arquitectònics, també presenta importants valors culturals per 
haver estat vinculat a la Fundació Bryant, impulsora de l’arqueologia de la l’illa. Aquest casal és 
important per haver constituït un focus de cultura en les dècades centrals del segle XX i pels propis 
valors monumentals. El casal es troba dins el Conjunt Històric d’Alcúdia, declarat bé d’interès cultural 
(BIC) el 20/07/1974 pel Decret 2141/1974 (BOIB núm. 181, de 30-07-74) i declaració de nova 
delimitació del Conjunt Històric de la Ciutat d’Alcúdia a la sessió ordinària del Ple de 6/02/06 (BOIB 
núm. 36 de 11-03-2006). També, dir que els valors culturals que té i les seves característiques 
arquitectòniques i estilístiques van fer que en la sessió ordinària de 7 de març de 2005, el Ple del 
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Consell adoptàs l’acord de declaració com a BIC del Casal de Can Doménech, seu de l’antiga Fundació 
Bryant. 
 
La seva habilitació com a seu del Consorci de la Ciutat Romana de Pol·lèntia significarà la 
consolidació d’aquesta entitat, ara per ara la més important i de més tradició en la cura d’aquesta part 
extraordinària del patrimoni cultural de Mallorca que és el patrimoni arqueològic. 
 
L’any 2007 es va signar un Protocol General amb el Ministeri d’Habitatge, per dur a terme les obres de 
reforma del casal. El finançament de les obres es realitzarà mitjançant les aportacions següents: 60% 
pel Ministeri d’Habitatge i el 40% pel Consorci. La Junta Rectora va acordar, a la sessió de 30 de juliol 
de 2008, que per finançar les obres de rehabilitació del Casal Can Domench, s’hauria de fer despesa 
extraordinària de 540.953,36 €, dividida en tres parts iguals, entre el Govern de les Illes Balears, el 
Consell Insular de Mallorca i l’Ajuntament d’Alcúdia, amb la previsió que es dugués a terme en dues 
anualitats: 2011-2012.  
 
El 8 de juliol de 2010 es va signar un conveni entre les tres administracions que conformen el Consorci 
de la Ciutat Romana de Pol·lèntia, ratificat pel Ple de 28 de juliol de 2010, pel qual s’estableix que el 
Consorci assumirà el 40% del cost del projecte i les tres administracions (Govern, Consell de Mallorca 
i Ajuntament d’Alcúdia) en participaran a parts iguals. 
  
El 14 de juliol de 2010 el conseller del Departament de Cultura i Patrimoni dictà una resolució per la 
qual va aprovar el conveni plurianual signat el dia 8 de juliol de 2010 amb caràcter d’urgència a fi 
d’evitar la pèrdua de la subvenció estatal entre les tres administracions integrants del consorci i 
concedir una subvenció al Consorci de 180.317,78€ (any 2011: 111.685,18€ i any 2012: 68.632,60€); 
Aquesta resolució es va adoptar sense l’informe de fiscalització de conformitat de la Intervenció 
General. Malgrat el que s’ha explicat el 29 de juliol de 2010, el Ple va acordar ratificar la resolució de 
dia 14/07/2010, si bé l’informe d’Intervenció General de dia 15 de juliol de 2010 posava de manifest 
que es tractava d’un acte nul de ple dret no convalidable d’acord amb l’article 67 de la Llei 30/1992, ja 
que el conseller era un òrgan incompetent per raó de la matèria, per ser una competència atribuïda al 
Ple. 

  
El 19 d’octubre de 2010 es va signar el conveni entre el Ministeri d’Habitatge i el Consorci de 
Pol·lèntia per a les obres de rehabilitació de Can Doménech, en el qual es regula que el Consorci 
assumirà el 40% del cost de les obres i el Ministeri d’Habitatge el 60% restant. El terç de la subvenció 
que havia d’aportar el Consell Insular de Mallorca eren un total de 180.317,7 78 € distribuïts de la 
següent manera: 111.685,18 € l’any 2011 i 68.632,60 € l’any 2012. En aquest conveni el Ministeri de 
l’Habitatge s’atribueix l’execució de l’obra i, per això, és l’òrgan encarregat d’instruir l’expedient  de 
contractació amb els deguts requisits de publicitat i lliure concurrència necessaris per a la assignació de 
fons públics. 
 
El ministeri licità el contracte d’obres i l’adjudicà a l’empresa Ortiz Construcciones y Proyectos  SA, 
amb una baixa en l’import de l’adjudicació respecte de la licitació, per la qual cosa des del Consorci de 
la Ciutat Romana de Pol·lèntia es va remetre al Consell de Mallorca un document en el que va 
recalcular les quantitats a aportar per a cada una de les institucions i al Consell de Mallorca li 
corresponen: per l’any 2011....89.247,63€ i per l’any 2012....54.844,31€. 
 
En el Consell de Mallorca, l’any 2011 es va tramitar de bell nou la concessió de la subvenció, que es va 
concedir pel Consell Executiu del Consell de Mallorca a la sessió de dia 21 de setembre de 2011 a 
favor del Consorci de la Ciutat Romana de Pol·lèntia per a la reforma del Casal Can Doménech per 
l’import de 111.685,18 € a càrrec de l’aplicació pressupostària 20 33610 76700. L’import de la 
subvenció concedida va ser modificada pel Consell Executiu a la sessió de dia 14 de desembre de 2011 
ja que una vegada s’havien adjudicat les obres per un import inferior,  es va aprovar que la concessió 
per l’any 2011 es modificava a la quantitat de 89.247,63€. 
 

Atès que en el pressupost del Consell de Mallorca per l’any 2012 consta que l’aplicació pressupostària 
20 33620 76701 està dotada amb 54.844,31€. 
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Atès que des del Consorci s’ha sol·licita la subvenció per l’any 2012 per continuar i acabar la reforma 
de les obres de rehabilitació de Can Doménech. 

Atès que a l’expedient consta la reserva de crèdit (número d’operació 220120003674) a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 20 33620 76701  

Atesa la memòria econòmica del secretari tècnic de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports, 
de dia 29 de maig de 2012, en la qual es fonamenta la importància de la subvenció ja que l’actuació 
està adreçada expressament a la realització de l’obra de recuperació de Can Domenech. 
 
Atès l’informe jurídic de dia 30 de maig de 2012 de 2012, que consta a l’expedient administratiu de 
referència. 
 
Atès l’informe de fiscalització de conformitat emès per la interventora general amb data 19 de setembre 
de 2012. 
 
Atès que l’article 65 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 regula a l’apartat tercer que l’acte de concessió o 
el conveni té el caràcter de bases reguladores de la concessió als efectes del que disposa la Llei general 
de subvencions. 

Atès que l’article 17 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, concretament a 
l’apartat segon regula que les bases reguladores de les subvencions de les corporacions locals s’han 
d’aprovar en el marc de les bases d’execució del pressupost, a través d’una ordenança general de 
subvencions o mitjançant una ordenança específica per a les diferents modalitats de subvencions. 

Atès que d’acord amb l’article 8.1 i) de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars,  i l’article 
22.d) i e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local és el Ple del Consell de Mallorca 
l’òrgan competent per concedir aquesta subvenció i aprovar la despesa.  

Per tot l’exposat, en ús de les atribucions conferides, el vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports eleva a la consideració del Ple la següent proposta d’ 
ACORD 

1. Concedir una subvenció a favor del Consorci de la Ciutat Romana de Pol·lèntia destinada a la 
reforma del Casal Can Doménech per import total de CINQUANTA-QUATRE MIL VUIT-
CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS (54.844,31€), que 
es durà a terme dintre l’exercici 2012. 
 
 

2. Assumir les estipulacions contingudes al text de conveni, que fou signat el dia 8 de juliol de 
2010 i ratificat pel Ple de Consell de Mallorca dia 29 de juliol de 2010, pel Consorci de la 
Ciutat Romana de Pol·lentia, el Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament d’Alcúdia, per tal 
d’atendre les despeses de la reforma de Can Domenech (seu del Consorci). 

 
3. Autoritzar i disposar una despesa per un import de CINQUANTA-QUATRE MIL VUIT-

CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS (54.844,31€), a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 20 33610 76701, i número de reserva autoritzada 
220120003674 per tal de donar suport econòmic al Consorci de la Ciutat Romana de 
Pol·lèntia, per realitzar la reforma del casal Can Domenech. 

 
4. Les prescripcions que regiran la concessió i pagament d’aquesta subvenció són: 

 
PRIMERA.-OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ 
 
És la rehabilitació integral de l’edifici principal del Casal de Can Domenech, segons el projecte bàsic i 
d’execució redactat pels arquitectes Antoni Domingo Pons i Josep Reynés Martorell. 
 
Les obres a desenvolupar consisteixen en la substitució de les cobertes, la substitució o reforç del forjat 
del sostre de la planta baixa, la substitució del forjat del sostre de la planta pis, la demolició del 
menjador com element no original de l’edifici i la dotació d’unes instal·lacions acordes amb l’ús que es 
destina. 
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SEGONA.- EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
La Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni i Històric a la sessió de dia 
30/10/2009 va autoritzar el projecte, objecte de la subvenció, tal com estableix la Llei 12/1998, de 21 
de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears. 
 
El conveni que existeix entre el Consorci de la Ciutat Romana de Pol·lèntia i el Ministerio de Vivienda, 
signat el 19/10/2010, estableix que el Ministerio de Vivienda actuarà com a òrgan de contractació i 
remetrà al Consorci les certificacions mensuals degudament conformades. 
 
TERCERA.- CONDICIONS ECONÒMIQUES DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PEL 
CONSELL IINSULAR DE MALLORCA 
 
El Consell Insular de Mallorca ha de fer efectiva una subvenció total de 144.091,94 € (import resultat 
de l’adjudicació a la baixa del contracte d’obres), a favor del Consorci de la Ciutat Romana de 
Pol·lèntia que correspon a 1/3 del 40% de les obres de la reforma de l’edifici Can Domenech, segons el 
conveni signat el 8/07/2010 (ratificat pel Ple del Consell de Mallorca a la sessió de dia 29 de juliol de 
2010), entre les tres administracions que conformen el consorci esmentat, en base al compromís 
adquirit pel conveni signat amb l’Estat en data 19/10/2010, el qual es farà càrrec del 60% de les obres.  
 
El Consell Insular de Mallorca, l’any 2011 va concedir, autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació 
d’abonar Consorci de la Ciutat Romana de Pol·lèntia l’import de 89.247,63€, a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 20 33610 76700 per l’execució de les obres de la reforma de l’edifici Can Doménech. 
 
L’any 2012, el Consell de Mallorca ha de tramitar la subvenció corresponent a aquesta anualitat que es 
farà efectiva a càrrec de l’aplicació pressupostària 20 33610 76701 per import de 54.844,31€. 
 
QUARTA.- DESPESES SUBVENCIONABLES 
 
Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que responen a la naturalesa d’aquesta subvenció, 
és a dir, a les obres de rehabilitació integral de l’edifici de Can Domenech. 
 
Atès que consta a l’expedient el conveni signat el 19/10/2010 entre el Consorci de Pol·lèntia i el 
Ministerio de Vivienda, i que a la clàusula tercera es regula que el Ministerio de Vivienda serà l’òrgan 
de contractació, i que es subjectarà a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
 
CINQUÈ.- CONTINGUT I TERMINI DE PRESENTACIÓ DEL COMPTE JUSTIFICATIU 
 
Per l’abonament de la subvenció per a l’any 2012, el consorci haurà de presentar, davant el Consell 
Insular de Mallorca, la documentació que acrediti la total execució de les obres per  l’import de 
l’adjudicació de les obres: la presentació de les certificacions mensuals remeses pel Ministerio de 

Vivienda, degudament conformades.  
 
El termini màxim per la presentació del compte justificatiu serà el 30 d’octubre de 2012. 
 
En cas que aquest termini sigui d’impossible compliment, la Direcció Insular de Cultura i Patrimoni 
haurà d’incorporar el diners a l’any següent perquè pugui ser abonada. 
El contingut del compte justificatiu ha de contenir el següent: 
 
1.- Una memòria d’actuació justificativa del compliment del projecte. Aquesta es presentarà al 
finalitzar la total execució del projecte d’obra. 
2.- Una memòria econòmica que ha de contenir: 
 

- Les certificacions d’obra i certificat de final d’obra 
- una relació classificada de les despeses amb identificació del creditor i del document, l’import, 

la data de pagament. 
3.- Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada 
amb indicació de l’import i la seva procedència. 
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4. Declaració responsable del beneficiari de la subvenció, en el qual s’acredita que les despeses 
subvencionades corresponen sense cap dubte a l’activitat subvencionada. 
 
Abans de l’abonament corresponent, s’hauran de presentar els certificats en vigor, d’estar al corrent 
amb l’Agència Tributària, la Seguretat Social i el Consell Insular de Mallorca. 
 
SISÈ.- DURACIÓ 
 
Aquestes previsions sortiran efecte des de la seva aprovació pel Ple del Consell de Mallorca i fins 31 de 
desembre de 2012. - 
 
SETÈ.-COMPROVACIÓ SUBVENCIÓ  
 
Una vegada finalitzada l’activitat, objecte de subvenció, i presentat el compte justificatiu, el Servei de 
Patrimoni Històric emetrà informe d’avaluació i de comprovació de la subvenció i de la seva adequació 
amb la finalitat del present conveni. 
 
VUITÈ.- OBLIGACIONS DEL CONSORCI DE LA CIUTAT ROMANA DE POL·LÈNTIA 
 
El beneficiari ha de complir amb les obligacions de l’article 11 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de 
desembre, que aprova el text refós de la llei de subvencions, (BOIB nº196 de 31/12/05), les del capítol 
II del títol preliminar de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvenciones (BOE núm. 276 
de 18/11/03), les de l’article 10 del Reglament de subvencions del Consell de Mallorca (publicada la 
seva aprovació definitiva en el BOIB núm. 132, de 03/11/01) i les establertes en la resta de normativa 
que hi sigui d'aplicació així com, en especial, les recollides en les clàusules d’aquestes prescripcions: 
 

a) Acreditar la realització la realització de l’obra subvencionada, el compliment de les 
condicions, i les modificacions que s’hagin produït. 

b) La subvenció es concedeix per la rehabilitació de l’edifici Can Domenench per la seu 
Consorci de la Ciutat Romana de Pol·lèntia, el qual haurà de destinar el bé a aquesta finalitat 
com a mínim cinc anys per ser un bé inscribible en un registre públic. 

c) Comunicar al Consell Insular de Mallorca, en qualsevol moment, l’obtenció de subvencions o 
ajudes per a la mateixa finalitat i no consignades en la sol·licitud. 

d) Facilitar tota la informació que li sigui requerida pel Consell Insular de Mallorca. 
e) Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 
f) Fer constar que l’activitat està subvencionada o patrocinada pel Consell Insular de Mallorca, 

en els termes següents: 
 - Es convidarà als representats del Consell de Mallorca a qualsevol acte públic de presentació, 
de celebració o d’altres. 

- Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública ha d’incloure els anagrames del Consell 
de Mallorca com a entitat patrocinadora, 

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

h) El Consell Insular de Mallorca podrà, en qualsevol moment, auditar, tant econòmica com 
tècnicament, el programa objecte de la subvenció 

i) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que puguin dur a terme tant el 
Consell de Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o si escau, per la Sindicatura de Comptes. 
Així mateix, s’haurà d’aportar al Consell de Mallorca tota la informació que permeti un 
seguiment adequat del conveni. 

j) Fer constar la percepció i l’aplicació de la subvenció en la seva comptabilitat o en els llibres 
de registre. En cas de no tenir obligació de dur la comptabilitat, deixar-ne constància en la 
documentació que la substitueixi.  

k) Una vegada finalitzada l’obra garantir-ne el seu manteniment i conservació en l’estat final 
obtingut. 

 
NOVÉ.- REVOCACIÓ 
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La present subvenció, d’acord amb l’article 13.1 del Reglament de subvencions del CIM (BOIB núm. 
132 de 03/11/2001) és revocable i reductible per les causes previstes a les lleis, i al present reglament, i 
no seran revocables com a precedents. En particular l’article 31.4c) es causa de reintegrament 
l’alienació i o el gravamen del bé, objecte de subvenció, en cas d’incompliment la obligació de destinar 
l’immoble com a mínim cinc anys a seu de Consorci. 
 
En aquest sentit els òrgans competents del Consell Insular de Mallorca podran modificar, anul·lar o 
revocar, i si n’és el cas, al reintegrament total o parcial, de la present subvenció d’acord amb allò que 
estableix el Títol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276 de 
18/11/03); el capítol I del títol III del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol de 2006 ( BOE núm. 176, 
de 25/07/06), pel qual s'aprova el reglament de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; els articles 43 a 45 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, que aprova el text 
refós de la llei de subvencions, així com d’acord amb el que disposa l’apartat 2n de l’article 13 del 
reglament de subvencions del Consell de Mallorca i la resta de normativa que li sigui d'aplicació. 
 
Si la reforma de l’immoble esmentat no se dugués a terme, el Consell Insular de Mallorca donarà per 
resolt l’expedient de subvenció, se cancel·larà l’import pendent de percebre, es liquidarà i el consorci 
haurà de tornar les quantitats percebudes en concepte de subvenció, tot allò d’acord amb el que 
s’estableix a l’art. 13 del Reglament de subvencions del Consell de Mallorca i supletòriament als 
articles 81.9 i 81.10 del Reial decret legislatiu 1091/1988 que recull el Text refós de la Llei General 
Pressupostària. 
 
 
El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) anuncia que el seu Grup 
votarà a favor d’aquesta proposta però vol fer constar que avui celebren el ple ordinari 
del mes d’octubre –gairebé a mitjans d’octubre– i aquesta és una subvenció 
nominativa que haguessin pogut treure en el mes d’abril o de maig atès que els 
pressuposts estaven en vigor des de feia estona. 

Aquesta subvenció nominativa ha d’estar justificada a dia 30 d’octubre amb 
l’agreujant que són obres (la subvenció és per a substitució de cobertes i de forjats de 
la planta baixa i la planta pis de l’edifici). És lògic pensar que les obres no 
s’adjudiquin fins al moment de tenir la subvenció concedida i, així doncs, és 
materialment impossible que les obres s’adjudiquin i s’executin entre el dia d’avui 
que s’aprova la subvenció i el dia 30 d’octubre que ha d’estar justificada. 

Això és només una observació per tal insistir en el fet que les coses es fan molt a poc 
a poc i que hagués estat molt més convenient que les haguessin fet amb més celeritat. 
Per acabar, reitera el vot favorable del seu Grup. 

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

 

 

PUNT 4. CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA DE 42.500,00 € A 
FAVOR DE L’INSTITUT PÚBLIC DEL TEATRE MUNICIPAL DE 
MANACOR PER DUR A TERME LA XVII FIRA DE TEATRE DE 
MANACOR 
 
Es dóna compte de la seguent proposta de vicepresidència de Cultura, Patrimoni i 
Esports: 
 
PROPOSTA  
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Antecedents. El gerent de l’Institut Públic del Teatre Municipal de Manacor va presentar, el dia 28 de 
març de 2012, en el registre general de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports, una 
sol·licitud de subvenció de 42.500 € per dur a terme la XVII Fira de Teatre de Manacor que, entre 
d'altres objectius, pretén: la promoció i difusió dels espectacles teatrals produïts a la nostra comunitat, 
la difusió d'espectacles de fora i contribuir a augmentar el nivell de qualitat del teatre a les Illes Balears. 
 
El pressupost total corresponent a la realització del projecte  esmentat és de 96.000 €. 
 
En els pressuposts generals del Consell Insular de Mallorca per l’any 2012 hi ha la partida 
20.33430.48964 "Subvenció Institut Teatre Municipal de Manacor Fira de Teatre dotada amb 42.500 € 
(número de referència 22012/465). 
 
La memòria justificativa de la directora insular de Cultura, exposa els motius per procedir a la concessió de 
la present subvenció. 
 
La cap del Servei Jurídic Administratiu de la Vicepresidencia de Cultura, Patrimoni i Esports ha emès 
informe favorable sobre els aspectes jurídics d’aquesta subvenció. 
El secretari tècnic d’aquest departament va proposar la concessió d’una subvenció nominativa de 
42.500,00 € a favor de l’entitat esmentada. 
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 l’expedient 18/2012 relatiu a la concessió d’una subvenció nominativa de 42.500 € a favor 
de l’Institut Públic del Teatre Municipal de Manacor, titular del CIF Q-0700604-B, per tal de donar 
suport a la realització de la  XVII Fira de Teatre de Manacor, el  pressupost de la qual és de 96.000,00 
€.  
 
2. Autoritzar una despesa de 42.500€, a càrrec de la partida pressupostària 20.33430.48964 (número de 
referència 22012/465), en concepte de subvenció, i disposar-la a favor de Institut Públic del Teatre 
Municipal de Manacor amb CIF Q-0700604-B. 
 
3. Aprovar el conveni adjunt amb l’Institut Públic del Teatre Municipal de Manacor amb CIF Q-
0700604-B. 
 
4. Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 
 
El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) insisteix en el mateix fet 
que abans.  

Votaran a favor d’aquesta subvenció perquè pugui tirar-se endavant la Fira de Teatre 
de Manacor i que veu, amb alegria, que aquesta subvenció es pot justificar fins dia 5 
de desembre però recalca que li costa entendre que la subvenció anterior s’hagi de 
justificar a 30 d’octubre i aquesta a 5 de desembre. 

El Sr. DALMAU (PSOE) manifesta que el seu Grup s’hi abstendrà perquè, tot i que 
consideren que és una concessió important per dinamitzar el Teatre Municipal de 
Manacor, s’emmarca dins una actuació puntual i al seu Grup li agradaria que més 
aviat fos una dinàmica que es fes possible no només en relació a l’Institut Públic del 
Teatre de Manacor sinó amb el conjunt d’associacions de teatres públics de Mallorca 
per tal de dinamitzar els teatres atès el context actual en què es troben i, per aquests 
motius, el seu Grup s’abstendrà en la votació d’aquesta proposta. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) explica que el motiu 
de la data per justificar aquesta subvenció és precisament perquè la Fira de Teatre de 
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Manacor d’enguany durarà tot el mes d’octubre i el de novembre i, per tant, aquesta és 
la raó de ser que la subvenció es pugui justificar una vegada que s’hagi acabat la fira. 

El Sr. FONT fa constar que entén perfectament el motiu pel qual es marca dia 5 de 
desembre per justificar aquesta subvenció però no entén perquè les altres subvencions 
no tenen un termini més ampli per ser justificades si no hi ha un impediment legal. 

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

 

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA 

 

PUNT 5. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ, AUTORITZACIÓ I 
DISPOSICIÓ D’UNA SUBVENCIÓ DEL CONSELL DE MALLORCA A LA 
FUNDACIÓ UNIVERSITAT EMPRESA DE LES ILLES BALEARS PER 
L’ANY 2012. 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Presidència que diu: 
Antecedents: 
 
El director de la Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears (FUEIB), el Sr. Miquel Carrió 
Servera, sol·licita en escrit de data 31 de juliol de 2012, una subvenció per a la realització d’un 
programa de seguiment de les pràctiques en empreses i entitats dels estudiants de la Universitat de les 
Illes Balears. 
 
Una de les atribucions del Departament de Presidència és la de coordinar les relacions entre el Consell 
de Mallorca i la resta de institucions públiques de les Illes Balears. 
 
Consta a l’expedient: 
 
Informe justificatiu de la directora insular de Relacions Institucionals de 6 de setembre de 2012. 
Informe jurídic del cap de servei de la Secretària Tècnica del Departament de Presidència de 6 de 
setembre de 2012. 
Certificat de reserva de crèdit, número d’operació 220120005284. 
Informe de fiscalització prèvia d’Intervenció General número ______, de data __ d ___________ de 
2012. 
 
De conformitat amb els antecedents i atès el que preveu el Decret d'organització del Consell 
de Mallorca, adoptat per la Presidència dia 15 de juliol de 2011, el conseller executiu del 
Departament de Presidència, fa la següent proposta d’ 
 
A C O R D 
 
1.- Aprovar la subvenció per un import de TRENTA MIL EUROS (30.000€,-) a favor de la Fundació 
Universitat Empresa de les Illes Balears per a la realització d’un programa de seguiment de les 
pràctiques en empreses i entitats dels estudiants de la Universitat de les Illes Balears. 
 
2.- Autoritzar i disposar una despesa per un import de TRENTA MIL EUROS (30.000€,-) a favor de la 
Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears, G-07779895, camí de Passatemps, 241, 07120 
Palma, amb càrrec a la partida núm. 00.92430.48904 del pressupost 2012 del Consell de Mallorca i 
reserva de crèdit número 220120005284, pel motiu abans esmentat, quantitat que s’abonarà prèvia 
presentació dels corresponents justificants, dintre de l’exercici econòmic en el qual s’hagi concedit. 
 
3.- La  FUEIB, com a entitat beneficiària de la subvenció es sotmetrà a les següents obligacions: 
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PRIMERA.  
 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions establertes. 
 
b) Acreditar davant el Consell de Mallorca la realització de l’activitat amb les corresponents factures 
girades per tercers al beneficiari de la subvenció en la qual es farà constar el concepte de la despesa i també 
el compliment dels requisits i condicions que determini la concessió de la subvenció, i la liquidació de 
nòmines o fulles de salari, i els TC2, TC1 d’abonament de la Seguretat Social.  
 
c) Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que siguin causa de la 
concessió o compliment de la subvenció.  
 
d) Comunicar al Consell de Mallorca, en qualsevol moment, l’obtenció de subvencions o ajudes per a la 
mateixa finalitat i no consignades en la sol·licitud.  
 
e) Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas.  
 
f) Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de Mallorca, a Mallorca o a qualsevol 
territori de parla catalana, es farà ús com a mínim de la llegua catalana. En cas d’utilitzar-se diverses 
llengües, el català tindrà el tractament de preferència.  
 
g) Es farà constar que l’activitat està subvencionada o patrocinada pel Consell de Mallorca.  
 
h) El Consell de Mallorca podrà, en qualsevol moment, auditar tan econòmica com tècnicament, el 
programa objecte de la subvenció.  
 
i) Sotmetre`s a les actuacions de fiscalització i control de la Intervenció del Consell de Mallorca i de la 
Sindicatura i/o Tribunal de Comptes.  
 
SEGONA. Modificació de l’objecte de la subvenció: 
 
Quan una persona o entitat tingui concedida una subvenció per a una activitat o objecte determinat i aquest 
es vingui modificat per causes imprevistes o sigui d’impossible compliment, l’òrgan competent podrà 
resoldre aplicar la quantitat concedida a la nova activitat o objecte, sempre que aquest estigui contemplat a 
les bases reguladores de la subvenció.  
 
TERCERA. Revocació i reintegrament. 
 
La subvenció i ajudes seran de concessió voluntària, revocables i reductibles per les causes previstes a 
les lleis i al present reglament, i no seran invocables com a precedents.  
 
Els òrgans competents del Consell de Mallorca podran anul·lar total o parcialment les subvencions i 
ajudes concedides en el cas d’incompliment per part del beneficiari d’alguna de les obligacions 
previstes en aquest reglament, el qual vendrà obligat al reintegrament de les quantitats rebudes i dels 
interessos de demora que corresponguin, prèvia la tramitació del corresponent procediment previst a les 
lleis. El procediment utilitzat serà el contradictori, garantint sempre el dret de l’interessat a l’audiència.  
 
Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de fets que poguessin ser 
constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en coneixement de l’òrgan competent per la 
iniciació del corresponent procediment sancionador.  
 
QUARTA. 
 
L’import de la subvenció s'ha de fer efectiva quan s'hagi justificat la totalitat de l’import del projecte, 
sempre abans del dia 18 d’octubre de 2012. Les factures justificatives han de tenir data d’emissió de 
2012. En aquest sentit, la justificació de la realització del projecte s’ha de fer mitjançant un compte 
justificatiu , d’acord amb el que estableix l’article 72 del Reglament de la Llei general de subvencions, 
que ha d'estar integrat per la documentació  següent:  
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Una memòria tècnica sobre els resultats de l'execució del projecte cultural subvencionat on es faci 
constar l'avaluació dels objectius i finalitats aconseguits, els mitjans de difusió utilitzats, nombre 
d'assistents i qualsevol altre aspecte que sigui rellevant. 
 
Una memòria econòmica justificativa de les despeses derivades de l'execució del pressupost del 
projecte que ha d'estar integrada per la següent documentació: 
 
Declaració responsable del beneficiari de la subvenció, mitjançant el qual s’acrediti que les despeses 
relacionades corresponen sense cap dubte a l’activitat subvencionada. 
 
Declaració responsable del beneficiari que acrediti que el cost d’adquisició justificat no supera el valor 
de mercat. 
 
Declaració responsable del beneficiari que acrediti que no recupera ni compensa l’IVA. 
 
Relació classificada de les despeses i ingressos amb indicació del creditor, de l’import, de la data d’emissió 
i signada pel beneficiari. En cas de que la subvenció s’atorgui d’acord amb un pressupost, s’han d’indicar 
les desviacions esdevingudes de l'activitat . 
 
Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació de 
l’import i la seva procedència. En cas de no tenir ingressos s’haurà d’adjuntar una declaració responsable 
de la inexistència d’ingressos. 
 
Les factures originals o qualsevol altre document de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic 
mercantil fins a l'import del projecte, que expressin clarament: 
 
Nom complet  i NIF/CIF de la persona o entitat expedidora 
Número i data 
Concepte 
IVA i retenció fiscal (si correspon) 
Dades fiscals del client de la factura 
 
(En el cas de què s'hagin de retornar les factures o justificants originals, a petició del beneficiari, s'hi ha 
de reflectir, mitjançant un segell, la data de concessió de la subvenció així com l'import del justificant 
que s'imputa a la subvenció). 
 
Una mostra, si n'és el cas, del material de difusió de l'activitat subvencionada: cartells, fullets de mà i 
qualsevol altre element publicitari. 
 
Es considerarà despesa subvencionable, aquella realitzada de dia 1 de gener a 30 de setembre 2012, 
independent del seu pagament. 
 
Es considerarà despesa subvencionable, les despeses de gestió i d’administració específiques que estiguin 
directament relacionades amb l’activitat subvencionada i siguin indispensables per l’execució de la mateixa 
 
QUINTA.  
 
El beneficiari ha de complir amb les obligacions de l’article 11 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de 
desembre, que aprova el text refós de la Llei de subvencions, (BOIB nº196 de 31 de desembre de 
2005), les del capítol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvenciones (BOE núm. 
276 de 18 de novembre de 2003), les recollides a l’article 10 del Reglament de subvencions del Consell 
de Mallorca (publicada la seva aprovació definitiva en el BOIB núm. 132, de 03/11/01) i les establertes 
en la resta de normativa que hi sigui d'aplicació així com, en especial, les recollides en aquestes 
prescripcions.  
 
SEXTA. 
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La present subvenció, d’acord amb l’article 13.1 del reglament de subvencions del Consell de Mallorca 
(BOIB núm. 132 de 03/11/2001), és revocable i reductible per les causes previstes a les lleis, i al 
present reglament, i no seran invocables com a precedents. En aquest sentit, el Consell de Mallorca 
procedirà a modificar, anul·lar o revocar i, si n'és el cas, al reintegrament total o parcial, de la present 
subvenció d’acord amb allò que estableix el títol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvenciones (BOE núm. 276 de 18 de novembre de 2003), el capítol I del Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol de 2006 (BOE núm. 176, de 25 de juliol de 2006), pel qual s'aprova el reglament de la llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, els articles 43 a 45 del Decret legislatiu 2/2005, 
de 28 de desembre, que aprova el text refós de la Llei de subvencions, així com d’acord amb el que 
disposa l’apartat 2n de l’article 13 del reglament de subvencions del Consell de Mallorca i la resta de 
normativa que li sigui d'aplicació. 
 
 
El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) anuncia que el seu Grup 
votarà a favor d’aquesta proposta i destaca que és molt positiu donar suport i fer un 
seguiment dels alumnes en pràctiques que puguin estan al Consell de Mallorca però 
insisteix una altra vegada en el tema de la data de justificació. 

Aquesta subvenció concreta s’ha de justificar dia 18 d’octubre. S’aprova avui, dia 11 
d’octubre, dia 18 d’octubre ha d’estar justificada i recalca que no ho entén. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
DEPARTAMENT D'URBANISME I TERRITORI 

 
PUNT 6. PROPOSTA D’ACORD D’ADMISSIÓ DEL RECURS ESPECIAL EN 
MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ INTERPOSAT PER L’UTE COMSA, SAU-
VITRAC OBRA PÚBLICA, SL, CONTRA L’ACTA DE LA MESA DE 
CONTRACTACIÓ, DE 24 D’AGOST DE 2012, QUE L’EXCLOÏA DE 
LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES CORRESPONENTS AL 
REFORMAT DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DEL DESDOBLAMENT 
DE LA MA-30 ENTRE SON FERRIOL I LA CARRETERA D’INCA (MA-
13A). ACCÉS PLA DE NA TESA. MFI. CLAU: 10-21.0R-DC. EXP.: 8/2012. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament 
d’Urbanisme i Territori que diu: 
 
Atès l’informe jurídic del cap de la Secció de Contractació de la Direcció Insular de Carreteres, de data 
27 de setembre de 2012, el conseller executiu d’Urbanisme i Territori, de conformitat amb les 
competències que li han estat atribuïdes pel decret de Presidència, de 15 de juliol de 2011, pel qual es 
determina l’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 111, de 21 de juliol de 2011), modificat 
el dia 10 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 159, de dia 22 d’octubre de 2011), el dia 15 de març de 2012 
(BOIB núm. 48, de 3 d’abril de 2012), i el dia 11 d’abril de 2012 (BOIB núm. 59, de 26 d’abril de 
2012), eleva al Ple del Consell de Mallorca, per a què, de conformitat amb l’acord de delegació de 
competències en la Presidència, adoptat pel Ple del Consell de Mallorca en sessió extraordinària de dia 
11 de juliol de 2011 (BOIB núm. 109, de 19 de juliol de 2011) i l’article 8 de la Llei 8/200, de 27 
d’octubre, de Consells Insulars, aprovi la següent: 
 
“PROPOSTA D’ACORD 
 
Antecedents 
 
1. En data 11 de maig de 2012, la presidenta del Consell de Mallorca, va aprovar l’inici de l’expedient 
de contractació de les obres corresponents al reformat del projecte de construcció del desdoblament de 
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la Ma-30 entre Son Ferriol i la carretera d’Inca (Ma-13A). Accés Pla de Na Tesa. MFI. (Clau: 10-
21.0R-DC). Exp. 8/2012.  
 
2. La presidenta del Consell de Mallorca, en data 8 de juny de 2012, va aprovar els plecs de clàusules 
administratives particulars i plec de prescripcions tècniques del contracte de les obres corresponents al 
reformat del projecte de construcció del desdoblament de la Ma-30 entre Son Ferriol i la carretera 
d’Inca (Ma-13A). Accés Pla de Na Tesa. MFI. (Clau: 10-21.0R-DC). Exp. 8/2012. 
 
3. En data 20 d’agost de 2012, la Mesa de contractació es va constituir i va obrir la documentació 
administrativa presentada per les empreses licitadores, a la qual es va constatar que l’UTE formada per 
les empreses COMSA, SAU i VITRAC OBRA PÚBLICA, SL, no havien presentat la documentació 
correctament i se’ls requeria per a què esmenessin les deficiències. Aquesta acta es va publicar al perfil 
del contractant el dia 21 d’agost de 2012. 
 
4. En la sessió de la Mesa de contractació de dia 24 d’agost de 2012, es va informar dels licitadors 
admesos, no admesos i exclosos de licitació. Entre els quals no es va admetre a l’UTE COMSA, SAU i 
VITRAC OBRA PÚBLICA, SL per no haver esmenat en temps i forma les eficiències detectades. 
Aquesta acta es va publicar al perfil del contractant el dia 27 d’agost de 2012. 
 
5. En data 11 de setembre de 2012, l’UTE COMSA, SAU i VITRAC OBRA PÚBLICA, SL, presentà 
un recurs especial en matèria de contractació contra l’acta de la Mesa de contractació de 24 d’agost de 
2012. 
 
6. Notificat el recurs especial en matèria de contractació a la resta de licitadors, aquests no han 
presentat al·legacions dins el termini concedit a l’efecte. 
 
7. El cap de la Secció de Contractació de la Direcció Insular de Carreteres  ha emès informe jurídic, en 
data 27 de setembre de 2012, sobre la conveniència d’estimar el recurs especial en matèria de 
contractació. 
 
8. Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa  General i de Comptes de 4 d’octubre de 2012 
 
Atès l’anterior, aquest Ple del Consell Insular de Mallorca en ús de les atribucions conferides per 
l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, vigent s’avé a aprovar el següent: 
 
ACORD 
 
1.- Admetre, en la seva totalitat, el recurs especial en matèria de contractació presentat, en data 11 de 
setembre de 2012, pels representants de COMSA, SAU i VITRAC OBRA PÚBLICA, SL l’acta de la 
Mesa de contractació, de 24 d’agost de 2012, que va informar dels licitadors admesos, no admesos i 
exclosos de licitació a l’expedient de contractació de les obres corresponents al reformat del projecte de 
construcció del desdoblament de la Ma-30 entre Son Ferriol i la carretera d’Inca (Ma-13A). Accés Pla 
de Na Tesa. MFI. (Clau: 10-21.0R-DC). Exp. 8/2012. 
 
2.- Retrotraure les actuacions al moment del requeriment d’esmenes de la Mesa de contractació a l’acta 
de data 20 d’agost de 2012, per a què l’UTE COMSA, SAU i VITRAC OBRA PÚBLICA, SL, pugui 
presentar la documentació necessària per esmenar els defectes dins el termini màxim de tres dies hàbils, 
comptadors des del dia següent a la notificació del present acord. 
 
3.- Ordenar que, en el cas que l’UTE COMSA, SAU i VITRAC OBRA PÚBLICA, SL esmeni en 
temps i forma, amb una antelació mínima de dos dies es convoqui la Mesa de contractació per a 
procedir a l’admissió de l’UTE COMSA, SAU i VITRAC OBRA PÚBLICA, SL, i acte seguit, en cas 
de ser admès, es procedeixi a l’obertura de la seva proposta tècnica relativa als criteris no avaluables 
mitjançant fórmules. 
 
4.- Notificar el present Acord a totes les empreses licitadores.” 
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La Sra. PRESIDENTA fa una proposta, en el sentit que els punts 6, 7 i 8 es tractin 
conjuntament.  

Els portaveus de tots els grups polítics ho accepten. 

Tot seguit, 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: 

La nostra entitat està totalment en contra de l’aprovació d’aquest punt, perquè 
consideram que es tracta d’un malbaratament brutal, forassenyat i innecessari; 
mentrestant, les necessitats socials a Mallorca són moltes, moltíssimes. Els col·lectius 
més dèbils de la societat mallorquina, a hores d’ara, es troben en alerta roja, en causa 
conclusa per a sentència. 

És inadmissible, intolerable i demencial que l’equip de govern del Partit Popular del 
Consell Insular de Mallorca doni proves, una vegada més, de la seva nefasta, tètrica i 
apocalíptica política, amb la presentació al Ple de l’aprovació de la despesa d’una 
quantitat milionària per a iniciar les obres del primer tram del maleït, repetesc, maleït 
Segon Cinturó, quan és elevadíssima la quantitat de mallorquins que estan en contra 
d’aquest projecte tan contrari al medi ambient i quan són també tants els mallorquins 
que pateixen greus dificultats econòmiques per poder subsistir. 

Ara, quan ens trobam en la tràgica època de crisi generada per l’inhumà capitalisme i 
amb retallades salvatges a càrrec de les institucions de les Illes Balears en mans del 
Partit Popular, quan cada dia hi ha més atur, més fam, més pobresa, més desesperació 
social en la nostra estimada “roqueta”, l’equip de govern del PP del Consell Insular de 
Mallorca, que presideix l’Honorable senyora presidenta Maria Salom, ens vol 
endossar una nova bufetada, possiblement per reafirmar com no s’ha de governar, 
aprovant l’inici del funest Segon Cinturó.  

Sort que, almenys, el PSIB-PSOE i el PSM-IV-Entesa per Mallorca han tengut la 
decència d’abstenir-se en la Comissió de Portaveus, celebrada dies enrere, la qual 
cosa és un fet que els honora. Però és necessari anar més enfora. Per aquesta raó feim 
una crida al PSOE i al PSM-IV-Entesa per Mallorca perquè canviïn la seva abstenció i 
votin en contra d’aquesta proposta tan malastruga del Partit Popular. Encara hi som a 
temps. És necessari fer front a aquest PP centralista de La Cibeles i de l’onso i de 
l’arboç. 

Senyores i senyors de l’equip de govern i de l’oposició, per a la Mallorca del futur i 
quan l’economia estigui sanejada, a la Unió d’Associacions de Mallorca ens agradaria 
que per comunicar-se, des del punt de vista de la mobilitat, no fos necessari construir 
un Segon Cinturó, sinó fer carreteres comarcals o millorar la xarxa viària existent.  

Segon Cinturó és igual a més cotxes a Mallorca. S’afavoreix, descaradament, el 
transport privat. El projecte no ve acompanyat d’un estudi de mobilitat que el 
justifiqui, i només conduirà cap a un tercer cinturó. Aquí, el que s’ha de fer és reduir 
el trànsit.  
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Aquest absurd Segon Cinturó implica expropiacions, increment de renous, 
malbaratament de propietats rústiques, reducció d’activitats agrícoles… En definitiva, 
pèrdua de qualitat de vida i canvis espectaculars en les zones afectades.  

Aquest Segon Cinturó també implicarà la destrucció d’una gran quantitat d’elements 
arquitectònics: parets, edificacions, porxos, cases, sínies, aljubs, sestadors, etc., que 
formen part del nostre paisatge i patrimoni i són un valor molt important. 

Desgraciadament, tota Mallorca agonitza sense remei. És lamentable que 
s’ignori que a dia d’avui, i més encara amb aquest ominós Segon Cinturó, 
Mallorca sofrirà una pressió brutal en contra del territori. És la punta de llança 
d’un llarg reguitzell de despropòsits destructius. Paisatge, etnologia, patrimoni i 
altres elements únics que han atret des de fa dècades els turistes, que ens donen 
menjar i ens fan prosperar, estan cada vegada més malmenats o desapareixen.  

Tots aquells que, al llarg dels darrers 50 anys, han contribuït a destrossar Mallorca són 
i seran persones non gratas dins la memòria del poble mallorquí. 

Per finalitzar direm que, atès lo poc i malament que es du a terme en el Consell 
Insular de Mallorca, ja comença a fer pensar a algunes persones que l’objectiu final, 
encara no confessat, seria suprimir en el futur aquesta institució, que ara es troba en 
fase d’inanició.”  

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

Recorda que ha demanat que s’unifiquin els tres punts 6, 7 i 8, perquè fan referència a 
tres recursos sobre les mateixes licitacions, amb el mateix contingut i amb un informe 
jurídic semblant per a cadascun d’ells. 

Observa que la proposta s’ha basat en els informes dels tècnics d’aquesta institució, 
els quals demanen que s’admeti el recurs especial i que es mantengui dins la licitació i 
es permeti a la UTE COMSA SAU-VITRAC, OBRA PÚBLICA, S.L. esmenar allò 
que calgui en les tres licitacions, dues de les fases del Segon Cinturó i els accessos al 
Molinar.  

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 7. PROPOSTA D’ACORD D’ADMISSIÓ DEL RECURS ESPECIAL EN 
MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ INTERPOSAT PER L’UTE COMSA, SAU-
VITRAC OBRA PÚBLICA, SL, CONTRA L’ACTA DE LA MESA DE 
CONTRACTACIÓ, DE 24 D’AGOST DE 2012, QUE L’EXCLOÏA DE 
LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES CORRESPONENTS AL 
PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DEL DESDOBLAMENT DE CARRETERA 
MA-30 I MILLORA DE L’ENLLAÇ ENTRE L’EIX CENTRAL (MA-13+MA-
13A) I LA MA-30 I NOUS ACCESSOS A CENTRE COMERCIAL. TM DE 
MARRATXÍ (MILLORA D’ACCESSOS A PALMA). MFI. CLAU: 10-22.0-DC. 
EXP.: 9/2012. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament 
d’Urbanisme i Territori que diu: 
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Atès l’informe jurídic del cap de la Secció de Contractació de la Direcció Insular de Carreteres, de data 
27 de setembre de 2012, el conseller executiu d’Urbanisme i Territori, de conformitat amb les 
competències que li han estat atribuïdes pel decret de Presidència, de 15 de juliol de 2011, pel qual es 
determina l’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 111, de 21 de juliol de 2011), modificat 
el dia 10 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 159, de dia 22 d’octubre de 2011), el dia 15 de març de 2012 
(BOIB núm. 48, de 3 d’abril de 2012), i el dia 11 d’abril de 2012 (BOIB núm. 59, de 26 d’abril de 
2012), eleva al Ple del Consell de Mallorca, per a què, de conformitat amb l’acord de delegació de 
competències en la Presidència, adoptat pel Ple del Consell de Mallorca en sessió extraordinària de dia 
11 de juliol de 2011 (BOIB núm. 109, de 19 de juliol de 2011) i l’article 8 de la Llei 8/200, de 27 
d’octubre, de Consells Insulars, aprovi la següent: 
 
“PROPOSTA D’ACORD 
 
Antecedents 
 
1. En data 11 de maig de 2012, la presidenta del Consell de Mallorca, va aprovar l’inici de l’expedient 
de contractació de les obres corresponents al projecte de construcció del desdoblament de carretera Ma-
30 i millora de l’enllaç entre l’eix central (Ma-13+Ma-13A) i la Ma-30 i nous accessos a centre 
comercial. TM de Marratxí (Millora d’accessos a Palma). MFI. Clau: 10-22.0-DC. Exp.: 9/2012.  
 
2. La presidenta del Consell de Mallorca, en data 8 de juny de 2012, va aprovar els plecs de clàusules 
administratives particulars i plec de prescripcions tècniques del contracte de les obres corresponents al 
projecte de construcció del desdoblament de carretera Ma-30 i millora de l’enllaç entre l’eix central 
(Ma-13+Ma-13A) i la Ma-30 i nous accessos a centre comercial. TM de Marratxí (Millora d’accessos a 
Palma). MFI. Clau: 10-22.0-DC. Exp.: 9/2012. 
 
3. En data 20 d’agost de 2012, la Mesa de contractació es va constituir i va obrir la documentació 
administrativa presentada per les empreses licitadores, a la qual es va constatar que l’UTE formada per 
les empreses COMSA, SAU i VITRAC OBRA PÚBLICA, SL, no havien presentat la documentació 
correctament i se’ls requeria per a què esmenessin les deficiències. Aquesta acta es va publicar al perfil 
del contractant el dia 21 d’agost de 2012. 
 
4. En la sessió de la Mesa de contractació de dia 24 d’agost de 2012, es va informar dels licitadors 
admesos, no admesos i exclosos de licitació. Entre els quals no es va admetre a l’UTE COMSA, SAU i 
VITRAC OBRA PÚBLICA, SL per no haver esmenat en temps i forma les eficiències detectades. 
Aquesta acta es va publicar al perfil del contractant el dia 27 d’agost de 2012. 
 
5. En data 11 de setembre de 2012, l’UTE COMSA, SAU i VITRAC OBRA PÚBLICA, SL, presentà 
un recurs especial en matèria de contractació contra l’acta de la Mesa de contractació de 24 d’agost de 
2012. 
 
6. Notificat el recurs especial en matèria de contractació a la resta de licitadors, aquests no han 
presentat al·legacions dins el termini concedit a l’efecte. 
 
7. El cap de la Secció de Contractació de la Direcció Insular de Carreteres  ha emès informe jurídic, en 
data 27 de setembre de 2012, sobre la conveniència d’estimar el recurs especial en matèria de 
contractació. 
 
8. Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa  General i de Comptes de 4 d’octubre de 2012 
 
Atès l’anterior, aquest Ple del Consell Insular de Mallorca en ús de les atribucions conferides per 
l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, i l’acord de delegació de 
competències en la Presidència, adoptat pel Ple del Consell de Mallorca en sessió extraordinària de dia 
11 de juliol de 2011 (BOIB núm. 109, de 19 de juliol de 2011), s’avé a aprovar el següeny  
 

ACORD 
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1.- Admetre, en la seva totalitat, el recurs especial en matèria de contractació presentat, en data 11 de 
setembre de 2012, pels representants de COMSA, SAU i VITRAC OBRA PÚBLICA, SL l’acta de la 
Mesa de contractació, de 24 d’agost de 2012, que va informar dels licitadors admesos, no admesos i 
exclosos de licitació a l’expedient de contractació de les obres corresponents al projecte de construcció 
del desdoblament de carretera Ma-30 i millora de l’enllaç entre l’eix central (Ma-13+Ma-13A) i la Ma-
30 i nous accessos a centre comercial. TM de Marratxí (Millora d’accessos a Palma). MFI. Clau: 10-
22.0-DC. Exp.: 9/2012. 

2.- Retrotraure les actuacions al moment del requeriment d’esmenes de la Mesa de contractació a l’acta 
de data 20 d’agost de 2012, per a què l’UTE COMSA, SAU i VITRAC OBRA PÚBLICA, SL, pugui 
presentar la documentació necessària per esmenar els defectes dins el termini màxim de tres dies hàbils, 
comptadors des del dia següent a la notificació del present acord. 

3.- Ordenar que, en el cas que l’UTE COMSA, SAU i VITRAC OBRA PÚBLICA, SL esmeni en 
temps i forma, amb una antelació mínima de dos dies es convoqui la Mesa de contractació per a 
procedir a l’admissió de l’UTE COMSA, SAU i VITRAC OBRA PÚBLICA, SL, i acte seguit, en cas 
de ser admès, es procedeixi a l’obertura de la seva proposta tècnica relativa als criteris no avaluables 
mitjançant fórmules. 

4.- Notificar el present Acord a totes les empreses licitadores.” 

 

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 8. PROPOSTA D’ACORD D’ADMISSIÓ DEL RECURS ESPECIAL EN 
MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ INTERPOSAT PER L’UTE COMSA, SAU-
VITRAC OBRA PÚBLICA, SL, CONTRA L’ACTA DE LA MESA DE 
CONTRACTACIÓ, DE 24 D’AGOST DE 2012, QUE L’EXCLOÏA DE 
LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES CORRESPONENTS AL 
PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE CONNEXIÓ DE L’AUTOPISTA DE 
LLEVANT MA-19 AMB EL MOLINAR I EL CAMÍ FONDO. TERME 
MUNICIPAL DE PALMA. MFI.- CLAU 09-10.0-ML. EXP. 10/2012. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament 
d’Urbanisme i Territori que diu: 
 
Atès l’informe jurídic del cap de la Secció de Contractació de la Direcció Insular de Carreteres, de data 
27 de setembre de 2012, el conseller executiu d’Urbanisme i Territori, de conformitat amb les 
competències que li han estat atribuïdes pel decret de Presidència, de 15 de juliol de 2011, pel qual es 
determina l’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 111, de 21 de juliol de 2011), modificat 
el dia 10 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 159, de dia 22 d’octubre de 2011), el dia 15 de març de 2012 
(BOIB núm. 48, de 3 d’abril de 2012), i el dia 11 d’abril de 2012 (BOIB núm. 59, de 26 d’abril de 
2012), eleva al Ple del Consell de Mallorca, per a què, de conformitat amb l’acord de delegació de 
competències en la Presidència, adoptat pel Ple del Consell de Mallorca en sessió extraordinària de dia 
11 de juliol de 2011 (BOIB núm. 109, de 19 de juliol de 2011) i l’article 8 de la Llei 8/200, de 27 
d’octubre, de Consells Insulars, aprovi la següent: 
 
“PROPOSTA D’ACORD 
 
Antecedents 
 
1. En data 11 de maig de 2012, la presidenta del Consell de Mallorca, va aprovar l’inici de l’expedient 
de contractació de les obres corresponents al projecte de construcció de connexió de l’autopista de 
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Llevant Ma-19 amb el Molinar i el Camí Fondo. Terme Municipal de Palma. MFI.- Clau 09-10.0-ML. 
Exp. 10/2012.  
 
2. La presidenta del Consell de Mallorca, en data 8 de juny de 2012, va aprovar els plecs de clàusules 
administratives particulars i plec de prescripcions tècniques del contracte de les obres corresponents al 
projecte de construcció de connexió de l’autopista de Llevant Ma-19 amb el Molinar i el Camí Fondo. 
Terme Municipal de Palma. MFI.- Clau 09-10.0-ML. Exp. 10/2012. 
 
3. En data 20 d’agost de 2012, la Mesa de contractació es va constituir i va obrir la documentació 
administrativa presentada per les empreses licitadores, a la qual es va constatar que l’UTE formada per 
les empreses COMSA, SAU i VITRAC OBRA PÚBLICA, SL, no havien presentat la documentació 
correctament i se’ls requeria per a què esmenessin les deficiències. Aquesta acta es va publicar al perfil 
del contractant el dia 21 d’agost de 2012. 
 
4. En la sessió de la Mesa de contractació de dia 24 d’agost de 2012, es va informar dels licitadors 
admesos, no admesos i exclosos de licitació. Entre els quals no es va admetre a l’UTE COMSA, SAU i 
VITRAC OBRA PÚBLICA, SL per no haver esmenat en temps i forma les eficiències detectades. 
Aquesta acta es va publicar al perfil del contractant el dia 27 d’agost de 2012. 
 
5. En data 11 de setembre de 2012, l’UTE COMSA, SAU i VITRAC OBRA PÚBLICA, SL, presentà 
un recurs especial en matèria de contractació contra l’acta de la Mesa de contractació de 24 d’agost de 
2012. 
 
6. Notificat el recurs especial en matèria de contractació a la resta de licitadors, aquests no han 
presentat al·legacions dins el termini concedit a l’efecte. 
 
7. El cap de la Secció de Contractació de la Direcció Insular de Carreteres  ha emès informe jurídic, en 
data 27 de setembre de 2012, sobre la conveniència d’estimar el recurs especial en matèria de 
contractació. 
 
8. Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa  General i de Comptes de 4 d’octubre de 2012 
 
Atès l’anterior, aquest Ple del Consell Insular de Mallorca en ús de les atribucions conferides per 
l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, i l’acord de delegació de 
competències en la Presidència, adoptat pel Ple del Consell de Mallorca en sessió extraordinària de dia 
11 de juliol de 2011 (BOIB núm. 109, de 19 de juliol de 2011), s’avé a aprovar el següent: 
 
ACORD 
 
1.- Admetre, en la seva totalitat, el recurs especial en matèria de contractació presentat, en data 11 de 
setembre de 2012, pels representants de COMSA, SAU i VITRAC OBRA PÚBLICA, SL l’acta de la 
Mesa de contractació, de 24 d’agost de 2012, que va informar dels licitadors admesos, no admesos i 
exclosos de licitació a l’expedient de contractació de les obres corresponents al projecte de construcció 
de connexió de l’autopista de Llevant Ma-19 amb el Molinar i el Camí Fondo. Terme Municipal de 
Palma. MFI.- Clau 09-10.0-ML. Exp. 10/2012. 
 
2.- Retrotraure les actuacions al moment del requeriment d’esmenes de la Mesa de contractació a l’acta 
de data 20 d’agost de 2012, per a què l’UTE COMSA, SAU i VITRAC OBRA PÚBLICA, SL, pugui 
presentar la documentació necessària per esmenar els defectes dins el termini màxim de tres dies hàbils, 
comptadors des del dia següent a la notificació del present acord. 
 
3.- Ordenar que, en el cas que l’UTE COMSA, SAU i VITRAC OBRA PÚBLICA, SL esmeni en 
temps i forma, amb una antelació mínima de dos dies es convoqui la Mesa de contractació per a 
procedir a l’admissió de l’UTE COMSA, SAU i VITRAC OBRA PÚBLICA, SL, i acte seguit, en cas 
de ser admès, es procedeixi a l’obertura de la seva proposta tècnica relativa als criteris no avaluables 
mitjançant fórmules. 
 
4.- Notificar el present Acord a totes les empreses licitadores.” 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per denou vots a favor (PP), cap vot en contra 
i catorze abstencions (PSOE i PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) 

 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 

 
PUNT 9. NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DEL CONSELL DE 
MALLORCA A LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DELS 
RESIDUS NO PERILLOSOS DE MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera ejecutiva de Medi Ambient: 
 
Atès l’article 7.2 del Pla director sectorial per a la gestió de residus urbans de Mallorca (BOIB núm. 35 
de 9 de març de 2006) en relació amb la creació de la Comissió de Seguiment. 
 
Atès l’Acord de Ple de dia 3 de febrer de 2003 pel qual s’aprova la creació de la Comissió de 
Seguiment de la Gestió dels residus no perillosos de Mallorca. 
 
Atès l’Acord de Ple de 21 de juliol de 2003 pel qual es modifica la composició. 
 
Atès l’escrit de 17 de maig de 2012 del portaveu del grup polític PSM-IniciativaVerds-Entesa al 
Consell de Mallorca, amb registre núm. 14.625, en què designa els seus representants a la Comissió de 
Seguiment. 
 
Atès l’escrit de 16 de maig de 2012 del portaveu del grup polític PSIB-PSOE al Consell de Mallorca, 
amb registre núm. 14.425, en què designa els seus representants a la Comissió de Seguiment. 
 
Atès l’escrit de 15 de maig de 2012 del portaveu del grup polític Partit Popular al Consell de Mallorca, 
amb registre núm. 14.220, en què designa els seus representants a la Comissió de Seguiment. 
 
Per tot el que s’ha exposat, la consellera executiva del Departament de Medi Ambient, atès l’article 48 
del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple en sessió celebrada el 8 de març de 
2004 (BOIB núm. 38, de 16 de març de 2004), proposa al ple del Consell de Mallorca que adopti 
l’acord següent: 
 
Primer.- Designar Catalina Soler Torres, consellera executiva de Medi Ambient, com a presidenta de la 
Comissió de Seguiment. 
 
Segon.- Designar Antoni Serra Comas, director insular de Residus, com a vicepresident de la Comissió 
de Seguiment.  
 
Tercer.- Designar com a representants de cada grup de consellers del Consell de Mallorca les següents 
persones: 
Com a representants del grup polític PSM-IniciativaVerds-Entesa: 
Titular: Magdalena Palou Cànaves  
Suplent: Joan Font Massot 
 
Com a representants del grup polític PSIB-PSOE: 
Titular: Mercedes Garrido Rodríguez 
Suplent: Francesc Dalmau Fortuny 
 
Com a representants del grup polític Partit Popular: 
Titular: Bernat Roig Cabrer 
Suplent: Mª Magdalena García Gual 
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Quart.- Notificar aquesta resolució als interessats. 
 
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). 

 

II. PART DE CONTROL 

PUNT 10. DECRETS I RESOLUCIONS A DONAR-NE COMPTE 

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. 

MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC 

 
PUNT 11. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
SOBRE EL PLA D’OBRES I SERVEIS.  
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 

El Pla d’Obres i Serveis és una línia de finançament per als ajuntaments que els permet afrontar una 
sèrie d’actuacions competència pròpia de les entitats locals, per això els ofereix: 

• Subvencions adreçades als ajuntaments i altres entitats locals per a equipaments i 
infrastructures. 

• Suport a les corporacions locals de Mallorca per a la direcció d'obra i la redacció de projectes. 

• Supervisió i seguiment dels projectes. 

Any rera any aquesta línia d’ajudes ha estat esperada de manera  insistent i impacient  pels ajuntaments 
de Mallorca per poder dotar als seus municipis de les infrastructures bàsiques necessàries per a prestar 
els serveis bàsics als quals els ciutadans en tenen dret. Per tant, de manera indirecta, els principals 
beneficiaris d’aquest tipus de finançament són les persones que habiten els nostres municipis. 

La major part de la partida pressupostària destinada a aquesta línia d’ajudes prové dels Pressuposts 
Generals de l’Estat. La presentació del seu avantprojecte per part del govern de l’Estat el passat dia 28 
de setembre ens fa témer que per segon any consecutiu no es contempli la corresponent partida, per la 
qual cosa entenem que el POS de l’any 2013 tampoc no es podrà convocar per part d'aquest Consell. 

Per tot l’exposat anteriorment, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA presenta pel 
seu debat al proper Ple de la institució la següent MOCIÓ: 

1. El Consell de Mallorca reclamarà al govern de l’Estat la dotació pressupostària adient perquè el 
Consell pugui fer front al POS de 2013. 

2. El Consell de Mallorca reclamarà una partida suplementària per tal de contrarestar les mancances de 
finançament dels anys 2011 i 2012. 
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La Sra. PRESIDENTA observa que tant la moció del punt 11 com la moció del punt 
18 versen sobre el Pla d’Obres i Serveis i demana als portaveus si estan d’acord en 
debatre-les de manera conjunta i llavors votar-les de manera separada.  

Atès que li fan saber que cap grup no té inconvenient per fer-ne un debat conjunt, 
anuncia que correspon intervenir en primer lloc al portaveu del grup amb menor 
representació però atès que el PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca i el PSOE li 
comuniquen que han pactat l’ordre d’intervenció, dóna la paraula al Sr. Ferrà. 

El Sr. FERRÀ (PSOE) anuncia que per presentar aquesta moció no llegirà aquella 
parafernàlia que el Sr. Coll li va recriminar que havia llegit en debatre una altra moció 
sobre aquest tema.  

Tot i això, la qüestió va pel mateix camí i el seu Grup considera que, atesa la situació 
actual del país, és imprescindible que hi hagi inversió pública i és imprescindible que 
les empreses dels nostres municipis puguin tenir feina. 

Explica que cada dia troba més persones, companys i coneguts d’edats ja avançades 
(50, 55 i 60 anys) que li diuen que estan a l’atur, que no tenen possibilitats de sortir-ne 
i que no veuen el final del túnel. 

Els consellers del Partit Popular ocupen els seus càrrecs gràcies a què durant la 
campanya electoral varen prometre a molta gent que donarien feina a tothom i molta 
gent els va votar perquè volien feina. En canvi, no se’n veuen els resultats i de cada 
vegada hi ha més gent a l’atur, més gent amb necessitats i més cues per anar a cercar 
menjar al Caputxins, per exemple, i segueixen sense fer res. 

Es tracta d’una qüestió de prioritats. No recriminarà absolutament res ja que la 
situació és la que és però el PP té el govern de l’Estat, el govern de la comunitat 
autònoma, el govern del Consell de Mallorca i el govern de molts d’ajuntaments i, per 
això, els demana que prenguin consciència del que estan provocant amb les seves 
polítiques de retalls continuats i de gens d’inversió pública. 

Destaca que hi ha molts d’economistes a nivell internacional que estan preconitzant 
tot el contrari i que, cada vegada que retallen més, la cosa està pitjor: hi ha més atur, 
hi ha més dèficit, hi ha més deute, la prima de risc puja, etc. Planteja quantes vegades 
més s’han de dur aquestes bufetades per adonar-se que la cosa no funciona i convé 
canviar un poc d’estratègia. 

Actualment no hi ha res en el Pla d’Obres i Serveis (POS, d’ara endavant) ni per a 
2012 ni per a 2013 i anuncia que el grup parlamentari del PSOE al Parlament de 
Madrid presentarà –o ha presentat– una moció per demanar que es destinin 3M€ 
perquè hi pugui haver POS al Consell de Mallorca i sol·licita que els diputats que el 
PP té a Madrid donin suport a aquesta moció. 

Reitera que a hores d’ara no hi ha POS i observa que el Consell de Mallorca deu 
22,5M€ als ajuntaments. No hi ha Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca i 
només hi ha aquell assessorament que ja hi havia, és a dir, una o dues persones per 
ajudar a fer les liquidacions, una assessora jurídica per ajudar els ajuntaments més 
petits, un o dos tècnics superiors per fer qualque projecte i qualque seguiment d’obra. 
Això és el que actualment creu que té en marxa el departament de Cooperació Local. 

La legislatura passada ell formava part de la FELIB i es reunia amb molts de batles. 
En aquesta sala hi ha 6 batles més 3 persones que ho han estat i recorda que no 
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s’havia parlat tant de pacte local com en la legislatura passada ni tampoc de 
finançament. Reconeix que no varen aconseguir gaire cosa però almanco en parlaren i 
hi ha molts de documents fets i molta feina feta al respecte. 

Durant la legislatura passada hi va haver 2 plans E, hi va haver 9M€ del Consell de 
Mallorca als ajuntaments per pagar despesa, hi va haver una Assemblea de Batles i 
Batlesses de Mallorca operativa que es reunia quan tocava i, curiosament, hi va haver 
una sèrie de batles –en el moment que més inversió hi havia hagut als ajuntaments– 
que varen dir que volien lliurar les claus dels seus ajuntaments al delegat del Govern. 
Demana què en diuen ara aquests batles i si són conscients de la situació actual. 

Per altra banda, també demana al PP que sigui conscient del que estan provocant les 
seves polítiques i insta els consellers del PP a parlar amb els seus companys tant del 
Govern de les Illes Balears com del govern de l’Estat per fer-los reconsiderar aquestes 
postures. 

Sense entrar a parlar dels retalls en sanitat i en educació, darrerament hi ha moltes 
persones dependents que estaven cobrant una prestació i que ara els han fet una nova 
valoració i, curiosament, hi ha malalts d’alzheimer que han millorat i els han llevat la 
prestació perquè el seu grau de dependència és ara més lleu. Això no ho entén o bé el 
govern ha inventat la vacuna contra l’alzheimer. 

Puntualitza que és un problema de consciència i demana als membres del Partit 
Popular que, per favor, facin una reflexió interna i un debat intern amb els seus 
companys del Govern de les Illes Balears i del govern de l’Estat per tal de començar a 
tirar endavant polítiques i inversions que tenguin a veure amb fer el bé a les persones 
més necessitades i les persones més dèbils. No pot ser que una persona amb alzheimer 
millori i, per això, demana els motius pels quals li lleven la prestació. 

Assevera que una qüestió de prioritats i recorda que en el darrer Ple es va aprovar una 
subvenció de 120.000€ per als caçadors. Tot i que ell és caçador, creu que aquesta 
subvenció no era necessària i aquests 120.000€ es podrien haver destinat a altres coses 
més importants com és la dependència. 

Darrerament ha aparegut a un mitjà de comunicació que la Junta de Castella i Lleó 
segueix per aquest mateix camí: destina 300.000€ per fer campanya de caça dins els 
col·legis. I què passa mentrestant amb la dependència i amb aquestes persones que no 
es valen per si mateixes, doncs que les deixen tirades. 

Per acabar, diu que no sap si hauran vist una pel·lícula japonesa que s’anomena “La 
balada de Narayama” i reitera la seva petició per tal de prendre consciència de la 
situació. 

La Sra. PALOU (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) explica que el POS és 
una eina que permet que els ajuntaments que són petits i que tenen pocs doblers 
puguin fer unes obres que d’altra manera no farien mai. És una eina que permet que 
les petites empreses d’aquests municipis puguin optar a un concurs públic mitjançant 
el qual resultin adjudicatàries de les obres. 

En aquests moments, que el sector de la construcció està aturat i pateix la greu crisi 
provocada per l’especulació i per l’economia especulativa que vivim els darrers 30 
anys –i que ara ha explotat–, el POS és una eina que permet que aquestes petites i 
mitjanes empreses puguin fer feina però, a més a més, aquesta feina que fan als seus 



 26

municipis o als voltants queda per als veïns dels municipis i, per tant, així 
s’aconsegueix un benefici multiplicador d’una petita quantitat. 

El Consell de Mallorca ve històricament ajudant els municipis en grau inversament 
proporcional a llur població de forma que, com més petit és el municipi, més doblers 
rep i, com més gran és, manco doblers rep atès que se suposa que pot sufragar les 
infraestructures per si mateix o per altres vies. 

Els darrers 4 anys el Consell de Mallorca va fer un gran esforç per augmentar 
l’aportació a les partides destinades al POS amb pressupost propi, amb endeutament i 
amb un petita ajuda de Madrid. 

Ara fa 2 anys que aquesta ajuda de Madrid no arriba i el seu Grup li demana a l’equip 
de govern què fa al respecte, és a dir, si es queda tan tranquil o reclama a Madrid 
aquesta aportació i si ha fet qualque passa, com l’ha que ha anunciat el Sr. Ferrà, per 
exigir al govern de Madrid que, en lloc de dedicar tant de doblers a l’AVE i altres 
projectes de dubtosa utilitat, s’emprin aquests doblers en benefici de la comunitat més 
propera, més local. 

Li demana al Sr. Coll si ha fet alguna passa en aquest sentit, si ha sol·licitat una visita 
a Madrid perquè el Ministeri d’Administracions Públiques li aporti aquests doblers, si 
ha fet alguna gestió per demanar que venguin més doblers a Mallorca o, com a mínim, 
que just venguessin els mateixos que altres anys perquè, amb l’esforç complementari 
del Consell de Mallorca, podrien ajudar moltes petites i mitjanes empreses que avui 
en dia han de tancar les portes perquè ja no poden més. 

El Partit Popular aposta per grans actuacions de les quals són licitadores grans 
empreses –unions temporals d’empreses– que poc deixaran als municipis de Mallorca, 
que destrossen un poc més de territori i ja els va bé però, que a nivell local i a nivell 
de sostenibilitat, són un zero a l’esquerra. En canvi, el Partit Popular no aposta –no es 
rasca la butxaca– per fer aquests tipus d’inversions que ajudarien els nostres 
municipis i els ciutadans de l’illa de Mallorca. 

Els ajuntaments són entitats que es veuen obligades a satisfer moltes necessitats ja que 
els veïns van als seus ajuntaments a fer-li saber al seu batle si un carrer té forats i s’ha 
d’arreglar. Aquest carrer només es pot asfaltar si el Consell de Mallorca dóna ajuts 
perquè els ajuntaments també pateixen la crisi en primera persona. 

Tot seguit li demana al Sr. Coll què fa com a conseller de Cooperació Local i com 
ajuda els municipis de la nostra illa. Com és que, de forma unilateral i sense passar-ho 
pel Ple, el Sr. Coll va enviar una carta als ajuntaments dient-los que enguany no hi 
hauria POS quan el Consell de Mallorca ha aprovat un pressupost que el contempla? 

Què passa, igualment, amb els convenis que hi ha signats amb tots els ajuntaments de 
l’illa i amb tots els projectes pluriennals que enguany haurien de rebre una aportació 
per part del Consell de Mallorca? 

El seu Grup vol saber què pensa fer l’equip de govern per promoure, per gestionar i 
per dinamitzar l’economia de forma que es generin llocs de feina tal i com varen 
prometre durant la campanya electoral ja que pel camí que van és que de cada vegada 
hi ha més aturats, hi ha més necessitats, hi ha més gent que passa gana i més gent que 
no arriba a final de mes.  
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Aquelles petites coses, amb les quals el Consell de Mallorca feia un gran esforç per 
donar suport a la gent, als municipis, a les empreses i, finalment, als ciutadans de 
Mallorca, ara es veuen privades de fons. 

A principis de legislatura tenien unes expectatives molt grans perquè tant el Sr. Coll 
com la presidenta del Consell de Mallorca es passejaren per l’illa recollint un llistat de 
les necessitats dels municipis. On és ara aquest llistat de necessitats municipals i on 
són les expectatives que tenien? 

El Sr. OLIVER (PP) apunta que no creu convenient entrar en una guerra de xifres de 
la passada legislatura ni per part de l’oposició ni per part del Grup Popular. 

A la Sra. Palou li diu sobre el comentari que ha fet, relatiu al tancament d’empreses, 
que imagina que sap que no han pagat les empreses que han fet les obres del tren fins 
a Artà perquè els doblers no han arribat de Madrid i el seu Grup no va fer cap esforç 
al respecte.  

Així doncs, suposa que l’empresa encarregada de fer el corredor fins Artà espera 
cobrar la feina feta i recorda que en l’anterior legislatura varen pressupostar aquestes 
obres, les varen adjudicar però no les varen pagar. 

Per altra banda, reconeix que és cert que el Sr. Coll ha enviat una carta a tots els 
ajuntaments per fer-los saber que l’any que ve no hi haurà POS i considera que 
aquesta actuació l’honra ja que així s’evita que els ajuntaments facin inversions, es 
creïn unes expectatives o es procedeixi com abans, és a dir, fer les obres i dir que ja 
les pagaran. Opina que els batles deuen estar més tranquils de tenir la certesa del que 
es podrà fer i del que no. 

Es mostra d’acord amb el Sr. Ferrà en el sentit que el POS era una vàlvula 
d’escapament per als ajuntaments que els servia per fer petites reformes i, 
darrerament, també va servir per pagar deute corrent. 

Fa notar que tot això ho conta des de la seva experiència com a batle i reconeix que, 
en un moment donat, varen estar temptats de lliurar les claus dels ajuntaments ja que, 
com tothom sap, els ajuntaments gasten molt en competències que no són seves i són 
el primer front que té l’Administració a davant els ciutadans.  

En aquests moments que no hi ha doblers, no cal generar expectatives: de Madrid no 
arriben els doblers que fan falta i el Consell de Mallorca no es pot endeutar.  

El Sr. Ferrà recordava que el Consell de Mallorca té un deute de més de 22M€ amb 
els ajuntaments, deute que s’ha de pagar però el Consell de Mallorca difícilment té 
marge de maniobra per afrontar aquest deute. 

Puntualitza que la voluntat de dur endavant el POS hi seria però és del tot impossible 
i, si ho fessin, seria enganar els ajuntaments. Per tot això, creu que s’ha mirar de cara 
a l’any que ve fer possible treure el POS per tal que els ajuntaments puguin fer les 
obres corresponents. 

Per acabar anuncia que, de les dues mocions que debaten, el seu Grup només votarà a 
favor el punt 2 de la moció del PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca relativa a 
pagar els projectes pluriennals que estan en marxa. 

El Sr. FERRÀ explica que el seu Grup no demana doblers per als ajuntaments a mode 
de vàlvula d’escapament sinó que senzillament demanen un canvi en la priorització de 
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la despesa tant del Govern de les Illes Balears com el govern central i del govern del 
Consell de Mallorca. 

Reitera que volen que es prioritzi aquella despesa que beneficiï les persones que ho 
passen realment malament i el POS precisament possibilitava que petites empreses 
municipals tenguessin feina i, conseqüentment, poguessin donar feina a la gent dels 
pobles, gent que ara està aturada. 

Certament lloa el Sr. Coll haver dit als batles que l’any que ve no podran comptar 
amb el POS. Així saben a què atenir-se i poden estar tranquils però no estaran tan 
tranquils quan cada matí toquin a la porta 3 o 4 persones que demanen feina o 
demanen prestacions socials i no n’hi ha. 

Per tant insisteix que s’ha de prioritzar la despesa i, en lloc de donar 120.000€ a la 
Federació de Caça, s’ho haguessin pogut repensar i destinar aquests doblers a 
dependència, per exemple, ja que és més important aquest tema que no la caça. 
Reitera que ell és caçador però, tot i això, creu que no calia destinar 120.000€ als 
caçadors en aquests moments que s’estan llevant prestacions a persones dependents 
que la tenien. 

Cal pensar en aquestes persones dependents i també en la gent que està aturada. 
Aquests doblers que es destinen a altres coses –supèrflues sota el seu punt de vista– es 
podrien destinar a crear llocs de feina i a donar feina a les empreses locals. 

La Sra. PALOU li diu al Sr. Oliver que l’empresa que va construir el corredor del tren 
d’Artà no cobra perquè el Partit Popular no reclama els doblers a Madrid, perquè el 
Partit Popular acala el cap davant les injustícies que Madrid fa amb aquesta terra, 
perquè el Partit Popular no reclama allò que li correspon a la nostra illa. 

La Sra. PRESIDENTA li observa a la Sra. Palou que el tren no és competència del 
Consell de Mallorca. 

La Sra. PALOU diu que ha estat el Sr. Oliver qui n’ha fet referència i si ell ho fa, 
doncs ella, com a mínim, n’ha de parlar. 

Reitera que el Partit Popular acala el cap davant Madrid i accepta les injustícies 
constants que es cometen contra aquesta terra. 

Així mateix, durant el decurs del passat Ple, hi va haver una consellera que es va 
burlar una mica de la seva coalició tot dient que no sabia ben bé quants eren ni quin 
eren i es va confondre vàries vegades –cosa que fa reiteradament– en quant als 
membres integrants de la seva coalició. 

En aquest sentit, manifesta que al PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca estan ben 
orgullosos de la seva coalició perquè, com a mínim, no han d’acalar el cap davant els 
injustícies dels seus companys a Madrid ja que no en tenen i, per tant, no els han de 
justificar aquest atac vergonyós i constant a la nostra terra. 

Per altra banda, li diu al Sr. Coll que Madrid té doblers pel que vol i, si el Sr. Coll li 
demana a Madrid que aporti més doblers a Mallorca per al POS, els efectes 
multiplicadors de la petita inversió que se’n pugui aconseguir són molt grans. 

Això és una cosa que en l’empresa privada tenen molt en compte. De vegades, val la 
pena perdre-hi un poc perquè llavors els beneficis són molt més grans i per això hi ha 
empreses que es dediquen, per exemple, a tenir ben contents els treballadors perquè 
així augmenten el seu rendiment. 
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En el mateix sentit, és a dir, en el sentit d’aprofitar les inversions que suposen el POS, 
per minso que sigui, serien molt beneficioses a nivell municipal, insular, empresarial i 
d’ocupació perquè poden generar molts de llocs de feina que a dia d’avui s’estan 
perdent. 

Per acabar, diu que li formularà una pregunta explícita al Sr. Coll: Sap quan és que 
han de justificar els municipis els pluriennals que tenien compromesos per 2012 si, a 
hores d’ara, si tan sols no s’ha resolt? 

El Sr. OLIVER diu que certament els doblers del tren no han arribat però n’és 
responsable qui va fer els plecs de condicions i es va comprometre a fer els 
pagaments. Si els doblers no són a la caixa i no poden pagar, el problema és de qui 
treu a concurs el projecte. 

A mode d’exemple, recorda que el Sr. Font va dir en aquest Ple que no havia volgut 
pagar les obres del Teatre Principal perquè l’empresa adjudicatària no era d’aquí i els 
beneficis no quedaven aquí però aquesta empresa sí que tenia treballadors de Mallorca 
i segurament s’haurà vist obligada a acomiadar gent.  

Així doncs, el PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca sap què és tancar empreses i, 
a més a més, tot aquest tema del Teatre Principal encara ha tengut un sobrecost de 
400.000€ d’interessos. Reclamen doblers per unes coses però resulta que els han de 
gastar en pagar interessos. 

El Sr. COLL (conseller executiu de Cooperació Local) fa notar, per començar, que 
tant de bo que s’havia dit que no hi havia d’haver parafernàlia perquè resulta que no 
sap que té a veure tot el que s’ha dit amb el POS. 

Tot seguit planteja si saben els motius pels quals no hi ha POS enguany. Imagina que 
saben que la partida que estava destinada al POS anava lligada a un crèdit i aquest 
crèdit no s’ha pogut fer perquè no els han deixat. 

La Sra. Palou demanava què fa, en aquests moments, el departament de Cooperació 
Local i, en aquest sentit, li explica que només dels problemes que hi ha acumulats hi 
ha feina més que a bastament i la convida a visitar el departament perquè comprovi 
personalment tots els problemes pendents de resoldre. 

Sobre el pluriennals diu que la propera setmana se celebrarà un ple extraordinari –
perquè ha estat impossible dur l’expedient a aquest ple– per tal de fer unes 
modificacions de crèdit que permetin assumir el pagament dels pluriennals d’enguany. 

Reconeix que a tots els agradaria que hi pogués haver POS enguany però, com bé ha 
dit el Sr. Ferrà, la situació és la que és i en aquests moments no hi pot haver POS. 

La Sra. PRESIDENTA explica que el Consell de Mallorca ha fet un esforç important 
per ajudar els ajuntaments i recorda que una de les primeres decisions que va prendre 
l’actual equip de govern va ser suprimir l’aportació que feien els municipis a 
Serpreisal i que era de l’1% dels seus pressuposts ordinaris. Una vegada que han 
alliberat els ajuntaments d’aquest pagament, implica que ara disposen de més recursos 
per destinar a allò que considerin més necessari. 

A més a més, enguany han prioritzat 4M€ per destinar als ajuntaments perquè puguin 
finançar el que considerin més convenient i remarca que han prioritzar destinar-los 
aquests doblers en lloc de destinar-los a noves obres. Era més important enviar 4M€ 
als ajuntaments perquè cada batle i cada regidor pugui decidir què és més urgent al 
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seu municipi i n’estan ben contents. Han de ser conscients que ara no poden atendre 
tot el que atenien abans perquè hi ha manco doblers i aquests s’han de prioritzar. 

Igualment informa que s’intentarà fer un ple extraordinari per dur la modificació de 
crèdit d’unes partides pressupostàries que permeti complir amb tots els convenis i 
despeses pluriennals que tenen compromesos amb els ajuntaments. 

Per tot això, creu que queda clar que s’està fent un esforç important des d’aquesta 
institució per ajudar a tots i cadascun dels municipis de Mallorca però, evidentment, 
els recursos són els que són i s’hi han d’adaptar per la qual cosa estableixen prioritats: 
era important destinar 4M€ per cobrir despesa corrent dels ajuntaments que no per a 
noves inversions. 

Si haguessin comptat amb els mateixos recursos d’abans, ho haguessin fet tot però, 
com que no és així, doncs han de prioritzar i establir un ordre d’actuació. 

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 12. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
SOBRE EL TRACTAMENT DE RESIDUS. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Atès que el Govern del PP al Consell de Mallorca ha decidit importar fems des de la Unió Europea a 
Mallorca com a única solució a les variacions de la taxa de tractament de residus sòlids, malgrat aquest 
mateix plenari, i a proposta del PP, el mes d'octubre de 2011 va decidir no importar-ne. 
 
Ateses les negociacions que TIRME SA ha iniciat amb empreses italianes per tal d'importar els fems a 
Mallorca i que, tal i com s'ha pogut comprovar estan relacionades amb delictes de corrupció, fet molt 
greu que ve a perjudicar encara més la imatge turística de Mallorca. 
 
Atès que l'actual govern ha estat plantejant la importació de fems, el cobrament de la fracció orgànica o 
el cobrament dels llots de depuradora, com l’única solució possible. 
 
Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA proposa al Ple del Consell de 
Mallorca, l’adopció dels següents acords: 
 
1. El Consell de Mallorca iniciarà els tràmits escaients per tal de realitzar una nova Contractació del 
Servei Públic per al tractament de residus sòlids urbans de l’illa de Mallorca. 
 
2. El Consell de Mallorca Instarà el Parlament de les Illes Balears a rebutjar les esmenes plantejades 
per part del grup parlamentari del PP al projecte de llei de Mesures urgents per a l’activació econòmica 
en matèria d’indústria, energia i altres activitats, i amb l’objectiu de que s’autoritzi el trasllat de fems 
des de la Unió Europea a Mallorca, entre d’altres mesures en matèria de residus.  
 
 
El Sr. MAS (secretari general del Consell de Mallorca), abans de l’inici del debat, 
demana disculpes als portaveus dels Grups polítics perquè a la darrera Junta de 
Portaveus s’havia acordat que les mocions anirien agrupades no per ordre cronològic 
sinó per grups de consellers i, tot i haver donat les instruccions en aquest sentit, ara 
s’ha adonat que no s’ha respectat aquest criteri. 
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La Sra. PRESIDENTA comenta que quedarà arreglat en el proper Ple i dóna pas al 
debat d’aquest punt. 

Demana si és possible fer el debat conjunt del punt 12, el punt 16 i el punt 22, atès 
que es refereixen als mateixos temes. Observa que a continuació es faria la votació 
separada de cadascuna de les mocions.  

Demana el parer dels portaveus dels Grups polítics sobre aquesta qüestió. 

El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) diu que no tenen cap 
inconvenient a fer-ho, quant als punts 12 i 16, però desitgen que el punt 22 es tracti a 
part. 

La Sra. GARRIDO (PSOE) s’expressa en el mateix sentit que el Sr. Font. 

La Sra. PRESIDENTA assenyala que es debatran de manera conjunta el punt 12 i el 
punt 16 i estableix quin serà el torn de paraula. 

La Sra. GARRIDO (PSOE) intervé tot seguit. 

En primer lloc, planteja una esmena al primer punt dels acords de la moció que 
presenta el Grup del PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca, de forma que el punt 
on es demana la modificació del contracte se substitueixi pel primer punt que presenta 
el PSOE en la seva moció, en el sentit que s’iniciïn els tràmits per elaborar un nou 
contracte de concessió.  

Tot seguit, fa notar que a la moció es tracten dos punts distints; d’una banda, el 
contracte de concessió i per altra la importació de fems.  

Fa referència al greu atemptat que suposa la importació de fems per a una illa de la 
Mediterrània com Mallorca, tant per a l’economia com per al paisatge, el territori, el 
medi ambient, la salut, la indústria, etc.  

Diu que s’ha de considerar també el seu caràcter turístic, que s’ha aconseguit amb 
molta feina i amb molt d’esforç per tal d’aconseguir l’excel·lència turística que té 
davant el món. Fa notar que, amb aquesta iniciativa del PP, tot això es fa malbé. A 
més a més, amb paraules del Sr. Rajoy, president del Govern de l’Estat, “és un 
disbarat de colossals dimensions”; pretén fer malbé la nostra economia, el nostre 
turisme, el nostre medi ambient i la nostra salut a canvi d’una rebaixa d’un parell 
d’euros en la taxa de residus.  

Fa avinent que aquesta és l’excusa de mal pagador que dóna el Consell de Mallorca i 
que aquest disbarat també es comet introduint una esmena a un projecte de llei que 
abans havia estat un Decret llei. En conseqüència, el que es fa és saltar-se de mala 
manera tots els informes tècnics que havia de reunir per part dels departaments del 
Govern balear però al mateix temps –i el que és més important– no hi ha la 
participació ciutadana a la qual han d’estar sotmeses totes les lleis.  

Reitera que, en aquest cas, ni n’hi ha hagut ni n’hi haurà i la gent no podrà opinar.  

A més a més, fa notar que aquesta esmena que modifica un projecte de llei modifica el 
Pla director sectorial de residus (PDSR), que també, preceptivament, ha de tenir 
participació ciutadana. És obvi que es torna a deixar de banda el parer de la ciutadania 
i s’imposa una opció: importar el fems.  

Diu que suposa que en parlaran més, sobre aquest tema, raó per la qual ella no ho farà 
ara. 
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Reitera que el seu Grup polític insta el Parlament de les Illes Balears a rebutjar les 
esmenes presentades pel Partit Popular en aquest projecte de llei referit a la 
importació de fems.  

Assenyala que aquest “disbarat de colossals dimensions” que el PP pensa cometre ha 
fet que el seu Grup polític vulgui contrarestar-ho amb una proposta de nova concessió 
dels serveis públics de tractament de residus i ho fa per dos motius fonamentals, que 
explica tot seguit. 

El primer motiu és la manca de control de la concessió. Recorda que durant la passada 
legislatura la situació era que s’havia votat en contra de la modificació del contracte 
de concessió, que va passar a ser de 500M€ i de 50 anys; tot i que, per lleialtat 
institucional i pel principi de continuïtat dels actes administratius, l’equip de govern 
es va veure obligat a autoritzar les obres dels dos forns, també va anar posant les bases 
d’estudi de la concessió per part d’auditors independents, de forma que aquestes 
auditories varen acabar corroborant allò que ja pensaven: com és d’injusta aquesta 
concessió per al Consell de Mallorca i per als mallorquins, mentre que és molt justa 
per a l’empresa. 

Diu que també es fa evident el nivell de complexitat, la durada del contracte i que la 
previsió del càlcul de la tarifa és excessivament recercada i difícil d’entendre i 
d’aplicar. A més a més, el control sobre la concessió és clarament ineficaç i inexistent. 

Assenyala que tots aquests fets situen el Consell Insular de Mallorca davant una gran 
dificultat per renegociar i modificar les condicions del contracte.  

Fa avinent que el fet que, actualment, l’empresa proposi la importació de fems i 
immediatament el Consell de Mallorca i el Partit Popular, proposant esmenes, es 
posin al seu servei, no fa més que corroborar el control que té l’empresa sobre aquesta 
concessió i sobre el Consell de Mallorca, en aquest sentit. 

El segon motiu per proposar el nou contracte són els greus incompliments 
contractuals. Entenen que la concessió es troba sotmesa en causa de resolució 
contractual ja que l’empresa incorre en incompliments, que explica tot seguit. 

En primer lloc, observa que l’oferta de TIRME de l’any 1991 manifestava que els 
costos d’explotació –tant els fixos com els variables– es veurien compensats amb 
escreix pels ingressos derivats de la venda d’energia; això no ha passat, sinó que s’ha 
primat el principi d’equilibri financer de la concessió per damunt del principi del risc i 
aventura de l’empresa, que és el que ha de prevaler i que recull la jurisprudència i tota 
la doctrina: risc i aventura per damunt del principi d’equilibri financer de la concessió.  

En segon lloc, fa notar que l’oferta de TIRME i el que va suposar el criteri que 
l’informe tècnic acabàs adjudicant a TIRME el contracte de concessió era que la tarifa 
era la més econòmica per als primers anys i es va considerar això com un avantatge 
definitiu, atesa la incertesa per a preveure les variables durant els propers 25 anys. 
Observa que aquest avantatge que no s’ha materialitzat de cap de les maneres, sinó tot 
el contrari: la tarifa ha passat de 20€ a 131€. Per enguany, aquella tarifa i oferta que 
va fer TIRME en el seu moment era de 16€ més l’IPC corresponent i ara és de 131€.  

Diu a la Sra. Soler que no cal que li digui que ara hi ha dos forns més, perquè aquell 
contracte ja preveia la construcció de dos forns més, per la qual cosa aquella tarifa era 
la que havia de formar part del risc i aventura de l’empresa. Una vegada més, 
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l’equilibri econòmic financer a favor de l’empresa ha fet que la tarifa augmenti, i no el 
principi de risc i aventura. 

Fa notar el fet que la pròpia empresa TIRME contracti els inspectors del contracte, i 
els pagui. Recorda que les previsions de l’empresa de notificar el PDSR de l’any 2006 
i de modificar el contracte que es va iniciar l’any 2006 no s’han donat ni han 
augmentat els residus així com establia el PDSR i l’empresa.  

Assegura que aquí no s’han fet els forns perquè s’acabava la vida útil dels altres, no 
han entrat els residus de MAC Insular corresponents i que no hi ha un forn de reserva 
per si es produeix una avaria: un cop més, un altre incompliment. 

Assenyala també com un greu incompliment, que forma part de l’objecte del 
contracte, el fet que aquestes incineradores tenen un objecte clar: incinerar el rebuig 
d’aquesta illa, però no generar energia, que és el que volen fer ara.  

Per aquesta raó, s’han d’iniciar els tràmits d’una nova concessió amb uns punts 
fonamentals: costos reals i de mercat de les inversions de la concessió, valoració de 
les infraestructures que afavoreixen el reciclatge i el rebuig de la incineració de fems 
estrangers, així com control de la concessió i els seus costos per part del Consell de 
Mallorca.  

El Sr. ENSENYAT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) intervé a continuació. 

Sobre la importació de residus sòlids tractats, o combustible, com ho defineix l’equip 
de govern, fa notar que si es consulta el diccionari la definició és aquesta: tot allò que 
és susceptible de combustió. Considera que aquest és un terme molt ampli, per 
exemple si s’agafa tot allò que hi ha dins aquesta sala; segurament tot és combustible 
perquè és susceptible de combustió. Fins i tot nosaltres mateixos, des de la 
perspectiva científica o totalment científica.  

Per aquesta raó, opina que s’han de dir les coses pel seu nom i que s’han de referir a 
que allò que volen dur són residus sòlids tractats i no els ha de fer por dir-ho 
públicament. Torna a retreure que utilitzar el terme combustible dóna peu a 
confusions i a que la gent es qüestioni què és el que duen exactament, la gent de 
l’equip de govern. 

Diu que ja n’han parlat molt, d’aquest tema, i que encara se’n podria parlar moltes 
hores més i presentar-ne informes tècnics d’un costat i d’un altre. Observa que per a 
l’equip de govern tot són avantatges, no hi ha ni un sol inconvenient, la qual cosa fa 
sospitar un poc. Assegura que és clar que qualsevol actuació que es vulgui fer té uns 
avantatges però també té inconvenients i retreu que en aquest cas l’equip de govern ni 
en parla, d’inconvenients, fet que també pot resultar sospitós. 

Opina que és una autèntica barbaritat el que pretén fer l’equip de govern, des de 
qualsevol perspectiva que es miri, tant si és l’econòmica, mediambiental, social, de 
promoció de la imatge turística, etc.  

Destaca que, en aquest cas, l’únic avantatge el té l’empresa concessionària, al parer 
del seu Grup polític. Fa notar que aquesta empresa està integrada per altres grans 
empreses, la majoria de les quals tenen la seva seu social fora de la nostra illa, per la 
qual cosa s’ha de pensar també que els beneficis econòmics que puguin generar no 
tendran de cap manera una repercussió directa en l’economia de Mallorca. 
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Fa avinent que no és per caprici, que ho defineixin com una gran barbaritat, ni és per 
dir el contrari d’allò que manifesta el PP. Considera que ho han pensat bé i que han 
escoltat a bastament totes les veus, i també les crítiques, que ho defineixen així: com 
una barbaritat. 

Recorda que recentment la premsa publicava un informe de l’entitat Ecologistes en 
Acció el qual assegurava que a hores d’ara l’aire de Palma ja supera bastant les 
emissions de CO2 permeses i recomanades per la OMS i fins i tot citava les 
incineracions de Son Reus com un dels factors. Fa notar que qui ho indica és personal 
tècnic, amb una formació que ens obliga a escoltar-lo i a tractar-lo amb respecte, no 
podem dir que siguin unes persones mentideres.  

Diu que el propi PP ha començat una campanya informativa en diferents indrets, 
pobles de Mallorca en els quals expliquen els avantatges de la importació de residus 
sòlids tractats. D’altra banda, el Consell de Mallorca s’ha fet present també en 
diferents fires, com a institució, per explicar-ho també.  

Opina que és important contar a la ciutadania què és allò que volen fer, però considera 
que també s’ha de fer objectivament, de forma que si hi ha uns avantatges també s’ha 
d’explicar quins són els inconvenients. 

En aquest moment en què la societat demana un canvi dins l’estructura i el sistema 
polític, que ja comença a ser obsolet, per tal que la ciutadania pugui participar d’una 
forma més directa en la presa de decisions i molt més sobre una qüestió com aquesta, 
que no ha passat per les urnes, atès que no es tracta d’un acord que el PP dugués en el 
seu programa electoral. 

Per aquesta raó, entén que la millor opció, tot i les propostes que fa el seu Grup 
polític, seria demanar a la ciutadania què opina sobre aquesta qüestió i no només 
perquè puguin decidir i després la institució sigui conseqüent amb allò que en resulti 
de la consulta, sinó sobretot per poder crear aquest ambient de reflexió, per tal de 
poder valorar quins són els avantatges i quins els inconvenients, perquè la ciutadania 
pugui després decidir el seu vot, a favor o en contra. 

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

Retreu que ja es torni a parlar de combustible, i diu que no sap si serà la darrera 
vegada o no que es faci. 

Observa que ha pronunciat la paraula combustible perquè un informe de Medi 
Ambient de la Comissió Europea indica que aquest tractament que es vol fer aquí es 
diu combustible de residus sòlids.  

Diu al Sr. Ensenyat que si no ho volen acceptar, ell no té cap problema, perquè 
seguirà referint-se a combustible, perquè és el producte que creuen que duen. Diu que 
ja sap que el Grup polític del Sr. Ensenyat continuarà mantenint que és el fems, que és 
la tallada de meló que fa olor, que fa brutor, suc, etc. És clar que ambdós partits 
polítics estaran a costats oposats, i que el PP, per diferenciar i advertir que no és 
aquest el tipus de residu que ve, continuaran emprant la paraula combustible.  

Fa notar que s’han dit les mateixes coses, en intervencions distintes. Creu que durant 
la primera intervenció es parlava de que, a Mallorca, quan es prenien decisions 
d’aquesta importància, s’havien de fer consultes. No sap si ho ha entès bé, però si s’ha 
dit així fa avinent que ell no recorda tantes altres consultes populars sobre altres 
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decisions que s’hagin pres. Suposa que li tornaran explicar, perquè no ha entès del tot 
a què es referien quan parlaven de fer consultes populars. 

S’ha adonat també de que no volen cap responsabilitat pel que fa a l’autorització de 
l’obertura dels dos forns. Recorda que els varen continuar, i també es refereix a les 
respostes que va donar la presidenta del Consell de Mallorca durant la passada 
legislatura, que es varen publicar, relatives als dos forns i als convenis que hi havia. 

Torna a dir que ara no volen cap responsabilitat sobre l’autorització dels dos forns, tot 
i que la responsabilitat és de l’equip de govern que hi havia abans, i que quan es va 
iniciar l’anterior legislatura l’equip de govern s’ho va trobar i es va fer, fins i tot ha 
sentit dir que ja varen trobar les obres començades. Diu que no sap si algú havia 
d’haver actuat, en aquell moment. En aquest punt el Sr. Garau (PSOE) comenta “i 
quasi acabades” i el Sr. Salom li respon que no, que va ser al final de la legislatura, 
quan es varen acabar. 

Torna a dir que la responsabilitat sobre els residus a Mallorca és de tothom i la 
responsabilitat d’haver autoritzat els dos forns la va començar a tenir probablement el 
PP, la va continuar el Pacte i la va acabar el Pacte. En conseqüència, no es va aturar ni 
tampoc es va intentar aturar en cap moment.  

D’altra banda, hi ha una obligació de compliment d’estabilitat de conveni, tot i que a 
la intervenció anterior s’ha dit que no és així, o que no era prioritària. Es pot dir 
d’altres maneres, però el cert és que existeix una obligació. És clar que l’empresa 
concessionària té dret a defensar-se i a reclamar la seva estabilitat pressupostària si el 
Consell de Mallorca, davant un concurs guanyat, fa alguna actuació que pugui 
perjudicar el seu compte d’explotació.  

En conseqüència, vol pensar que per raó d’aquest compromís i obligació del Consell 
de Mallorca, l’anterior equip de govern va apujar la tarifa un 40%; si no fos així, algú 
hauria d’explicar a la ciutadania el motiu d’aquest increment de la tarifa. Si no fos 
degut a aquesta causa, s’hauria pogut mantenir la tarifa tal com estava. 

Li ha semblat entendre que ara s’acusa el PP de voler incinerar tot el fems de 
Mallorca, per la qual cosa fa avinent que la incineració s’ha impulsat des de tots els 
equips de govern i tots els equips de govern, durant molt de temps, han sabut que 
anàvem per mal camí però ningú no hi ha posat remei, tot i que ara resulta que els 
dolents només són els que governen actualment i no es vol admetre cap 
responsabilitat d’abans. 

També sembla, per les explicacions que s’han donat en les primeres intervencions, 
que tothom ha fet els deures, i ara tothom sap que no cal respectar el conveni sinó que 
és possible impulsar altres mesures i que són possibles determinades coses que s’han 
explicat a les intervencions, però resulta que quan durant la legislatura passada l’equip 
de govern era un altre, aquestes reflexions no es feien i, senzillament, se’n feien unes 
altres, que eren apujar les tarifes.  

Fa notar que si l’equip de govern actual del PP hagués apujat les tarifes, l’oposició 
hauria dit que havien fet el mateix que l’anterior equip de govern però ara no ho 
poden dir, atès que s’han pres altres iniciatives, s’han cercat altres alternatives i el PP 
no està d’acord amb les declaracions de l’oposició quan afirma que el PP vol 
perjudicar els mallorquins i que l’únic que vol fer és crear una mala imatge de 
Mallorca.  
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Si l’oposició pensa això, ell entén que facin les polítiques i les campanyes que fan, 
però adverteix que la Conselleria de Medi Ambient també fa campanya en contra. 
Davant aquesta situació, de campanyes en sentit positiu i d’altres en sentit negatiu, 
caldrà que la gent tengui criteri per decidir. 

Quant a la revisió de les condicions del conveni, recorda que s’ha dit a bastament que 
ja no es poden revisar més, des del punt de vista legal, tot i que afirma que existeix un 
compromís de la consellera executiva de Medi Ambient en el sentit d’asseure’s amb 
els representants de l’empresa concessionària amb la intenció de revisar el conveni i 
recorda que aquesta ho ha manifestat en diverses ocasions.  

Sobre aquesta revisió de conveni, que defineix com “a la brava”, assenyala que es 
manegen quantitats diferents per suprimir el conveni; per unes persones el cost seria 
de 400M€ i per altres 500M€ o 600M€. Diu que està bé que l’oposició faci la seva 
feina, però considera que és arriscat que diguin que el Consell de Mallorca ha de dur 
endavant el rescat d’aquesta concessió a l’empresa TIRME.  

Sobre el retret de que només pensen en TIRME, en l’empresa privada i no en els 
ciutadans ni en Mallorca, diu que durant la present legislatura s’ha fet exactament el 
mateix que s’havia fet fins ara: TIRME proposava, amb uns informes, i el Consell de 
Mallorca acceptava o no els esmentats informes; fins a dia d’avui, és això el que es 
feia. 

Sembla ser que avui, quan es fa la reunió amb TIRME, si el Consell de Mallorca fa 
uns informes conjuntament amb els tècnics d’aquesta empresa, resulta que avui els 
informes dels tècnics del Consell de Mallorca no serveixen, no són bons. Diu que no 
sap per quin motiu, durant aquesta legislatura, els informes dels tècnics del Consell de 
Mallorca no han de ser bons i abans sí que ho eren. Fa notar que és mal d’entendre. 

Torna a dir que, històricament, tots els partits polítics han col·laborat en l’esmentat 
conveni, per la qual cosa l’oposició fa molta demagògia quan demana la seva revisió 
amb la intenció, sobretot, de suprimir-lo. 

A continuació diu que hi ha un informe d’uns ecologistes, que han de respectar; no 
són unes males persones i s’ha de ser conscient que aquests informes hi són, però 
resulta que també hi ha uns informes d’uns catedràtics de Medi Ambient que diuen 
que el combustible que es vol dur a Mallorca és bo i resulta que, segons l’oposició, 
aquests no s’han de respectar. Observa que si només s’han de respectar els informes 
d’un sector però no els de l’altre, l’oposició ha d’entendre que sorgeixin dubtes. 

Assenyala que el programa electoral del PP no incloïa dur combustibles de residus 
sòlids de fora, però fa notar que cap programa electoral deia tampoc que s’haguessin 
d’apujar les tarifes un 40% i el govern de la legislatura anterior les va augmentar. 

La Sra. GARRIDO intervé tot seguit. 

Adverteix que, tot i que el Sr. Salom ha començat parlant de combustible, ella 
esperarà a fer-ho durant la següent moció, atès que se’n parlarà. 

Observa que el Sr. Oliver no ha entès res del que ella ha dit. S’ofereix a explicar-li 
una vegada més. Fa notar que el que ella ha dit és que allò que fa aquesta modificació 
del PDSR és menysprear tota la participació ciutadana que, preceptivament, han de 
tenir les lleis i els plans directors. En aquest cas la menysprea, perquè no n’hi ha i 
d’aquí a un mes, quan s’hagi aprovat al Parlament de les Illes Balears aquesta esmena 
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que presenta el Partit Popular, ja tendrem el PDSR modificat indirectament i ja es 
podran dur els fems de fora.  

Reitera que per aquesta raó ha dit que aquest equip de govern menysprea per complet 
la participació ciutadana, en el sentit que és preceptiu que per a determinades 
decisions s’ha d’haver passat prèviament la informació sobre la llei a qui pertoqui 
(ajuntaments, associacions, etc.) i hi ha d’haver la corresponent exposició pública; 
aquest és el tràmit que s’ha de seguir pel que fa a les lleis i als plans directors, i és 
això el que ha dit. 

Anuncia que faran costat a la iniciativa que presenta el PSM-IniciativaVerds-Entesa 
per Mallorca quant a la sol·licitud de referèndum en aquest sentit. 

Respon a l’al·lusió del Sr. Oliver als dos forns: li diu que el seu Grup polític 
n’assumeix la responsabilitat, tal i com ell demana. Diu que no és el moment de cercar 
o no culpables sinó el d’asseure’s tots junts amb la intenció de trobar-hi una solució. 
Potser té raó que han tardat molt, però ara s’hi ha de posar remei.  

El fet d’haver-se proposat aquesta solució ha estat el disbarat de dur fems de fora. 
Adverteix que aquestes dues incineradores es varen fer pensant en cremar el rebuig de 
Mallorca però no pensant en cremar ni combustibles ni fems ni cap altra cosa.  

Comenta que la Sra. Soler, consellera executiva de Medi Ambient, va dir a l’oposició, 
la setmana passada, que se’n penedia de no haver duit el fems de Nàpols, perquè eren 
a més de 190 euros: el de Nàpols sí que era fems, que venia l’orgànica i tot, era 
“basura”, allò que venia de Nàpols. 

També recorda que el seu Grup polític mai no ha dit que no s’hagi d’incinerar i que va 
apostar per l’abocament zero. Atès que els fems no es volatilitzen i s’hi ha de fer 
alguna cosa, per a tot el rebuig i per a tot el que no s’ha reciclat abans ni s’ha 
reutilitzat, entenen que s’ha d’incinerar. Torna a dir que en cap moment no podran 
retreure al seu Grup polític que no hagi dit això, i ho segueix defensant. 

Quant a la decisió que s’ha de prendre amb l’empresa, respon que és el principi de risc 
i aventura el que ho ha de regir tot; admet que el seu equip de govern, durant 
l’anterior legislatura, va apujar la taxa un 40% i que és evident que n’existeix 
constància, però torna a dir que ara el que s’ha de fer és arreglar aquesta qüestió i diu 
al Sr. Oliver que els tendran al seu costat si el PP també ho pretén. 

Torna a dir que a l’empresa ha de ser prioritari el principi del risc i aventura sobre 
l’equilibri econòmic i financer de la concessió. L’empresa ha de tenir un risc, es va 
presentar amb una sèrie de condicions i se li va adjudicar aquest contracte perquè va 
dir que faria una sèrie de coses, entre les quals hi havia aconseguir una estabilitat de la 
tarifa. Fa notar que aquesta tarifa no s’ha estabilitzat i que sempre s’ha afavorit 
l’empresa per damunt dels mallorquins, raó per la qual ara s’ha d’actuar per corregir-
ho.  

Finalment, pel que fa a les solucions, respon al Sr. Oliver que per plantejar iniciatives 
contràries i que rebutgin la incineració de fems de l’estranger tendran sempre al seu 
costat el Grup polític del PSOE.  

El Sr. ENSENYAT intervé tot seguit. 
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En primer lloc es refereix a les responsabilitats i diu que cadascú ha d’assumir la que 
li pertoca, però puntualitza que es refereix a la que li pertoca en realitat des del punt 
de vista d’aquest procés històric.  

En aquest sentit, considera que de la mateixa manera que a la missa es fa referència a 
“...de pensament, paraula, obra i omissió...” també s’ha d’assumir aquesta 
responsabilitat per omissió.  

Recorda que també es presenta al Ple d’avui una moció que recorda que una 
consellera es va encadenar al fumeral de “Son Reus” i adverteix que s’han equivocat 
de consellera, per la qual cosa suposa que més endavant la Sra. Palou (PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) ho explicarà.  

Diu que potser el que s’hauria d’haver fet era presentar aquest cas a la Fiscalia, atès 
que s’ha de reconèixer que aquesta actuació ha estat un dels més grans “bunyols” que 
s’han fet a Mallorca durant tota la seva història democràtica. Considera que tothom, 
públicament o en privat, hi estarà d’acord.  

Fa notar el que suposa un contracte amb TIRME, amb una empresa que no ha de retre 
comptes, si es limiten a allò que indica el Registre Mercantil –que, per cert, l’any 
passat va declarar beneficis– tot i que tothom sap com funcionen aquestes coses.  

Observa que s’ha d’entendre, en conseqüència, que és una qüestió complexa, per la 
qual cosa convé que cada partit polític assumeixi la seva responsabilitat, sense cap 
problema, i ho reitera.  

Quant a la importació de residus sòlids urbans tractats per incinerar a Son Reus diu 
que, certament existeix la campanya que fa la institució, que ho promou i ho defensa, 
però també és lògic que es facin campanyes en contra. El pensament no és mai 
unidireccional, com és lògic dins un sistema democràtic on cadascú ha de poder 
expressar les seves opcions i pensaments lliurement, alhora que es lluita per la seva 
defensa. 

Sobre els informes, diu que és el mateix cas que el bífidus: “per aquí t’encoman 
aquest informe, però per aquí m’has de dir allò que ha de dir l’informe”. Diu que ho 
saben, això, i per aquesta raó cal ser objectius i que tothom s’escolti mútuament per 
poder conèixer les raons en les quals es basen les diverses opinions que hi ha sobre 
aquesta qüestió. 

Torna a dir que dins un sistema democràtic és així com s’han de fer les coses i no 
aferrar-se a determinades opcions sense haver fet prèviament aquest procés de 
reflexió. 

Dóna la raó al Sr. Salom quan ha demanat perquè no s’havia fet abans i li reconeix 
que s’hi han de començar a acostumar més a fer-ho. 

Fa notar que el fonament de la moció que presenta el seu Grup polític avui és 
precisament aquest, el desig d’impulsar consultes populars en els pobles de Mallorca, 
atès que aquesta qüestió no ha passat per les urnes perquè no s’ha inclòs dins cap 
programa electoral. 

Torna a dir que s’han d’acostumar a escoltar més la ciutadania. Tot i això, diu al Sr. 
Salom que està molt bé anar als pobles i explicar a la gent les meravelles de la 
importació de residus, però també està bé que en acabar d’explicar-ho els demanem 
què en pensen. Al cap i a la fi, és això el que pretenen.  
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Per acabar, fa avinent que si l’equip de govern està tan convençut de la seva decisió, 
no entén què és el que els fa por, en aquest sentit.  

El Sr. SALOM intervé a continuació. 

Considera que és donar voltes sobre el mateix i que ja queden poques coses per afegir.  

Retreu que ara, des de l’oposició, parlin d’impulsar consultes populars per qualsevol 
cosa que no s’hagués inclòs dins un programa electoral. Diu que estaria bé, es 
passarien tot el dia en campanya. Observa que no és que ho refusi, però considera que 
haurien d’impulsar un altre model perquè d’altra forma no tendrien temps per 
gestionar res i tot el dia estarien votant si es pot fer o no.  

Tot seguit diu que no recorda que durant la passada legislatura la decisió d’apujar les 
taxes passàs per les urnes. Per aquesta raó retreu que ho diguin ara i també que, ara 
que ho ha de gestionar el PP, s’hagin de passar uns altres filtres, que abans no eren 
necessaris. 

Per tot el que explicat, considera que no és justa aquesta pretensió. 

Quant a l’afirmació que estaran al costat del PP per impulsar les mesures que 
pertoqui, recorda que durant un any aproximadament hi ha hagut reunions de la 
Comissió de Fems, en les quals es tractava si el Consell de Mallorca cobraria les taxes 
de la incineració.  

Diu que ignora si als partits de l’oposició els agradava o no que se’n parlàs, però 
assegura que no hi va haver altres propostes diferents. És cert que és l’equip de 
govern qui les ha d’impulsar, òbviament, però si l’oposició vol fer tant de costat com 
assegura, com a mínim ha d’aportar alguna cosa no pot anar només a remolc de les 
propostes que ha fet l’equip de govern per dir que no a tot allò que promou. Al seu 
parer, això és una falta de responsabilitat.  

Diu al Sr. Ensenyat que quan ha parlat de la campanya és perquè el PP s’ha vist 
obligat també a sortir al carrer per tal de donar les seves explicacions, pel fet que tot 
arribava d’una manera molt distorsionada, segons el parer del PP.  

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

Diu a la Sra. Garrido que entén perfectament perquè hi ha companys seus de partit 
que diuen que tot el que manifesten són animalades, però han de fer aquest paper 
perquè estan a l’oposició. Torna a dir que ho entén, perquè li han manifestat 
directament a ella.  

Tot seguit recorda a la Sra. Garrido que el 28/07/2008 ella era la secretària tècnica del 
Consell de Mallorca, mentre que el PP estava a l’oposició i va presentar una moció en 
la qual demanava “...el Ple del Consell de Mallorca acorda transmetre a l’opinió 
pública la seva total confiança en el fet que en aquests processos es realitzen tots els 
controls i les garanties que contempla la legislació vigent...”.  

Fa notar que tot es refereix a la incineradora, com també s’hi refereix el següent: “El 
Ple del Consell de Mallorca acorda iniciar una campanya de comunicació, inclosa en 
el web de la institució, per tal de facilitar a la ciutadania la informació tècnica i 
científica actualitzada sobre els processos d’incineració amb recuperació d’energia, 
amb la finalitat de donar a conèixer i posar de manifest la seguretat d’aquest sistema 
de tractament” 
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Tot seguit demana al Sr. Ensenyat i a la Sra. Garrido si saben què varen votar els seus 
respectius partits polítics. Els informa que varen votar en contra de la moció del PP. 

Diu a la Sra. Garrido que s’haurà de plantejar partir avui mateix i tot seguit li mostra 
una còpia de l’acta del Ple al qual s’ha referit abans i li diu que hi consta que el Sr. 
Ramon (PSOE), que l’acompanya a ella quan van al Departament de Medi Ambient, 
atès que –segons li va manifestar la Sra. Garrido– és qui hi entén dins el PSOE sobre 
la qüestió dels residus, va fer les afirmacions que conté el paràgraf que tot seguit 
llegeix: 

“Assegura que no li agradaria veure la consellera executiva de Medi Ambient o la 
presidenta del Consell de Mallorca penjades de la façana de la incineradora per sortir 
als diaris, atès que no cal sortir als mitjans de comunicació sinó fer les coses ben fetes, 
donar la informació completa a tothom i és el que fa TIRME des de la seva posada en 
marxa”. 

Retreu a la Sra. Garrido que només li parli d’incompliment del contracte i de 
deficiències, mentre que el seu company, l’any 2008, va defensar al Ple que TIRME 
complia i donava tota la informació del contracte. Li demana si és que quan governa 
el PSOE l’empresa TIRME és transparent i quan governa el PP aquesta mateixa 
empresa és la màfia.  

Li assegura que no ho acceptarà, això, perquè està cansada d’acusacions sense sentit.  

Atès que la Sra. Garrido ha estat secretària tècnica d’aquesta institució i ha encomanat 
una auditoria a una empresa i que, segons ella manifesta, es varen posar les bases, li 
demana perquè varen apujar les taxes un 40% i no varen iniciar el rescat de la 
concessió ni varen resoldre el contracte. Considera que és perquè no en tenien ni idea 
i els resultava més fàcil apujar un 40% que cercar solucions. Assegura que quan han 
governat els ha resultat més fàcil augmentar la taxa cada vegada; durant el primer 
Pacte de Progrés la varen apujar i durant el segon Pacte de Progrés també ho varen 
fer, essent presidenta d’aquesta institució la Sra. Francina Armengol.  

Fa avinent que, mentrestant, el que fa el PP és cercar solucions per donar estabilitat a 
la taxa, perquè la gent de Mallorca recicli cada vegada més i perquè els fems de 
Mallorca siguin cada dia més rendibles. 

Assegura que per aquesta qüestió competeixen a nivell europeu per poder importar un 
combustible que faci viable, econòmic i eficient el nostre sistema de tractament, cosa 
que l’anterior equip de govern no va ser capaç de fer.  

Per totes aquestes raons, diu a la Sra. Garrido que si fos una política digna, avui 
presentaria la seva dimissió. Li fa notar que una secretària tècnica que avui posa de 
manifest totes les seves incongruències de l’empresa concessionària havent gestionat 
aquesta matèria en el Consell de Mallorca o bé havia d’haver anat als jutjats quan 
governava o bé avui ha de presentar la seva dimissió, perquè significa que el seu partit 
polític i el seu equip de govern han estat uns incompetents quan han hagut de 
gestionar els residus. 

La Sra. PRESIDENTA intervé tot seguit. 

Diu que entén que tant en un grup polític com en un altre s’han produït al·lusions, en 
un i en altre sentit, cosa que és normal.  
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Recorda que encara hi ha una altra moció sobre aquesta qüestió, i en tornaran a parlar 
al Ple i suposa que també en parlaran en altres Plens i en altres debats i fòrums 
diversos.  

A continuació es fa la votació del punt 12.  

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 13. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA 
AL CONSELL DE MALLORCA SOBRE ELS CAMINS PÚBLICS. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Una vegada acordat pel Ple d’aquest Consell Insular de Mallorca, d’acord amb l’establert en l’article 
146 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local, la recuperació d’ofici de la 
possessió de la Carretera Vella de Lluc a Pollença per tant, retirada de les barreres, reixes i altres 
obstacles que impedeixen o limiten el lliure trànsit per la zona de domini públic en els punts 
assenyalats amb els núm. 1, 3, 10, 12, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 25, 26 i 28 en el mapa núm. 1 i en el punt 
assenyalat amb el núm. 2 al mapa núm. 2 elaborats pel Departament de Medi Ambient del Consell de 
Mallorca. 
  
Vist que fins a hores d’ara aquest Consell no ha executat l’acord i, per tant, no ha recuperat la possessió 
del camí eliminant les usurpacions o pertorbacions del domini públic  
 
Igualment en el BOIB número 76 de 29-05-2012 es publicà la notificació de l’acord  del Ple del 
Consell de Mallorca de 8-03-2012 i en  el punt 3 diu “ Prevenir als interessats que, de no desistir  en la 

usurpació o pertorbació del domini públic  en un termini de quinze  dies  comptadors de l’endemà  de 

la recepció de la notificació d’aquest acord , es procedirà  a la utilització dels mitjans d’execució 

forçosa  prevists  en els articles 97 a 100 de la Llei 30/1992.”  
 
Atès que les notificacions les han rebudes els interessats; ha passat el termini per complir l'acord  i les “ 
usurpacions o pertorbacions “ encara persisteixen.  
 
Atès que han passat mes de tres mesos i no tenim noticia de que s’hagi procedit a la  execució forçosa 
prevista per la Llei 30/1992, encara que en resposta a una moció presentada pel nostre grup polític al 
mes d'abril  ens vàreu comunicar que una vegada passat el termini si els propietaris no havien complert 
el Consell ho faria subsidiàriament per execució forçosa..  
 
Per tot això, el grup de Consellers del PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de Mallorca proposa al 
Ple que adopti el següent: 

 
Acord 

 
Executar en el termini màxim de dos mesos la Recuperació d’Ofici de la Possessió de la Carretera 
Vella de Lluc a Pollença amb la retirada de les barreres, reixes i altres obstacles que impedeixen o 
limiten el lliure trànsit per la zona de domini públic, mitjançant execució forçosa i escau. 
 

 
La Sra. CAMPOMAR (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) explica que 
aquesta moció ja l’havien presentada en una altra ocasió però avui volen reiterar que 
el seu Grup, fins ara, havia manifestat la seva satisfacció per la tramitació de 
l’expedient de recuperació d’ofici de la possessió de la carretera vella de Lluc a 
Pollença i de l’expedient per promoure la seva delimitació i fitació. 
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Els ciutadans es mereixen que s’eliminin els impediments continuats per caminar 
lliurement pels camins públics i la carretera vella de Lluc a Pollença és un d’aquests 
casos. 

Ara el seu Grup està preocupat pel suspens que sembla que ha fet el Grup Popular del 
Consell de Mallorca a l’hora d’executar plenament els acords adoptats per obrir el pas 
d’aquest camí. 

Recorda que es va aprovar un acord per part d’aquest Ple per executar l’eliminació de 
les barreres i altres obstacles, si s’escau, però que, a hores d’ara, això no s’ha fet i 
només saben, per premsa, que la consellera d’Hisenda i Funció Pública, Sra. Roig, 
s’ha reunit amb la Plataforma Pro Camins Públics i Oberts per parlar del tema i 
sembla ser que s’ha compromès a solucionar el tema i obrir aquest camí públic abans 
de dia 25 de novembre. 

Amb aquesta moció, el seu Grup reafirma la seva proposta d’intentar, en el termini de 
2 mesos, recuperar la possessió de la carretera vella de Lluc a Pollença. Aquesta és la 
segona moció que presenta el PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca en aquest 
sentit i recorden a l’equip de govern la seva responsabilitat en l’execució de l’acord i 
aprofita per manifestar que espera que sigui la darrera vegada que hagin de dur el 
tema a ple. 

La Sra. DUBON (PSOE) anuncia que el seu Grup donarà suport a la moció perquè 
consideren que ha transcorregut, amb escreix, el temps suficient per tal de fer 
efectives les mesures per donar compliment als acords adoptats. 

De la carretera vella de Lluc a Pollença n’és titular el Consell de Mallorca i, per tant, 
aquesta institució ha de donar exemple i finalitzar el llarg procés que ha suposat la 
recuperació d’ofici de la seva possessió però també el Consell de Mallorca ha de 
continuar la labor, iniciada ja fa molts d’anys, de facilitar als ajuntaments la seva tasca 
de recuperar els camins públics respectius. 

Des d’aquesta institució es va iniciar aquest procés, es varen elaborar els diferents 
catàlegs i es va lliurar als ajuntaments un material molt valuós que va requerir treball i 
despesa que ara no seria possible per les circumstàncies actuals però, en canvi, ara sí 
que és possible donar l’impuls polític que de vegades necessiten. 

Els ajuntaments grans han fet una feina important en aquest sentit i, per exemple, 
l’Ajuntament de Manacor ha arribat a un acord important en relació al camí d’es 
Fangar. 

Així mateix insta a continuar la tasca iniciada per aquest consell envers un altre tema 
que també ha estat bandera d’aquesta institució: la ruta de pedra en sec. Ja en tenen el 
pla especial a punt per dur-lo a aprovació definitiva. 

Igualment demana que ajudin l’Ajuntament de Banyalbufar que se sent molt petit per 
afrontar els problemes que té en el tram del Rafal i proposa que emmarquin aquest 
tema dins el context de la serra de Tramuntana –dins la seva declaració com a 
patrimoni de la humanitat– perquè el seu eix vertebral (la ruta de pedra en sec) és 
fonamental i cal potenciar la feina feta pel Consell de Mallorca amb aquesta ruta. 

Atès que el Partit Popular compta amb una majoria més que suficient per tirar 
endavant aquelles iniciatives que considera adients, doncs pot aprofitar per fer feina 
en tot el que acaba de proposar ja que aquestes accions no requereixen doblers sinó 
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només fa falta voluntat política i, per concloure, insta el Partit Popular a fer feina i 
demostrar que està governant. 

El Sr. LLAMAS (PP) manifesta, en primer lloc, que el seu Grup votarà en contra 
d’aquesta moció i que tot seguit n’explicarà els motius. 

Sense cap dubte el Grup Popular està absolutament d’acord amb la recuperació de la 
possessió de la carretera vella de Lluc a Pollença, possessió que estava alterada per 
diverses causes, així com la resta de carreteres i camins que es troben en la mateixa 
situació a Mallorca. 

No obstant això, fa notar que hi ha hagut certes manifestacions públiques en relació a 
aquesta carretera i, en aquest sentit, considera que la moció és un tant oportunista atès 
que el Consell de Mallorca duu a bon ritme les gestions d’aquest expedient.  

Explica que, concretament, dia 3 d’octubre –cosa que queda corroborada a través de la 
premsa– el Consell de Mallorca es va comprometre a eliminar les barreres de la 
carretera vella de Lluc a Pollença. 

La notícia literalment deia: “El Consell de Mallorca es va comprometre ahir a 

complir els acords publicats. Així ho va anunciar ahir la consellera d’Hisenda i 

Funció Pública qui es va reunir amb els representants de les entitats.” I els 
representants de les entitats diuen al respecte el següent: “El Sr. Joan Crespí qualificà 

la reunió de cordial”. 

El mateix dimecres 3 d’octubre es publicava en premsa: “El Consell de Mallorca vol 

executar, al més aviat possible, l’ordre de retirada de les barreres.” En aquesta 
notícia es recull també que el Consell de Mallorca admet un cert retard en la 
tramitació de l’expedient que, a finals de maig o principis de juny, acumulava un 
retard d’uns 2 mesos. 

L’objectiu de les reunions celebrades –que s’han publicat en premsa i que podrà 
corroborar la Sra. Roig– amb els propietaris és intentar arribar a un acord envers 
aquest tema ja que s’ha de tenir en compte l’existència d’un recurs contenciós 
administratiu que hi ha interposat i uns convenis amb l’ajuntament, és a dir, que hi ha 
una seguretat jurídica que s’ha de mantenir i que ha dilatat, en uns 2 mesos, la 
tramitació d’aquest expedient. 

Tot i això, les associacions representades per la Plataforma Pro Camins Públics i 
Oberts expliquen que les reunions han estat productives gràcies al compromís de la 
institució insular per fer complir l’ordre d’execució. 

Li sorprèn, en parlar d’oportunisme, que en un moment determinat hi hagi segons 
quines accions o mocions que sembli que no hagin existit mai. Aquest no és un 
problema que hagi sorgit després del mes de març de 2011 sinó que és un problema 
que s’arrossega des de l’any 2005 quan es presenten les primeres denúncies per part 
de les associacions pro camins públics i oberts i no és fins dia 18 de desembre de 
2007 quan es publica en el butlletí oficial la titularitat d’aquesta carretera a nom del 
Consell de Mallorca a més d’iniciar-se també en 2007 l’expedient per promoure’n i 
executar-ne la delimitació, és a dir, que no és un tema d’avui. 

Més tard, en data 21 de març de 2009 es publicava, després de quatre anys i mig de 
denúncies, una notícia sobre la desídia del Consell de Mallorca envers la carretera 
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vella de Lluc a Pollença. També el dia 4 de febrer de 2009 es publicava: “Burla de la 

carretera vella de Lluc després de 4 anys de reivindicacions legítimes”. 

Així doncs, aquest no és un problema nou sinó un problema dels heretats –encara que 
no li agradi a l’oposició– i ara exigeixen al nou equip de govern que en dos mesos 
arregli allò que no varen ser capaços d’arreglar en els 4 anys de la legislatura passada 
o, almanco, des de 2007. 

Tot continuant amb les informacions aparegudes en premsa, diu que en data 6 de 
gener de 2010 es publicava: “La carretera vella de Lluc tancada per desídia 

institucional”. 

Això sí, a finals del mes de març de 2011 sortia publicat: “S’ha arreglat el problema. 

Jornada de defensa dels camins públics. La consellera de Medi Ambient, Sra. 

Marilena Tugores, ha presentat la jornada de defensa dels camins públics”. Això ho 
feia a un mes de les eleccions per fer veure que hi feien qualque cosa.  

Comenta que en aquests moments s’estan fent les gestions oportunes d’aquest 
expedient que té una certa complexitat dins les prioritats de les polítiques de l’equip 
de govern però s’ha de dir que la primera prioritat és l’econòmica i social i aquesta 
vendria després. 

Per acabar reitera que el seu Grup està d’acord amb la política de recuperació de 
camins públics i, de fet, s’estan duent a terme totes les gestions oportunes per obrir 
aquest camí però, això sí, preservant les necessàries seguretats jurídiques. 

La Sra. CAMPOMAR comenta que li hagués agradat que li contestàs la Sra. Roig i fa 
notar, en relació al comentari sobre l’oportunisme, que la moció la varen presentar 
abans de celebrar-se la reunió amb la Plataforma Pro Camins Públics i Oberts i, a més 
a més, ja fa temps que el seu Grup havia anunciat que seguiria aquest tema. 

Per altra banda, indica que li sorprèn el sentit del vot del Partit Popular i tot seguit 
anuncia que vol fer una esmena a la moció en el sentit d’eliminar de l’acord allà on 
diu “en el termini màxim de dos mesos”, és a dir, que la redacció definitiva de l’acord 
començaria dient: “Executar la recuperació d’ofici...” 

Remarca que aquesta serà doncs la proposta que presenten davant el Ple i assenyala 
que, en definitiva, el que volen és que aquest tema se solucioni i observa que el 
mateix equip de govern reconeix que duu 2 mesos de retard en la tramitació de 
l’expedient i, fins i tot, el Sr. Llamas ha dit que el tema no era prioritari. 

En aquest sentit indica que tal vegada el tema no sigui prioritari per al Sr. Llamas però 
hi ha molta de gent que sí el considera prioritari. 

A més a més, tal i com ha dit la Sra. Dubon, aquest és un tema que no implica retalls 
pressupostaris ni doblers i, per tant, podria ser ben bé un tema prioritari per al 
departament responsable. 

Per concloure, insisteix que el seu Grup pretén que aquest tema sigui prioritari i que, 
sobretot, es respectin els acords que es prenen en aquest Ple. 

La Sra. DUBON li diu al Sr. Llamas que li agradaria rellegir un petit apartat d’allò 
que ha dit abans: “Aquesta institució ha de donar exemple i finalitzar el llarg procés 
que ha suposat la recuperació d’ofici de la seva possessió.” 
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Efectivament, en la legislatura passada es varen fer moltes passes al respecte i ara 
només cal afegir la darrera baula a aquesta llarga cadena d’actes administratius i, per 
això, insta a fer aquesta darrera passa per culminar el procés. 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) li diu a la Sra. 
Campomar que entén que presenti una moció per contrastar si són certes o no les 
seves declaracions aparegudes en premsa però en aquell mateix article hi havia 
igualment declaracions dels representants de les plataformes i imagina que aquesta 
versió sí se la creurà. 

Tot seguit fa constar que es manté en allò que va dir en el seu moment, és a dir, que 
estan fent feina per recuperar la possessió de la carretera vella de Lluc a Pollença. 
Aquesta feina consisteix en reunions amb les plataformes i amb els propietaris i estan 
delimitant els punts. 

Li insisteix a la Sra. Campomar que confiï que hi estan fent feina i no perquè li ho 
digui ella sinó perquè les persones que assisteixen a les reunions esmentades també 
així ho confirmen. 

Per tant, el seu Grup votarà en contra d’aquesta moció perquè l’equip de govern no 
necessita que el PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca li digui què ha de fer i més 
quan ja ho estan fent, és a dir, com que ja s’està executant aquest acord i s’estan fent 
les reunions oportunes no necessita que el PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca 
els vengui a marcar els temps ni com han de fer les coses. 

Per concloure, comenta que espera i desitja que abans de 2 mesos s’hagin pogut 
acomplir la majoria dels punts de l’acord. 

La Sra. PRESIDENTA recorda que el Grup proposant de la moció hi ha fet una 
esmena en el sentit d’eliminar la referència al temps, és a dir, que se suprimeixen les 
paraules “en un termini màxim de dos mesos” i, en aquests termes, se sotmet a 
votació la moció. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per tretze vots a favor (PSOE i PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 
 
 
PUNT 14. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA 
AL CONSELL DE MALLORCA SOBRE L’ESPAI MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
En data 12 de gener del 2012 aquest plenari va aprovar, per unanimitat, una moció presentada pel grup 
de consellers del PSM-IniciativaVerds-Entesa on es va acordar: 
 
“Que el Consell de Mallorca pagàs, immediatament, els 125.000 € corresponents al 2011 que es 

devien al Gremi d’Editors per la gestió de l’Espai Mallorca; Reiterar l’aposta ferma, per part del 

Consell de Mallorca, per la reconversió en un espai Illes Balears i també reiterar el compromís de 

destinar-li els recursos suficients per a la seva viabilitat i continuïtat així com instar al Govern de les 

Illes Balears i a la resta de Consells Insulars per que en un termini màxim de 3 mesos, es constituís 

l’instrument jurídic adequat que gestionàs els recursos necessaris per tal que l’espai Illes Balears 

pogués ser el referent cultural de les Illes Balears a Catalunya” 

 
Posteriorment en data 8 de març del 2012 el nostre grup polític, davant la constatació del manteniment 
dels problemes de gestió i finançament de l’espai Mallorca i de la dificultat de les treballadores per 
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cobrar el seu sou presentà una nova moció, que fou rebutjada pel grup de consellers del Partit Popular, 
amb les propostes següents: 
 
“Manifestar i reiterar que, en moments de crisi com l’actual i davant la necessitat d’establir prioritats, 

son més necessàries que mai les apostes en la cultura i l’educació; Expressar el suport amb els 

treballadors i treballadores de l’Espai Mallorca davant la situació laboral d’incertesa que viuen i de 

manca de direcció gerencial; Que el Consell de Mallorca faci totes les gestions possibles per a 

garantir el funcionament de l’Espai Mallorca amb plena activitat cultural; Instar al Govern de les Illes 

Balears, juntament amb la resta de Consells Insulars a explorar les vies de col·laboració necessàries 

per tal que es consolidi el projecte de l’Espai Mallorca”. 

 

A dia d’avui i, transcorreguts sis mesos, ens trobam amb la mateixa situació gerencial, empitjorada 
però, amb la manca de pagament dels sous de les treballadores i sense cap perspectiva clara de futur: ni 
pel que respecta a les activitats, la situació laboral i econòmica del personal i ni tan sols si hi ha un 
projecte de futur per l’Espai Mallorca o l’Espai Illes Balears. 
 
Per tot això, el grup de Consellers del PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de Mallorca proposa al 
Ple que adopti els següents: 

Acords 
 
1.- Donat que al pressupost del 2012 hi ha una partida econòmica de 150.000 euros destinada al 
Gremi d’Editors per la gestió de l’Espai Mallorca i d’Illa de Llibres a Palma, el Ple del Consell de 
Mallorca insta al Sr. Vice-president i Conseller de Cultura, Patrimoni i Esports que, en el termini 
màxim d’un mes, faci les gestions oportunes amb el Gremi d’Editors per poder aportar aquesta partida 
econòmica i que les treballadores puguin cobrar els sis mesos de sous endarrerits. 
 
2.- El Ple del Consell de Mallorca aprova que, en el  termini màxim de dos mesos, el Sr. Vice-
president i Conseller de Cultura, Patrimoni i Esports faci les gestions oportunes amb el Govern de les 
Illes i els altres consells insulars per tal de decidir quin ha de ser el futur de l’Espai Mallorca. Si la 
decisió es la continuïtat de l’Espai Mallorca o la reconversió en Espai Illes Balears cal una definició 
clara dels instruments i recursos previstos per la seva  correcte gestió i desenvolupament.  

 
  

El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) explica que aquesta moció 
és conseqüència d’altres dues mocions anteriorment presentades davant aquest Ple. 

Per tal de fer referència una mica als antecedents d’aquesta qüestió, comenta que 
tothom coneix els problemes que històricament ve patint l’Espai Mallorca i, 
concretament, la seva gestió per part del Consell de Mallorca. 

Aquests problemes de gestió vénen per la dificultat que suposa que el gestioni una 
entitat –el Gremi d’Editors– i que el Consell de Mallorca hi hagi d’anar aportant la 
seva assignació via aquesta entitat que el gestiona. 

En el mes de gener de 2012, el PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca va presentar 
una iniciativa davant aquest Ple, iniciativa que es aprovar, per tal de pagar, al més 
aviat possible, els 125.000€ d’aportació corresponents a l’any 2011 que quedaven 
pendents i alhora es va acordar que el Consell de Mallorca feia una aposta ferma per 
convertir l’Espai Mallorca en un Espai Illes Balears amb el compromís de destinar-hi 
els recursos suficients i, en un termini de 3 mesos, constituir un instrument jurídic –el 
que fos més adequat– per poder gestionar l’Espai Mallorca. 

En ple ordinari del passat mes de març constataren que s’havia produït el pagament de 
l’aportació corresponent a l’any 2011 però poca cosa més s’havia arreglat i els 
treballadors de l’Espai Mallorca i de l’Illa de Llibres duien devers uns 3 mesos sense 
cobrar. 
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La moció que el seu Grup va presentar en el mes de març anava encaminada en el 
sentit que els treballadors cobrassin com més aviat millor i alhora pretenia insistir en 
la creació d’un instrument jurídic per gestionar l’Espai Mallorca. 

Des d’aleshores han passat 6 mesos –9 mesos des de la primera moció– i avui es 
troben que, segons els consta, no s’ha decidit res per part del Consell de Mallorca ni 
del Govern de les Illes Balears ni dels altres consells per trobar l’instrument adequat 
per gestionar l’Espai Mallorca. 

A més a més, l’aportació pressupostada per a l’Espai Mallorca encara no s’ha fet 
efectiva o no al 100%. Fa notar que li consten informacions contradictòries al respecte 
ja que per una banda sembla ser que s’han pagat uns 75.000€ i altres fonts 
d’informació apunten que no s’ha pagat res i espera que el conseller els ho aclareixi. 

En qualsevol cas, la situació és que els treballadors de l’Espai Mallorca duen 6 mesos 
sense cobrar en uns moments de crisi econòmica, quan tots saben que la vida és cada 
dia més cara i això fa, evidentment, que la situació d’aquestes persones sigui molt 
complicada. 

La situació d’aquestes persones li preocupa molt al seu Grup i planteja una reflexió: 
que cadascú pensi què podria passar a ca seva –a la seva família– si el sou fos 
fonamental per a la subsistència i estiguessin 6 mesos sense cobrar. 

Si bé tot això és greu, encara és més greu el fet que sembla que la pilota se la passen 
d’un a l’altre entre el Govern de les Illes Balears, els altres consells, el Gremi 
d’Editors i el Consell de Mallorca. 

És ben necessari que, d’una vegada per totes, s’aclareixi què volen fer amb l’Espai 
Mallorca i això és bàsic perquè, des del moment que sàpiguen cap a on volen anar, 
serà més fàcil trobar-hi una solució però, si no defineixen cap a on van, no hi trobaran 
cap solució. 

Si el Partit Popular decideix suprimir l’Espai Mallorca, el PSM-IniciativaVerds-
Entesa per Mallorca hi estarà totalment en contra però almanco es clarificarà la 
situació i tothom sabrà a què s’ha d’atendre. 

Per això, presenten aquesta moció avui i, sobretot, perquè es facin les gestions 
necessàries per tal que els treballadors de l’Espai Mallorca i d’Illa de Llibres puguin 
cobrar allò que els deuen i alhora per clarificar, d’una vegada, què s’ha de fer amb 
l’Espai Mallorca, quin n’ha de ser l’instrument de gestió en cas de voler-li donar 
continuïtat i quins recursos s’hi han de destinar per a la seva subsistència. 

El Sr. DALMAU (PSOE) manifesta el posicionament del seu Grup a favor d’aquesta 
moció que presenta el PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca. 

Tot seguit comenta que tothom coneix la feina important que està fent l’Espai 
Mallorca a Barcelona malgrat la situació econòmica del context actual però també 
saben que la voluntat de l’equip de govern (que va anunciar en el debat dels 
pressuposts) és que es mantenien converses amb el Govern de les Illes Balears per 
convertir l’Espai Mallorca en l’Espai Illes Balears. 

Aleshores el Grup Socialista ja va dir que li semblaria bé aquesta conversió sempre 
que hi mantinguessin la presència de la nostra institució i que els objectius de l’Espai 
Mallorca (la promoció de la cultura, ser un espai de trobada dels mallorquins a 
Catalunya i de dinamització d’aquest teixit social) se seguissin mantenint. 
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L’Espai Mallorca, que potser esdevindrà l’ambaixada de Mallorca a Catalunya segons 
evolucionin les coses d’acord amb alguns criteris independentistes, s’ha de mantenir 
com a nucli de promoció de l’illa, de la seva cultura i de la llengua més enllà de tot el 
que fa referència a tots els esdeveniments que es puguin dur a terme per traslladar la 
cultura de Mallorca cap a Catalunya. 

Es necessita, més que mai, mallorquinitzar (aprofitant que s’ha posat de moda el 
vocable “espanyolitzar”), és a dir, que des de Mallorca s’ha de reclamar la necessitat 
de promoure la nostra cultura, la nostra llengua i les nostres diferències que, valgui la 
redundància, ens diferencien de la resta d’Espanya. 

Per això els sorprèn que, encara a dia d’avui, no s’hagi complert l’acord de Ple de 
pagar de forma immediata els 125.000€ d’aportació corresponent a l’any 2011 que se 
li devien al Gremi d’Editors. Els preocupa que això no s’hagi resolt i els preocupa 
perquè aquesta institució té uns treballadors, que encara que no són treballadors 
directes del Consell de Mallorca sí que ho són de forma indirecta, que fa 6 mesos que 
no cobren les seves nòmines. 

Sí la situació actual està així i totes aquestes qüestions encara no s’han resolt, el Grup 
Socialista evidentment haurà de votar a favor d’aquesta moció. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) fa constar que 
comparteix la preocupació de tots els grups pel fet que uns treballadors no puguin fer 
efectiu el seu dret de cobrar un salari en contraprestació de la feina que duen a terme 
però voldria aclarir alguns conceptes al respecte atès que de tot aquest debat allò que 
més li preocupa és que tots tenguin els conceptes ben clars. 

En aquest sentit, explica i recalca que el Consell de Mallorca no té treballadors 
indirectes, el Consell de Mallorca no gestiona l’Espai Mallorca i el Consell de 
Mallorca no té cap responsabilitat laboral directa amb els treballadors de l’Espai 
Mallorca ni de l’Illa de Llibres. 

Aquest problema no és recent sinó que es va crear l’any 2009 quan els treballadors ja 
plantejaven, a través d’una demanda judicial, resoldre la relació laboral per 
incompliment del contracte per part del Gremi d’Editors –que n’és l’empresari– en no 
satisfer les nòmines als treballadors. 

Reitera que la situació sorgeix en 2009 i constata que, evidentment, una persona no 
pot estar 6 mesos sense cobrar la seva nòmina. 

Per altra banda, comenta que el Consell de Mallorca ha donat compliment a les 
mocions que varen ser aprovades pel Ple i, de fet, no té cap deute pendent amb el 
Gremi d’Editors ni de 2011 ni de 2010 ja que tot el deute pendent d’aquests exercicis 
s’ha saldat en 2012. 

El Gremi d’Editors, que és l’entitat que rep una subvenció per gestionar l’Espai 
Mallorca, ha cobrat dia 3 d’octubre el 50% de la subvenció corresponent a l’any 2012 
i que són 75.000€ i el Consell de Mallorca no podrà pagar més fins que el Gremi 
d’Editors no justifiqui la resta de la subvenció. 

Observa que el Gremi d’Editors, en quant a aquest tema, deu ser de les poques 
associacions o entitats que a dia d’avui ja han cobrat el 50% de l’aportació de 2012. 

Per tot això, creu que la moció deixa de tenir sentit ja que el Consell de Mallorca ha 
complert amb la seva obligació i està pagat tot el 2010, tot el 2011 i de 2012 està 
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pagat el 50% i no poden pagar més fins que el Gremi d’Editors aporti la documentació 
justificativa de la subvenció d’enguany. 

Pel que fa a les gestions amb el Govern de les Illes Balears, explica que s’ha 
preocupat i s’ha ocupat de reunir-se amb el Govern balear ja que entenen que aquesta 
és una competència que el Govern balear ha d’assumir. També n’han parlat amb la 
resta de consells insulars i estan fent feina per aquest camí. 

Així doncs, no creu que sigui necessari aprovar aquest acord de la moció perquè ja 
s’hi està fent feina i aprofita per anunciar que el proper dia 30 d’octubre se celebrarà 
la vista judicial derivada de la demanada dels treballadors al Gremi d’Editors per 
resoldre la seva situació laboral. 

Afegeix que si el Consell de Mallorca ha abonat el 50% de l’aportació de 2012 i els 
treballadors han cobrat just una nòmina, no és responsabilitat del Consell de Mallorca. 
La gestió de l’Espai Mallorca és responsabilitat únicament del Gremi d’Editors, un 
gremi amb el qual han mantengut reunions constants i, per acabar, diu que espera que 
les seves explicacions hagin servir per clarificar aquest tema. 

El Sr. FONT comenta que l’argumentació del Sr. Rotger no fa més que corroborar 
allò que ell ha comentat abans atès que ja havia dit que el problema venia d’enrere 
però, evidentment, quan hi ha un problema s’ha fer tot el que sigui possible per 
solucionar-lo. 

Fa notar que si llegeix la part resolutiva de la moció podrà comprovar que en el 
primer punt es parla de fer les gestions oportunes amb el Gremi d’Editors per poder 
fer la segona aportació. 

Per altra banda, constata que és coneixedor que si el Gremi d’Editors no justifica la 
subvenció, evidentment, el Consell de Mallorca no li podrà pagar la resta de la 
subvenció i també sap que el Gremi d’Editors és l’entitat que té el deute amb els 
treballadors i no el Consell de Mallorca. Per tot això, la seva moció únicament pretén 
que el Gremi d’Editors es posi les piles i que el Consell de Mallorca vigili que ho faci. 

En quant a l’organisme de gestió, ofereix la retirada del punt sempre que el Sr. Rotger 
li ofereixi un calendari de reunions amb els altres consells i amb el Govern de les Illes 
Balears per parlar sobre com s’ha de gestionar l’Espai Mallorca.  

Reitera que si el Sr. Rotger li presenta aquest calendari, ell retirarà aquest punt de 
l’acord però, si no és així, entendrà que l’hagi de mantenir atès que ja han passat 9 
mesos d’ençà que prengueren l’acord i encara no se’n veuen els fruits la qual cosa li 
fa pensar que hi pugui haver una certa deixadesa per part del Consell de Mallorca i, 
per això, han tornat a presentar una moció sobre aquest tema. 

El Sr. ROTGER fa notar que ho accepta tot però nega que hi hagi deixadesa per part 
del Consell de Mallorca i recorda que ha explicat que quan es va presentar l’anterior 
moció encara no s’havien pagat els 125.000€ de 2011 però que a dia d’avui ja estan 
pagats. 

Recalca que s’ha ocupat i preocupat per aquest tema i indica que durant els darrers 
mesos s’ha reunit moltes vegades amb el Gremi d’Editors –on hi ha hagut un canvi de 
direcció motivat per la dimissió del seu president– que, a més a més, té hora 
sol·licitada per reunir-se amb el Govern de les Illes Balears i fa palès que ell es 
responsabilitza de les gestions fetes i les que farà. 



 50

Per altra banda, adverteix que s’ha d’anar alerta amb la terminologia que fan servir a 
l’hora de parlar d’aquest tema perquè s’ha de tenir clar que el Consell de Mallorca 
dóna una subvenció a un gremi que és el que gestiona l’Espai Mallorca.  

Igualment recorda l’existència d’una demanda judicial interposada pels treballadors 
de l’Espai Mallorca allà on el Consell està codemandat però no hi està ni el Govern de 
les Illes Balears ni la Generalitat de Catalunya que també li concedien ajudes. 

En resum, el Consell de Mallorca no li pot pagar més al Gremi d’Editors fins que no 
justifiqui la subvenció de 2012, cosa que el Gremi d’Editors sap i que el Consell de 
Mallorca s’ha encarregat de recordar-li. A més d’això, cal tenir en compte que el 
Gremi d’Editors és de les entitats que està més al dia en quant a pagaments per part 
del Consell de Mallorca. 

Explica també que el Consell de Mallorca li va exigir al Gremi d’Editors un pla de 
viabilitat que aquest va presentar i sabia, des de fa un any i mig, que podia comptar 
amb 150.000€ en 2012 dels quals ja han pagat la meitat. 

Ara per ara, continuen amb les gestions amb el Govern de les Illes Balears i la resta de 
consells insulars per mirar de trobar una solució a aquest tema atès que el més 
important és que el Gremi d’Editors pugui trobar un camí per poder vendre la cultura 
mallorquina –la seva literatura– a Barcelona i a tot Catalunya. 

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 POLÍTIC 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. 
 
Per tot això, el grup de Consellers del PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de Mallorca proposa al 
Ple que adopti el següent: 
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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. 
 
La Sra. CAMPOMAR (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) explica que el 
sector del comerç és un sector estratègic per a l’economia de les Illes Balears pels 
llocs de feina que genera i per la distribució de la riquesa que això suposa. El teixit 
comercial és clau per a la cohesió social i territorial d’aquestes illes: només el petit 
comerç ocupa més de 40.000 llocs de feina a les Illes Balears, una ocupació que és per 
tot l’any i que, en la majoria dels casos, és fixa.  

Les decisions preses darrerament pel govern de l’Estat com és la pujada de l’IVA i pel 
Govern de les Illes Balears com la Llei de turisme, l’eliminació d’ajudes per a la 
retolació de comerços, etc. (fetes sense diàleg i consens amb el sector), duen 
directament a la desaparició d’una bona part del teixit comercial i empresarial de les 
nostres illes. 

És per això que el seu Grup presenta aquesta moció i alhora vol donar suport a la 
sol·licitud que el passat mes d’agost va fer PIMECO, com a patronal de la petita i 
mitjana empresa, al Consell de Mallorca per a l’elaboració immediata d’un Pla 
Director Sectorial d’Equipaments Comercials que ordeni, a nivell insular i 
supramunicipal, la fixació de la planta comercial mallorquina. 

El seu Grup considera que les darreres decisions polítiques són agressions que posen 
en perill el petit comerç i la petita i mitjana empresa de Mallorca. 

En aquest sentit, el mes passat el PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca ja va 
presentar aquesta mateixa moció i aleshores el conseller d’Urbanisme i Territori, Sr. 
Rovira, va demanar que esperassin un mes perquè intentaria convocar una reunió per 
parlar del tema i el seu Grup hi va accedir, va retirar la moció i han esperat. 

A hores d’ara ha passat un mes i aquesta reunió o plantejament a què feia referència el 
Sr. Rovira no s’ha produït o, almanco, el seu Grup no té coneixement que s’hagi fet. 
A més a més, creu que també la Sra. presidenta, en una entrevista que li va fer 
PIMECO, també es va comprometre que aquest mes s’iniciarien les converses per 
parlar d’aquest tema però veuen que tampoc no ha complert la seva paraula. 

Així doncs, el seu Grup es planteja qui és que pressiona l’equip de govern per 
impedir-li que ho faci i si qualcú té algun interès perquè aquesta iniciativa no és posi 
en marxa. 

Per això, vol denunciar la manca de voluntat de l’equip de govern i del Consell de 
Mallorca per defensar i conservar les petites i mitjanes empreses i el petit comerç de 
les nostres illes i, per tant, sol·licita la posada en marxa de l’elaboració d’aquest Pla 
Director Sectorial d’Equipaments Comercials que pot ajudar el petit comerç a 
mantenir-se com un dels factors primordials a nivell sociolaboral i de l’economia de 
les nostres illes. 

El Consell de Mallorca té l’obligació de fer costat a aquest teixit comercial i el PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca proposa que no només faci retalls sinó que també 
faci feina per al creixement. 
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Aquest Pla Director és un instrument que no necessita doblers sinó feina. En tot cas 
calen doblers per redactar-lo però, tot i això, si el comparen amb altres coses i d’acord 
amb les compensacions que pugui tenir, és molt important. 

Considera que al Consell de Mallorca hi ha tècnics suficients per fer-lo i, en cas 
contrari, demana que li diguin si el fet de no posar en marxa la redacció d’aquest Pla 
respon a un problema econòmic però, això sí, les reunions no poden respondre a un 
problema econòmic, és a dir, no complir amb la seva paraula de reunir-se per tractar 
d’aquest tema no pot ser per motius econòmics. 

En definitiva, el seu Grup vol demanar que es posin en marxa els tràmits per iniciar la 
redacció d’aquest Pla Director Sectorial d’Equipaments Comercials que consideren 
urgent perquè la petita i mitjana empresa d’aquestes illes i, sobretot, el petit comerç 
estan en alerta roja atès que desapareixen de manera accelerada molts de comerços 
que formen part d’aquest teixit i que són molt importants per a la nostra economia. 

Per concloure, fa constar que fins i tot les associacions del sector s’estan plantejant 
manifestar-se, cosa que mai no s’havia imaginat a la nostra illa com a resposta al mal 
govern del Partit Popular. 

La Sra. DUBON (PSOE) explica que, davant la difícil situació econòmica que 
travessam i que únicament se sosté amb un turisme de cada vegada més estacional que 
no genera nous llocs de treball i que fa que la situació esdevengui cada vegada més 
preocupant, cal prendre totes les mesures a l’abast per intentar millorar aquesta 
situació. 

Com molt bé ha dit la Sra. Campomar, el comerç és l’altre gran sector d’activitat de 
Mallorca. És un dels sectors que generen més ocupació i des de les institucions s’estan 
prenent mesures que beneficien el gran comerç i perjudiquen seriosament el petit i 
mitjà comerç que és el majoritari i el que constitueix el teixit comercial fonamental en 
totes les societats. 

S’ha de pensar que les ciutats i els pobles van néixer a partir dels intercanvis 
comercials i aquí, a Mallorca, s’han conservat les fires tradicionals que donen caràcter 
a moltes de les festes dels nostres pobles. 

El comerç és un element constitutiu de la trama urbana i, per tant, les decisions que 
s’adoptin en temes comercials es poden dur a unes ciutats estil europeu, concretament 
mediterrani, o a unes ciutats estil americà. Per tant, l’ordenació del territori té molt a 
dir en matèria d’ordenació comercial.  

Les accions i les decisions que es prenen tenen conseqüències molt importants en el 
futur comercial de Mallorca i, per això, el Consell de Mallorca –que en teoria en té les 
competències– ha de fer tota la feina possible per elaborar el Pla Director Sectorial 
d’Equipaments Comercials tot fent una feina clara en aquest sentit i escoltant els 
sectors directament implicats i així prendre les decisions oportunes per tal de corregir 
aquesta desmesura a favor del gran comerç i de les grans superfícies. 

És cert que l’alliberament horari que s’ha duit a terme entre el govern central i 
l’autonòmic ha perjudicat molt seriosament el petit i mitjà comerç però des del 
Consell de Mallorca es poden fer accions per intentar protegir aquesta activitat. 
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Tot seguit li indica a la Sra. presidenta que ara té l’oportunitat de fer feina pels 
mallorquins, d’escoltar els sectors que se senten mal tractats i de millorar l’ordenació 
del territori de Mallorca que, al cap i a la fi, és la seva competència. 

Per concloure, anuncia que per tots els motius exposats el seu Grup donarà suport a 
aquesta moció. 

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) indica, en primer lloc, 
que des de l’equip de govern no dubten, en cap moment, de la importància del petit 
comerç dins l’economia de Mallorca i de les Illes Balears en conjunt. 

Per altra banda, també està clar que el Consell de Mallorca té competència per 
redactar aquest Pla Director Sectorial però no té les competències en matèria de 
comerç i els preocupa la utilització que se’n pugui fer, en aquests moments, de les 
discrepàncies entre el Govern de les Illes Balears, que té les competències en matèria 
normativa de comerç, i el sector tot emprant el Consell de Mallorca com a martell per 
copejar el Govern balear. 

Tampoc no li sembla correcte que aquests moments sigui urgent posar en marxa 
aquest tema quan almanco des de 2009 es podria haver fet qualque cosa en aquesta 
matèria des del Consell de Mallorca i no es va fer i no hi ha cap Pla Director Sectorial 
de Comerç redactat ni voluntat de fer-lo. En canvi, sí que hi ha una sèrie de qüestions 
relatives al comerç recollides en alguna norma del Pla Territorial de Mallorca. 

En matèria de comerç, a hores d’ara, el Consell de Mallorca no té competències 
executives i, per tant, això suposa un problema a l’hora afrontar la redacció d’un Pla 
Director Sectorial de Comerç. 

Una cosa que està clara és que el Consell de Mallorca ha mantengut negociacions amb 
el Govern de les Illes Balears durant el darrer mes i també és cert que igualment s’han 
mantengut converses amb algunes de les patronals si bé no amb PIMECO encara que 
els varen dir que PIMECO es posaria en contacte amb l’equip de govern del Consell 
de Mallorca durant la darrera setmana i no ho ha fet però, tot i això, ell ja els ha 
convocat a una reunió. 

Tot seguit diu que l’acord que figura a la moció presentada és inassumible atès que és 
impossible que el Consell de Mallorca, donades les circumstàncies actuals, 
aconsegueixi en 6 mesos aportar un Pla d’Equipaments Comercials a un debat en 
aquest Ple ja que no hi ha ni mitjans econòmics ni mitjans tècnics ni mitjans humans 
al Consell de Mallorca per afrontar aquesta tasca sobretot tenint en compte que aquest 
consell no té competències en matèria de comerç a nivell executiu i únicament té una 
possibilitat, recollida en la llei, de redactar un Pla Director Sectorial en matèria de 
comerç i també, evidentment, la possibilitat d’incorporar més temes de comerç al Pla 
Territorial de Mallorca. 

L’equip de govern vol que hi hagi un compromís per part del Govern de les Illes 
Balears en aquest sentit i, si aquest compromís de suport al Consell de Mallorca a 
l’hora de redactar aquest Pla no arriba, doncs no el posaran en marxa. 

Reitera que si aquest compromís es produeix i hi ha un suport per part del Govern de 
les Illes Balears al Consell de Mallorca a nivell tècnic, humà i econòmic per poder 
redactar aquest Pla, aleshores el Consell de Mallorca sí que posarà en marxa la 
redacció d’aquest Pla Director Sectorial de Comerç. 
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Assenyala que, en qualsevol cas, no deixaran de negociar amb el sector afectat amb 
vista a conèixer exactament quines són les seves peticions i veure si, dins allò que 
determina la normativa estatal i la normativa europea, es pot fer qualque cosa en 
aquest sentit o si el Consell de Mallorca hi pot fer res. 

De totes maneres, recorda que en aquests moments són els ajuntaments els que han 
d’aportar el seu granet d’arena en relació al tema de comerç a través de les seves 
normatives, dels usos que aquestes permetin i de la regulació que contemplin les seves 
normes i ordenances del sector comercial a cadascun dels municipis de Mallorca. 

En aquest sentit treballen i el Grup Popular, amb el seu vot en contra a aquesta moció, 
no està en contra de la redacció d’aquest Pla Director Sectorial de Comerç però sí que 
està en contra d’aquest acord concret. 

Assegura que seguiran treballant per aquest camí i, si aconsegueixen la col·laboració 
amb el Consell de Mallorca abans esmentada, doncs no tendran cap inconvenient per 
posar en marxa la redacció d’aquest Pla que tampoc no pot garantir que agradi a 
l’oposició i simplement garanteix que si l’ajuda arriba es pot posar en marxa la 
redacció del Pla i tothom hi podrà participar d’acord amb les fórmules previstes en la 
llei en quant a la redacció dels plans directors. 

La Sra. CAMPOMAR manifesta que, bàsicament, la contestació del Sr. Rovira ha 
consistit en escudar-se en la manca de competències que, a més a més, és perquè no 
les volen ja que d’acord amb l’Estatut d’Autonomia les poden tenir. Creu que hi ha 
una certa connivència entre el Govern de les Illes Balears i el Consell de Mallorca per 
no fer realment la feina que beneficia els mallorquins. 

A continuació fa notar que si allò que li preocupa al Partit Popular és que la moció 
fixi un termini de 6 mesos doncs, igual que han fet amb la moció anterior, proposa al 
secretari general que s’elimini de la moció la referència al termini de 6 mesos i així 
també quedarà més clara la voluntat de l’equip de govern de fer aquest Pla o no. 

Per altra banda, indica que el Sr. Rovira ha parlat d’ajudes del Govern de les Illes 
Balears però no li ha quedat clar si l’ajuda era tècnica o era només econòmica perquè 
no ho ha explicat. 

Així mateix, tampoc no hi ha un compromís clar de fer feina pel petit comerç o, 
almanco, no ha quedat palès amb la intervenció del Sr. Rovira perquè sembla que el 
tema no li preocupa tant com ha dit. 

Totes les decisions que s’han pres fins ara han beneficiat les grans empreses (per 
exemple, amb la Llei de turisme i altres actuacions) però mai no han beneficiat les 
petites i mitjanes empreses i el petit comerç. 

En quant al comentari de deixar caure la responsabilitat sobre els ajuntaments, 
comenta que és cert que els ajuntaments hi poden fer coses però realment el Pla 
Director Sectorial d’Equipaments Comercials és un tema territorial i el Consell de 
Mallorca té la competència en matèria de territori i l’obligació d’elaborar-lo. 

Tot seguit reitera que la moció sigui sotmesa a votació tot eliminant –com ha indicat 
abans– la referència al termini de 6 mesos i assenyala que si han d’esperar l’ajuda del 
Govern de les Illes Balears cal que tenguin en compte el que va votar a una proposició 
no de llei del seu Grup al Parlament. 
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Aquesta proposició no de llei pretenia defensar el teixit comercial de les Illes Balears 
com a sector generador de cohesió econòmica i social i generador permanent 
d’ocupació laboral; el compliment de la llei de les Illes Balears i la regulació d’horaris 
comercials i obertura de nous establiments a l’efectivitat de la legalitat laboral; que les 
grans superfícies comercials i franquícies s’hagin de sotmetre, sense excepció, a les 
condicions comunes que les regulen; que les regulacions comercials han d’assegurar 
la supervivència del teixit comercial urbà; dur a terme un pla de suport al teixit de la 
petita i mitjana empresa de les Illes Balears amb el consens de les associacions 
empresarials i sindicals del sector. 

El Grup Popular al Parlament balear va votar en contra d’aquesta proposició no de llei 
i, per això, ja es pot imaginar quin serà el sentit d’aquesta ajuda que esperen del 
Govern de les Illes Balears i amb la qual s’excusen. Creu que en el fons pensen igual 
que els seus companys al Parlament. 

La Sra. DUBON li comenta al Sr. Rovira que no sap si ha seguit per premsa allò que 
ha sortit aquests dies i ha estat notícia de portada. Ella sí que ha seguit aquestes 
informacions perquè sabia que debatrien el tema i li interessa saber què en deia el 
Govern de les Illes Balears. 

Una de les coses que han sortit publicades ha estat que el sector es va reunir finalment 
amb el vicepresident del Govern de les Illes Balears (sense el director general) per 
discutir aquestes qüestions. 

En aquella reunió el sector va demanar dues coses ben concretes. Una era un tema que 
no és competència del Consell de Mallorca i, per això, ni l’ha esmentat abans i versa 
sobre la definició de la zona turística per poder tenir uns horaris de comerç distints, 
etc. L’altre punt que demanava el sector era precisament que des del Govern de les 
Illes Balears s’impulsàs que el Consell de Mallorca fes aquest Pla Director Sectorial 
d’Equipaments Comercials. 

Així doncs, el seu Grup únicament li demana al conseller d’Urbanisme i Territori, Sr. 
Rovira, allò que és pura competència d’aquest Consell de Mallorca però el Grup 
Popular té el costum de rebaixar aquest consell insular i el fan estar sempre sota l’ala 
del Govern de les Illes Balears. Considera que ja és hora de sortir de davall l’ala del 
Govern de les Illes Balears, ja és hora de començar a fer feina i de defensar les 
competències del Consell de Mallorca. 

A continuació li diu al Sr. Rovira que efectivament aquest Pla Director Sectorial 
d’Equipaments Comercials no es va fer en la legislatura anterior però sí que se’n va 
modificar la llei a mitjans legislatura i sí que varen començar a reunir-se amb els 
sectors implicats que el que volien era una definició del planejament més de tipus 
pragmàtic, és a dir, que no volien un plantejament de gran volada ni grans definicions 
sinó una cosa pràctica i clara. 

Amb tot això vol dir que l’equip del Sr. Rovira (del departament d’Ordenació del 
Territori) si no pot fer completament aquest Pla sí que pot deixar-lo pràcticament fet i, 
per tant, les excuses que no té gent i que, a més a més, no en té les competències són 
les dues falses. 

El Sr. ROVIRA comenta que li passarà a la Sra. Dubon una còpia de l’informe que 
han elaborat els tècnics d’Ordenació del Territori al respecte i allà on reconeixen que 
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sí que el Consell de Mallorca té competència per a l’elaboració de plans directors 
sectorials (i, concretament, per a aquest pla). 

En aquest informe, a més de dir que el departament d’Urbanisme podria assumir els 
aspectes territorials, es fa constar que de cap manera no es poden assumir els aspectes 
referits a la pròpia activitat comercial que seria la qüestió bàsica del Pla Director 
Sectorial d’Equipaments Comercials. 

En qualsevol cas el que queda clar és que el PSOE durant la passada legislatura, tot 
tenint les mateixes competències que té ara el Consell de Mallorca, no va fer aquest 
Pla; que tenint doblers, cosa que ara no en tenen, tampoc no el feren; tenint una 
consellera de Comerç i Turisme, que es dedicava a anar als actes i a donar 
subvencions de més de 500.000€, tampoc no el varen fer. 

Fa notar que en mirar la bancada del Partit Popular i els membres de l’equip de 
govern no hi veu que ni Turisme ni Comerç formin part de les seves competències 
perquè no les volen tenir duplicades amb altres administracions amb el cost que això 
suposa per als ciutadans. 

Per tant, reitera que si el Consell de Mallorca compta amb el suport econòmic, tècnic i 
humà –li diu a la Sra. Campomar– del Govern de les Illes Balears llavors sí que 
posaran en marxa la redacció d’aquest Pla Director. No obstant això, assegura que sí 
que mantendran totes les reunions que calguin amb el sector per continuar parlant 
d’aquest tema. 

La Sra. PRESIDENTA recorda que la moció se sotmet a votació amb l’esmena 
proposada per la Sra. Campomar en el sentit d’eliminar la referència al termini de 6 
mesos. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per tretze vots a favor (PSOE i PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca), cap abstenció i desset vots en contra (PP). 
 
 
PUNT 16. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA 
AL CONSELL DE MALLORCA SOBRE LA IMPORTACIÓ A MALLORCA 
DE RESIDUS SÒLIDS TRACTATS. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Al llarg de les darreres setmanes s’ha generat una gran alarma a la societat mallorquina, davant la 
proposta del Consell insular d’importar a Mallorca, des de diversos llocs d’Europa, 200.000 tones 
anuals de fems, destinats a la seva incineració i paral·lela producció d’energia elèctrica a les 
instal·lacions de Son Reus. La Sra. Consellera de Medi ambient argumenta que amb aquesta mesura 
s’equilibraria el dèficit tarifari i es faria rendible la instal·lació ampliada de l’empresa concessionària 
TIRME, la qual cosa evitaria haver de pujar la taxa corresponent als ciutadans. D’aquesta forma, es 
pretén posar l’administració pública al servei dels interessos privats i es vol penalitzar, ja sigui per la 
via impositiva o per la del deteriorament mediambiental, els esforços de municipis i persones per reduir 
el volum de residus destinats a la incineració. 
 
El Consell de Mallorca ha de prioritzar la defensa del bé comú per damunt dels interessos privats i, a 
més, en aquest cas, ha d’adoptar mesures coherents amb un model sostenible de gestió de residus, en 
línia amb el que marquen les directrius europees i el vigent Pla Director  Sectorial de Residus Urbans 
de Mallorca (PDSRUM) que prohibeix explícitament la importació de residus de fora de Balears per 
incinerar a Mallorca.  
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Per això, és inacceptable un increment de les taxes que han de pagar els ciutadans, i també ho és la 
importació, transport i incineració de residus sòlids procedents de l’exterior; dues alternatives que es 
presenten, fal·laçment, com a úniques possibilitats. En efecte, la problemàtica econòmica, social i 
ambiental que patim fa més necessari que mai que protegir la ja maltractada economia dels 
mallorquins, però també la seva salut, la qualitat mediambiental de l’illa i la imatge exterior d’aquesta, 
ja que els danys al sensible sector econòmic turístic seran segurament superiors als hipotètics beneficis 
de la importació i incineració de residus. 
 
Consideram que respondre als requeriments de la realitat que patim i als interessos de la majoria, 
implica renegociar el contracte amb l’empresa concessionària TIRME per tal d’adequar-lo a les 
necessitats reals de Mallorca, i emprendre una política decidida i creïble de gestió de residus que 
prioritzi la reducció, la reutilització i el reciclatge, i que incentivi els municipis i les persones que 
col·laborin en aquesta tasca.  
 
Finalment, cridam l’atenció sobre la contribució a la degradació de la política que representa prendre 
decisions com aquesta, de tanta transcendència per al present i el futur de Mallorca, sense comptar amb 
l’opinió expressada de forma explícita i lliure pels mallorquins. Aquest és un requeriment propi de la 
regeneració democràtica que els ciutadans i ciutadanes demanen insistentment a les nostres institucions 
perquè es superi el seu descrèdit i el seu allunyament dels interessos de la majoria.  
 
Per totes aquestes consideracions, es proposen els següents  Acords: 
 
1.-  El ple del Consell de Mallorca insta al Departament de Medi Ambient a iniciar amb urgència 

la revisió i el replantejament del contracte amb l’empresa TIRME, per tal d’ajustar els 
ingressos d’aquesta al volum real de residus originats a Mallorca que cal tractar. 

 
2.-  El ple del Consell de Mallorca insta igualment al Departament de Medi Ambient a abordar 

l’actual revisió del Pla Director Sectorial per a la Gestió de Residus Urbans de Mallorca, amb 
l’objectiu estratègic fonamental de minimitzar la incineració, eliminar qualsevol mena 
d’abocadors, i potenciar encara més les polítiques de reducció, reutilització i reciclatge de 
residus. 

 
3.- El ple del Consell de Mallorca proposa als ajuntaments de l’illa la realització immediata de 

consultes populars a les quals es plantegi als ciutadans i ciutadanes la següent pregunta: 
“¿Està d’acord vostè amb la importació a Mallorca de residus (fems) procedents de 

l’exterior, per a la seva incineració a Son Reus?” 

 

La Sra. PRESIDENTA recorda que pel que fa a la moció núm. 16, del PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca, el PSOE ha proposat una transacció, per la qual 
cosa demana al Sr. Ensenyat que llegeixi com quedaria redactat el punt 1 de la moció. 

Tot seguit demana a la Sra. Garrido que passi el text al Sr. Ensenyat perquè pugui 
veure com quedaria el punt 1.  

La Sra. GARRIDO explica que es tracta de substituir el primer punt de la moció del 
PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca pel primer punt de la moció que presenta el 
PSOE.  

La Sra. PRESIDENTA fa avinent que si és així ja està votat. Puntualitza que el Grup 
proposant de la moció diu que es retira el punt núm. 1 perquè ja ha estat votat amb la 
moció del PSOE. Per aquesta raó es votaran els punts 2 i 3. 

Demana al representant del Grup del PP si vol votar els punts 2 i 3 conjuntament o per 
separat. Aquest li respon que volen votació separada. 

Tot seguit es fa la votació. 

16.1 Es retira. 
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16.2 Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

16.3 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 17. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA 
AL CONSELL DE MALLORCA SOBRE LA FESTA DE L’ESTENDARD: 
DIADA OFICIAL DE MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
El 31 de desembre es commemora la presa de Madina Mayurqa per Jaume I i l’arribada del poble català 
a les Illes Balears el 1229. L’anomenada Festa de l’Estendard, on es ret homenatge a l’estendard de les 
quatre barres, és una de les festes més antigues d’Europa. Aquesta festa, tan especial per la ciutat, 
marca el nostre origen com a poble, i recorda uns fets històrics que uniren la nostra terra a la nostra 
llengua i cultura. 
 
Mallorca, i posteriorment la resta de les Illes Balears, a partir d’aquell moment s’incorpora a la corona 
d’Aragó i a l’Europa cristiana occidental, amb unes institucions de govern pròpies i amb uns símbols 
que, actualment, continuen vigents en la nostra identitat. 
 
El 1997, el Consell de Mallorca presidit per la Sra. Maria Antònia Munar, amb la finalitat de marcar el 
començament del curs polític, va intentar substituir la Diada tradicionalment commemorada a Mallorca 
el 31 de desembre per una data imposada com és el 12 de setembre. 
 
Al contrari que a Menorca i a Eivissa on sempre s’ha commemorat com a “Diada nacional” la 
conquesta catalana, a Mallorca es va optar per una data sense cap tradició popular ni històrica i 
convertir-la en una diada regional. Fins i tot l’efemèride històrica amb què es va justificar la tria – la 
jura de les Franqueses per part de Jaume II, primer rei del regne privatiu de Mallorca- no pot amagar el 
seu caràcter postís i ranci. 
 
Passats els anys, la Diada oficial del Consell no ha arrelat de cap manera. Hi ha ajudat el fet que no 
hagi estat mai festa oficial (excepte per als treballadors del Consell), però encara més el rebuig 
d’historiadors i dels sectors culturals que han continuat fidels al 31 de desembre com a data fundadora 
del Regne de Mallorca. La diada del 12 de setembre és un sonat fracàs malgrat les importants 
inversions econòmiques que ha rebut durant alguns anys. 
 
Per això, consideram que els partits polítics que hi varen donar suport s’ho haurien de repensar i 
acceptar que la data que ha estat considerada per moltes generacions de mallorquines i mallorquins 
com a Diada de Mallorca és el 31 de desembre. Per contra, els ciutadans de Palma i per a l’Ajuntament 
de Palma, la Festa de l’Estendard que se celebra aquest dia ha mantingut una autèntica relació amb la 
història i la identitat de Mallorca. 
 
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 declara Diada de Mallorca el 31 de desembre. 
 

El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) comenta que fent un poc 
d’història i fent referència al que suposa la data del 31 de desembre (fa un incís i 
indica que la vidriera de la sala de Plens és commemorativa i representativa del que 
representa el 31 de desembre per a Mallorca) ja que és la data de la conquesta de 
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Palma de Mallorca –o Madina Mayurqa aleshores– pel rei Jaume I i, conseqüentment, 
l’arribada aquí de la immensa majoria dels nostres avantpassats amb una llengua i una 
cultura molt concretes. 

El seu Grup sempre ha pensat que el dia 31 de desembre és la festa més important per 
als mallorquins i les mallorquines pel que fa al fet nacional de l’illa i també és una de 
les festes més antigues de tot Europa. 

L’any 1997 el Consell de Mallorca, aleshores presidit per la Sra. Munar, va acordar 
que la Diada de Mallorca se celebràs el 12 de setembre. Un poc amb l’excusa del 
començament del curs polític i un poc per donar-se l’autobombo pertinent es va 
acordar aquesta data per a la celebració de la Diada. 

Evidentment, després d’un bon grapat d’anys –des de 1997– no cal ser gaire 
intel·ligents per veure que la Diada no ha arrelat dins la població de Mallorca. De fet, 
a molts de ciutadans de Mallorca i, sobretot, de Palma els estranya que dia 12 de 
setembre el Consell de Mallorca estigui tancat. 

Per això, creu que aquesta Diada de dia 12 de setembre, una diada postissa, es va 
inventar amb l’excusa de la jura de franqueses de Jaume II, el primer rei de Mallorca, 
però aquesta Diada és totalment postissa i no ha arrelat dins els ciutadans de l’illa. 

Avui volen tornar a insistir en aquest tema perquè creuen que ha arribat el moment 
que definitivament la Diada de Mallorca sigui el 31 de desembre perquè així tothom 
podrà gaudir d’una festa que senti seva –primerament el Consell de Mallorca– i és per 
això que duen aquesta moció al Ple per proposar que es canviï el 12 de setembre, com 
a Diada de Mallorca, pel 31 de desembre. 

El Sr. DALMAU (PSOE) manifesta que avui es retroben amb una moció del PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca que, com bé explicava el seu portaveu, 
reclamava la celebració el 31 de desembre com a Diada de Mallorca, en comptes de 
l’actual 12 de setembre, festa celebrada i arrelada a la ciutat de Palma i que sempre ha 
comptat amb el suport i la participació dels palmesans. 

Aquest assumpte que torna a venir a Ple, ja va ser debatut en profunditat en el seu 
moment i va possibilitar l’acord de la majoria dels partits polítics representats al Ple 
del Consell de Mallorca l’any 1997 per celebrar el 12 de setembre la Diada de 
Mallorca. 

És cert que, com diu la moció, el dia 31 de desembre és un retrobament amb la nostra 
història, un record i una reafirmació de les nostres arrels i fonaments. És una data en 
la memòria de pertinença i de consciència ciutadana i aquesta ha de ser la seva 
autèntica i justa interpretació. 

Als fets històrics que representen el 12 de setembre, com va recordar la Sra. Riera, 
consellera del seu Grup durant la passada legislatura, de vegades se’ls ha donat una 
explicació massa simple i, fins i tot, massa simplificada segurament perquè les 
administracions i les institucions no han contribuït massa a aquesta explicació d’una 
data que celebra el jurament de la carta de franqueses i privilegis del Regne de 
Mallorca per part de Jaume II, el primer regne privatiu de Mallorca. 

De la mateixa forma que el 31 de desembre no se celebra la invasió catalana sinó el 
començament d’una cultura, d’una llengua i d’una espiritualitat que encara són 
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nostres, el 12 de setembre no se celebra simplement un jurament sinó el que suposa i 
comporta aquest jurament. 

Així doncs, el 12 de setembre celebram la capacitat de seny i de maduresa del nostre 
poble però, sobretot, una forta voluntat de modernitat i de participació dels nous 
conceptes que el segle XIII comportà en tots els àmbits i que suposaren la inserció del 
Regne de Mallorca ben de ple dins les noves concepcions europees. 

Mallorca, amb el jurament i acceptació dels privilegis i franqueses per part de Jaume 
II, queda equiparada a les millors monarquies de la cristiandat. Jaume II, el noble rei i 
savi com l’anomena Ramon Llull, trasllada el seu regne a un concepte de monarquia 
absoluta i paternalista feta per governar un nou model de mentalitat, aquella que 
valorarà la llibertat com un bé superior. 

Aquesta carta de privilegis i franqueses respectada pel rei Jaume II, atès que n’estava 
convençut, suposa el començament de l’aparició d’un dret públic aplicable a 
qualsevol persona o bé i també una incipient edificació d’una nova teoria de l’Estat 
que defensarà, a partir d’aquest moment, l’ordre contra l’egoisme de certs individus o 
les debilitats del príncep. 

Les mesures de Jaume II han constituït les bases de l’estructura mallorquina durant 
segles i s’ha d’arribar al segle XX perquè l’estabilitat i l’equilibri, dels que sempre 
havia gaudit la nostra illa, quedin trencats per la invasió més agressiva i en cadena que 
haurem suportat fins a dia d’avui. 

Destaca que tot això se celebra el 12 de setembre. Si bé el 31 de desembre celebram 
un canvi, del qual en som hereus, el 12 de setembre celebram un fet que és nostre, 
realitzat a ca nostra i per ca nostra. 

Per tot això, el seu Grup votarà en contra d’aquesta moció que presenta el PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca. 

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) comença la intervenció dient que no 
vol reproduir el debat que ja tengué lloc dia 5 de maig de 1997, un debat prou extens i 
en el qual es tractà el tema molt a fons, a més del debat de dia 13 de gener de 2011 en 
què es va tractar aquest mateix assumpte i allà on tots els grups polítics –excepte el 
PSM que era qui presentava la moció– es varen pronunciar en contra. 

En aquell debat de 2011 tots els grups polítics, fins i tot Esquerra Unida, votaren a 
favor de dia 12 de setembre com a Diada de Mallorca, és a dir, que tots els grups 
polítics han estat d’acord que dia 12 de setembre és el dia de la Diada amb excepció 
del PSM. 

Entén que tornin a presentar la moció però considera que no és l’objectiu d’aquesta el 
tornar a reiterar els aspectes que ja es varen debatre en el seu moment tot i que el Sr. 
Dalmau n’ha recordat alguns i ell també farà esment a alguns d’aquells aspectes 
sobretot perquè el Partit Popular, igual que el Partit Socialista, va defensar aleshores 
el dia 12 de setembre com a Diada de Mallorca. 

Com ja varen dir en el seu moment, l’entrada a Mallorca va ser dura: va ser amb una 
batalla. El Sr. Font ha explicat que la vidriera reflecteix l’arribada de les tropes 
catalanes a Mallorca i, si miren l’altra vidriera de Faust Morell, també de la conquesta 
de Madina Mayurqa, s’ha d’entendre que l’artista, per l’època que era, representa un 
petit foc dalt de la murada però tal i com consta a la crònica del mateix rei, els 
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assaltants cristians catapultaven els caps dels musulmans presoners dins la ciutat per 
tal de desmoralitzar-ne els defensors. 

Amb això vol fer palès que la conquesta de Madina Mayurqa no va ser tan bucòlica 
com representen les vidrieres sinó que en realitat els conqueridors es dedicaven a 
tallar el coll als musulmans i a catapultar els seus caps dins la ciutat per desmoralitzar 
les tropes musulmanes que seguien defensant la ciutat de Madina Mayurqa. 

Les batalles eren el que eren i la conquesta de Mallorca, en un moment donat, 
responia a uns interessos dels catalans que un any abans s’havien repartit Mallorca 
entre tots els nobles de Catalunya i el que varen fer va ser venir a conquerir unes 
terres i repartir-se-les.  

Com que no és historiador, doncs no entrarà a debatre el tema de la Diada de Mallorca 
però sí que vol dir que coincideix amb el Sr. Dalmau en el sentit que l’assumpte té 
més qüestions a debatre que no la simple conquesta i es queda amb l’explicació que 
dia 12 setembre aquí es va produir un canvi intern que Mallorca volia i que la va dur a 
la modernitat. 

El canvi intern va ser el jurament de franqueses que atorga unes llibertats al poble de 
Mallorca i que es produïa perquè el mateix poble ho demanava i això en contraposició 
a una batalla d’un poble extern que volia conquerir l’illa i la va conquerir. Per tant, dia 
12 de setembre hi va haver un canvi intern que volien els mallorquins i això és el que 
celebram i no un canvi extern, imposat des de fora, amb una batalla cruenta.  

Per aquests motius el Partit Popular, igual que el PSOE, no donarà suport a aquesta 
moció ja que no estan d’acord amb el que s’hi proposa i, per contra, sí estan d’acord 
amb mantenir dia 12 de setembre com a festa que els mallorquins es varen fixar de 
manera molt encertada.  

El Sr. FONT observa que avui s’està produint un fet curiós ja que creu que és la 
primera vegada en aquesta legislatura que el PSOE vota en el mateix sentit que el 
Partit Popular a una moció. 

I és curiós que aquests fets es produeixin en qüestions d’identitat perquè és 
exactament el mateix que està fent el PSOE a nivell nacional en relació a Catalunya. 
Quan hi ha qüestions d’identitat, el PSOE tot d’una fa anques enrere.  

Reconeix que això li ha sorprès perquè pensava que el PSOE de Mallorca era una altra 
cosa però veu que no és així i que segueix essent el PSOE espanyol i espanyolista. 

Tot seguit fa constar que cal que siguem conscients del que som i gairebé tots els que 
són presents a la sala –la immensa majoria– són descendents d’aquells catalans que 
varen venir aquell 31 de desembre, agradi o no agradi. 

Per altra banda, puntualitza que no ha vist mai cap guerra en què no hi hagi sang. 
Reconeix que la representació de la batalla en les vidrieres del Consell de Mallorca ha 
estat un poc bucòlica però cal tenir en compte que, si en l’Edat Mitjana rodaven caps, 
ara hi ha bombes i roda tot, és a dir, que considera que aquest és un argument molt 
feble per rebutjar aquesta diada. 

Els fets són que tenim una llengua i una cultura que comença un 31 de desembre quan 
el rei Jaume I conquereix Madina Mayurqa, agradi o no agradi. Ja sabia que al PP no 
li agradava i ara sap que al PSOE tampoc no li agrada però les coses són així. 
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El Sr. DALMAU li diu al Sr. Font que és admirable la seva capacitat per desviar el 
debat a temes independentistes i d’identitat cultural. 

A continuació reitera que el seu Grup avui, tal i com varen fer l’any 1997 i tornaren a 
fer l’any 211, tornaran a votar en contra que el dia de la Diada de Mallorca sigui el 31 
de desembre perquè creuen que dia 31 de desembre únicament es podria celebrar un 
genocidi. 

Recalca que el seu Grup no votarà un genocidi i s’avé a votar a favor d’aquell dia que 
per als mallorquins va canviar significativament la seva identitat i aquest dia va ser un 
12 de setembre i, per això, se celebra el 12 de setembre, des de 1997, la Diada de 
Mallorca. 

En quant al comentari de votar en el mateix sentit que el Partit Popular, comenta que 
és cert perquè en aquest assumpte estan d’acord però, si és la primera vegada en un 
any, doncs ja poden imaginar amb quantes coses no estan d’acord i les voten en 
contra. 

El Sr. JUAN observa que és cert que algunes coses començaren aquell any 1229 però 
algunes altres, com les figues seques o el pa de figa per exemple, segurament no varen 
començar amb el rei Jaume I, és a dir, que els habitants de Mallorca tenien els seus 
propis costums i identitat molt abans de la conquesta. 

Un altre exemple seria la serra de Tramuntana per les seves conduccions d’aigua, 
tècnica en la qual els àrabs eren molt més avançats que els bruts del nord d’Espanya 
que baixaren a conquerir la resta de la península. 

Pel que fa al fet de declarar el 12 setembre com a festa perquè així els mallorquins la 
sentin, assegura que no entrarà en la justificació històrica i festiva perquè no li 
correspon fer-ho atès que el Consell de Mallorca no té capacitat per fixar festes i, a 
més a més, li sembla poc seriós ajuntar que la celebració de la Diada no hagi arrelat 
amb el fet que no sigui festa. 

En tot cas seria trista la missió dels polítics que han passat per aquesta institució 
durant tots aquests anys per no haver sabut fer arrelar la Diada pel fet que no sigui dia 
festiu i, en quant a les argumentacions històriques, creu que esdevé difícil decantar-se 
per una data o per una altra. 

Fa avinent que fa una estona hi ha hagut un debat sobre residus i ell, com a físic, sí 
que podria parlar de les partícules de CO2 i allò que es produeix arran d’una 
incineració d’un combustible ja que són unes dades concretes i, en aquest sentit, diu 
que si llegeixen el novel·la “1984”, de George Orwell, veuran que hi havia un 
departament que modifica la història en funció de qui guanya la història en cada 
moment. 

Per tant, cal anar alerta amb les decisions que es prenen en relació a aspectes històrics 
perquè les coses no estan tan clares ni tan tancades. 

La Diada de Mallorca com a tal, és a dir, la data que té fixada és el dia que ha 
considerat el poble de Mallorca que avui està representant en aquesta cambra pels 33 
consellers que són els que decideixen –és així i ha de ser així– quin dia se celebra la 
Diada de Mallorca. 

A més a més, ja ha quedat clar en el decurs de la història del Consell de Mallorca que 
sempre s’ha decidit que aquesta celebració sigui dia 12 de setembre i, si bé li pareix 
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bé que el PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca presenti aquesta moció, quedarà 
ratificat que aquest consell, que representa el poble de Mallorca, vol que la Diada de 
Mallorca sigui dia 12 de setembre.  

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

 
 
PUNT 18. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA 
AL CONSELL DE MALLORCA SOBRE PLA D’OBRES I SERVEIS. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 

 El pla d’obres i serveis és una eina bàsica per als ajuntaments petits i mitjans de la nostra illa. Amb ell 
aquests municipis poden fer front a obres necessàries pel bon manteniment de carrers i infrastructures 
bàsiques vàries. 

A principi de l’actual legislatura vàrem veure amb satisfacció que tan el conseller de Cooperació Local 
com la presidenta s’anaven desplaçant als diversos municipis illencs per interessar-se per les seves 
necessitats i sabem que es va fer una bona llista de les mateixes. 

Val a dir que en moments de crisi, com el que vivim, les petites i variades obres que suposen les 
inversions als municipis permeten dinamitzar el ja prou malmès sector de la construcció. 

Així, amb el pla d’obres i serveis s’aconsegueixen multiplicar els efectes de la inversió: generant llocs 
de feina a les petites i mitjanes empreses locals i satisfent les necessitats municipals. Aquestes son 
inversions que fan del Consell de Mallorca un ajuntament d’ajuntaments. Donant pes municipal i 
municipalista a aquesta institució.  

En passades edicions del Pla d’obres i serveis, amb una minsa ajuda estatal, el Consell de Mallorca ha 
arribat a donar ajuts als municipis de tots els colors polítics fins a 13 milions d’euros, fet que en 
moments en que manca la feina al sector privat de la construcció ha pogut donar aire a petites 
empreses, i s’ha pogut aconseguir promoure llocs de feina que, sense aquesta inversió des del Consell, 
haurien estat més persones a l’atur i per mes temps. 

Els ajuntaments sempre tenen moltes necessitats a satisfer ja que son les institucions més properes al 
ciutadà, i malgrat això són les que menys ingressos tenen per part de l’Estat. Una situació injusta que 
amb l’ajut del Consell de Mallorca es veu pal·liada. Tot i així, molts ajuntaments encara han de rebre 
doblers dels que estaven compromesos en anteriors edicions del POS.. 

Actualment vivim situacions complicades, però els avantatges que anteriorment s’han exposat de les 
petites inversions municipals fan que des del grup de consellers PSM-IniciativaVerds-Entesa 
considerem que s’haurien de prioritzar, i en comptes d’això ens trobam que el Consell de Mallorca ha 
anunciat que el 2012 no hi haurà POS malgrat estàs pressupostat. 

Assistim amb preocupació a la incertesa que pesa sobre les inversions plurianuals municipals amb 
finançament compromès per 2012 i successius, i veiem que a hores d’ara ja s’hauria d’haver convocat 
el POS per 2013. Per tot això, el grup de Consellers del PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de 
Mallorca proposa al Ple que adopti els següents ACORDS: 

1. Resoldre immediatament la convocatori POS 2012 amb càrrec a la partida aprovada al 
pressupost 2012 

2. Concedir les anualitats corresponents a 2012 de les obres finançades mitjançant convenis o 
plurianuals  
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3. Convocar el POS 2013 

 
18.1 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). 

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

18.3 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 SITUACIÓ DE POBRESA DELS MENORS DE MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
 Atès que, segons un estudi de UNICEF,  hi ha un 32% de nins i nines de Balears que viuen en famílies 
que estan per sota del llindar de pobresa. 
 
Atès que la situació laboral d’aquestes famílies és d’un 28% sense ocupació de cap dels seus membres. 
 
Atès que aquesta situació té uns impactes directes en la situació dels menors, que es poden trobar en 
una situació de manca d’atenció física o psíquica, o de situacions de maltractes, o de carències 
alimentaries o   manca d’escolarització. 
 
Atès que el Consell de Mallorca té les competències exclusives en matèria de protecció de menors. 
 
Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA proposa pel seu debat al proper 
Ple de la institució la següent MOCIÓ: 
 
1.-El Consell de Mallorca elaborarà en el termini de dos mesos, amb la participació de les entitats i 
organismes del sector, un pla especial  per detectar i intervenir en els menors que, trobant-se en 
aquestes situacions,  han incrementat el seu risc de patir problemes psicològics i socials que els facin 
estar en situació de desprotecció. 
 
2.-El Consell de Mallorca crearà una comissió de responsables dels diferents grups polítics del Consell 
per tal d’establir un diagnòstic de les principals necessitats que tenen actualment els menors en risc i fer 
un pla d’actuacions  pels propers dos anys. 
 
3.-El Consell de Mallorca modificarà el pressupost actual per tal d’afrontar les despeses 
imprescindibles per sufragar aquest pla especial.  

 

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

Diu que no vol fer demagògia ni política barata sobre un tema tan sensible i tan 
important com és el dels menors protegits de Mallorca, però es vol referir a una 
notícia sobre un informe de la UNICEF que indicava que hi havia devers un 32% de 
famílies que es troben sota el llindar de pobresa.  

Tothom sap que aquest és un context molt negatiu per aquelles famílies que tenen nins 
petits perquè els problemes econòmics, els problemes d’atur, de manca de serveis, de 
prestacions, de l’augment del cost de la vida, del material escolar, etc. crea en algunes 
famílies situacions difícils que fan que es generi un excés de violència i que molts 
d’infants quedin desprotegits i manifestin reaccions diverses en l’àmbit escolar, amb 
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els amics, amb la família; aquestes circumstàncies determinen que algú s’hagi de fer 
càrrec de la situació.  

Assenyala que, atès que el Consell de Mallorca té les competències en matèria 
d’atenció als menors desprotegits i per bé que ja fa molts d’anys que aquesta institució 
fa una feina important en aquest sentit, és obvi que la situació actual fa necessari un 
esforç especial. Per aquesta raó, el seu Grup polític demana a la institució i a la 
consellera executiva de l’IMAS que faci un esforç en aquesta direcció, juntament amb 
la Federació d’Entitats del Menor, que coneix molt bé el sector i treballa de forma 
seriosa. Es mostra convençut que l’esmentada entitat col·laboraria en aquest esforç per 
detectar els casos de menors desprotegits que d’altra forma no arriben a ser detectats. 

Torna a dir que, davant aquesta realitat, el Consell de Mallorca ha de fer un acte 
responsable amb la creació d’un pla especial i, a més llarg termini, fer un diagnòstic 
més profund per conèixer si s’han afegir recursos al Departament de Menors. 

El Sr. ENSENYAT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) intervé a continuació. 

Anuncia que el seu Grup polític donarà suport a la moció. 

També considera que no es pot fer demagògia ni política sobre aquest tema tan greu.  

Assenyala que tots els partits polítics han de reconèixer que fins i tot quan hi havia 
recursos econòmics no es va dedicar l’ajuda suficient a la prevenció. Pensa que és 
important que es faci el conjunt d’actuacions que ha esmentat el Sr. Garau.  

Per acabar, fa notar que en els propers anys aquesta situació es seguirà agreujant i que 
serà cada vegada més necessari treballar sobre la prevenció. 

La Sra. LLINÀS (PP) intervé tot seguit. 

Explica que a la nostra comunitat autònoma hi ha devers 65.000 nins i nines menors 
de 18 anys que viuen en llars que tenen uns ingressos inferiors al llindar de pobresa. 

Fa avinent que aquesta és una dada molt preocupant i que és el resultat referit a les 
Illes Balears dins l’estudi que ha fet Unicef a Espanya. Aquest document destaca que 
la situació d’atur a les famílies té una incidència directe sobre el risc de pobresa 
infantil. La inestabilitat laboral, la disminució del poder adquisitiu i de la capacitat 
d’estalvi tenen una incidència directa en la situació present i futura de tots els nins i 
nines als quals afecta. 

El passat 18 de juny, al Congrés dels Diputats i per unanimitat de tots els partits i 
grups parlamentaris, es va arribar a un consens polític sobre aquest tema i, segons 
recomana l’informe d’Unicef esmentat, s’elaborarà un Pla nacional d’acció per a la 
inclusió social. A més a més, s’actualitzarà la Llei de protecció a la infància. 

També, al Parlament de les Illes Balears, el passat 4 d’octubre, es va arribar a un 
consens en torn a la creació una comissió interparlamentària, amb la participació 
d’institucions competents en la matèria, en la qual també hi seran presents entitats 
socials, per avaluar la situació dels nins i nines de la nostra comunitat autònoma. 

Per acabar, fa notar que en el Consell de Mallorca, per mitjà de l’IMAS, no s’ha 
començat a fer-hi feina ara, quan s’ha publicat l’informe, sinó que no ha deixat de fer-
n’hi en cap moment, des de l’instant en què la institució va assumir les competències 
de Menors i de Inclusió Social. 
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Observa que sempre s’ha fet feina en xarxa, com bé ho coneix el Sr. Garau de primera 
mà. Destaca que els diversos professionals de l’àrea social han fet feina amb 
ajuntaments, amb la Conselleria de Sanitat, amb la Conselleria d’Educació i, pel que 
fa a la intervenció, diu que sempre s’ha fet feina de manera transversal. 

En conseqüència, per evitar duplicitats i per eficàcia, per unificar criteris i esforços, es 
farà un pla nacional que donarà directrius i estratègies i es desenvoluparan per a 
cadascuna de les administracions competents. D’altra banda, hi ha una comissió 
parlamentària en la qual el Consell de Mallorca per mitjà de l’IMAS també hi serà 
present i podrà fer les seves aportacions juntament amb el Govern balear, els 
ajuntaments i les entitats socials.  

Per aquestes raons, el seu Grup polític opina que és innecessari crear una altra 
comissió en el Consell de Mallorca i anuncia al Sr. Garau que votaran en contra del 
punt 2 de la moció del PSOE.  

Diu que també votaran negativament el punt 3, atès que la Sra. Roig (consellera 
executiva d’Hisenda i Funció Pública) i la Sra. Cirer (consellera executiva de Benestar 
Social i presidenta de l’IMAS) ja han reiterat en diferents ocasions, en el Ple, que a 
l’àrea social no hi faltaran recursos econòmics per cobrir necessitats bàsiques de les 
persones que atenen, siguin menors, majors o persones discapacitades. 

També votaran negativament el punt 1, perquè allò que demana la moció serà discutit 
en el si de la comissió interparlamentària que es crearà al Parlament de les Illes 
Balears, en la qual també hi seran representades institucions i entitats del sector. 

Finalment, reitera que, per les raons que ha explicat, votaran negativament tots els 
punts de la moció del PSOE. 

El Sr. GARAU intervé a continuació. 

Diu que ho considera una equivocació i retreu que una vegada més es vulguin treure 
“les puces del damunt”, tot i ser molt clares les competències exclusives que té el 
Consell de Mallorca sobre la protecció dels menors. El Parlament de les Illes Balears 
podrà opinar el que vulgui, però el competent en aquesta matèria és el Consell de 
Mallorca. Per aquesta raó creu que és aquesta institució qui ha de liderar el sistema de 
protecció dels menors de Mallorca.  

Fa avinent que la proposta que ha explicat no és contradictòria sinó que és 
complementària.  

Quant a les diverses comissions estatals i parlamentàries que s’han creat, opina que 
passarà molt de temps abans que tenguin efectes; el més segur és que passaran mesos i 
mesos sense saber què s’ha de fer. En canvi, el Consell de Mallorca té prou serveis i 
prou recursos per fer la seva pròpia actuació immediata. En aquest sentit, considera 
que es tracta d’una oportunitat que s’ha perdut. 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) inicia la seva intervenció. 

Diu que li explicarà el projecte que tenen en marxa i li fa notar que podrà comprovar 
que ell també és part important d’aquest procés.  

Refusa l’acusació que li ha fet de “llevar-se les puces del damunt” perquè és tot el 
contrari, atès que coincideix amb ell que el paper del Consell de Mallorca és 
fonamental en matèria de protecció de menors i pel que fa a les mesures que es 
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prenguin en aquesta àrea i en totes les polítiques que es facin en l’àrea d’exclusió 
social.  

Observa que els menors poden estar tutelats per l’administració i, en conseqüència, en 
un centre o amb una família acollidora, però també poden estar en una família amb 
dificultats econòmiques i en aquest cas l’esforç s’ha de fer donant cobertura a aquesta 
família per aconseguir que l’infant no es desarreli; si es tenen els mitjans, amb l’àrea 
d’inclusió aquests menors poden romandre amb la seva família. 

A continuació recorda al Sr. Garau una de les darreres actuacions que ell va fer durant 
el seu mandat, que és precisament el punt d’inflexió de l’actual equip de gestió de 
l’IMAS, el punt bàsic per poder afrontar aquestes qüestions que ell planteja en les 
quals hi han fet feina durant un any més o manco. 

Recorda que en torn al més d’abril de 2011 l’anterior equip de govern va concloure el 
Pla sectorial del Menor i Atenció a la Família per al període 2011-2014, el qual 
preveia la creació de l’Observatori del Menor i l’Adolescent de Mallorca, com a òrgan 
de debat i de discussió en el si del qual s’havien de fer les anàlisis de totes les 
situacions de què ha parlat el Sr. Garau.  

Assegura que aquest Observatori del Menor i l’Adolescent de Mallorca ha estat 
operatiu des del moment en què el nou equip gestor es va incorporar, raó per la qual 
no vol desaprofitar l’ocasió per agrair-li aquesta herència que varen rebre pel que fa al 
Servei de Menors i Família, atès que ha servit als professionals i als responsables 
polítics per a continuar aquesta feina.  

Assenyala que l’esmentat observatori està integrat per diferents organismes, entre els 
quals hi consten Càritas, Unicef, la Feiab, responsables de l’àrea de Benestar Social 
del Govern balear i diferents entitats que tenen relació amb aquest sector, els quals 
estaran en condicions de poder presentar el primer informe de conjuntura sobre l’estat 
de necessitats de la infància i l’adolescència en risc a Mallorca, aprofitant l’avinentesa 
de la celebració, el proper dia 20 de novembre, del Dia Internacional dels Drets de la 
Infància. 

D’altra banda, observa que un capítol molt important d’aquest informe serà sobre la 
pobresa en l’àmbit familiar i dels infants de la nostra illa. Considera que tothom ha de 
fer feina perquè el proper informe no sigui així. Diu que també s’analitzaran diverses 
problemàtiques que incideixen de forma negativa en l’esmentat sector de població, 
que és prioritari per a l’IMAS i per al Consell de Mallorca.  

Diu al Sr. Garau que, si ho desitja, li podrà donar el programa, que ja està dissenyat i 
bastant tancat, pel que fa a ponents i temes a tractar. Explica que el gruix important 
serà la presentació d’aquest informe, a partir del qual n’extrauran i orientacions per 
poder minvar l’impacte de la pobresa i de risc, en general, dins aquest sector de 
població. Informa també que al capdavant del programa hi ha un bon professional del 
Servei d’Infància i Família del Consell de Mallorca. 

Reitera que, a part d’aquestes tasques d’estudi, d’extreure conclusions, de detecció de 
situacions, també és important la feina del dia a dia dels professionals i tècnics, tant 
els de l’àrea de Menors com els de l’àrea d’Inclusió Social, que han de fer una feina 
conjunta en aquesta matèria.  

També considera important tenir una relació continuada dels tècnics de menors amb 
els serveis municipals i amb els serveis d’atenció primària de Sanitat i d’Educació, 



 68

atès que s’hi poden detectar i arribar a l’IMAS molts dels problemes que el Sr. Garau 
apuntava.  

Per acabar, torna a dir al Sr. Garau que li farà a mans un avanç de l’esmentat 
programa i que estaran encantats que el proper dia 20 de novembre ell també pugui 
ser present a la jornada, com a bon coneixedor que és d’aquesta matèria. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per tretze vots a favor (PSOE i PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 

 
 
PUNT 20. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
SOBRE EL PAGAMENT DE SUBVENCIONS DEL PEATGE DEL TÚNEL DE 
SÓLLER. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
El Govern de les Illes Balears no ha abonat, des de l’octubre de 2010, als residents d’Escorca, 
Fornalutx, Sóller i Bunyola, les subvencions derivades del peatge del Túnel de Sóller. En el mes de 
maig de 2012 s'ha abonat tan sols l'import a compte de dues mensualitats, sense especificar-se 
exactament a quines de les pendents, per un import global de 250.000 €, i ni tan sols s'ha abonat a tots 
els afectats. 
  
A més, des del mes de juny de 2012, el Govern de les Illes no contesta i, per tant, denega per silenci 
administratiu totes les sol·licituds de nous reconeixements de dret a les subvencions. 
  
Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA presenta pel seu debat al proper 
Ple de la institució, la següent MOCIÓ: 
  
1.- El Consell de Mallorca insta el Govern de les IIles Balears a procedir al pagament de les 
subvencions pendents, derivades del peatge del túnel de Sóller, als residents d’Escorca, Fornalutx, 
Sóller i Bunyola que tenguin reconegut el dret.  
 
2.- El Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears al reconeixement dels drets derivats de 
les noves sol·licituds de pagament de les subvencions en tots aquells casos que acompleixin la 
normativa vigent. 
 
 
El Sr. COLOM (PSOE) inicia la seva intervenció. 

Assenyala que tant el text de la moció com els seus antecedents són prou clars i es 
resumeix indicant que des del mes d’octubre de 2010 no es paga als residents 
d’Escorca, Fornalutx, Sóller i Bunyola les subvencions derivades del peatge del Túnel 
de Sóller.  

Fa avinent que no es paga, tot i existir una norma legal, del tot vigent, que així ho 
determina i existir també la consignació pressupostària al pressupost de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears per fer efectiu aquest pagament.  

Recorda que el Sr. Bauzá, president del Govern balear, en una reunió celebrada el mes 
d’abril de 2011 amb el batle de l’Ajuntament de Sóller, es va comprometre a abonar 
una quantitat a compte abans del dia 15 de juny de 2011 i, efectivament, així s’ha fet, 
amb l’abonament de l’import de dues mensualitats. 
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Retreu, però, que també es va comprometre a seguir fent els pagaments d’una manera 
més o menys regular, i això és el que encara no ha complit.  

Diu que existeix una especial preocupació entre la gent de Fornalutx i la de Sóller en 
torn al pagament d’aquestes subvencions, atès que afecta bastants famílies que tenen 
alguns membres que s’han de desplaçar diàriament a Palma per motius de treball o 
d’estudis, per a les quals representa una despesa important en la seva economia 
domèstica.  

Fa notar també com afecta les empreses de Sóller i de Fornalutx aquesta situació, atès 
que veuen així més augmentats els seus costos.  

Recorda que durant aquest mes, dos ajuntaments governats pel PP (el de Sóller i el de 
Bunyola) han aprovat per unanimitat de tots els seus grups polítics demanar i reclamar 
al Govern balear el pagament de les subvencions.  

Fa un prec al Grup del Partit Popular: que no li parlin d’herència rebuda, sobre aquest 
tema, amb retrets referits a si el president Sr. Antich no va pagar, etc., perquè ell ja els 
ho reconeix per endavant. És cert que el govern del Sr. Antich va deixar de pagar les 
subvencions als residents des del mes d’octubre de 2010 fins el mes de maig de 2011 
(és a dir, vuit mesos). Tot i això, fa notar que des del mes de juny de 2011 fins al mes 
de setembre de 2012, sota el govern del PP, han transcorregut setze mesos, dels quals 
només n’han abonat dos.  

Retreu que el Consell de Mallorca no pot donar l’esquena a aquest problema, perquè 
és el titular d’aquesta infraestructura, és el propietari del túnel de Sóller, i en aquesta 
condició de propietari està legitimat amb escreix per demanar i exigir al Govern 
balear que es paguin les quantitats pendents.  

Per acabar, torna a dir que aquest és el sentit de les dues propostes d’acord d’aquesta 
moció, que llegeix textualment.  

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

Anuncia el suport del seu Grup polític a la moció. 

Fa avinent que les propostes que el seu Grup polític ha presentat al Ple en el sentit de 
demanar el rescat de la concessió a la Companyia Concessionària del Túnel de Sóller, 
S.A., també tendrien, per aquest costat, l’avantatge econòmic que tendria sobre la 
qüestió que proposa aquesta moció: les subvencions que es paguen als residents de la 
comarca de Sóller, Escorca i Fornalutx i Bunyola. 

Posa l’exemple dels alumnes que viuen a Bunyola però estudien a l’institut de Sóller, 
atès que quan els familiars els han d’acompanyar, aquests no perceben després l’ajuda 
que està compromesa, per la qual cosa el retard en els pagaments condiciona molt 
l’economia de les famílies. 

Retreu també que és greu que les sol·licituds de nous reconeixements no siguin 
acceptades, per silenci administratiu. És clar que no es demanen perquè sí, sinó que 
pertanyen a persones que resideixen a la comarca, no hi ha tria possible. Per aquesta 
raó, considera que el Consell de Mallorca ha de fer les gestions adients en aquest 
sentit. 

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

Anuncia que el Grup del PP votarà a favor d’aquesta moció, tal i com està redactada. 
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El Sr. COLOM intervé a continuació. 

Agraeix el suport que han expressat els altres grups polítics. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT 21. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
SOBRE EL PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL DE L’ESTAT PER AL 
2013. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Històricament les Illes Balears pateixen un dèficit d’infrastructures públiques reconegut a l’Estatut 
d’Autonomia de 2007. 
 
Històricament les Illes Balears han aportat i, encara que la situació millorés amb la reforma del 
finançament, aporten molt més del que reben de les arques estatals. 
 
A l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia de 2007 se va establir un compromís inversor de l’Estat a les 
Illes Balears en un termini no superior a 7 anys per pal·liar aquest dèficit i, a més, reconèixer el fet 
insular.  
 
El Govern de l’Estat va presentar el passat 29 de setembre el projecte de Llei de Pressupost General de 
l’Estat per l’exercici 2013. 
 
Atès que continua empitjorant encara més el tractament rebut als PGE per Balears en general i per 
Mallorca en particular. 
 
Atès que la inversió directa de l’Estat a les Illes Balears redueix a quasi la meitat les ja  disminuïdes 
Inversions de 2012. 
 
Atès que, igual que en el 2012, no hi ha partida prevista per la signatura de convenis d’Inversions 
Estatutàries . 
 
Atès que la partida destinada al Conveni del Carreteres del Consell de Mallorca, inclòs el finançament 
destinat a les expropiacions necessàries, es veu reduït més d’un 20% i que el 2012 ja s’havia reduït a la 
meitat de l’import previst.  
 
Atès que el pressupost destinat a política turística es redueix quasi un 25% i a la importància estratègica 
d’aquest sector dins de l’economia de la nostra illa. 
 
Per totes aquestes consideracions, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA proposa 
pel seu debat al proper Ple del Consell de Mallorca la següent MOCIÓ: 
 
1.- El Consell de Mallorca manifesta el seu rebuig al projecte de Pressupost General de l’Estat per al 
2013. 
 
2.- El Consell de Mallorca esmenarà el projecte de Pressupost General de l’Estat per al 2013 per tal de 
millorar el tractament rebut per Balears, i en concret per Mallorca, dins dels PGE 2013.  
 

 
La Sra. SÁNCHEZ (PSOE) inicia la seva intervenció. 

Explica les característiques del Projecte de Pressupost General de l’Estat per l’any 
2013 en relació a les retallades referides a la despesa pública i en especial sobre 
l’assignació destinada a la protecció social. Fa notar que fins i tot els responsables de 
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Brussel·les han indicat que en alguns aspectes van més enllà de les seves 
recomanacions.  

Puntualitza que la retallada en matèria d’Educació és del 14% i pel que fa a la Salut és 
del 27%; sembla que ens vulguin malalts i analfabets.  

Quant a l’atenció a la Dependència, fa notar que hi haurà persones dependents que no 
tendran dret d’accés a la prestació fins a l’any 2015, com a mínim. 

Fa notar que tot això es fa compatible amb el pagament de quasi 40.000M€ 
d’interessos (109M€ cada dia, al bancs) per un deute artificialment alimentat i 
augmentat en la seva carestia que ens consumeix sense remei. 

De la mateixa forma, les transferències a les comunitats autònomes seran d’un 22% 
menys i d’un 6% menys les transferències a les entitats locals. A la nostra comunitat 
autònoma, ja sabem que no hi ha convenis per inversions estatutàries i que l’import 
del conveni de carreteres serà només de 19M€ tot i que havia de ser de 46M€.  

A més a més, les inversions de l’Estat a les Illes Balears són de 78M€ (78 dels 
10.642M€ que s’invertiran a tot l’Estat espanyol; fa rialles).  

La despesa en polítiques turístiques per promoure la nostra principal indústria, el 
motor de la nostra economia, davalla un 25%.  

Assenyala que aquest pressupost fa una distribució del nivell de rendes, al revés. 
Abaixa impostos, amb amnisties fiscals, i disminueix la despesa pública per pagar 
interessos als bancs. Per aquesta raó adverteix que ningú no s’ha de creure que s’han 
d’estrènyer el cinturó, perquè n’hi ha que se l’estrenyen més que d’altres. S’ha triat el 
camí d’ofegar les classes mitjanes i rematar els més desprotegits, el camí d’ofegar 
l’activitat econòmica i de fer caure el PIB, en un país amb més de 5 milions d’aturats.  

La situació a les Illes Balears ja és prou dolenta, amb 130.000 persones a l’atur, 
segons la darrera Enquesta de Població Activa (EPA), en una comunitat autònoma a la 
qual se li va reconèixer un deute de l’Estat només en inversions, de 2.800M€. 

La manca d’inversions a les Illes Balears, la manca de promoció turística, significa 
menys activitat econòmica i menys feina per als habitants de les Illes Balears, a més 
de perpetuar el dèficit d’infraestructures i formació i condemnar Mallorca a 
l’empobriment durant anys.  

Recorda a l’equip de govern que la seva responsabilitat és millorar la situació de la 
gent de les Illes Balears. Són els llocs de feina que varen prometre en campanya 
electoral. Diu que no creu que a hores d’ara puguin explicar allò que ningú s’explica: 
com pensen que succeirà el miracle pel qual aquesta espiral de misèria, de menys 
activitat, menys feina i més pobresa ens traurà de la crisi.  

Considera que el Consell de Mallorca també s’ha de manifestar en contra de tot el que 
està passant, com també ha pres partit avui el Fons Monetari Internacional, davant 
situacions que fan perpetuar la misèria i el patiment, atès que ja és sabut que no 
funciona. 

Reitera que el Consell de Mallorca ha d’actuar ja a Mallorca, en aquest sentit, i 
defensar un millor tractament per Mallorca en aquest pressupost, perquè les retallades 
que venen des del Govern de l’Estat signifiquen més retallades a la nostra illa i als 
nostres comptes públics. Les seves directrius ofeguen la nostra economia i ens 
enfonsen també en el pagament de més deute i més interessos. 
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Per les raons que ha exposat, la moció pretén que el Ple del Consell rebutgi el projecte 
de pressupost de l’Estat de 2013, amb la política econòmica que ve al darrera, per tal 
d’adquirir el compromís de presentar esmenes al pressupost per incrementar les 
inversions i el finançament que rep l’illa de Mallorca.  

Assenyala que qualsevol millora que faci possible la inversió pública en el nostre 
territori és una possibilitat d’estímul de la nostra economia present i futura. 

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

Considera que la valoració del pressupost de l’Estat per a 2013 que s’ha fet en la 
intervenció anterior ja ha estat prou extensa.  

Assegura que es continua maltractant les Illes Balears de forma alarmant, en aquest 
any tan difícil. 

Per aquestes raons, expressa l’acord total del seu Grup polític amb el contingut de la 
moció i anuncia que votaran a favor.  

Pensa que seria positiu per a les Illes Balears pactar esmenes entre els diputats i els 
senadors de les Illes Balears per tal de fer front a aquest pressupost.  

D’altra banda, si el Sr. Bauzá, president del Govern balear, ha manifestat clarament 
aquí que no estava d’acord amb aquest pressupost, no s’entén que no pogués estar 
també d’acord amb aquesta proposta, a no ser que hagi fet comèdia fins ara.  

Pel que fa al finançament, fa notar que l’actual sistema és del tot negatiu per a les Illes 
Balears. A més a més, l’Estat espanyol ens deu més de 1.000M€ en concepte de 
convenis i fons estatutaris; cada any hi ha més de 3.000M€ de dèficit que es queda 
l’Estat espanyol i que no retornen a les Illes Balears. És obvi que ja no es pot seguir 
suportant aquesta situació. Recorda que des de l’any 2000, quan el Sr. Aznar, 
expresident del Govern central, va pactar el sistema de finançament les Illes Balears 
han anat perdent punts en el PIB i en la renta per càpita, amb la qual cosa s’ha 
començat a baixar punts d’una manera alarmant, tot i que l’actual govern no vulgui 
admetre l’actual estat d’alerta vermella, com ho adverteixen molts de tècnics i experts 
en economia d’aquestes illes.  

Reitera el vot favorable a la moció i el convenciment de la necessitat que es decideixi 
per consens que els nostres representants al govern de l’Estat siguin els vertaders 
representants de les nostres illes i no només unes titelles en mans del Sr. Rajoy, 
president del Govern de l’Estat. 

Quant a la rehabilitació d’habitatges, fa notar que l’assignació per a 2013 és de més de 
700M€ mentre que l’any passat era de més de 5.000M€.  

També està en perill el descompte per resident a les Illes Balears, la qual cosa és 
motiu de preocupació per a totes les persones residents. S’ha reduït la quantitat 
consignada als pressuposts, i a més s’indica que ni tan sols es pagaran el descompte 
del 50%, en determinats bitllets, perquè els trobem massa cars. En canvi, no els 
preocupa dur l’AVE a Galícia, en aquest moment de crisi, només per aconseguir vots 
electorals. 

Per acabar, torna a dir que desitgen que els diputats i els senadors de les Illes Balears 
siguin vertaderament els representants d’aquestes illes. 
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La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) intervé a 
continuació. 

Diu a la Sra. Sánchez que l’equip de govern comparteix amb el seu Grup polític la 
preocupació per la situació que viu Espanya en aquests moments. Diu que no negaran 
que la xifra de l’atur és molt alta, que Espanya paga milions i milions d’euros a causa 
del deute que té contret, que els mercats fluctuen i reitera que la situació és 
preocupant. 

Diu que d’ençà que el Sr. Rajoy va ser nomenat president del Govern de l’Estat ja va 
ser preocupant la situació que es va trobar, perquè no era exactament la que li havien 
dit que es trobaria. Per aquest motiu, ja des d’aleshores va posar en marxa una sèrie de 
reformes estructurals (mercat laboral, financer, etc.) que evidentment han de donar el 
seu fruit, tot i que no ho fan amb caràcter immediat.  

Dins tot aquest cúmul de reformes s’hi troba el compliment de l’objectiu del dèficit. 
En aquest sentit, recorda que ja s’ha tractat aquesta qüestió, al Ple, i que s’ha informat 
que aquest equip de govern ha de complir aquest objectiu del dèficit i que les mesures 
de contenció de la despesa no són les correctes.  

Tot seguit esmenta el cas de França, per fer notar que s’havia dit que, sortosament, el 
nou partit que va guanyar les darreres eleccions posaria seny i no posaria en marxa 
mesures de contenció. Retreu que finalment no ha estat així i han hagut de posar en 
marxa mesures de contenció del deute, per bé que l’actual president francès no és 
precisament de dretes.  

Diu a la Sra. Sánchez que, tot i que la situació sigui preocupant, l’equip de govern 
treballa per arreglar aquesta qüestió, com també ho fa el Govern de l’Estat. Ara bé, si 
el que li demana és si està d’acord amb els pressuposts generals de l’Estat, pel que fa 
a la distribució de capital que s’ha fet per autonomies, li respon que no hi està 
d’acord.  

Assenyala que no li sembla justa per a la ciutadania de les Illes Balears la retallada 
que s’ha fet en inversió de capital; no és una mesura justa per a una comunitat 
autònoma que està intentant complir els seus objectius de dèficit, que repercuteixen 
també en el Consell Insular de Mallorca. 

Diu que confia i espera que sigui cert el que li diuen des de la comunitat autònoma, en 
el sentit que estan negociant amb el Govern central i reivindicant la necessària millora 
econòmica. 

Per acabar puntualitza que a ella no la preocupen tant les retallades que s’han aplicat 
durant l’any 2012 ni les possibles retallades que es facin durant l’any 2013 –quant a 
allò que afecta el Consell de Mallorca en matèria de conveni d’inversions estatutàries 
i en conveni de carreteres– com poder justificar allò que no s’ha fet i que a data d’avui 
ja hauria d’estar fet. 

Assegura que una de les coses que la preocupa molt, no només a ella sinó també al 
conseller executiu d’Urbanisme i Territori i a la presidenta del Consell de Mallorca, és 
com anirà la reunió prevista per aquest mes en el Ministeri de Foment en relació a 
aquest tema.  

Torna a dir a la Sra. Sánchez que és molt preocupant. Li recorda que el Consell de 
Mallorca ha rebut 198M€ i que estan disposats a justificar-ne uns 30M€. Reitera que 
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tant de bo s’haguessin mantingut les inversions per als anys 2012-2013, però el que 
realment la preocupa és allò que no s’ha fet. 

La Sra. SÁNCHEZ intervé a continuació. 

Fa notar a la Sra. Roig que no li ha manifestat si votaran a favor o en contra de la 
moció i aquesta li respon que votaran en contra. 

Pel que fa al diferencial que el Sr. Rajoy ha manifestat que es va trobar (del 6% al 
8,4%) explica que aquest 2,4% representa 25M€ per a totes les administracions 
públiques, el mateix que necessita l’entitat Bankia només per ella sola. 

Quant al conveni de Carreteres, es mostra convençuda que podran negociar, per mitjà 
d’un conveni, una pròrroga per fer les inversions, si hi ha un compromís per al 
desenvolupament d’infraestructures a les Illes Balears i a Mallorca, tal i com es va 
adquirir en el seu moment amb l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia. 

Insisteix a dir que l’equip de govern hauria de donar suport a la moció perquè l’Estat 
espanyol està aplicant una política que només afavoreix els grans capitals. Posa 
l’exemple de la gent que es manifesta cada dia i fins i tot el cas de PIMEM, PIMECO 
i les associacions de consumidors de Mallorca, que estan a punt de sortir al carrer. 

Observa que la gent no és beneita, i sap que si els rics són més rics, els pobres seran 
cada vegada més molts i més pobres. D’això es tracta, la política econòmica, que no 
és una ciència de dèficit i de tecnòcrates, tal i com ens volen fer veure, sinó un 
assumpte públic, polític, de distribució de recursos i quan uns pocs guanyen molts de 
doblers, molts d’altres en perden, ara i durant molt de temps.  

Reitera la petició que donin suport a la moció, amb el compromís de fer feina per a les 
persones i per a l’economia d’aquesta illa i que ho facin amb el seny que sempre cita 
la presidenta als seus discursos i no amb la ceguesa de seguir les directrius del Partit 
Popular de Madrid. 

La Sra. CAMPOMAR intervé a continuació. 

Diu a la Sra. Roig que si té problemes per justificar despeses, hauria de fer el que ja li 
han indicat en altres ocasions des del seu Grup polític: rescatar la concessió del Túnel 
de Sóller i la de la carretera de Manacor. 

Atès que des de la bancada del PP ha rebut comentaris (que no es poden escoltar a la 
gravació del Ple) puntualitza que ella adreça la seva rèplica a la Sra. Roig, per la qual 
cosa demana que li demostrin educació i respecte durant les seves intervencions. 
Torna a dir que ho agrairia, perquè ella en cap moment no ha faltat al respecte a qui li 
ha adreçat els comentaris.  

Demana a la Sra. Roig que, si considera que els pressuposts són injusts per a les Illes 
Balears, no voti a favor d’aquesta moció.  

Qüestiona també si ho diu amb la boca petita, si és que no s’atreveix a manifestar-ho 
fermament i li fa notar que si només estan d’acord amb el punt 1 de la moció, poden 
demanar votació separada dels dos punts.  

Demana als membres de l’equip de govern que facin algun gest, perquè és clar que el 
seu Grup polític no en té prou amb les paraules, necessiten fets i consideren que ja és 
hora que el PP ho demostri amb fets, i que ho faci a Madrid, per demostrar que 
realment defensa les Illes Balears.  
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Per acabar, fa avinent que fins ara no n’han fet cap, de gest, i és per aquesta raó que 
els ho demanen. Finalment, afirma que es tracta de votar, aquí i a Madrid, a favor de 
Mallorca i de les Illes Balears.  

La Sra. ROIG intervé per tancar el debat. 

Demana al Sr. Mas, secretari general del Consell de Mallorca, que consti en acta el 
que dirà tot seguit: “aquesta consellera diu, clar i alt, i contundent: consider que els 
pressuposts generals de l’Estat per a 2013 són totalment injusts, pel que fa a la 
distribució del capital d’inversió en relació a la ciutadania de Mallorca i de les Illes 
Balears. Crec que més clar no es pot dir”. 

Reitera que desitja que quedi ben clar i fa notar a la Sra. Campomar que, més clar, ja 
no es pot dir.  

Reitera que aquests pressuposts són el resultat d’una sèrie de polítiques que s’han de 
dur endavant, dures, conseqüents i desagradables, però que no queda més remei que 
posar en marxa, atesa la situació en què ens trobam.  

Explica que s’han hagut de fer una sèrie de reformes estructurals, s’ha de complir un 
objectiu de dèficit perquè, ens agradi o no, perquè som part d’una comunitat europea 
que es regeix per una sèrie de criteris. Diu que potser es varen equivocar totes les 
persones que ho admetien quan varen acceptar la moneda única, però ara els països 
que en formen part prenen una sèrie de mesures, i Espanya les segueix. 

Torna a dir que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears treballa per millorar les 
inversions que s’han de fer a les Illes Balears i que confia en les negociacions que es 
duen a terme, però no està d’acord amb la distribució de capital que s’ha fet per a les 
nostres illes. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per tretze vots a favor (PSOE i PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 
 
  
PUNT 22. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR 
SOBRE IMPORTACIÓ DE COMBUSTIBLE SÒLID RECUPERAT I 
COMBUSTIBLE DERIVAT DE RESIDUS. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Atès que des de l’any 1997 Mallorca conta amb una incineradora que, hores d’ara te quatre forns i que 
és fruit d’una concessió que no finalitza fins l’any 2041, i el seu rescat suposaria una quantitat 
milionària. 
  
Tenint en compte que allargar la seva concessió és del tot impossible i il·legal, ja que s’ha arribat al 
màxim de temps. 
 
Tot això és el resultat d’una política executada anys enrera i que a partir de l’any 1997 fou una 
alternativa als abocadors amb el seguiment i controls necessaris, i fa que sigui una fórmula adequada i 
segura d’eliminar i valoritzar els residus sense cap risc pels ciutadans. 
 
Aquest contracte preveia i així és va executar la construcció de les 2 línies noves d’incineració que 
donaven una capacitat total de crema de 720 mil tones anuals de fems. Derivat de l’augment amb el 
reciclatge per part dels mallorquins i de la davallada de producció de residus per mor de la crisi ha fet 
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que hi hagi un excés de capacitat de 200 mil tones, que manquen sobretot els mesos d’octubre a abril 
on hi a manco incineració.  
 
És per això que cada 4 anys la taxa de fems ha sofert un augment de casi un 50%,  elevant així el preu 
als mallorquins de forma escandalosa.  
 
La fórmula del contracte de la concessió estableix com a ingressos extraordinaris els derivats de la 
venta d’energia elèctrica a més d’altres que es puguin produir-se com ara els generats per la possibilitat 
d’importació de combustible sòlid recuperat.  
 
Amb aquests ingressos extraordinaris que es produiran amb la importació del CSR faran possible la 
contenció de la taxa de Tractament de Residus, però que en cap cas la importació d’aquests residus 
suposi superar les 720 mil tones anuals màximes per tractar a les plantes. 
 
Aquestes decisions que s’han aplicat per el tractament dels residus té el suport de la Unió Europea i de 
la majoria dels partits que formen el  Parlament Europeu. 
L’ any 2012 és objectiu de l’equip de govern del Consell de Mallorca no aplicar una altre pujada al 
rebut dels ciutadans. 
Des de que es va fer públic la intenció de l’equip de govern del Consell de Mallorca d’utilitzar 
combustible de diversos països europeus (Itàlia, Regne Unit o Irlanda) que surt de la transformació dels 
residus urbans tractats i reconegut i potenciat per la Unió Europea i que es transformen amb energia 
renovable, determinats partits polítics, vist el seu comportament i la seva trajectòria especialment quan 
han tingut responsabilitat de govern, es pot considerar la seva actuació actual com a mínim 
irresponsable.  
 
El Consell Executiu del Consell de Mallorca, presidit per la Sra. Armengol (PSOE), aprovà l’inici de 
les obres el juliol de 2007 de les dues noves línies d’incineració per un import de 390 milions € a 
amortitzar damunt la tarifa fins l’any 2041. Aquest Consell estava integrat per representants del PSOE, 
PSM, EU i UM. 
 
Basta recordar l’encadenament de Magdalena Tugores de Els Verds, el febrer de 1995 a la incineradora 
el moment del seus primers dies, i quan entrà a l’equip de govern la legislatura 2007 a 2011 no tants 
sols va acceptar el dos forns sinó que va recepcionar les dues noves línies d’incineració quan les obres 
estaven acabades, dos dies abans dels comicis de 2011.  
 
Per tant instarem a l’equip de govern del Consell de Mallorca a mantenir-se ferma i prendre les 
decisions que siguin necessàries per fer front i contenir l’augment anual de la pujada de taxes a fi de 
que el ciutadà no vegi incrementat el preu dels seus serveis en un 50% en el rebut actual.  
 
Mentre altres  polítics ara es manifesten en contra i prediquen el que no creuen i confonen i menteixen 
a tots el mallorquins i empresaris de diversos sectors, anant encontre de les seves propis polítiques. 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 

1. Instar al Consell de Mallorca que rebutgi la importació de fems de fora de la nostra comunitat 
autònoma.  
 

2. Instar al Consell de Mallorca  que importi de la Unió Europea combustible sòlid recuperat i 
combustible derivat de residus amb els codis LER 191210 i 191212 que possibiliti la 
congelació i rebaixa de la taxa de tractament de residus.  

 
3. Instar al Consell de Mallorca a seguir fomentant i prioritzant el reciclatge, la reutilització, la 

reducció i la recuperació de residus com a primera política de gestió de residus en comptes de 
la incineració.  

 
4. El Ple del Consell de Mallorca constata que en els darrers quatre anys governant el 

Consell de Mallorca el pacte format per PSOE, Bloc (PSM, IV, EU) i UM no es va dur cap 
tipus d’iniciativa ni cap esforç per retallar la pujada de la taxa de tractament.   

 



 77

5. El Ple del Consell de Mallorca constata que és incoherent afirmar que el sistema d’incineració 
que ha estat vàlid durant els darrers quinze anys i que ha estat objecte d’elogi reiterat durant la 
passada legislatura passi ara a ser un sistema negatiu. 
 

6. Instar a l’Equip de Govern a obrir les negociacions amb Tirme per a la modificació del 
contracte signat amb l’empresa Concesionaria. 

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

Diu que, amb l’exposició de la moció, intentarà convèncer l’oposició, tot i que 
observa que serà difícil.  

Observa que ho intentarà amb números, d’una manera social perquè ho entenguin i 
també que ho farà pel bé de Mallorca.  

Fa notar que durant aquest darrer mes s’ha parlat més que mai de combustible sòlid 
recuperat i de tractaments de residus sòlids urbans i s’ha embullat de tal manera la 
gent que els escolta que arriba un moment que ja no saben on son.  

Diu que explicarà detingudament el perquè de la decisió del govern del Consell de 
Mallorca, el convenciment que ha fet allò que pertocava i els motius que hi ha per 
convèncer l’oposició. 

Diu que posarà sobre els dos plats de la balança les dues coses que s’han fet i després 
veuran què és el que pesa més.  

Explica que només hi ha dues opcions: o bé apujar un 50% la tarifa del tractament 
dels residus sòlids urbans o prendre una decisió valenta, dura, que implica no apujar el 
cost d’aquesta tarifa. Si s’ha d’apujar, que ho faci més endavant i en un percentatge 
molt més reduït que el 50%.  

Tot seguit dóna les dades de l’estudi que ha fet sobre el que implica aquesta mesura 
per a una casa normal de Mallorca. Diu que centrarà l’explicació en el municipi que 
ha estudiat i després, per extensió, es podrà comparar amb la resta dels 52 municipis. 

Explica que la taxa de fems que es paga a una casa de Santanyí on hi visqui una 
família, és de 150€ aproximadament cada any. D’aquesta quantitat, més o menys el 
40% correspon a la recollida del fems i aproximadament el 60% correspon al 
tractament d’aquest fems. El 50% de 150€ són 75€; l’augment del 50% sobre els 75€ 
significa que a cada casa, la persona o la família que hi viu ha de pagar cada any 
devers 37€ més.  

Si es tracta d’un supermercat, que paga 5.000€ o 6.000€ cada any l’augment 
significaria pagar 2.500€ o 3.000€ cada any i si ens referim a un restaurant, que 
paguen entre 1.500€ i 3.000€ en funció dels metres de superfície del restaurant, 
significaria un augment entre 800 € i 1.200 € per any.  

A continuació assenyala quines són les dues preocupacions més importants per a la 
població de Santanyí: una és el que paguen els petits comerços, restaurants i altres per 
la taxa del fems i l’altre és el problema de l’atur.  

Per aquesta raó demana un poc de comprensió i que no vagin en contra de les 
decisions del govern d’aquesta institució perquè sí, sinó que intentin entendre els seus 
motius per poder remar tots en la mateixa direcció, quan és el moment de fer-ho. 
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D’altra banda, s’ha d’aclarir una altra qüestió que ara està embullada: si no duim 
combustible sòlid recuperat duim o bé carbó o gasoil. Demana si saben que un metre 
cúbic de carbó (una unitat de carbó, en termes genèrics) produeix 100Kw d’energia, i 
que aquesta mateixa unitat de combustible sòlid recuperat produeix 66,6Kw 
d’energia. És a dir, el carbó és un 33% més útil que aquest combustible però, vist amb 
optimisme, el fet d’obtenir-ne el 66,6% en relació al 100% del carbó s’ha de 
considerar una mesura important. 

Sobre la presència dels camions a les carreteres, explica que l’any 2008 per les 
carreteres de Mallorca s’hi transportaven 11.000 tones de fems i l’any 2012 només 
se’n transporten 8.000 tones. Quan es parla d’augmentar-ne 200.000 tones, la 
quantitat és molt petita; diu a l’oposició que és clar que no podem posar aquest 
argument sobre la balança per fer-la pesar més cap allà on ens convé.  

Si es valora de forma positiva, és obvi que tendrem més llocs de feina i una manera de 
viure, dins Mallorca, més europea de la que tenim ara. Tot seguit explica perquè la 
defineix com més “europea”. 

En primer lloc, retreu que se’n parli tant, d’aquesta qüestió, perquè no és bo per a la 
nostra font d’ingressos. Fa notar que els turistes austríacs i alemanys que visiten 
Mallorca vendran igual, atrets per tot el que tenim: sol, platja i cultura però els turistes 
que no tenguin plantes d’incineració a prop, que no en tenguin l’experiència, potser ho 
miraran amb mals ulls; en aquest sentit, no convé parlar-ne tant. 

Per acabar, diu dues coses als representants de l’oposició. En primer lloc, els demana 
què farien, atès que no han plantejat cap alternativa i en segon lloc els diu que creu 
que allò que l’equip de govern del Consell de Mallorca ha posat sobre la balança és 
molt més positiu per a tota la ciutadania de Mallorca que tot allò que l’oposició hi 
vulgui posar.  

Per aquestes raons que ha explicat, demana que facin un esforç per no empitjorar les 
coses i per remar tots junts al costat del govern i que, de la mateixa forma que avui 
han estat capaços de posar-se d’acord per votar a favor d’una moció per unanimitat, 
també ho facin ara, quan es voti aquesta moció, no només pel bé de la ciutadania de 
Mallorca sinó també a favor de totes les persones que la visiten.  

Per acabar, es mostra convençut que és molt necessari demostrar que són capaços de 
prendre les millors decisions per afavorir la gent de Mallorca i de defensar-les 
conjuntament. 

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

Diu al Sr. Vidal que si la seva intervenció anterior pretenia aclarir conceptes, a ella 
l’ha embullada encara més, concretament quan ha parlat de les xifres dels camions 
que transporten fems per les carreteres de Mallorca, i li ho explica a continuació.  

Recorda que el Sr. Vidal ha retret que el seu Grup polític hagi parlat d’aquest tema. 
Torna a repetir les xifres que ha donat el Sr. Vidal i li retreu que vulguin dur 200.000 
tones a cremar a Mallorca, vint vegades més.  

En aquest punt el Sr. Vidal li reconeix que es tracta d’un error i ella li respon que 
l’exposició de motius d’aquesta moció està plena d’equivocacions i de veritats a 
mitges, raó per la qual n’hauran de parlar, tot seguit. 
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Quant a les veritats a mitges, li fa notar que a la seva exposició de motius defensen 
dur fems de fora per cremar-lo a Mallorca i que aquest contracte preveia la 
construcció de dues línies noves (el contracte que es va fer amb l’empresa Tirme, que 
gestiona la incineradora). Efectivament, el contracte que es va signar amb l’empresa 
Tirme l’any 1992 preveia la construcció de dos forns nous (les línies 1 i 2) i preveia, 
en cas de necessitat, la construcció de les línies 3 i 4. L’any 2006, amb el Pla director 
sectorial de residus, que el PP i UM varen aprovar, al Ple del Consell de Mallorca, i el 
varen dur endavant.  

Recorda que es va donar permís, aquell any, perquè era “de necessitat” tenir aquestes 
altres dues línies i ara, vés per on, aquella necessitat es transforma en un excés de 
capacitat de 200.000 tones –segons diu el PP textualment a la seva exposició de 
motius. És a dir, que en aquell moment en què era extremadament necessari fer les 
altres dues línies, que eren 200.000 i 200.000 tones, no ho era tant; si no és així, algú 
es degué equivocar, en aquell moment.  

Diu al Sr. Vidal que si llegeix la pàgina 21 del Pla director sectorial de 2006, al qual 
ella ja s’ha referit, que contenia una memòria econòmica, veurà que per a l’any 2013 
estava previst que la tarifa d’incineració que pagàs la gent de Mallorca fos de 155,93€ 
IVA no inclòs i que per a l’any 2014 està previst que la taxa sigui de 160,61€ IVA no 
inclòs.  

Observa que aquest era un projecte de tarifes que tenia presents les tarifes anteriors, la 
producció de residus, el funcionament de les quatre línies que es proposaven i un 
augment d’un 3% de l’IPC. En conseqüència, com ha reconegut també el Sr. Vidal, el 
fet de dur fems de fora Mallorca no és aturar la tarifa d’incineració. Recorda que el Sr. 
Vidal ha dit que és retardar l’augment. Diu al Sr. Vidal que tendrà ocasió de llegir 
l’acta del Ple i ho podrà comprovar.  

Fa notar que retardaran l’augment que tanmateix ja va aprovar el PP l’any 2006. 
Torna a dir que el PP va fer costat a aquesta proposta i la va dur endavant i que és 
això el que ens ha duit allà on som ara i “ja tenim els peus dins la via”. 

Com a solucions, atès que el Sr. Vidal ho ha demanat, li diu que s’aturi una línia 
d’incineració i li demana que no mescli el debat energètic amb el debat de residus; la 
incineradora és per cremar fems, però no és per produir electricitat, és un afegit que el 
PP també aquí, incorrectament, diuen que és un plus, la producció d’energia, que pot 
llevar doblers a la ciutadania. Afirma que això és una mentida, i que tot allò que diuen 
els representants del PP sobre aquesta qüestió està farcit de mentides. 

Per aquesta raó, no ajuden gaire a aclarir a la ciutadania els motius pels quals és tan 
bo dur a cremar aquí els fems d’altres llocs d’Europa. 

La Sra. GARRIDO (PSOE) intervé a continuació. 

Recorda que el Sr. Vidal ha acabat la seva intervenció demanant a l’oposició que fes 
un esforç però ella demana que l’esforç el faci l’equip de govern perquè no duguin el 
fems i partir d’aquest punt en poden parlar tant com vulguin. Fa avinent que no cal 
que sigui tan immediat ni tampoc fer-ho per la porta del darrera, com s’està fent ara.  

Torna a dir que és possible fer correctament el Pla director, exposar-lo al públic i 
saber què en pensa la gent d’aquesta qüestió, demanar-li què vol fer, en aquest cas. En 
canvi, retreu que l’actuació del PP és “primer dur el fems i després ja en parlarem”, i 
tot seguit posar-ho al Pla director “perquè ja els duc, els fems”. 
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El Sr. Vidal ha explicat que la decisió que s’ha pres prové d’una disjuntiva: o 
s’apujava la tarifa o es prenia la decisió d’importar els fems de l’estranger. Refusa i 
qüestiona aquesta decisió, per bé que segons el PP sigui dura i valenta, perquè hi ha 
una tercera alternativa que el seu Grup polític ha posat sobre la taula: un contracte de 
concessió nou, que es pot fer perfectament i que no duria cap tipus d’indemnització 
atès que no s’hauria de pagar el “lucro cesante” que és el motiu de les 
indemnitzacions. 

Torna a dir que es pot fer aquest contracte, perquè el que s’ha de fer és agafar les 
inversions i valorar-les d’acord als costos reals del mercat; a partir d’aquí ja es pot 
començar a parlar i explicar-lo al públic, per tal que aquest monopoli que té una 
empresa fins l’any 2041 sobre tots els residus de Mallorca sense cap tipus d’excepció 
es disminueixi. Assegura que això ho ha de fer el Pla director sectorial de residus nou, 
amb un nou contracte de concessió i que aquesta és la solució. 

Reitera que la solució no és dur els fems de fora, perquè són fems, no són combustible 
ni res semblant. Diu que, si ho fos, podria adaptar el seu vehicle i demanar a la Sra. 
Soler (consellera executiva de Medi Ambient) que li doni la bosseta que passeja, a 
veure si li funciona com a combustible per al seu cotxe, atès que també funciona amb 
combustible. És obvi que en veure les sigles LER (Llista Europea de Residus) queda 
clar que si està inclòs en l’esmentada llista, és això el que duen. Fa notar que no està 
dins la LEC (Llista Europea de Combustibles). Ho reitera, no hi està, perquè ella ho 
ha cercat.  

Afirma que el nom correcte és residu combustible, no combustible sòlid derivat de 
residus. Demana al Sr. Vidal que agafi la llista i que la miri. 

Pel que fa als càlculs que ha fet el Sr. Vidal, diu que ella també n’ha fet, de càlculs. 
Diu que les mateixes xifres que dóna Tirme són 6 euros per cap anuals, quantitat en 
què es podria reduir la tarifa incinerant 200.000 tones.  

Demana al Sr. Vidal que faci per Calvià i per Palma els mateixos càlculs que ha fet a 
Santanyí i li fa avinent que els resultats seran bastant diferents. Torna a dir que la xifra 
de 6 euros per cap anuals, que es podrien reduir de la tarifa, l’ha donada l’empresa. 

D’altra banda, el Sr. Vidal ha volgut vendre les bondats mediambientals però opina 
que el Partit Popular és l’únic que les veu. La bondat d’aquesta importació de fems no 
la veu absolutament ningú més. 

Quant al retret del Sr. Vidal de fer malbé la imatge turística de Mallorca perquè parlen 
de que Mallorca serà un femer, li respon que allò que la farà malbé serà el primer 
camió carregat de fems que surti del Port d’Alcúdia.  

Per acabar, fa avinent que a la bancada del PP hi ha la batlessa d’Alcúdia, i demana si 
li agradarà. 

El Sr. VIDAL intervé a continuació. 

Reconeix que ha comès un error, durant la seva primera intervenció, en el sentit que 
ha dit 11.000 tones i havia d’haver dit 11 milions de tones; tot i això, és obvi, es podia 
deduir. 

Diu a la Sra. Garrido que guardarà l’acta del Ple i quan arribi el primer viatge de 
combustible a Mallorca, quan s’hagi duit des del Port d’Alcúdia a Son Reus, quan 
l’hagin tractat i incinerat tornarà a treure aquesta acta. Li adverteix que quan es fa 
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tanta llenya d’una cosa per gaudir i per viure el moment polític sense voler ser 
conscient de les tornes, en mallorquí es defineix com “no anar bé” perquè sempre s’ha 
de pensar en les tornes que tendrà.  

Retreu a la Sra. Garrido tot el rebombori que han fet, però ja en parlaran més 
endavant, quan hagin fet els primers deu o cinquanta viatges. Diu que s’ha de 
considerar que només en duran durant l’hivern, mentre que durant l’estiu seguiran 
cremant els fems de Mallorca i res més. En arribar al mes de gener, febrer, març o 
desembre de 2013, li recordarà aquestes paraules i li haurà de reconèixer que tenia 
raó.  

Reconeix que ha fet referència a que no s’haurà d’apujar tant la tarifa. Puntualitza que 
no ha dit que les mesures que pren el govern d’aquesta institució siguin suficients 
perquè el cost no s’hagi d’incrementar més i resulti gratuïta, per bé que és el que 
tothom voldria. Observa que si s’ha d’apujar un 5%, un 10% o un 15% mai serà el 
mateix que la situació actual, l’augment del 50% que s’ha fet ara. 

Diu al Sr. Garau que pensa just el contrari que ell. Retreu que el Sr. Garau hagi dit 
amb tanta naturalitat que quan l’anterior equip de govern va arribar a la institució es 
va augmentar la tarifa un 40%. Torna a retreure que ho digui tan feliç, com si ell li 
hagués dit “anem a fer un cafè i no en parlem pus”.  

Assegura que a ell li sap molt de greu apujar imposts, molt, i una taxa com aquesta 
també, raó per la qual no podria dir mai el que ha dit el Sr. Garau. Fa notar que és una 
manera de ser, de governar i de veure les coses. 

Per acabar diu al Sr. Garau que, tot i que li agrada conèixer la seva opinió, també 
l’adverteix que no s’hi encengui de més a l’hora de gaudir-ne perquè més endavant, 
quan es vegin els resultats, li ho retraurà.  

La Sra. PALOU intervé tot seguit. 

Diu que una cosa bona sí que la té, el PDSR vigent que va aprovar el PP i UM l’any 
2006: prohibeix dur fems de fora de Mallorca a cremar a Mallorca.  

Opina que aquesta és l’única cosa bona que varen decidir, l’any 2006, i que varen 
deixar en herència aquest mateix any, juntament amb la projecció de les tarifes a la 
qual ara ens hem d’enfrontar i donar una sortida, esmenar-la o reconduir-la de la 
manera que sigui i fins i tots es salten allò que explícitament s’havia prohibit i fan 
possible dur a cremar a Mallorca fems, residus de fora de Mallorca. 

Quant al comentari del Sr. Vidal sobre les tornes, respon que el problema de les 
decisions que pren el PP les patirà tothom. Demana al Sr. Vidal que, si és tan bo el 
que han de dur, perquè no s’ho queden al país de procedència, perquè no ho incineren 
a casa seva i, si és tan meravellós, perquè ho han de dur a cremar a una altra banda i 
no fan la seva pròpia central i ho cremen al propi país. Si tan boníssim és, ho haurien 
de fer així. 

Adverteix que el PP pren unes decisions que, de la mateixa forma en què ho va fer 
l’any 2006, tendran unes conseqüències sobre tota la gent de Mallorca. 

Assenyala que el seu Grup polític manté aquesta postura davant aquesta qüestió 
perquè s’hi juguen la salut de la gent que viu i que passa per Mallorca. Fa notar que 
això és molt greu, i no hi ha actes que valguin contra aquest fet.  

La Sra. GARRIDO intervé tot seguit. 
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Pensa que ja s’han dit moltes coses, sobre aquest tema.  

Assegura al Sr. Vidal que ella no gaudeix gens veient aquesta situació i aquest 
disbarat; no sap si en el PP ho fan, però reitera que ella no.  

Per aquesta raó, li retreu que faci determinat tipus d’afirmacions gratuïtes, i aquesta 
ho és. Fa notar que si avui es parla d’aquesta qüestió és perquè l’equip de govern ha 
proposat dur fems de fora de Mallorca, sense consultar-ho a ningú, sense cap tipus 
d’exposició pública perquè com a mínim la gent pugui manifestar el seu parer.  

Retreu que la proposta del PP sigui: “fems de fora; lo comes o lo dejas, como las 
lentejas”. Reitera que és això, el que fa el PP.  

Sobre el PDSR que, segons l’exposició que en va fer la consellera executiva de Medi 
Ambient es basa en el principi de “qui contamina, paga” opina que tot es queda en res, 
que aquest pla l’únic que pretén és agafar directament allò que diu la llei i autoritzar la 
importació del fems. 

Recorda que a la seva primera intervenció ha dit ben clar que allò que proposa el 
PSOE és una nova concessió, una nova sortida, una nova opció que es posa sobre la 
taula, a la qual l’equip de govern no ha fet gens de cas. 

Quant al retret d’haver augmentat la tarifa en un 40% recorda que ho reconeix i que ja 
ho ha dit abans, però alhora fa avinent que aquesta qüestió l’han gestionada tots els 
partits polítics i per aquesta raó ara l’han d’intentar arreglar també entre tots.  

Diu al Sr. Vidal que si la situació actual és la que és i es planteja la disjuntiva de dur 
els fems de fora o apujar la tarifa (en aquest cas diu que cada dia s’indica un 
percentatge diferent, no només el 50%). En qualsevol cas, la tarifa augmenta d’una 
forma escandalosa. També li diu que no són els càlculs que ell ha fet, i que ell ho sap 
perfectament. Ho reitera perquè n’està convençuda. 

Davant aquesta situació, considera que el que han de fer és asseure’s, tots, i posar 
damunt la taula totes les opcions i les alternatives. Assegura que, en aquest cas, 
l’alternativa és un nou contracte, però no un contracte que la consellera executiva de 
Medi Ambient modificarà d’aquí a un parell de mesos quan el presenti, adaptant la 
importació dels residus al PDSR nou, de comú acord amb l’empresa Tirme. 

Torna a dir que no és aquest contracte nou el que s’ha de fer, sinó una nova concessió; 
s’han de posar unes bases molt, molt clares, que determinin com es paguen les 
instal·lacions que tenim en aquest poble i com controlam allò que es paga.  

Pensa que queda clar que, de gaudir, res de res. 

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

Diu que desitja aclarir una sèrie de qüestions i ho fa tot seguit. 

Observa, en primer lloc, que ha arribat a la conclusió que les fotocòpies i els informes 
econòmics i tècnics que el Departament de Medi Ambient els va fer arribar no s’han 
utilitzat, per la qual cosa ja no cal que n’enviïn més.  

Reitera que quan l’oposició ha demanat tots els informes la seva resposta ha estat: 
d’acord, estan a la vostra disposició, veniu a veure’ls quan vulgueu; fa notar que el 
problema és que no hi van, però assegura que ella no els anirà a cercar. 
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En segon lloc, demana que li expliquin quina diferència hi ha entre el combustible que 
l’equip de govern proposa importar i el combustible que està arribant a Mallorca 
actualment, autoritzat a Cemex l’any 2010 pel Sr. Ramon Orfila (PSOE), com a 
president de la Comissió Balear de Medi Ambient.  

Assegura que no existeix cap problema ni un, és el mateix combustible (codi LER 19 
12 10). 

Tot seguit demana a la Sra. Garrido si farà circular el seu cotxe en cas que ella li doni 
una bossa de carbó, posats a dir dois per dois. Li recorda que li dóna aquesta resposta 
perquè ella abans li ha demanat si funcionaria el seu cotxe si li du una bossa de 
combustible. 

En conseqüència, li torna a demanar si funcionarà el seu cotxe, si li duen una bossa de 
carbó, que és el que entra a la Central des Murterar per fer energia. 

Observa que el combustible que importin va en detriment d’haver d’importar carbó. 
És el mateix combustible que entra avui aquí. 

Assegura que hem tengut la millor temporada turística dels darrers anys de la història 
i resulta que entra aquest combustible a Mallorca. També li demana si sap per on 
entra, aquest combustible que va a Cemex. Diu que és per el Port d’Alcúdia i li fa 
avinent que la batlessa de l’Ajuntament d’Alcúdia ho sap i no té cap problema en 
aquest sentit.  

Recorda que els hotelers d’Alcúdia varen demanar a la Sra. Garrido, en persona, que 
per favor els membres del PSOE s’aturin de fer declaracions d’aquestes que fan por i 
que no reparteixin “panfletos” d’aquest tipus per Alcúdia, perquè són ells qui fan mal 
amb les seves manifestacions. 

Vol dir que a Alcúdia s’adonen que el carbó els deixa pols i que els dóna problemes i 
que el combustible que ha entrat per anar a Cemex ni fa pols, ni fa olor, ni dona cap 
perjudici; ningú s’havia adonat que entràs.  

Pel que fa a la proposta d’una nova concessió, diu a la Sra. Garrido que està segura 
que ella fa feina amb Tirme, ben segur que Tirme està brindant amb xampany, avui. 
Fa notar que quan senten el PSOE que demana una nova concessió, és precisament 
això el que vol Tirme: se li rescata la concessió i se li donen 900 milions d’euros. 

En aquest punt la Sra. Garrido interromp la intervenció per manifestar el seu desacord 
amb el que explica la Sra. Soler i les afirmacions que fa. 

La Sra. Soler reitera que són aquests, els seus comptes, i demana a la Sra. Garrido si 
ella els ha fet també. Tot seguit li diu que continuarà explicant els seus càlculs, atès 
que és evident que la Sra. Garrido no sap de què parla. 

Explica que l’informe tècnic, elaborat per un tècnic, el Sr. Joan Mateu Horrach, que 
fins a dia d’avui havia estat bo per al Departament de Medi Ambient; és un informe 
independent per calcular què costaria realment al Consell de Mallorca, a dia d’avui, 
dur endavant un rescat de la concessió.  

Li fa notar que una nova concessió és un rescat, atès que ara resulta que també ho 
embullaran des del punt de vista jurídic. Diu que el cost del rescat, segons el càlcul 
que ha fet el Departament de Medi Ambient no són 900.000€ sinó 400.000€. Tot i 
això, li adverteix que Tirme demanaria una quantitat distinta i això acabaria en un 
contenciós.  
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Diu a la Sra. Garrido que ella que ha estudiat tant la Llei de contractes, que ha estat 
secretària tècnica del Sr. Cosme Bonet, amb l’equip de govern del Consell de 
Mallorca de la darrera legislatura, que controlava tots els contractes d’aquesta 
institució, deu saber que a Tirme no li podrà prohibir tornar a presentar-se, com a 
Tirme, i si ho fa i torna a aconseguir la concessió, li demana què farà ella: li pagarà el 
rescat, torna a concursar, i atès que té l’experiència torna a aconseguir la concessió?  

Diu que està convençuda que a la Sra. Garrido li faran un monument. També està 
convençuda del tot que la Sra. Garrido treballa per Tirme. 

També li recorda els debats que varen mantenir a Lloseta i explica que la Sra. Garrido 
l’ha acusada de fer feina per Tirme i de defensar només els interessos de l’empresa 
concessionària, acusació que rebutja enèrgicament.  

Demana als representants del PSOE que es posin tranquils, que s’ho estudiïn amb 
calma, saber per què el PSOE, quan ha governat, no ha fet una concessió nova, ni 
varen rescindir cap contracte i no varen denunciar cap incompliment de la 
concessionària. També han de saber perquè, l’any 2000, el Sr. Antich com a conseller 
de Medi Ambient del Govern balear va decidir que, en comptes de fer els dos forns 
nous, que s’havien de fer en el contracte de 1996, com és sabut, s’havia de fer el 
trenet elèctric, el cub, el Parc de Tecnologies Ambientals (i d’aquestes inversions 
només un tant per cent va anar subvencionat). 

D’altra banda, també s’ha de saber com actua el PSM quan governa a un poble. Posa 
l’exemple del Sr. Font (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) quan va ser batle 
de Petra i el PP li va proposar fer un referèndum per demanar a la gent si les vies del 
tren havien de passar per dedins o fora del poble. Comenta que el Sr. Font no va voler 
fer cap referèndum.  

Considera que s’ha de saber el perquè d’aquestes incongruències, segons governin o 
estiguin a l’oposició. Només així serà possible cercar solucions per a la ciutadania de 
Mallorca. En canvi, amb demagògia i irresponsabilitat, que és el que fan amb aquesta 
qüestió, només el temps els seguirà deixant al lloc on estan ara. 

El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) intervé a continuació, per 
una qüestió d’ordre. 

Diu que és evident que el PP farà allò que consideri oportú, però si els dos Grups 
polítics de l’oposició diuen que votaran el mateix als dos punts, no creu que el PP 
vulgui votar en sentit diferent.  

La Sra. PRESIDENTA diu que l’estranya el fet que vulguin votar en contra d’instar 
l’equip de govern a iniciar negociacions amb Tirme per modificar el contracte. No ho 
entén. Per aquesta raó pensava que votarien a favor de determinats punts de la moció 
del Grup del Partit Popular, mostrant l’acord amb el que han dit.  

Tot i això, comenta que no hi ha cap problema per fer votació conjunta.  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap abstenció i 
catorze vots en contra (PSOE i PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 
 
 
INTERPEL·LACIONS 
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PUNT 23. INTERPEL·LACIÓ DEL  GRUP POLÍTIC PSM-
INICIATIVAVERDS-ENTESA AL CONSELL DE MALLORCA 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:  
 
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) recorda que el seu Grup 
presenta aquesta interpel·lació sobre les convocatòries públiques de subvencions del 
departament de Cultura, Patrimoni i Esports davant aquest Ple atès que ja ho feren en 
la passada sessió però les circumstàncies derivades dels danys produïts pel cap de 
fibló a Lluc feren que la deixassin per al ple següent. 

Així doncs, ha passat un mes de la presentació inicial de la interpel·lació i segurament 
la situació haurà variat una mica però creu que no gaire. 

Tot seguit planteja que el motiu de presentar aquesta interpel·lació sobre les 
convocatòries públiques de subvencions és perquè s’han adonat que, en analitzar les 
convocatòries, aquestes tenen una sèrie de característiques o de condicionants que 
compliquen la seva gestió i per tal d’explicar-ho més acuradament en posarà uns 
exemples: 

La convocatòria per a excavacions arqueològiques va sortir publicada en el BOIB dia 
24 d’abril i donava un termini de 15 dies per a la presentació sol·licituds. Aquesta 
convocatòria s’ha resolta i, més o manco, dels 80.000€ que hi havia a la partida per a 
aquesta convocatòria, se n’ha adjudicat un 50% aproximadament (devers 40.000€ o 
45.000€) a dos projectes. 

La convocatòria adreçada a entitats per a activitats musicals també va sortir publicada 
el dia 24 d’abril, comptava amb un termini de 20 dies per presentar sol·licituds a partir 
de l’endemà de la publicació en el BOIB i la justificació de les activitats 
subvencionades per aquesta convocatòria s’havia de fer amb data 20 de setembre. 

La convocatòria d’activitats de cultura popular per a entitats també va sortir publicada 
dia 24 d’abril. També tenia un termini de 20 dies per presentar les sol·licituds i les 
activitats han d’estar justificades a dia 1 de setembre. 

La convocatòria d’edició de llibres, fonogrames i audiovisuals per a entitats va sortir 
publicada també 24 d’abril, amb 20 dies de termini per presentar les sol·licituds i la 
justificació s’havia de presentar a dia 1 de setembre. 

Les ajudes de minimis per a l’edició de llibres i fonogrames d’especial interès es va 
publicar dia 1 de maig, amb 20 dies de termini per presentar sol·licituds i amb data de 
justificació dia 1 de setembre. 
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La convocatòria per a activitats culturals per entitats es va publicar dia 28 d’abril, amb 
un termini de 20 dies per presentar les sol·licituds i també dia 1 de setembre han 
d’estar justificades. 

Les ajudes de minimis per a projectes expositius d’arts plàstiques es varen publicar dia 
14 de juny. També es varen donar 20 dies per presentar les sol·licituds i la justificació 
s’havia de fer a dia 1 de setembre. 

La convocatòria per al circuit de música tradicional va sortir publicar dia 5 de juliol, 
s’hi varen donar 20 dies per presentar les sol·licituds i a data 1 de setembre s’han de 
presentar les justificacions. 

Les ajudes per als projectes artístics per a les arts escèniques es varen publicar dia 26 
de juliol, amb un termini també de 20 dies per presentar sol·licitud i la justificació 
s’havia de fer 10 dies després de la publicació de la concessió de l’ajuda. 

En analitzar totes aquestes dades troba que hi ha, en primer lloc, un termini molt curt 
per presentar les sol·licituds (20 dies i en alguns casos 15 dies) la qual cosa dificulta 
l’accés de les entitats o les persones interessades a aquestes convocatòries públiques 
perquè compten amb molt poc temps per preparar els projectes atès que se 
n’assabenten amb la publicació en el BOIB i en 20 dies han de tenir els projectes 
enllestits. 

Llavors s’han de mirar els terminis de justificació que en el cas dels projectes artístics 
per a arts escèniques, per exemple, era de 10 dies a partir del moment que les 
companyies o les entitats tenguin confirmat que compten amb la subvenció. 

Si totes les convocatòries haguessin sortit publicades en el BOIB durant els mesos 
d’abril o maig i haguessin estat resoltes ràpidament, el dia 1 de setembre, com a data 
de justificació, no seria una mala data però, a dia d’avui, hi ha convocatòries que estan 
resoltes, d’altres que no hi estan i d’altres que no saben si es resoldran i, mentrestant, 
el termini de dia 1 de setembre ja ha passat. 

Indica, a continuació, que desconeix si el Consell de Mallorca té previst perllongar 
aquests terminis i que, en qualsevol cas, es fa palès que això crea una dificultat 
important als ciutadans, les entitats o qui sigui que hagi d’accedir a aquestes 
subvencions així com també una dificultat d’execució pressupostària ja que, 
evidentment, si hi ha una partida per a una convocatòria pública de subvencions, la 
intenció del departament és gastar tota la partida en aquesta convocatòria però llavors 
resulta que, de vegades, no gasten el total de la partida. 

Tot això genera dificultats a les quals ha fet referència i el motiu de la interpel·lació és 
evidenciar aquestes dificultats i obtenir una explicació sobre l’estat en què es troben 
les convocatòries, si hi ha previsió o no d’allargar els terminis de justificació i 
demanar quina pensen que seria la millor solució per facilitar les coses als ciutadans. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) agraeix al Sr. Font el 
seu interès pel seguiment de les línies de convocatòries i també per l’exhaustiva 
ressenya de les distintes línies. 

Observa que serà un poc dificultós poder entrar, de manera detallada, en cada una 
d’elles però, no obstant això, el seu compromís és analitzar les distintes convocatòries 
de subvencions per tal de facilitar les coses als ciutadans i les entitats. 



 87

Afegeix que, un cop revisades les convocatòries, les dades que li consten són que els 
terminis són els habituals (15 o 20 dies de termini per a sol·licituds) que reconeixen 
que tant per als ciutadans com per a la mateixa administració poden resultar curts. 

Així doncs, s’han de conjugar les convocatòries amb el fet que la part tècnica compti 
amb temps suficient perquè l’exercici pressupostari és pugui executar dins els terminis 
i en la forma escaient així com també agilitar-ne els pagaments que, al cap i a la fi, és 
la finalitat de les línies d’ajudes. 

Informa, tot seguit, que en aquests moments pràcticament totes les línies d’ajudes 
previstes estan convocades si bé resten algunes que estan pendents de resolució i que 
l’equip de govern està analitzant les necessitats de l’execució pressupostària. Comenta 
que la consellera executiva de Benestar Social ha fet un suggeriment en relació a la 
situació de l’IMAS i, en aquest sentit, explica que s’està a l’espera que per part de 
l’àrea econòmica s’emeti una proposa definitiva sobre la necessitat o no de crèdits 
pressupostaris per a l’IMAS. 

Conclou dient que no pot facilitar més dades al respecte de moment però que, en tenir 
més informació, l’hi facilitarà personalment i aprofita per agrair la interpel·lació i 
assenyala que en pren nota per tal que, en la mesura que la part tècnica ho permeti, 
puguin anar ampliant els terminis i facilitant l’accés de persones i entitats a aquestes 
línies d’ajudes. 

El Sr. FONT indica que li agradaria saber quines són les convocatòries que encara 
estan pendents de resolució, és a dir, les que queden a l’aire pendents del tema 
pressupostari i a continuació fa notar que sembla que es carrega tot l’ajustament 
financer del Consell de Mallorca –o una bona part– damunt les convocatòries 
públiques de Cultura. 

Recalca que les convocatòries públiques de Cultura són molt important com també ho 
són les subvencions nominatives que, si bé les han criticat, reconeix que algunes són 
necessàries i no queda altre remei que fer l’activitat en qüestió a través de 
subvencions nominatives. Malgrat això, considera que encara són més transcendents 
les que es treuen per convocatòria pública. 

Li preocupa concretament que dels més de 800.000€ que s’han tret mitjançant 
convocatòries públiques, en tancar l’exercici no se n’hagi gastat ni la meitat i no 
perquè vulguin que els doblers vagin destinats a l’IMAS sinó perquè el pressupost del 
Consell de Mallorca tenia previst destinar aquests doblers a les convocatòries 
públiques de Cultura i, per tant, creu que aquesta ha de ser la línia prioritària. 

Per altra banda, adverteix de la dificultat pressupostària que suposarà, sota el seu punt 
de vista, el fet que el Consell de Mallorca no pugui pagar, dins aquest exercici 
pressupostari, pràcticament cap de les subvencions que concedeixi i hauran d’anar a 
romanent de l’any que ve i es repetirà la història atès que això ja passava en l’anterior 
legislatura i el Partit Popular ho havia d’arreglar però veu que no ho ha fet. 

Li sap greu que la situació continuï igual perquè, en el seu moment, ell hi va fer molta 
feina com també els seus companys per tal d’intentar resoldre aquest problema però 
ha constatat que segueixen sense trobar-li una solució. 

El Sr. ROTGER li comenta al Sr. Font que les convocatòries que no s’han resolt 
encara –i estan l’espera del que ha anunciat abans– fan referència a activitats de 
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cultura popular, activitats musicals i la realització i edició de llibres, fonogrames i 
audiovisuals que sumen uns 150.000€ aproximadament.  

La resta de convocatòries referents a Gent Gran i a Esports es mantenen així com la 
resta de convocatòries de Cultura que segueixen la seva tramitació normal. 
 
 
PUNT 24. INTERPEL·LACIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE 
MALLORCA SOBRE INCOMPLIMENT DELS ACORDS DEL PLE. 
 
Es dóna compte de la següent interpel·lació: 
 
ANTONI ALEMANY CLADERA, 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 Presidenta del Consell de Mallorca, la Sra. Maria Salom Coll, la següent interpel·lació. 
 
 
TEMA: INCOMPLIMENT DELS ACORDS DEL PLE 
 
 
El GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA vol interpel·lar a la Sra. Maria Salom Coll, 
sobre l’ INCOMPLIMENT DELS ACORDS DEL PLE. 
 

 

El Sr. ALEMANY (PSOE) observa que, en preparar el títol de la interpel·lació, va 
pensar en una sèrie d’acords que s’han pres i llavors no s’han executat tot i que més 
tard, en preparar la interpel·lació, es va donar compte que convendria haver acotat 
més el tema. 

No obstant això, comenta que el conseller executiu de Presidència li va telefonar per 
dir-li que compartia aquesta preocupació i acordaren acotar el tema i, així doncs, la 
interpel·lació serà referida als acords instats pel Grup Socialista i que hagin estat 
aprovat pel Ple. 

Ha dir que, en arribar a l’acord que ha esmentat, pensava que eren molt menys les 
mocions del Grup Socialista que havien estat aprovades i, a més a més, volia centrar 
més el debat en temes econòmics. Anuncia, doncs, que farà una passada ràpida pels 
acords presos i que han estat presentats pel Grup Socialista però destaca que el seu 
interès és discutir, sobretot, el tema econòmic. 

Tot seguit explica que hi ha una sèrie de propostes de resolució en temes econòmics 
que ha presentat el seu Grup i que han estat aprovades però que les tractarà més 
endavant. Igualment es va aprovar que s’exigiria al Govern de les Illes Balears el tema 
dels 25M€ dels convenis de carreteres i ho esmenta perquè vol posar damunt la taula 
la seva preocupació per un comentari que ha fet la Sra. Roig sobre una reunió a 
Madrid per justificar els doblers del conveni i ha afegit que està preocupada per 
aquesta reunió. 

En aquest sentit, comenta que espera que no hi hagi conflicte envers aquest tema del 
conveni de carreteres perquè no seria la primera vegada que s’ajornen les 
justificacions i, per això, espera que defensin el tema amb força a Madrid i que no 
s’empri l’excusa de la crisi per retallar. 
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Igualment recorda que al Ple es va aprovar que s’elaboraria un Pla Estratègic de 
Serveis Socials que no s’ha posat en marxa i, en relació al tema del Pla d’Obres i 
Serveis, s’havia acordat que es posaria en marxa un vertader programa de cooperació 
local amb la convocatòria d’un Pla d’Obres i Serveis real i no de manera fictícia per 
enguany. 

També es va aprovar un acord relatiu a la implantació del programari lliure (que creu 
que tampoc no s’ha posat en marxa) i la creació d’una comissió per evitar duplicitats. 

Tots aquests són acords que es varen prendre per unanimitat d’aquest Ple i que no 
s’han duit a terme. 

Per altra banda tenen el tema econòmic sobre el qual s’han presentat més mocions, 
s’han pres més acords i que, en moments de crisi, segurament tenen més importància 
que la resta d’acords per tal d’intentar cercar una línia comuna d’actuació que 
afavoreixi els ciutadans. 

Observa que s’alegra quan es presenta una moció d’aquest tipus i aquesta s’aprova per 
unanimitat, és a dir, que obté el suport de tots els grups polítics la qual cosa suposa 
una satisfacció per a aquell que està preocupat per la situació econòmica. 

Remarca que aquest tipus de mocions no el deixen indiferent perquè compten amb el 
suport del Partit Popular i, sobretot, perquè van encaminades al fet que aquesta 
institució es reforci, és a dir, que tengui el finançament que li correspon i, per tant, es 
podria dir que l’objectiu d’aquestes mocions es reclamar tots els doblers pendents de 
cobrament del passat a més de fer, en el futur, una llei de finançament que garanteixi 
que aquesta institució tengui un paper important dins la societat mallorquina. 

Assegura que aquest era l’esperit dels acords i així ho va explicar en defensar les 
distintes mocions que ha presentat el seu Grup i, a més a més, en debatre altres 
qüestions (interpel·lacions, per exemple) també repetia aquesta preocupació, que 
intentava que fos compartida, i s’alegra quan constatava que així era quan les mocions 
obtenien el suport unànime de tots els grups polítics. 

Puntualitza que està parlant del tema econòmic i, en concret, d’exigir al Govern de les 
Illes Balears que pagui al Consell de Mallorca el deute pendent, que pagui la bestreta, 
que redacti la llei de finançament, etc., que són qüestions encaminades a tenir eines 
per contribuir amb la lluita contra la crisi, cosa que hauria de ser el paper únic que 
haurien de tenir els polítics. 

A continuació planteja una reflexió: si es va acordar exigir al Govern de les Illes 
Balears que pagui i el govern del Consell de Mallorca ho fa cada dia però sense 
resultats, podrien dir si s’ha complert o no l’acord? Per a ell no s’hauria complert ja 
que l’esperit de l’acord és cobrar o, almanco, que s’arribi a un acord atès que hi havia 
mocions que proposaven l’elaboració d’un calendari de pagaments. 

A través de la darrera moció debatuda sobre aquest tema fins i tot ja va assenyalar que 
el Govern de les Illes Balears havia dit que no tenia problemes de liquiditat i, per tant, 
més fàcil seria aleshores elaborar un pla per pagar al Consell de Mallorca. 

Si aquest pla està fet, doncs dóna l’enhorabona a l’equip de govern perquè s’hauria 
complert l’acord però creu que el pla no està fet i, per tant, s’ha incomplert l’acord i 
passa a formar part del llistat d’acords esmentats que no s’han complert. 
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Per acabar la intervenció, fa notar que ha esgotat el temps de què disposava i que 
roman a l’espera que les oportunes explicacions sobre aquests temes. 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) li comenta al Sr. 
Alemany que a l’equip de govern li agradaria que en presentar una interpel·lació la 
concretàs un poc més ja que estaven tots a l’expectativa del que plantejàs per veure 
qui l’havia de contestar. 

També matisa que atès que la interpel·lació és molt àmplia, doncs li podrà contestar 
alguns temes i n’hi haurà d’altres als quals no podrà contestar perquè no són de la 
seva competència però, com que no sabia què plantejaria, no s’ha pogut informar al 
respecte. 

En quant als temes que afecten les seves competències, indica que sí que s’hi 
enquadraria l’acord de reclamació del deute al Govern de les Illes Balears, que el Sr. 
Alemany diu que no s’ha complert i, en aquest sentit, li recorda que els acords deien 
que es reclamaria al Govern de les Illes Balears el deute que té amb el Consell de 
Mallorca (i així ho ha fet), que s’exigiria el pagament del deute (i l’han exigit), que es 
demanaria l’elaboració d’un pla de pagaments (i ho han demanat). 

Una altra cosa és que, si bé l’equip de govern sí que ha reclamat aquests pagaments, 
l’altra part no ha donat resposta a aquestes reclamacions del Consell de Mallorca i 
aprofita per demanar-li al Sr. Alemany, que també ha dirigit el departament 
d’Hisenda, com ho feia per veure i la pot ajudar en aquest sentit ja que assegura que 
ella reclama, exigeix i pressiona el Govern de les Illes Balears però no obté la resposta 
esperada. 

Tot i això, cal tenir en compte el deute que el Govern de les Illes Balears tenia amb el 
Consell de Mallorca quan va entrar a governar el Partit Popular i que el deute actual 
es manté més o manco en els mateixos nivells. El Sr. Alemany considera que no s’ha 
complert l’acord però li pot assegurar que per part de l’equip de govern l’acord 
s’acompleix i és l’altra part qui no l’acompleix. 

Per això, li reitera la petició anterior, és a dir, que atès que el Sr. Alemany va ser 
conseller d’Hisenda del Consell de Mallorca, doncs que li digui que feia aleshores per 
aconseguir que li pagassin encara que sembla que tampoc no ho va aconseguir perquè, 
en arribar el PP al govern del Consell de Mallorca, el deute ja hi era. 

En quant al comentari sobre estar preocupats per la reunió a Madrid, fa notar que 
certament hi estan preocupats perquè, com ha dit el Sr. Alemany, ja que s’han 
sol·licitat ajornaments amb anterioritat i d’aquí ve el problema: s’han sol·licitat molts 
d’ajornaments. Cada any s’han sol·licitat ajornaments. 

No és la primera vegada que han de sol·licitar un ajornament i per això estan 
preocupats tot i que assevera que faran feina en aquest sentit per mirar d’aconseguir 
que es prorrogui, per dos anys més, el conveni de carreteres. 

Poden estar segurs que han anat i aniran al ministeri per explicar la situació i 
demostrar que el Consell de Mallorca fa els seus deures, que té projectes en licitació i 
d’altres que estan a punt d’adjudicar-se i que lluitaran per tirar endavant el conveni. 

En relació a aquest tema únicament pot dir que hi ha uns convenis firmats amb el 
compromís per part d’aquesta institució d’executar unes obres i que ha estat el Consell 
de Mallorca qui ha incomplert aquest compromís. Ara s’intenten executar les obres 
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contemplades en l’esmentat conveni i el conseller executiu d’Urbanisme i Territori fa 
feina a escarada per tal de poder adjudicar aquestes obres. 

Pel que fa al tema de la creació d’una comissió per evitar duplicitats diu que, malgrat 
que desconeix el tema, ha estat informada que l’esmentada comissió s’ha reunida però 
no li pot dir res més al respecte. 

Referent al tema del Pla d’Obres i Serveis, comenta que tot allò que eren despeses 
pluriennals ja compromeses es duran endavant i, de fet, l’expedient es va fiscalitzar 
just ahir a darrera hora i puntualitza que hi haurà Pla d’Obres i Serveis si arriben més 
doblers, és a dir, que assumiran el compromís en funció dels ingressos que hi hagi. 

Sobre la resta de temes que ha plantejat el Sr. Alemany, li sap greu haver-li de dir que 
no li pot contestar atès que els ha exposat d’una manera molt genèrica i, per tant, la 
interpel·lació també ha de ser en aquest sentit. 

El Sr. ALEMANY recorda que ha iniciat la interpel·lació dient que hi havia uns 
acords que s’havien pres però que no era molt important debatre’ls ara tot i que volia 
esmentar-los ja que la moció parlava d’acords de Ple. 

Igualment indica que la interpel·lació anava dirigida a la presidenta del Consell de 
Mallorca precisament perquè fa referència a acords de distints temes i, per això, no 
volia interpel·lar un conseller en concret sinó parlar de distints temes dels quals 
suposa que la presidenta està assabentada. 

Malgrat això, accepta que la interpel·lació hagi estat contestada per la Sra. Roig 
perquè, a més a més, la seva intenció –com ha dit abans– era tractar sobre els temes 
econòmics i, així doncs, és la persona més idònia per contestar la interpel·lació. 

Tot seguit anuncia que parlarà amb els seus companys ja que vist com va el tema de 
carreteres creu que per al proper Ple hauran de preparar alguna moció o interpel·lació 
al conseller executiu d’Urbanisme i Territori sobre el tema de carreteres perquè li 
preocupa molt la manera en què han plantejat la qüestió de les justificacions i dels 
ajornaments però ara no en vol parlar més perquè no és un tema propi de la 
interpel·lació. 

Les qüestions econòmiques són les més importants encara que la resta també tenen la 
seva importància com, per exemple, fer un Pla Estratègic de Serveis Socials, el Pla 
d’Obres i Serveis que s’havia aprovat que seria així com toca, cosa que els animava 
però ara veuen que no es farà per manca de doblers. 

Constata, així doncs, que el plantejament de la interpel·lació centrada més en temes 
econòmics és precisament perquè el Consell de Mallorca no hauria de tenir problemes 
econòmics si s’elaborava una llei de finançament correcta. 

Remarca que aquest objectiu ha estat l’esperit de totes les mocions (que són unes 6) 
presentades en relació a aquest tema i que es varen aprovar per unanimitat. 

Fa notar que ara s’està en un moment en què no deu faltar gaire per presentar els 
pressuposts de la comunitat autònoma, els quals haurien d’anunciar aquesta llei però, 
de moment, no en saben res i, conseqüentment, l’incompliment d’aquests acords 
empitjora la situació ja que, quan es redacti aquesta llei, moltes de les mocions 
presentades prendran sentit atès que aleshores la importància recaurà sobre la llei de 
finançament. 
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Recorda que la llei de pressuposts deia que, si en el mes de novembre no s’havia fet la 
llei de finançament, doncs s’haurien de tornar les bestretes i, en definitiva, no s’ha 
complert ni el tema de la llei de finançament ni el tema de les bestretes. 

La Sra. Roig li ha demanat que li expliqui com ho faria i, en aquest sentit, li diu que 
ell tenia una consigna: quan el tresorer necessitava doblers per pagar, havia de tenir 
doblers al banc i això es va produir fins al darrer dia que va ser responsable 
d’Hisenda. 

Reconeix que varen fer servir doblers de carreteres però perquè hi havia doblers 
pendents de cobrar del Govern de les Illes Balears i indica que s’haguessin pogut 
adjudicar totes les carreteres perquè les adjudicacions no depenien d’una qüestió 
econòmica. 

Així doncs, el compliment dels acords plantejats era molt important perquè si el 
Consell de Mallorca hagués cobrat tot el deute del Govern de les Illes Balears i 
comptàs amb una llei de finançament, ara no haurien de retardar cap adjudicació ni 
cap obra. 

A continuació convida la Sra. Roig a reunir-se per parlar de les estratègies de tots dos 
per veure si amb ambdues estratègies troben una solució al problema ja que veu que el 
Sr. Aguiló no està molt preocupat pel Consell de Mallorca. 

Puntualitza que allò que més el va enfadar del Sr. Aguiló va ser que tant ell com el 
president del Govern de les Illes Balears diguessin, en públic, que no anirien al fons 
de liquiditat de Madrid perquè no necessitaven doblers ja que en tenien però llavors 
resulta que no paguen al Consell de Mallorca allò que li deuen. 

Per acabar, comenta que intentarà que la pròxima interpel·lació sigui més concreta 
perquè també així ell s’hi trobarà més a gust. No obstant això, aquesta interpel·lació 
era concreta en relació a l’incompliment d’acords de Ple i, si l’equip de govern 
n’incompleix menys, també es concretarà més la interpel·lació. 

La Sra. ROIG fa constar que la interpel·lació diu literalment: “El Grup Socialista al 
Consell de Mallorca vol interpel·lar el conseller executiu del departament 
d’Urbanisme i Territori, la Sra. Maria Salom Coll, sobre els incompliments dels 
acords del Ple”. 

El Sr. ALEMANY vol intervenir per aclarir l’assumpte. 

La Sra. PRESIDENTA indica que s’havia presentat aquesta interpel·lació que estava 
molt embullada i després en varen presentar una altra igual de genèrica. 

La Sra. ROIG continua la seva intervenció i li indica al Sr. Alemany que li ha 
contestat perfectament com era que tenia doblers. Ha dit que el tresorer utilitzava els 
doblers del conveni de carreteres, entre d’altres, per anar pagant pendents de cobrar el 
deute del Govern de les Illes Balears i que després ja ho arreglarien. 

És evident que així era perquè efectivament els doblers del conveni de carreteres no hi 
eren i les carreteres no estan ni adjudicades. Aquest és el problema i allò que els 
preocupa a l’hora d’anar a la reunió amb el Ministeri de Foment perquè demanarà si 
tenen els doblers: no; si s’han fet les carreteres: no. 

No obstant això, no s’ha dubtar que l’equip de govern lluitarà per no perdre aquests 
doblers tot i que la situació no és gens fàcil ja que, com que no han fet els deures, 
doncs hi pot haver càstigs. 
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Li diu a la presidenta que qui treu els temes és el Grup Socialista; que qui demana per 
què no hi ha una llei de finançament, que hauria d’haver estat aprovada l’any 2009, és 
el Grup Socialista i que qui puny allà on les ferides estan obertes perquè així les va 
deixar, és el Grup Socialista. 

Observa que s’ha adreçat a la presidenta perquè, mentre estava intentant contestar al 
Sr. Alemany, altres consellers del Grup Socialista li estan dient coses i el Sr. Alemany 
els estava escoltant. Per tant, si el Sr. Alemany no l’escolta i escolta els seus 
companys, ella s’ha de dirigir a la presidenta. 

Per acabar, li reitera al Sr. Alemany que li agrairà que la pròxima vegada que presenti 
una interpel·lació ho faci d’una manera un poc més concreta. 
 
PREGUNTES 
 
PUNT 25. 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. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) explica que aquesta 
partida, en el moment d’elaborar el pressupost, es va incloure com a conseqüència 
d’un consell dels tècnics ja que hi havia un projecte de 200.000€ del ministeri i també 
tenien intenció de demanar altres subvencions que poguessin sorgir, és a dir, que la 
partida la varen preveure com a comodí per fer front als imprevists que poguessin 
sortir en unes obres d’aquestes característiques. 

A hores d’ara saben que no podran comptar amb els 200.000€ però s’ha sol·licitat una 
altra subvenció fa poc més d’un mes dins una línia d’ajudes per a béns patrimoni de la 
humanitat on han inclòs una inversió de devers 70.000€ per destinar al castell d’Alaró 
i s’està a l’espera de la resolució d’aquesta petició per poder definir l’ús correcte 
d’aquesta quantitat. 

 
PUNT 26. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT (ACTUACIONS 
MODERNITZACIÓ ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
- Quines actuacions ha dut a terme, o te previstes, el Consell de Mallorca en matèria de 
modernització de l’administració electrònica? 
 
La Sra. PALOU (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) lliga la pregunta a 
l’acord de Ple al qual ha fet esment el Sr. Alemany fa una estona i que es referia a 
l’impuls de l’administració electrònica i, concretament, a la implantació del 
programari lliure. 
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A continuació formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) contesta que dins el tema 
d’administració electrònica es pot dir que totes les accions estan coordinades amb la 
CAIB dins el Pla Anibal, que és un pla d’actuació interadministrativa. 

Afegeix que el passat dimecres es va dur a Consell Executiu l’aprovació de 
l’autorització que permeti que la presidenta pugui signar un conveni amb 
l’Ajuntament de Palma i el Govern de les Illes Balears en matèria d’interoperativitat 
electrònica per tal que els usuaris no es vegin afectats per diferents plataformes 
informàtiques que hi pugui haver a les distintes administracions. 

Per altra banda, reconeix que en alguns casos hi ha hagut certs retards en la 
implantació d’algunes d’aquestes accions però, no obstant això, estan fent feina per 
desenvolupar el marc normatiu que ha de permetre dur a terme els diferents tràmits 
electrònics amb plenes garanties jurídiques. 

En un termini d’un mes esperen que el Consell Executiu pugui aprovar la creació i la 
regulació de la seu electrònica i també que a principis del proper any el Ple pugui 
aprovar l’ordenança reguladora de l’administració electrònica. 

Això significa que aquesta administració electrònica esdevindrà una mena d’oficina 
virtual de les administracions públiques dirigida als ciutadans i que els ha de permetre 
accedir a la informació i als serveis i tràmits electrònics del Consell de Mallorca. 

Pel que fa l’ordenança reguladora que duran a Ple, comenta que contemplarà aspectes 
com són els drets i els deures dels ciutadans en relació a l’administració electrònica, el 
registre electrònic, les signatures admissibles en funció dels tràmits, el procediment a 
seguir per incorporar als tràmits la firma electrònica així com tot un seguit 
d’actuacions que s’estan treballant en aquests moments. 

En quant al programari lliure, explica que l’acord de Ple deia que s’anàs implantant 
però, evidentment, no es pot implantar tot de cop. Tot i això segueixen treballant en la 
implantació de programari lliure. 

 
PUNT 27. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. SILVIA CANO A LA SRA. 
CATALINA CIRER (POLÍTIQUES CORRECTORES DESIGUALTATS DE 
GÈNERE). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Ens podria dir quines polítiques correctores de les desigualtats de gènere ha desenvolupat sota la seva 
responsabilitat, tant a nivell de personal de l'administració com de la població general de Mallorca? 
 
La Sra. CANO (PSOE) comenta que d’ençà que per qüestions ideològiques es va 
suprimir la Direcció Insular d’Igualtat –ja que no va ser per raons pressupostàries– es 
varen deixar orfes els diferents ajuntaments de Mallorca que tenien els plans 
d’igualtat començats i es va rebutjar, des de la institució, l’aplicació de les eines més 
efectives que es coneixen per combatre les desigualtats de gènere: el Pla d’Igualtat del 
personal de la CAIB (aprovat fa poc) i els plans estratègics. 

Tot seguit formula la pregunta en els seus termes. 
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La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) explica que, en relació al 
personal de l’administració, s’ha creat per part del departament de Recursos Humans, 
dins l’àmbit de la prevenció de riscos, una comissió per elaborar un protocol contra 
l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe allà on participen activament 
representants de la secció d’Igualtat. 

A més a més, dins el pla de formació de l’IMAS s’ha possibilitat també la formació 
del personal tot oferint cursos d’igualtat de gènere. En concert el mes de juny es va 
impartir un curs de fonament bàsic d’igualtat i ara mateix està oberta la inscripció per 
a un segon curs de polítiques d’igualtat de gènere que es farà a partir de dia 24 
d’aquest mes. 

De la mateixa manera i dins el pla formatiu del Consell de Mallorca està previst 
realitzar un altre curs sobre conceptes bàsics d’igualtat impartit per professionals de 
Recursos Humans de l’IMAS des de dia 28 d’octubre fins al 29 de novembre de forma 
semipresencial a través de l’aula virtual on-line. 

Pel que fa a la població en general, a part de tota la tasca administrativa de tramitació 
de diferents expedients d’ajuda prevists per la llei, comenta que l’IMAS ha organitzat 
un cicle de cursos centrats en la violència de gènere que compten amb la direcció 
acadèmica de la Càtedra d’Estudis de Violència de Gènere de la UIB. 

El primer d’aquests cursos es va impartir el passat mes de setembre i ahir mateix, dia 
10 d’octubre, va finalitzar satisfactòriament el segon d’aquests cursos dedicat a la 
violència de gènere i indústries culturals. El tercer curs d’aquest mòdul està previst 
per al mes de novembre. 

Dins la filosofia de donar servei als pobles, hi ha un programa formatiu adreçat al 
personal de les administracions municipals i que té com a línies estratègiques el 
foment i la dinamització de les polítiques d’igualtat en l’àmbit local. 

En aquests moments s’està en la fase de contactar amb els distints municipis per veure 
quins es comprometran a oferir aquest curs per al seu personal, curs que té un total de 
10 hores de docència que es desglossen en tres mòduls formatius: un de polítiques de 
gènere –conceptes generals–, un de conciliació i usos del temps i un tercer d’ús de 
llenguatge no sexista. La previsió és fer plans formatius a cinc municipis durant els 
mesos de novembre i desembre i llavors continuar la tasca als altres municipis al llarg 
de 2013. 

Per altra banda, explica que la secció d’Igualtat hi ha participat de forma activa donant 
suport a un taller de capacitació, impartit per la Mancomunitat del Raiguer, adreçat a 
persones en risc d’exclusió social i en situació d’atur de llarga durada. Aquest curs 
pretenia formar en els usos del temps, conciliació i coresponsabilitat i es va fer en 
dues sessions la darrera de les quals va tenir lloc dia 10 d’octubre a Binissalem i 
aprofita per donar les gràcies al seu batle per acollir aquesta iniciativa. 

Per acabar, diu que aquestes són les actuacions que han posat en marxa i que ara ja 
s’estan planificant les actuacions que posaran en marxa en 2013. 

 
PUNT 28. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. FRANCESC DALMAU AL 
SR. JUAN ROTGER (MUSEU KREKOVIC) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
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Quines actuacions té previstes fer la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports per conservar el 
llegat i per dinamitzar el Museu Krekovic? 
 
El Sr. DALMAU (PSOE) formula la pregunta en els seus termes. 

També demana si han previst remodelar, adequar o millorar tant el museu Krékovic 
com el seu entorn.  

Adverteix que s’han rebut queixes veïnals relatives a olors i a una mala conservació 
dels jardins que envolten el museu. Diu que l’any passat i també enguany les 
conselleres responsables del Departament de Cultura (la Sra. Duran i la Sra. Sureda) 
varen parlar amb els veïnats, en dues ocasions, per tal de saber què farà la 
Vicepresidència de Cultura amb aquest museu i que la resposta ha estat sempre de 
preocupació en torn a aquest tema. Per aquesta raó demana les explicacions 
oportunes. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) agraeix l’interès del 
Sr. Dalmau sobre aquesta qüestió que, evidentment, no és fàcil de resoldre. 

Reconeix que és cert que hi va haver unes peticions determinades per part de 
l’associació veïnal pel que fa al manteniment de l’entorn. 

Assegura que té un informe que detalla totes les tasques de manteniment que ha duit a 
terme la brigada des del mes de gener fins a l’actualitat i li farà arribar. 

Comenta que existeix un problema de concentració de moixos, que a vegades el creen 
els mateixos veïnats o no saben qui, atès que es preocupen d’alimentar-los i, 
evidentment, estan creant un punt zoològic que afecta la imatge i la netedat de 
l’entorn. 

Quant al bessó i a l’essència del museu, assegura que s’han reunit amb l’associació de 
veïnats, per poder ampliar més l’espai destinat a museu. La intenció és tornar a posar 
obres en el museu, com no pot ser d’altra manera, però també és cert que hi ha la 
qüestió de l’arxiu, que no té una solució fàcil. Diu que la idea és combinar l’arxiu amb 
el museu Krekovic.  

Informa que tenen obres instal·lades a La Misericòrdia, en una planta, i l’obra del 
Krekovik es troba en el magatzem del propi museu. Tenen la intenció de crear, on és 
la sala gran, eliminar unes habitacions que són petites, aprofitar potser per oficines el 
que ara és l’habitatge i donar més espai a la zona d’exposicions perquè hi pugui haver 
més obra. 

Reitera la intenció de combinar el museu amb l’arxiu, tot i que com és sabut, els 
veïnats no veuen amb bons ulls l’existència de l’arxiu però s’ha de considerar que 
l’arxiu que hi ha allà té un valor extraordinari, atès que conté tots els documents de la 
Diputació, dels ajuntaments i documentació de l’Arxiduc i aquest valor patrimonial 
s’ha de tenir molt present.  

Diu al Sr. Dalmau que aquesta és la situació actual i s’ofereix per tenir-lo informat de 
les reunions que mantenguin amb els veïnats.  
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PUNT 29. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. ROSARIO SÁNCHEZ 
GRAU A LA SRA. MARGALIDA ROIG (LIQUIDACIÓ 2010 FINANÇAMENT 
ESTAT  PER PARTICIPACIÓ I CESSIÓ TRIBUTS). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quina ha estat la liquidació 2010 del finançament rebut de l’Estat per participació i cessió de tributs i 
quina aplicació es donarà a aquests recursos? 
 
La Sra. SÁNCHEZ (PSOE) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) explica que la 
liquidació definitiva d’enguany encara no la té, però sí que li pot dir que des del mes 
de gener fins al mes juny de l’any 2012 l’Estat, en tots els conceptes de participació 
dels tributs enviava 6.891.000€ mensuals i que a partir de juliol fins a desembre són 
4.935.000€ mensuals.  

És cert que ha fet la liquidació definitiva de l’any 2010, l’import de la qual és de 
11.900.000€. Comenta que si se mantenen les previsions de juliol i de desembre i no 
es produeixen més variacions la partida quedarà amb un saldo positiu, perquè tenien 
pressupostat 77M€ i finalment seran devers 5M€ més. 

Assenyala que esperen que per a l’any 2013 aquestes quantitats puguin ser encara més 
favorables, atès que el Govern de l’Estat va posar que si es lliuraven totes les 
liquidacions de tots els organismes la devolució que es feia en 5 anys ho passava a 10 
anys. Per aquesta raó, els descomptes que fan cada any de la participació 2008-2009, 
espera que de cara a l’any que ve sigui més baixa i pugui representar més ingressos i 
no retallades.  

Tot seguit explica què pensen fer amb els ingressos extra. Explica que, abans, si a una 
partida es tenia més ingressos, permetia fer automàticament una generació de crèdit i 
augmentar la despesa, però la nova Llei general d’estabilitat pressupostària no ho 
permet i estableix que no es podran modificar tots els ingressos tret que es vegi que 
totes les partides, en conjunt, tenen ingressos suficients i, tot i això, indica que s’ha de 
destinar a amortització de deute. Diu que ha estat el cas d’ajuntaments que han tancat 
amb romanents positius i ara no poden fer incorporacions sinó que s’ha de destinar a 
amortitzar deute. 

Diu que destinaran aquests ingressos extra a aquestes despeses que han sorgit, com 
ara els 4 M€ dels camions de bombers, fer les aportacions dels pluriennals.  

Finalment, assegura que es van complint les previsions que s’havien fet sobre tots els 
ingressos pressupostats inicialment per a l’any 2012. 

El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) intervé per demanar dos 
aclariments. 

En primer lloc, atès que avui s’ha fet tard i que la propera setmana s’ha de celebrar un 
Ple extraordinari, proposa que, si és legal i a la Presidència ho accepta, el seu Grup 
polític podria presentar al proper Ple la moció que havia presentat avui per via 
d’urgència.  

En segon lloc, fa notar que ara és el torn del PP per fer-se les preguntes i als portaveus 
del seu Grup polític els pertoca sortir de la Sala, com ho fan a cada Ple. 
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La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) intervé a continuació, per 
una qüestió d’ordre. 

Sotmet a consideració el fet que, per bé que és cert que el Grup polític fa la proposta i 
també pot prendre una determinació o altre, el problema és que les persones que 
treballen dins aquesta àrea també coneixen les persones del públic que han vengut per 
assistir al debat d’aquesta moció. 

Fa avinent que a ella li és indiferent i es pot debatre quan el Sr. Font ho consideri 
oportú, però li fa notar que s’ha de tenir consideració amb les persones que s’han 
desplaçat fins aquí amb la intenció d’assistir al debat. 

El Sr. FONT es mostra totalment d’acord amb ella, en aquest sentit. Diu que ho feia 
per no allargar més el Ple, atès que el Ple extraordinari concedia el marge de temps 
suficient per posposar el debat, però la poden mantenir a l’ordre del dia sense cap 
problema, evidentment. 

La Sra. CIRER diu que anirà a fer la consulta corresponent.  

La Sra. PRESIDENTA diu a la Sra. Cirer que aquest és un bon aclariment.  

 
PUNT 30. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. ISABEL LLINÀS A LA 
SRA. CATALINA CIRER (TALLERS DE FAMILIARS CUIDADORS). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quina valoració fa dels tallers de Familiars Cuidadors que s’han duit a terme des de la seva àrea 
recentment? 
 
La Sra. LLINÀS (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

Destaca l’interès per millorar la qualitat de vida dels familiars cuidadors.  

Vol saber també a quins municipis s’han duit a terme els cursos. 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) explica que s’han duit a 
terme tallers a setze municipis, amb l’objectiu de proporcionar eines i suport tècnic 
per ajudar i capacitar els familiars que tenen persones dependents al seu càrrec. 

Diu que hi han participat 317 persones. Observa que els tallers pretenen millorar tant 
la qualitat de vida del cuidador com la de la persona que precisa les seves atencions, 
bé per raons d’edat, de malaltia, dependència o per altres situacions.  

Assenyala que les necessitats dels familiars cuidadors no són noves, però sí que 
presenten avui nous reptes i dificultats, raó per la qual es fonamenta i es dona un sentit 
a la necessitat d’aquests tallers.  

Diu que tenen constància que un 36% d’aquestes persones cuidadores tenen més de 65 
anys, és a dir, cada vegada hi ha més gent gran que té cura de gent encara més gran. 
És obvi que es tracta d’una necessitat evident donar una mà a aquestes persones.  

L’equip de professionals de l’àrea de Gent Gran està treballant, a més de mantenir els 
tallers periòdics, sobre una proposta de donar atenció continuada a aquest col·lectiu 
amb tres eixos fonamentals: suport informatiu i formatiu, suport en grup de reforç 
emocional i suport psicosocial de caire individual i familiar.  
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PUNT 31. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. COLOMA TERRASA AL 
SR. BERNADI COLL (CONCESSIÓ COOPERACIÓ TÈCNICA A 
AJUNTAMENTS). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quins Ajuntaments se’ls ha concedit cooperació tècnica per a la redacció i direcció de projectes per 
part dels serveis tècnics del Consell de Mallorca? 
 
 
La Sra. TERRASSA (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

També li demana que especifiqui, si és possible, quins són els ajuntaments que s’han 
acollit a aquest servei de cooperació tècnica. 

El Sr. COLL (conseller executiu de Cooperació Local) respon tot seguit. 

Explica que s’ha fet un total de devuit redaccions de projectes, que corresponen als 
ajuntaments d’Alaró, Ariany, Banyalbufar, Campanet, Consell, Costitx, Lloret, Llubí, 
Mancor, Maria de la Salut, Montuïri, Petra, Santa Eugènia, Sant Joan, Selva, 
Sencelles, Ses Salines i Vilafranca de Bonany. 

Assegura que s’han atès totes les peticions que han arribat al Consell de Mallorca. 

 
PUNT 32. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. ANTÒNIA ROCA A LA 
SRA. CATALINA CIRER (ACTUACIONS COL·LECTIUS ÀREA DE MENOR 
DE L’IMAS). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quines actuacions estan previstes pels col·lectius de l’àrea de menors del Departament de l’IMAS? 
 
La Sra. ROCA (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) respon tot seguit. 

En primer lloc, expressa l’agraïment a totes les persones que atenen els menors que es 
troben en els centres d’acollida i les felicita per la seva feina.  

D’altra banda, explica que també és molt important potenciar l’acolliment familiar, 
fonamental dins l’àrea de menors perquè fa possible que el menor tutelat per 
l’administració pugui créixer en un entorn més normalitzat que un centre d’acollida. 

Informa que no tenen cap menor de 0 a 3 anys en centres d’acollida i considera molt 
important poder augmentar aquesta franja d’edat. 

Diu que també es mantenen les ajudes econòmiques per a l’escola matinera, 
l’escoleta, el menjador escolar i les activitats extraescolars. 

Assenyala que s’han mantingut els tres programes d’acolliment: famílies cangur, 
famílies niu i acolliment familiar permanent en família aliena. També s’han duit a 
terme les trobades periòdiques amb aquests tres grups de familiars acollidors, de 
forma que el passat 22 de setembre varen ser 115 famílies d’acollida pròpia les que 
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varen acudir a Sant Ferran; el 7 de maig 43 famílies Cangur també ho feren i dia 6 
d’octubre 23 famílies Niu es trobaren a Son Real.  

El mes de febrer de 2012 es va presentar també la Campanya d’Acolliments 
Familiars, amb l’objectiu d’ampliar el nombre de famílies d’acollida i, conjuntament 
amb la FEIAB s’han fet cinc conferències a diversos pobles de Mallorca per captar 
noves famílies d’acollida. 

També s’ha fet un curs de formació per a noves famílies en el qual hi han participat 
devuit famílies.  

Actualment es treballa en el disseny i planificació d’uns nous programes per a l’any 
2013, referits a la concertació d’un nou programa residencial per a menors amb 
problemes de salut mental i trastorns de personalitat, a crear un nou programa 
d’acolliment familiar denominat “Llar funcional” i un altre programa també adreçat a 
menors amb problemes de salut mental. 

 
PUNT 33. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. Mª MAGDALENA 
GARCÍA AL SR. JOAN ROTGER (ACTIVITATS DINS L’ANY EUROPEU 
ENVELLIMENT ACTIU). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quins són les activitats més destacades que ofereix la vicepresidència de Cultura i Esports dins l’any 
europeu d’envelliment actiu dins el teixit associatiu de la Gent Gran a Mallorca? 
 
La Sra. GARCIA (PP) formula la pregunta en els seus termes.  

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

Explica que, conjuntament amb la Sra. Cirer, consellera executiva de Benestar Social, 
duen a terme una sèrie d’activitats que s’afegeixen a les que ja s’havien aprovat en 
relació a la dinamització dels centres, per un import d’1.199.000€, referits a les línies 
d’ajuda de subvencions que s’han convocat. 

Aquests programes es realitzen de forma adequada. 

Quant a l’aspecte cultural, explica que s’han organitzat una sèrie de visites a la 
Fundació Coll Bardolet, a Valldemossa, com també a la Institució Pública “Mossèn 
Antoni Maria Alcover” amb motiu de la celebració de l’Any Coll Bardolet i de l’Any 
Mossèn Antoni Maria Alcover.  

Més endavant es durà a terme un projecte de creació d’una obra de teatre, a partir dels 
records i les vivències personals de les persones que participin en aquest taller. 

Recentment s’ha duit a terme també una activitat sobre cançons inoblidables, per part 
del Departament de Benestar Social. 

Pel que fa a l’aspecte físic i esportiu, s’han ofert diades esportives integrades per 
esports adequats a les persones majors. Posa com exemple l’activitat dedicada a la 
petanca, celebrada a Portocolom, que va tenir molt bona acceptació. Assegura que 
se’n duran a terme altres, a diferents indrets de Mallorca.  

També es duen a terme activitats de senderisme, per la serra de Tramuntana i 
s’ofereixen activitats de nordic walking, tant al club d’Inca com al de Manacor.  
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A més a més, s’ofereixen conferències informatives i xerrades que es duen a terme de 
forma coordinada entre tots els clubs de gent gran. 

Considera que les activitats que ha descrit estan correctament relacionades  

 
PUNT 34. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. MARGALIDA GINARD 
AL SR. JAIME JUAN (ACORDS FUNDACIÓ MALLORCA TURISMO). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
En vista de que el Patronat de la fundació Mallorca Turisme s’ha reunit, ens pot informar dels acords 
presos? 
 
La Sra. GINARD (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) respon a continuació. 

Diu que, dins l’àmbit d’informació al Ple d’aquelles actuacions que es puguin dur a 
terme dins les fundacions o patronats  

Assenyala que, dins les dificultats que s’han trobat dins la Fundació Mallorca 
Turisme, més que res per la mancança d’aportacions, ja des de fa molt de temps, de 
l’Ibatur, l’actual ATB, i de les certes irregularitats que s’havien presentat sobre la 
manera com es contractava anteriorment tot allò referit a subvencions i contractes dins 
la Fundació Mallorca Turisme i que, de fet, durant l’anterior legislatura es treballava 
amb una duplicitat clara pel que fa a la promoció turística, considera que s’han pres 
acords coherents i conseqüents amb una regularització de la situació de la fundació, 
amb un retorn a la normativa i a la llei tal i com ha de ser.  

En conseqüència s’han pres decisions, que valora com molt importants, i ho explica 
tot seguit. 

D’entre tots els casos, assenyala que explicarà com exemple els punts més importants.  

Diu que dia 6 de juny de 2012 es va aprovar el balanç inventari, balanç i compte de 
resultats i memòria de la liquidació del pressupost 2011. 

El dia 18 de setembre de 2012 es va tornar a reunir el Patronat de la Fundació 
Mallorca Turisme i es va analitzar i informar que s’estudia la transmissió de la marca 
Mallorca Film Commission al Consell Insular de Mallorca, així com l’inici 
d’actuacions per la liquidació i extinció, a més del pagament de factures pendents, que 
corresponen a anys anteriors i que presentaven irregularitats importants com ja ho va 
advertir la Intervenció d’aquesta institució. 

El 2 d’octubre de 2012 s’han tornat a reunir i s’ha continuat l’anàlisi de l’esmentada 
transmissió d’aquesta marca al Consell Insular de Mallorca.  

Sobre l’estat del procediment monitori diu que la manca de pagament ha ocasionat 
haver-se de trobar als jutjats amb un parell de casos.  

Assegura que segueixen treballant per pagar les factures pendents que, tot i que no 
corresponen a l’actual equip gestor, s’han de pagar perquè ja hi havia uns drets 
adquirits, per bé que la irregularitat del sistema de contractació era clara i evident.  

PRECS 
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El Sr. FERRÀ (PSOE) fa un prec a la presidenta, en el sentit que convoqui 
l’Assemblea de Batles, en el termini màxim d’un mes. 

Demana també que la Mesa de l’Assemblea de Batles, tal i com varen acordar els 
diversos portaveus dels grups polítics, sigui representativa de totes les forces 
polítiques d’aquest Ple.  

 

III) DESPATX  EXTRAORDINARI 

La presidenta dóna compte que hi dos punts de despatx extraordinari: 

1. Moció del Grup polític PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de Mallorca sobre el 
tancament del centre d’atenció d’immigrants “Anselm Turmeda”. 

2. Proposta aprovació del canvi de gestió dels refugis del Pont Romà i de Can Boi del Consell 
de Mallorca. 

 
El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) pren la paraula. 

Explica que han parlat amb les persones que assistien al Ple perquè podien estar 
afectades pel resultat de la discussió de la moció que presentava el seu Grup polític 
per via d’urgència per conèixer el seu parer. Diu que els ha semblat bé que aquesta 
moció es presenti al Ple Extraordinari que s’ha de celebrar la propera setmana.  

En conseqüència, si a la presidenta li sembla bé, presentarien la moció a l’esmentat 
Ple Extraordinari.  

 
El Sr. GARAU (PSOE) intervé per indicar que el seu Grup polític voldria que 
s’explicàs la urgència del segon punt, atès que no veuen clara tal urgència.  

Assegura que no tenen cap documentació, només han rebut la documentació de fa dos 
dies, però no saben a quines estratègies respon ni què es vol aconseguir amb aquest 
contracte.  

Atès que hi haurà un Ple extraordinari la propera setmana i que no sembla una qüestió 
d’urgència, prega a la presidenta que la discussió d’aquest punt es faci en el proper 
Ple, per poder estudiar tota la documentació i perquè la discussió es pugui fer 
correctament.  

La Sra. PRESIDENTA demana a la Sra. Soler (consellera executiva de Medi 
Ambient) si té algun problema per fer-ho així. 

La Sra. SOLER (consellera executiva de Medi Ambient) diu que hi està d’acord. 

 

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta  
amb plecs de paper números de A-003688  a  A-003825. 

El secretari general     La presidenta  
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DECRETS DE 
PRESIDÈNCIA 

     

DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

AGÉNCIA 
DISCIPLINA 
URBANÍSTICA 

27/07/12 INADMETRE  RECURS ALÇADA SANCIÓ INFRACCIÓ 
URBANÍSTICA  COMESA PARCEL.LA 91 
POL.2 DE COSTIX 

MA.M.M  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

24/07/12 COMPAREIXENÇA RECURS CONT.ADMINISTRATIU P.O 
149/12 

N.D.114/42  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

31/07/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT SOCIAL NÚM.2 DE 
PALMA ACTUACIONS 765/12 

N.D.119/42  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

01/08/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.2 DE 
PALMA, ACTUACIONS PA 235/12 

N.D.116/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

01/08/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.2 DE 
PALMA, ACTUACIONS PO 147/12 

N.D.117/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

01/08/12 COMPAREIXENÇA EN EL RECURS CONT.ADMINISTRATIU, 
ACTUACIONS PO 152/12 

N.D.118/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

23/07/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.1 DE 
PALMA, ACTUACIONS PO 159/12 

N.D.159/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

23/07/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.2 DE 
PALMA, ACTUACIONS PO 159/12 

N.D.110/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

23/07/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT SOCIAL NÚM.4 DE 
PALMA, ACTUACIONS 14/12 

N.D.111/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

25/07/12 COMPAREIXENÇA DAVANT ELL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.1 DE 
PALMA, ACTUACIONS PO 99/12 

N.D.115/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

24/07/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT SOCIAL NÚM.4 DE 
PALMA, ACTUACIONS 848/11 

N.D.113/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

24/07/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT SOCIAL NÚM.2 DE 
PALMA, ACTUACIONS 782/12 

N.D.112/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

20/07/12 INTERPOSICIÓ RECURS CONT.ADMINISTRATIU 
CONTRA ACORD DEL PLE AJ.ESPORLES 
EN SESSIÓ DE DIA 14 DE MAIG DE 2012 

N.D.107/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

03/09/12 INTERPOSICIÓ RECURS APEL.LACIO CONTRA DECISIÓ 
JUDICIAL NÚM.246/12 DE 26 JULIOL 

N.D.120/12  

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

26/07/12 NOMENAMENT 
REPRESENTANT DEL 
CIM 

NOMENAMENTS  MEMBRES A LA 
COMISSIÓ TÈCNICA INSULAR DE 
BILBIOTEQUES 

  

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/08/12 DECRET SOBRE RECLAMACIONS PRÈVIES A LA 
VIA JURISDICCIONAL LABORAL 

C.O.V I ALTRES  

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/08/12 NO ADMETRE A 
TRÀMIT 

RECLAMACIÓ PRÈVIA VIA 
JURISDICCIONAL EN MATÈRIA 
ACOMIADAMAMENT 

F.O.G  

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/07/12 INADMETRE PER 
EXTENPORANI 

RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ 
DE LA CONS.EX. HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA DE 29 DE MAIG 12, EXP. 
DESNONAMENT ADMINISTRATIU 
INMOBLE CARRER NA MUNTANERA, 3 
INCA 

J.LL.LL  
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HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/08/12 INCLOURE  NÓMINA MES SETEMBRE PER DIETES 
PER ASSISTÈNCIA AL PLE I 
QUILOMETRATGE 

VEURE RELACIÓ 18345,88 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/08/12 ABONAMENT AJUDA ESCOLARITAT A.S.C  

MEDI AMBIENT 03/08/12 ESTIMAR RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ 
DE LA CONSELLERA EXECUTIVA MEDI 
AMBIENT SEGREGACIÓ VEDAT PM-
11.227 DATA 9 FEBRER 2012 

SOCIETAT CAÇADORS DE 
MANACOR 

 

PRESIDÈNCIA 26/07/12 NOMENAMENT MEMBRES DE LA COMISSIÓ TÈCNICA 
DE BIBLIOTEQUES 

JOAN ROTGER SEGUÍ  

 

 
RESOLUCIONS 
CONSELLERS 

     

DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

Departament de 
Cooperació Local  

27/08/12 CERTIFICACIÓ OBRA APROVAR, RECONÈIXER I LIQUIDAR 
L'OBLIGACIÓ DE LA 3RA I DARRERA 
CERTIFICACIÓ DE L'OBRA NÚM. 25- POS 
2011 

AJUNTAMENT 
VALLDEMOSSA 

79894,14 

Departament de 
Cooperació Local  

27/08/12 CERTIFICACIÓ OBRA APROVAR, RECONÈIXER I LIQUIDAR 
L'OBLIGACIÓ DE LA 2NA CERTIFICACIÓ 
DE L'OBRA NÚM. 25. POS 2011 

AJUNTAMENT 
VALLDEMOSSA 

111271,63 

Departament de 
Cooperació Local  

27/08/12 CERTIFICACIÓ OBRA APROVAR, RECONÈIXER I LIQUIDAR 
L'OBLIGACIÓ DE LA 1RA I ÚNICA 
CERTIFICACIÓ DE L'OBRA NÚM. 8. 

AJUNTAMENT CAMPANET 49562,53 

Departament de 
Cooperació Local  

27/08/12 CERTIFICACIÓ OBRA APROVAR, RECONÈIXER I LIQUIDAR 
L'OBLIGACIÓ  DE LA 1RA I ÚNICA 
CERTIFICACIÓ DE L'OBRA NÚM. 7. 
CONVENI FINANÇAMENT 2011. 

AJUNTAMENT MURO 291480,2 

Departament de 
Cooperació Local  

27/08/12 CERTIFICACIÓ OBRA APROVAR, RECONÈIXER I LIQUIDAR 
L'OBLIGACIÓ DE LA 1RA I ÚNICA 
CERTIFICACIÓ DE L'OBRA 1. POS 2011 

AJUNTAMENT ALARÓ 557773,35 

Departament de 
Cooperació Local  

27/08/12 CERTIFICACIÓ OBRA APROVAR, RECONÈIXER I LIQUIDAR 
L'OBLIGACIÓ DE LA 1RA I ÚNICA 
CERTIFICACIÓ DE L'OBRA NÚM. 11. POS 
2011 

AJUNTAMENT 
FORNALUTX 

60463,09 

Departament de 
Cooperació Local  

14/08/12 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ DERIVADA DE LES 
FACTURES REF. NÚM. 
45/13000/20120814. Q/2012/1101 

TERCERS VARIS 5931,36 

Departament de 
Cooperació Local  

29/08/12 ASSISTÈNCIA TÈCNICA 
MUNICIPAL 

MODIFICACIÓ EQUIP DOCENT CURS 
PROGRAMA DE COGESTIÓ DE CURSOS 
DESCONCENTRATS DE L'INAP. LA 
FUNCIÓN INTERVENCIÓN ADM. 
LOCALES 

SECRETARIS 
INTERVENTORS I ALTRE 
PERSONAL QUALIFICAT 
DELS AJUNTAMENTS. 

 

Departament de 
Cooperació Local  

06/09/12 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
L'OBLIGACIÓ DERIVADA DE LES 
FACTURES 45/13000/20120905 SERVEI 
EMERGÈNCIES. Q/2012/1122 

TERCERS VARIS 13271,75 
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Departament de 
Cooperació Local  

06/09/12 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
L'OBLIGACIÓ DERIVADA DE LA 
FACTURA B2 1482 SERVEI 
EMERGÈNCIES. Q/2012/1106 

ALMACENES RULLAN, SA 826 

Departament de 
Cooperació Local  

06/09/12 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
L'OBLIGACIÓ DERIVADA DE LES 
FACTURES 45/13000/20120820 SERVEI 
EMERGENCIES. Q/2012/1105 

TERCERS VARIS 12331,02 

Departament de 
Cooperació Local  

05/09/12 ALTRES DELEGACIÓ ORDENACIÓ PUBLICACIÓ 
EDICTES I RESOLUCIONS 

CATALINA TERRASSA 
CRESPÌ, SECRETÀRIA 
TÈCNICA DEL 
DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL 

 

Departament de 
Cooperació Local  

04/09/12 CERTIFICACIÓ OBRA APROVAR 2NA I DARRERA 
CERTIFICACIÓ DE L'OBRA NÚM. 6 
"MILLORA CTRA PORTALS VELLS" POS 
2011 

AJUNTAMENT CALVIÀ 176457,91 

Departament de 
Cooperació Local  

04/09/12 CERTIFICACIÓ OBRA APROVAR 1RA CERTIFICACIÓ DE 
L'OBRA NÚM. 6 "MILLORA CTRA 
PORTALS VELLS" POS 2011 

AJUNTAMENT CALVIÀ 286071,49 

Departament de 
Cooperació Local  

03/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
OBLIGACIÓ RELATIVA ABONAMENT 50% 
PER A DESPESES CORRENTS 2012- PLA 
ESPECIAL 

AJUNTAMENT MANCOR 
DE LA VALL 

36735 

Departament de 
Cooperació Local  

03/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ DE 
L'OBLIGACIÓ ABONAMENT 50% PER A 
DESPESES CORRENTS. PLA ESPECIAL 
2012 

AJUNTAMENT PORRERES 36735 

Departament de 
Cooperació Local  

03/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ DE 
L'OBLIGACIÓ RELATIVA ABONAMENT 
50% PER A DESPESES CORRENTS. PLA 
ESPECIAL 2012. 

AJUNTAMENT DEIÀ 34389 

Departament de 
Cooperació Local  

03/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
OBLIGACIÓ RELATIVA A L'ABONAMENT 
50% PER A DESPESES CORRENTS. PLA 
ESPECIAL 2012. 

AJUNTAMENT CALVIÀ 41959,5 

Departament de 
Cooperació Local  

03/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ DE 
L'OBLIGACIÓ RELATIVA A L'ABONAMENT 
50% PER A DESPESES CORRENTS. PLA 
ESPECIAL 2012 

AJUNTAMENT INCA 41959,5 

Departament de 
Cooperació Local  

03/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ I 
LIQUIDACIÓ ABONAMENT 50% PER A 
DESPESES CORRENTS. PLA ESPECIAL 
2012. 

AJUNTAMENT MANACOR 41959,5 

Departament de 
Cooperació Local  

03/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
OBLIGACIÓ ABONAMENT 50% PER A 
DESPESES CORRENTS. PLA ESPECIAL 
2012. 

AJUNTAMENT 
LLUCMAJOR 

41959,5 

Departament de 
Cooperació Local  

03/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ DE 
L'OBLIGACIÓ RELATIVA A L'ABONAMENT 
50% PER A DESPESES CORRENTS. PLA 
ESPECIAL 2012. 

AJUNTAMENT 
VALLDEMOSSA 

36735 
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Departament de 
Cooperació Local  

03/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ DE 
L'OBLIGACIÓ RELATIVA A L'ABONAMENT 
50% PER A DESPESES CORRENTS. PLA 
ESPECIAL 2012 

AJUNTAMENT CAMPOS 37763,5 

Departament de 
Cooperació Local  

03/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
OBLIGACIÓ ABONAMENT 50% PER A 
DESPESES CORRENTS. PLA ESPECIAL 
2012 

AJUNTAMENT 
PUIGPUNYENT 

36735 

Departament de 
Cooperació Local  

03/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
L'OBLIGACIÓ ABONAMENT DEL 50% 
DESPESES CORRENTS. PLA ESPECIAL 
2012. 

AJUNTAMENT MURO 37763,5 

Departament de 
Cooperació Local  

03/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
OBLIGACIÓ ABONAMENT 50% PER A 
DESPESES CORRENTS. PLA ESPECIAL 
2012. 

AJUNTAMENT SANTANYÍ 40011 

Departament de 
Medi Ambient 

25/07/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2012/125 

2626,45 

Departament de 
Medi Ambient 

23/07/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES ES MAGATZEM, S.L. 436,6 

Departament de 
Medi Ambient 

27/07/12 ALTRES AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ 
D'UNA DEMOSTRACIÓ DE TIR AL VOL 
AMB ARC I CA DE MOSTRA, I UNA 
DEMOSTRACIÓ DE FALCONERIA 

SOCIETAT DE CAÇADORS 
DE BUNYOLA 

 

Departament de 
Medi Ambient 

09/08/12 ALTRES AUTORITZACIÓ D'US DE LES 
INSTAL·LACIONS I EDIFICACIONS DE LA 
FINCA CAPOCORB PER A LA 
REALITZACIÓ D'UNA PROVA DE RRCC 

SOCIETAT DE CAÇADORS 
DE BUNYOLA 

 

Departament de 
Medi Ambient 

30/07/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2012/130 

2806,71 

Departament de 
Medi Ambient 

23/07/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2012/120 

2000 

Departament de 
Medi Ambient 

27/07/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2012/127 

538,18 

Departament de 
Medi Ambient 

02/08/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ GEMAX ESTUDIOS 
AMBIENTALES, S.L. 

21122 

Departament de 
Medi Ambient 

30/07/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2012/1058 1572,46 

Departament de 
Medi Ambient 

27/07/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2012/1052 2639,88 

Departament de 
Medi Ambient 

26/07/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2012/1050 760,12 



 107

Departament de 
Medi Ambient 

27/07/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2012/1057 1678,18 

Departament de 
Medi Ambient 

07/08/12 ALTRES IDENTIFICACIÓ NOU AGENT DE MEDI 
AMBIENT 

G.M.C.  

Departament de 
Medi Ambient 

26/07/12 DEVOLUCIÓ 
INGRESSOS 

DEVOLUCIÓ INGRESSOS PER IMPORT 
ABONAT PER LA RESERVA DE REFUGIS 

F.B.O. 8,8 

Departament de 
Medi Ambient 

14/08/12 ALTRES RENOVACIÓ PLA TÈCNIC CAÇA VEDAT 
PM-12011 I PM-12012 

J.M.O.  

Departament de 
Medi Ambient 

14/08/12 ALTRES APROVACIÓ PLA TÈCNIC DE CAÇA 
VEDAT PM-11783 

M.M.  

Departament de 
Medi Ambient 

24/07/12 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2012/1046 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BENS O 
SERVEIS REFUGI SON AMER 

ASCENSORES ASPE, S.A. 1085,18 

Departament de 
Medi Ambient 

24/07/12 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2012/1044 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BENS O 
SERVEIS REFUGI TOSSALS VERDS 

RELACIÓ Q/2012/1044 4043,88 

Departament de 
Medi Ambient 

24/07/12 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2012/1047 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BENS O 
SERVEIS REFUGI MULETA 

REPSOL BUTANO, S.A. 116,91 

Departament de 
Medi Ambient 

24/07/12 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2012/1040 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BENS O 
SERVEIS REFUGI SON AMER 

AJUNTAMENT DE 
POLLENÇA 

315,15 

Departament de 
Medi Ambient 

24/07/12 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2012/1037 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BENS O 
SERVEIS REFUGI CAN BOI 

RELACIÓ Q/2012/1037 3194,81 

Departament de 
Medi Ambient 

24/07/12 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2012/1038 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BENS O 
SERVEIS REFUGI CAN BOI 

REPSOL BUTANO, S.A. 28,65 

Departament de 
Medi Ambient 

24/07/12 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2012/1045 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BENS O 
SERVEIS REFUGI SON AMER 

RELACIÓ Q/2012/1045 11407,51 

Departament de 
Medi Ambient 

14/08/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0059/12 

C.E.  

Departament de 
Medi Ambient 

13/08/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0060/12 

M.N.  

Departament de 
Medi Ambient 

13/08/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0062/12 

J.C.V.  
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Departament de 
Medi Ambient 

14/08/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0063/12 

G.G.G.  

Departament de 
Medi Ambient 

14/08/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0064/12 

J.R.B.B.  

Departament de 
Medi Ambient 

13/08/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0229/11 B.G.F. 60 

Departament de 
Medi Ambient 

14/08/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0209/11 G.Q.C. 141,09 

Departament de 
Medi Ambient 

14/08/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0221/11 V.J.S.B. 498,22 

Departament de 
Medi Ambient 

14/08/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0196/11. M.H.B. 60 

Departament de 
Medi Ambient 

13/08/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0194/12 G.G.C. 451 

Departament de 
Medi Ambient 

13/08/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0202/11 F.G.C. 451 

Departament de 
Medi Ambient 

13/08/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0186/11 J.B.P. 1651 

Departament de 
Medi Ambient 

13/08/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0197/11 A.M.M. 60 

Departament de 
Medi Ambient 

13/08/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0195/11 J.M.D.  

Departament de 
Medi Ambient 

13/08/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0192/11 A.R.N. 60 

Departament de 
Medi Ambient 

13/08/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0201/11 J.M.R. 90,01 

Departament de 
Medi Ambient 

14/08/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0213/11 M.A.S.M. 202 

Departament de 
Medi Ambient 

13/08/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0211/11 J.J.T.G. 161 

Departament de 
Medi Ambient 

13/08/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0257/11 M.P.P. 426,34 

Departament de 
Medi Ambient 

14/08/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0080/11 A.T.S. 202 

Departament de 
Medi Ambient 

13/08/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0078/11 M.H.R. 202 

Departament de 
Medi Ambient 

13/08/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0075/11 F.L.V.M. 410,5 

Departament de 
Medi Ambient 

13/08/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0071/11 R.A.R.O. 251 

Departament de 
Medi Ambient 

13/08/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0064/11 P.S.S. 202 

Departament de 
Medi Ambient 

13/08/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0067/11 M.M.L. 451 

Departament de 
Medi Ambient 

13/08/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0126/11 C.T.M. 60 

Departament de 
Medi Ambient 

13/08/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0198/11 C.A.C.  

Departament de 
Medi Ambient 

13/08/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0225/11 M.LL.H. 120 
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Departament de 
Medi Ambient 

13/08/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0099/11 J.M.T. 1413 

Departament de 
Medi Ambient 

13/08/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0100/11 J.C.M.S. 1353 

Departament de 
Medi Ambient 

13/08/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0098/11 R.J.M.S. 1413 

Departament de 
Medi Ambient 

13/08/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0119/11 E.A.S. 101 

Departament de 
Medi Ambient 

13/08/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0111/11 G.L. 202 

Departament de 
Medi Ambient 

13/08/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0108/11 I.R.S. 303 

Departament de 
Medi Ambient 

13/08/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0097/11 M.T.A. 101 

Departament de 
Medi Ambient 

13/08/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0086/11 K.M.T. 161 

Departament de 
Medi Ambient 

13/08/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0083/11 A.M.P.G. 701 

Departament de 
Medi Ambient 

13/08/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0081/11 A.P.V. 101 

Departament de 
Medi Ambient 

14/08/12 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTURA TUDONS I 
GAVINES 

G.P.O.  

Departament de 
Medi Ambient 

17/08/12 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTURA TUDONS I 
GAVINES 

E.F.J.  

Departament de 
Medi Ambient 

14/07/12 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTURA TUDONS I 
TÓRTERES TURQUES 

E.R.M.C.  

Departament de 
Medi Ambient 

13/08/12 ALTRES RESOLUCIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0264/11 

J.G.V.  

Departament de 
Medi Ambient 

13/08/12 ALTRES RESOLUCIÓ EXPENDIENT 
SANCIONADOR CZ0069/11 

G.A.M. 101 

Departament de 
Medi Ambient 

13/08/12 ALTRES RESOLUCIÓ EXPENDIENT 
SANCIONADOR CZ0146/11 

P.C.S.  

Departament de 
Medi Ambient 

13/08/12 ALTRES RESOLUCIÓ EXPENDIENT 
SANCIONADOR CZ0233/11 

O.J.G.M. 202 

Departament de 
Medi Ambient 

13/08/12 ALTRES RESOLUCIÓ EXPENDIENT 
SANCIONADOR CZ0082/11 

J.Mª.S.G. 101 

Departament de 
Medi Ambient 

13/08/12 ALTRES RESOLUCIÓ EXPENDIENT 
SANCIONADOR CZ0238/11 

J.S.P. 120 

Departament de 
Medi Ambient 

13/08/12 ALTRES RESOLUCIÓ EXPENDIENT 
SANCIONADOR CZ0076/11 

G.A.A. 303 

Departament de 
Medi Ambient 

13/08/12 ALTRES RESOLUCIÓ EXPENDIENT 
SANCIONADOR CZ0267/11 

M.M.F. 60 

Departament de 
Medi Ambient 

13/08/12 ALTRES RESOLUCIÓ EXPENDIENT 
SANCIONADOR CZ0260/11 

J.D.B.  

Departament de 
Medi Ambient 

13/08/12 ALTRES RESOLUCIÓ EXPENDIENT 
SANCIONADOR CZ0258/11 

J.M.B. 451 

Departament de 
Medi Ambient 

13/08/12 ALTRES RESOLUCIÓ EXPENDIENT 
SANCIONADOR CZ0237/11 

S.C. 101 

Departament de 
Medi Ambient 

13/08/12 ALTRES RESOLUCIÓ EXPENDIENT 
SANCIONADOR CZ0228/11 

B.M.R. 63,01 
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Departament de 
Medi Ambient 

13/08/12 ALTRES RESOLUCIÓ EXPENDIENT 
SANCIONADOR CZ0008/11 

J.A.M.O. 451 

Departament de 
Medi Ambient 

13/08/12 ALTRES RESOLUCIÓ EXPENDIENT 
SANCIONADOR CZ0248/11 

J.B.B.  

Departament de 
Medi Ambient 

13/08/12 ALTRES RESOLUCIÓ EXPENDIENT 
SANCIONADOR CZ0241/11 

M.LL.O. 451 

Departament de 
Medi Ambient 

13/08/12 ALTRES RESOLUCIÓ EXPENDIENT 
SANCIONADOR CZ0243/11 

S.F.R. 898,03 

Departament de 
Medi Ambient 

13/08/12 ALTRES RESOLUCIÓ EXPENDIENT 
SANCIONADOR CZ0120/11 

D.R.C. 101 

Departament de 
Medi Ambient 

13/08/12 ALTRES RESOLUCIÓ EXPENDIENT 
SANCIONADOR CZ0110/11 

J.V.M. 552,5 

Departament de 
Medi Ambient 

13/08/12 ALTRES RESOLUCIÓ EXPENDIENT 
SANCIONADOR CZ0117/11 

F.S.H. 101 

Departament de 
Medi Ambient 

13/08/12 ALTRES RESOLUCIÓ EXPENDIENT 
SANCIONADOR CZ0061/11 

M..T. 101 

Departament de 
Medi Ambient 

13/08/12 ALTRES RESOLUCIÓ INICI EXPENDIENT 
SANCIONADOR CZ0043/12 

J.L.V.M.  

Departament de 
Medi Ambient 

31/07/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2012/1065 5680,21 

Departament de 
Presidència 

20/08/12 APROVAR EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

APROVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 
MENOR DEL SUBMINISTRAMENT DE 
5000 CLIPS REFLECTANTS PELS 
PARTICIPANTS A LA XXXII PUJADA DE 
LLUC A PEU 

RAVANETO S.L 4500 

Departament de 
Presidència 

31/07/12 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

RESOLUCIÓ D'ADJUDICACIÓ DE LA 
CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS 
"MANTENIMENT DEL SISTEMA 
INFORMÀTIC DE GESTIÓ DE 
BIBLIOTEQUES MILLENIUM" 

INNOVATIVE INTERFACES 
LTD 

8678,18 

Departament de 
Presidència 

31/07/12 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

RESOLUCIÓ D'ADJUDICACIÓ DE LA 
CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS 
"MANTENIMENT DEL PROGRAMA DE 
TRAÇAT DE CARRETERES CLIP" 

TOOL S.A 3181,27 

Departament de 
Presidència 

31/07/12 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

RESOLUCIÓ D'ADJUDICACIÓ DE LA 
CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS 
"MANTENIMENT DEL SISTEMA 
INFORMÀTIC ANTIVÍRIC INSTAL·LAT ALS 
ORDINADORS PERSONALS CONSELL 
DE MALLORCA" 

SERVICI BALEAR DE 
TECNOLOGIA DE LA 
INFORMACIÓ S.L 

6257,25 

Departament de 
Presidència 

26/07/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
LES OBLIGACIONS 

Q/2012/1048 114,33 

Departament de 
Presidència 

25/07/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES Q/2012/1039 2519,27 

Departament de 
Presidència 

30/07/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

TRASLLAT DE JUSTIFICACIÓ DE LA 
BESTRETA DE CAIXA FIXA 

J/2012/129 128,24 



 111

Departament de 
Presidència 

23/07/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIO AMB 
ELS GRUPS POLÍTICS AMB 
REPRESENTACIÓ EN EL CONSELL DE 
MALLORCA CORRESPONENT AL MES 
D'AGOST DE 2012 

GRUPS POLÍTICS 16933,56 

Departament de 
Presidència 

16/07/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES Q/2012/1006 3925,06 

Departament de 
Presidència 

23/07/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES J.B.C 540 

Departament de 
Presidència 

23/07/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES M.L.V.F 1243,13 

Departament de 
Presidència 

24/07/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES IRU GESTIO PRODUCCIO 
S.L 

2861,5 

Departament de 
Presidència 

23/07/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ DE 
PAGAMENT DE COSTES PROCEDIMENT 
ORDINARI 

C.R.M.D.B 1309,92 

Departament de 
Presidència 

23/07/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES CONSULPI S.L 1534,87 

Departament de 
Presidència 

16/07/08 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES Q/2012/1007 3340,91 

Departament de 
Presidència 

25/07/12 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ABONAMENT E LA FACTURA 
CORRESPONENT AL SERVEI DE 
MANTENIMENT DE LA 
MICROINFORMÀTICA DEL CIM. 

UP7 BALEAR S.L. UTE. 8309,16 

Departament de 
Presidència 

27/07/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE LA BESTRETA DE 
CAIXA FIXA AMB NÚM. DE COMPTE 
JUSTIFICATIU  

J/2012/126 525,35 

Departament de 
Presidència 

27/07/12 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ABONAMENT DE LA FACTURA 
CORRESPONENT AL SERVEI DE 
TELECOMUNICACIONS DEL CIM 

CABLEUROPA S.A.U 23998,4 

Departament de 
Presidència 

27/07/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES M.L.V.F 202,5 

Departament de 
Presidència 

31/07/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ DE 
PAGAMENT DE COSTES PROCEDIMENT 
ORDINARI 217/2005 

S.C.S//J.M.J.F 6172,96 

Departament de 
Presidència 

07/08/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZACIÓ, DISPOSAR I 
RECONÈIXER LES OBLIGACIONS 

Q/2012/1083 67,59 

Departament de 
Presidència 

31/07/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES M.L.V.F 162 

Departament de 
Presidència 

31/07/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

TRASLLAT DE JUSTIFICACIÓ DE LA 
BESTRETA DE CAIXA FIXA 

J/2012/131 308,51 
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Departament de 
Presidència 

31/07/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES Q/2012/1062 3771,75 

Departament de 
Presidència 

31/07/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES VIRTUAL THINK 
COMUNICACION S.L 

790,6 

Departament de 
Presidència 

31/07/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES Q/2012/1061 2329,82 

Departament de 
Presidència 

07/08/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZACIO, DISPOSAR I 
RECONEIXER LES OBLIGACIONS 

AUDIOVISUALES S.L 85,55 

Departament de 
Presidència 

20/08/12 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

RESOLUCIÓ D'INICI D'EXPEDIENT 
RELATIU A LA CONTRACTACIÓ DEL 
SERVEI DE MANTENIMENT DE 
PROGRAMARI PER A L'ADMINISTRACIÓ 
DE SISTEMES CORPORATIUS, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT 

CONSELL DE MALLORCA 0 

Departament de 
Presidència 

04/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
LES OBLIGACIONS 

Q/2012/1152 132,08 

Departament de 
Presidència 

24/08/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
LES OBLIGACIONS 

Q/2012/1096 101,01 

Departament de 
Presidència 

24/08/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
LES OBLIGACIONS 

M.J.A 2952,36 

Departament de 
Presidència 

03/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER L'OBLIGACIÓ LACOMBA PRODUCCIONS 
SLU 

2618,12 

Departament de 
Presidència 

06/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ AMB LA 
FUNDACIÓ UNIVERSITAT-EMPRESA DE 
LES ILLES BALEARS  

BECARIA: V.P.C 1000 

Departament de 
Presidència 

03/09/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES M.R.S 2119,17 

Departament de 
Presidència 

03/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ AMB 
ELS GRUPS POLITICS MES SETEMBRE 
DE 2012 

GRUPS POLÍTICS 16933,56 

Departament de 
Presidència 

24/07/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER L'OBLIGACIÓ LACOMBA PRODUCCIONS 
SLU 

2618,12 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

28/08/12 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

MODIFICACIO REDUCCIO JORNADA MMBB  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

27/08/12 ALTRES ABONAMENT TRIENNIS MGL  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

24/08/12 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA OJB  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

26/07/12 BORSA INTERINS LLISTAT PROVISIONAL  
ADMESOS/EXLOSOS CONVOCATORIA 
BORSES ENGINYER TECNIC 
PROCEDIMENT CONCURS MERITS 

ALTRES  
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Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

28/08/12 BORSA INTERINS LLISTAT DEFINITIU ADMESOS/EXLOSOS 
CONVOCATORIA BORSES ENGINYER 
TECNIC PROCEDIMENT CONCURS 
MERITS 

ALTRES  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

02/08/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI AVS  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

02/08/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI FDF  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

02/08/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI FMP  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

02/08/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI IMMB  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

02/08/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI FBRC  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

02/08/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MCPG  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

02/08/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI LOB  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

02/08/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI APS  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

02/08/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI AMHH  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

02/08/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI NFR  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

02/08/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JRGS  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

02/08/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI TCM  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

02/08/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI EMV  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

02/08/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JCTP  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

02/08/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI AFP  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

02/08/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MLAH  
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Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

02/08/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI RNF  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

02/08/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI GVV  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

02/08/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MMRB  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

02/08/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI FACG  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

02/08/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI AHP  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

02/08/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEEMNT TRIENNI LVA  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

02/08/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI PSM  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

25/07/12 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

BAIXA MCP  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

14/08/12 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

BAIXA APSR  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

04/09/12 FINALITZACIÓ 
CONTRACTE LABORAL 

BAIXA MABM  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

22/08/12 REINCORPORACIÓ 
LLOC DE TREBALL 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL (ART 113 (LLEI 3/2007) 

JMCM  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

09/08/12 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESSA POSSESSIO 
LLOC TREBALL 

MPB  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

27/07/12 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL (ART10.1.a LLEI 7/2007 I 
ART 15.2.a LLEI 3/2007) 

GMC  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

06/08/12 REINCORPORACIÓ 
LLOC DE TREBALL 

REINGRES AL LLOC O DESTI BRF  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

06/08/12 REINCORPORACIÓ 
LLOC DE TREBALL 

REINGRES CPC  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

13/08/12 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL FCL  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

19/07/12 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RECONEIXEMENT TEMPS SERVEIS A 
EFECTES COMPUT TRIENNIS 

GCM  
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Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

23/08/12 PERMIS 
MATERNITAT/PATERNI
TAT 

FINALITZA LLICENCIA O PERMIS JABG  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

13/08/12 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

JUBILACIO FCL  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

23/07/12 PERMIS 
MATERNITAT/PATERNI
TAT 

 FINALITZACIO LLICENCIA O PERMIS 
LACTANCIA 

MPMM  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

20/08/12 PERMIS 
MATERNITAT/PATERNI
TAT 

FINALITZA LLICENCIA O PERMIS MLV  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

02/08/12 PERMIS 
MATERNITAT/PATERNI
TAT 

LLLICENICA O PERMIS JRM  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

23/07/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES 54/22110/20120723 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI 22110 

ASISA, ASISTENCIA 
SANITARIA 
INTERPROVINCIAL DE 
SEGUROS SA 

34941,74 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

27/07/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTUES 54/22110/20120727 
RECEPTES PERSONAL CIM MAIG 2012 

COL·LEGI OFICIAL 
FARMACEUTICS DE LES 
ILLES BALEARS 

3637,78 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

26/07/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 54/92060/20120726 
DPT HISENDA I FUNCIO PUBLICA 

PERSONES FISIQUES O 
JURIDIQUES 

2731,41 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

02/08/12 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA JRM  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

23/07/12 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA MACC  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

20/08/12 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA JAN  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

20/08/12 CONCESSIÓ LLICÈNCIA CONCESSIO LLICENCIA PER 
ASSUMPTES PROPIS 

PBN  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

02/08/12 INICIAR EXPEDIENT EXOEDUEBT AHYDA OER ESCIKARUTAT JRM  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

10/09/12 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA PER ESCOLARITAT MPB  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

14/08/12 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA PER ESCOLARITAT MLV  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

13/08/12 ALTRES FIXACIO AMPLIACIO JORNADA  PAC  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

03/09/12 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

MODIFICACIO REDUCCIO JORNADA ABS  
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Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

03/09/12 PRORROGA 
INTERINITAT 

PRORROGA  PRESTACIO SERVEIS 
REGIM INTERINITAT PER EXECUCIO 
PROGRAMA TEMPORAL 

MARC  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

17/08/12 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL LABORAL 

CONTRACTACIO REGIM LABORAL 
OFICIAL/A 2ª CUINER-A  DPT MEDI 
AMBIENT 

PAC  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

26/07/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT CMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

RPM 34,33 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

26/07/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

FRP  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

07/08/12 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

02/08/12 CONCESSIÓ LLICÈNCIA CONCESSIO LLIECENCIA PER 
ASSUMPTES PROPIS 

CLC  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

02/08/12 ALTRES ABONAMENT TRENNIS JMF  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

30/07/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENTS 
PRODUCTIVITAT 

JRM 2310,6 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

25/07/12 ALTRES INCLUSIO NOMINA AJUDES PER 
PROTESIS 

PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

965,85 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

19/07/12 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO EN PART RESOLUCIONS 
CONCESSIO PERMIS I LLICENCIA PER 
ADOPCIO 

MSFR  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

19/07/12 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO EN PART RESOLUCIONS 
CONCESSIO PERMIS I LLICENCIA PER 
ADOPCIO 

MSFR  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

17/08/12 ALTRES RECLAMACIO QUANTITAT  JRM  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

09/08/12 ALTRES RECLAMACIO PREVIA VIA 
JURISDICCIONAL LABORAL MATERIA 
ACOMIADAMENT 

FOG  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

09/08/12 ALTRES COMPLEMENT CONDICCIO SOL·LICITAT 
PER TREBALLADORS  DEPARTAMENT 
MEDI AMBIENT 

TREBALLADORS DPT 
MEDI AMBIENT 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

27/07/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIO RETENCIONS 
SINDICALS PRACTICADES JUNY 2012  

ALTRES  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

23/07/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIONS SOCIEDAD DE 
PREVENCION DE MUTUA 
BALEAR PREVIS, S.L.U. 

10219,3 
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Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

01/08/12 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

RETENCIONS JUDICIALS I ADMIVES 
APLICADES PERSONAL CIM NOMINA 
JULIOL 2012 

PERSONAL ADSCRIT A LA 
CORPORACIO 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

01/08/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIO, 
DISPOSICIO,RECONEIXEMENT 
DESPESA INGRES QUOTES SEGURETAT 
SOCIAL JULIOL 2012 

TRESORERIA GENERAL 
SEGURETAT SOCIAL 

1127381 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

16/08/12 APROVACIÓ NÒMINA APROVACIO NOMINA AGOST 2012 PERSONAL ADSCRIT A LA 
COORPORACIO 

2721261,04 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

05/09/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

AJUDA ECONOMICA PER JUBILACIO 
FORÇOSA  

MRA 2292,03 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

05/09/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

AJUDA ECONOMICA PER JUBILACIO 
FORÇOSA 

LCP 2292,03 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

04/09/12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA JSN 1469,52 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

04/09/12 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA MGF  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

04/09/12 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

20/07/12 COBERTURA PLACES COBERTURA PLAÇA TECNIC AUXILIAR 
INFORMATICA 

DEPARTAMENT 
PRESIDENCIA 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

20/07/12 COBERTURA PLACES COBERTURA PLAÇA SUBSTITUCIO 
JUBILACIO ANTICIPADA AUX 
ADMINISTRATIU  

DEPARTAMENT  
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

20/07/12 COBERTURA PLACES COBERTURA PLAÇA PER ACUMULACIO 
TASQUES AL SERVEI TRESORERIA 

TRESORERIA  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

20/07/12 COBERTURA PLACES COBERTURA AUXILIAR ADMINISTRATIU 
PER SUBSTITUCIO INAPACITAT 
TEPORAL 

DEPARTAMENT CULTURA, 
PATRIMONI I ESPORTS 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

30/07/12 COBERTURA PLACES COBERTURA PLACES TECNIC AUXILIAR 
INFORMACIO TURISTICA 

DEPARTAMENT 
PRESIDENCIA 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

06/09/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIO, DISPOSICIO I 
RECONEIXEMENT DESOPESA QUOTES 
SEGURETAT SOCIAL AGOST 2012 
 

TRESORERIA GENERAL 
SEGURETAT SOCIAL 

1127381 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

06/09/12 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

RETENCIONS JUDICIALS I 
ADMINISTRATIVES CIM AGOST 2012 

PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

03/09/12 COMISSIÓ DE SERVEIS CESSAMNT I PRESA POSSESSIO AL 
LLOC TREBALL EFECTUATS PER 
MATEIXA AUTORITAT 

FXMT  
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Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

03/09/12 COMISSIÓ DE SERVEIS COMISSIO SERVEIS FXMT  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

03/09/12 PERMIS 
MATERNITAT/PATERNI
TAT 

LLICENCIA O PERMIS JASC  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

03/09/12 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA  JASC  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

03/09/12 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT JASC  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

03/09/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

INCLUSIO NOMINA AJUDES PROTESIS PERSONAL ADSCRIT A LA 
CORPORACIO  

2718,9 

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

06/09/12 CESSAMENT EN LLOC 
DE TREBALL 

FINALITZACIO COMISSIO SERVEIS  JRM  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

06/09/12 PERMIS 
MATERNITAT/PATERNI
TAT 

LLICENCIA O PERMIS PVM  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

04/09/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JRF  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

04/09/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI RFTF  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

04/09/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI FFB  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

04/09/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI PJSB  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

04/09/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MIJP  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

04/09/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI ACS  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

04/09/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MDCMD  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

04/09/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MNBV  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

04/09/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI EMB  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

04/09/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JOS  
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Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

04/09/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI CEM  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

04/09/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI FJCA  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

04/09/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI AOL  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

04/09/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRINNI CANT  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

04/09/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI GOM  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

04/09/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNIS TRG  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

04/09/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JJRA  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

04/09/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MASC  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

04/09/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JMR  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

04/09/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MSFR  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

04/09/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI APA  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

04/09/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JMV  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

04/09/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI DSG  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

04/09/12 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI FRV  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

04/09/12 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RECONEIXEMENT TEMPS SERVEIS A 
EFECTES COMPUT TRIENNIS 

AGG  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

04/09/12 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RECONEIXEMENT TEMPS SERVEIS A 
EFECTES COMPUT TRIENNIS 

ACB  

Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

04/09/12 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

AUTORITZACIO RETENCIONS 
SINDICALS NOMINES AGOST 2012 

VARIS  
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Departament 
Hisenda i Funció 
Pública 

07/09/12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA JFN 1842,48 

Departament 
Urbanisme i Territori 

16/08/12 ALTRES DICTAMEN INTEGRAT DE L'ACTIVITAT 
EXPT. 26/12 

COL·LEGI BISBE VERGER  

Departament 
Urbanisme i Territori 

06/08/12 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002748/2012 A 002752/2012 VARIS  

Departament 
Urbanisme i Territori 

03/08/12 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002743/2012 A 002747/2012 VARIS  

Departament 
Urbanisme i Territori 

01/08/12 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002727/2012 A 002729/2012 VARIS  

Departament 
Urbanisme i Territori 

02/08/12 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002730/2012 A 002742/2012 VARIS  

Departament 
Urbanisme i Territori 

07/08/12 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002753/2012 A 002757/2012 VARIS  

Departament 
Urbanisme i Territori 

16/08/12 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002893/2012 A 002942/2012 VARIS  

Departament 
Urbanisme i Territori 

09/08/12 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002877/2012 A 002884/2012 VARIS  

Departament 
Urbanisme i Territori 

08/08/12 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002758/2012 A 002876/2012 VARIS  

Departament 
Urbanisme i Territori 

16/08/12 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000045/2012-XIG 

ENDESA DISTRIBUCION 
ELECTRICA, SLU 

 

Departament 
Urbanisme i Territori 

16/08/12 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000061/2012-XIG 

J.P.S.  

Departament 
Urbanisme i Territori 

16/08/12 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000069/2011-XIG 

CALA EN FENOLL SL  

Departament 
Urbanisme i Territori 

16/08/12 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000038/2011-XIG 

M.A.B.  

Departament 
Urbanisme i Territori 

16/08/12 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000032/2011-XIG 

F.G.H.  

Departament 
Urbanisme i Territori 

16/08/12 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000042/2012-XIG 

S.H.  

Departament 
Urbanisme i Territori 

16/08/12 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000048/2012-XIG 

ENDESA DISTRIBUCIÓ 
ELECTRICA SLU 
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Departament 
Urbanisme i Territori 

16/08/12 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000018/2012-XIG 

H.R.L.  

Departament 
Urbanisme i Territori 

16/08/12 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000036/2011-XIG 

NADAL LLADO JUAN Y 
ALTRES 

 

Departament 
Urbanisme i Territori 

16/08/12 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000021/2012-XIG 

GLONETOMI SL  

Departament 
Urbanisme i Territori 

30/07/12 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002686/2012 A 002712/2012 VARIS  

Departament 
Urbanisme i Territori 

31/07/12 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002713/2012 A 002726/2012 VARIS  

Departament 
Urbanisme i Territori 

23/07/12 EXPROPIACIÓ EXP CM-57 ADDICIONAL 9 PREU JUST 
FINCA 54 I 55 "MILLORA TRAM CRTA MA-
3322 CAMÍ DE CONIES" 

SR J F L I SRA M E M R  

Departament 
Urbanisme i Territori 

23/07/12 EXPROPIACIÓ EXP 161 AD. 1 APROVACIÓ PREU JUST 
PER EXECUCIÓ SENTÈNCIA "ACCÉS A 
SON HUGO" T 

SR G C M I ALTRES  

Departament 
Urbanisme i Territori 

20/07/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF 
NÚM79/45300/2012070500 

SENSE ESPECIFICAR 1080,53 

Departament 
Urbanisme i Territori 

20/07/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FRA NÚM A 734716 RELACIÓ FACTURES 
REF 79/45300/2012070700NÚM  

INTERNACIONAL BALEAR 
COURIER, S.L. 

13,55 

Departament 
Urbanisme i Territori 

23/07/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2012070600 

DISTRIBUCIONES 
UNIVERSAL MALLORCA, 
S.L. 

608,83 

Departament 
Urbanisme i Territori 

05/07/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 12M01255 EQUIP CONTRAL 
PREMSA IBERTEST MODEL MEH-
2000PT-50 

SAE IBERTEST 14458,07 

Departament 
Urbanisme i Territori 

25/07/12 APROVACIÓ INICI EXP. 
CONTRACTACIÓ 

CLAU 12-07.0-ML PROJECTE 
RECONSTRUCCIÓ MURS MA-2100 
BUNYOLA-ORIENT I LA MA-11A COLL DE 
SOLLER 

SENSE ESPECIFICAR 120543,69 

Departament 
Urbanisme i Territori 

06/07/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/20120619 

ENDESA ENERGIA, SA 
UNIPERSONAL 

20989,09 

Departament 
Urbanisme i Territori 

19/07/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/20120623 

SENSE ESPECIFICAR 2595,44 

Departament 
Urbanisme i Territori 

19/07/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NUM 
79/45300/20120627 

SENSE ESPECIFICAR 687,38 

Departament 
Urbanisme i Territori 

19/07/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/20120702 

SENSE ESPECIFICAR 270,87 

Departament 
Urbanisme i Territori 

13/07/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2012070800 

GENERAL DE SERVICIOS 
ITV, S.A. 

94,5 
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Departament 
Urbanisme i Territori 

06/07/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2012051200 

ENDESA ENERGIA, SA 
UNIPERSONAL 

35186,67 

Departament 
Urbanisme i Territori 

23/07/12 ALTRES EXP 37/2010 REVISIÓ DE PREUS 
CONTRACTE MANTENIMENT 
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL XARXA 
CRTES. ZONA NORD DEL CONSELL 

VIABAL MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ, S.A. 

231334,05 

Departament 
Urbanisme i Territori 

23/07/12 ALTRES EXP 36/2010 REVISIÓ DE PREUS 
CONTRACTE MANTENIMENT 
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL XARXA 
CRTES. ZONA SUD DEL CONSELL 

VIABAL MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ, S.A. 

271746,38 

Departament 
Urbanisme i Territori 

26/07/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 17/10 ABONAMENT VINTENA 
CERTIF MOD NÚM 1 PROJECTE 
VARIANT DE LLUBÍ MF1 

VIAS Y 
CONSTRUCCÍONES, S.A. I 
EXCAVACIONES S'HORTA 

539996,18 

Departament 
Urbanisme i Territori 

26/07/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 14/09 ABONAMENT TRENTENA 
CERTIF PROJECTE CONSERVACIÓ 
ZONA NÚM 2 XARXA CRTES DEL 
CONSELL 

CONSTRUCCIÓNES LLULL 
SASTRE, S.A. 

129073,92 

Departament 
Urbanisme i Territori 

25/07/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 17/09 ABONAMENT TRENTENA 
CERTIF ZONA 5 PROJECTE 
CONSERVACIÓ XARXA CRTES CONSELL 

CONSTRUCCIONES Y 
PAVIMENTACIONES 
SIQUIER, S.A. 

77291,23 

Departament 
Urbanisme i Territori 

26/07/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 16/09ABONAMENT trentena CERTIF 
PROJECTE CONSERVACIÓ ZONA 4 
XARXA CRTES. CONSELL 

OBRAS Y 
PAVIMENTACIONES MAN, 
S.A. 

52179,48 

Departament 
Urbanisme i Territori 

31/07/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 15/09 ABONAMENT VINT-I-NOVENA  
CERTIF ZONA 3 CONSERVACIÓ XARXA 
CARRETERES CONSELL 

CONSTRUCCIONES LLULL 
SASTRE, S.A. 

95234,31 

Departament 
Urbanisme i Territori 

31/07/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 15/09 ABONAMENT TRENTENA 
CERTIF PROJECTE  CONSERVACIÓ 
XARXA CRTES CONSELL ZONA 3 

CONSTRUCCIONES LLULL 
SASTRE, S.A. 

87579,61 

Departament 
Urbanisme i Territori 

31/07/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 15/09 ABONAMENT 28-2 CERTIF 
PROJECTE CONSERV. XARXA CRTES 
ZONA 3 

CONSTRUCCIONES LLULL 
SASTRE, S.A. 

58294,47 

Departament 
Urbanisme i Territori 

31/07/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 15/09 ABONAMENT 28-1 CERTIF 
PROJECTE CONSERV. XARXA CRTES 
ZONA 3 

CONSTRUCCIONES 
LLABRÉS FELIU S.L.U. 

29054,6 

Departament 
Urbanisme i Territori 

11/07/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 20/11 ABONAMENT SEGONA I 
DARRERA CERTIF SISTEMA CONTENCIÓ 
MA- 1016 

SECTOR RURAL, S.L. 40649,8 

Departament 
Urbanisme i Territori 

12/07/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 17/11 ABONAMENT SEGONA  
CERTIF SISTEMA CONTENCIÓ MA-1031 
CAPDELLÀ-ANDRATX 

SECTOR RURAL, S.L. 33659,44 

Departament 
Urbanisme i Territori 

20/08/12 EXPROPIACIÓ EXP CM-31 ADD. 37 APROVACIÓ PREU 
JUST FINCA 70.3 TM MONTUÏRI 

SRA M R M 443,5 

Departament 
Urbanisme i Territori 

20/08/12 EXPROPIACIÓ EXP CM-58 ADD. 49 APROVACIÓ PREU 
JUST FINCA 73 I 73.1  TM SON SERVERA 

SRA F B G I ALTRES 30 

Departament 
Urbanisme i Territori 

20/08/12 EXPROPIACIÓ EXP CM-58 ADD. 19 APROVACIÓ PREU 
JUST FINCA 108,111.1 , 124 TM SON 
SERVERA 

SR J B V I ALTRES 7070,5 
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Departament 
Urbanisme i Territori 

20/08/12 EXPROPIACIÓ EXP CM-57 ADD. 13 APROVACIÓ PREU 
JUST FINCA 74, 79, 85, 86  TM MANACOR 

SRA F P LL I ALTRES 81454,89 

Departament 
Urbanisme i Territori 

20/08/12 EXPROPIACIÓ EXP CM-57 ADD. 11 APROVACIÓ PREU 
JUST FINCA 65,73,77,78,80,81,82 TM 
MANACOR 

SRA C M LL I ALTRES 39588,08 

Departament 
Urbanisme i Territori 

20/08/12 EXPROPIACIÓ EXP CM-57 ADD. 8 APROVACIÓ PREU 
JUST FINCA 66,67,68,69,71,75  TM 
MANACOR 

SR M M R 19483,26 

Departament 
Urbanisme i Territori 

20/08/12 EXPROPIACIÓ EXP C-30 ADD. 15 PREU JUST FINCA 108 
TM FELANITX 

SR M A N 360,61 

Departament 
Urbanisme i Territori 

20/08/12 EXPROPIACIÓ EXP CM-57 ADD 10 FINCA 70 TM 
MANACOR 

SRA J C F 4698,07 

Departament 
Urbanisme i Territori 

16/08/12 ALTRES CLAU 12-05.0-BS APROVAR PROJECTE 
BARRERA SEGURETAT CRTA MA-6014 
TM LLUCMAJOR 

SENSE ESPECIFICAR  

Departament 
Urbanisme i Territori 

16/08/12 ALTRES EXP 5/2012 CLASSIFICACIÓ OBRES 
CONTRACTISTESNOBRES 
RESTAURACIÓ MOLÍ D'AIGUA TM SA 
POBLA 

REFOART, S.L.  

Departament 
Urbanisme i Territori 

16/08/12 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

EXP 4/2012 CONTRACTE 
SUBMINISTRAMENT DOS CAMIONS 
LLEUGERS 

MECÁNICA BALEAR, S.A. 65844 

Departament 
Urbanisme i Territori 

23/07/12 ALTRES EXP 51/2010 CLAU 10-14.0-ML PRORROA 
TERMINI EXECUCIO D'OBRES CAMÍ DE 
SA CABANA 

UTE (ACSA, FERRER 
PONS HNOS, S.A.) 

 

Departament 
Urbanisme i Territori 

31/07/12 EXPROPIACIÓ EXP CM-29 MODIFICAT 1 VARIANT DE 
LLUBÍ 

SENSE ESPECIFICAR 11717,24 

Departament 
Urbanisme i Territori 

26/07/12 INICIAR EXPEDIENT CM-10 INICIO PIEZA INCIDENTAL 
RELATIVA A LA FINCA 2.1 TM PALMA 

SRA M J L A  

Departament 
Urbanisme i Territori 

30/07/12 EXPROPIACIÓ CM-77 AFECTATS PROJECTE 
"CONNEXIÓ AUTOPISTA LLEVANT MA-19 
AMB MOLINAR I CAMÍ FONDO" 

ARAOS BALEAR, S.L. I 
ALTRES 

 

Departament 
Urbanisme i Territori 

30/07/12 EXPROPIACIÓ CM-77 AFECTATS PROJECTE "MILLORA 
ENLLAÇ EIX CENTRAL I LA MA-30 NOS 
ACCESSOS A ALCAMPO" 

TABERPA, S.A. I ALTRES  

Departament 
Urbanisme i Territori 

20/08/12 AUTORITZACIÓ 
ESPECIAL DE 
CIRCULACIÓ 

EXP 2543/2012 AUT. ESPECIAL CIRCUL. 
MA-1041 

SR F S LL  

Departament 
Urbanisme i Territori 

26/07/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 12M01555 CONTRACTE MENOR 
IMPACTE AMBIENTAL DESDOBLAMENT 
MA-19 LLUCMAJOR I CAMPOS 

SR A M P G 4720 

Departament 
Urbanisme i Territori 

24/07/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 23/2010 2ª FRA. CONTRACTE 
SERVEI NOUS ACCESSOS SON FERRIOL 
I SON LLÀTZER 

SGS TECNOS, S.A. 27335,88 

Departament 
Urbanisme i Territori 

26/07/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 12M01455 CONTRACTE MENOR 
SERVEI ACT. ARQUEOLÒGIQUES MA-
4032 MA-4040 PORT VELL 

SR B P P 21233,11 
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Departament 
Urbanisme i Territori 

23/07/12 ALTRES RP 26/2012  ESMENES SOL. INICI 
PROCEDIMENT 

SRA M J A M  

Departament 
Urbanisme i Territori 

23/07/12 ALTRES RP 25/2012  ESMENES SOL. INICI 
PROCEDIMENT 

SR A C S  

Departament 
Urbanisme i Territori 

23/07/12 ALTRES RP 24/2012  ESMENES SOL. INICI 
PROCEDIMENT 

SRA C P P  

Departament 
Urbanisme i Territori 

11/07/12 ALTRES RP 38/2009 ESTIMAR RECLAMACIÓ 
RESP. PATRIMONIAL 

SR A P N  

Departament 
Urbanisme i Territori 

20/07/12 ARXIU EXPEDIENT RP 16/2012 ARXIU RECLAMACIÓ RESP. 
PATRIMONIAL 

SR D R A  

Departament 
Urbanisme i Territori 

20/07/12 ARXIU EXPEDIENT RP 10/2012 ARXIU RECLAMACIÓ RESP. 
PATRIMONIAL 

SRA A M C  

Departament 
Urbanisme i Territori 

19/07/12 INICI PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 

RP 58/2011  SR J R C  

Departament 
Urbanisme i Territori 

20/07/12 ARXIU EXPEDIENT RP 6/2012 SR J C R C 11743,2 

Departament 
Urbanisme i Territori 

20/07/12 ARXIU EXPEDIENT RP 8/2012 SR D B M 4126,17 

Departament 
Urbanisme i Territori 

30/07/12 ALTRES RP 4/2012 REQUERIMENT ESMENA SR A R R  

Departament 
Urbanisme i Territori 

30/07/12 ALTRES RP 3/2012 REQUERIMENT ESMENA  SRA P G Q  

Departament 
Urbanisme i Territori 

30/07/12 ALTRES RP 23/2012 REQUERIMENT ESMENA SR M J  

Departament 
Urbanisme i Territori 

30/07/12 ALTRES RP 22/2012 REQUERIMENT ESMENA SR F D S C  

Departament 
Urbanisme i Territori 

30/07/12 ALTRES RP 21/2012 REQUERIMENT ESMENA SR A V M  

Departament 
Urbanisme i Territori 

27/07/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

SERVEI D'ITV DEL DEPARTAMENT 
D'URBANISME I TERRITORI J/2012/128 
(2/2012) 

INTERVENCIÓ GENERAL 1821,24 

Departament 
Urbanisme i Territori 

20/08/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 2397/2012 PERMÍS OBRA CRTA MA-
3301 POL 16 PAR 204 TM SINEU 

SR G C G  

Departament 
Urbanisme i Territori 

20/08/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 2396/2012 PERMÍS OBRA CRTA MA-
3011 POL 2 PAR 13 TM SINEU 

SRA A S B  
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Departament 
Urbanisme i Territori 

19/07/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2011011454 G.P  

Departament 
Urbanisme i Territori 

26/07/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 20112011012291 V.R.H.  

Departament 
Urbanisme i Territori 

26/07/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXP. 20112011013859 G.F.F.  

Departament 
Urbanisme i Territori 

26/07/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2012007211 N.N.A.  

Departament 
Urbanisme i Territori 

26/07/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2012006549 G.T.S.  

Departament 
Urbanisme i Territori 

26/07/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2012006548 J.P.R.  

Departament 
Urbanisme i Territori 

26/07/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2012009119 J.F.S.  

Departament 
Urbanisme i Territori 

26/07/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2012006544 A.C.S.  

Departament 
Urbanisme i Territori 

26/07/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2012006546 A.C.S.  

Departament 
Urbanisme i Territori 

26/07/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2012009350 C.B.  

Departament 
Urbanisme i Territori 

26/07/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2012004390 D.Z.M.  

Departament 
Urbanisme i Territori 

06/08/12 EXPEDICIÓ DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM. EXPT. 001890/2012 P.C.F.  

Departament 
Urbanisme i Territori 

20/08/12 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002954/2012 A 003026/2012 VARIS  

Departament 
Urbanisme i Territori 

17/08/12 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002943/2012 A 002953/2012 VARIS  

Departament 
Urbanisme i Territori 

20/08/12 EXPEDICIÓ DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM. EXPT. 002039/2012 J.E.C.  

Departament 
Urbanisme i Territori 

17/08/12 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001629/2012 M.V.B.  

Departament 
Urbanisme i Territori 

20/08/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 2389/2012 PERMÍS OBRA CRTA MA-
15 PQ 70 
TM ARTÀ 

SR M C H  
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Departament 
Urbanisme i Territori 

21/08/12 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003027/2012 A 003036/2012 VARIS  

Departament 
Urbanisme i Territori 

23/08/12 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003053/2012 A 003059/2012 VARIS  

Departament 
Urbanisme i Territori 

22/08/12 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001986/2012 PREVENCION BALEAR MP  

Departament 
Urbanisme i Territori 

23/08/12 EXPEDICIÓ DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM. EXPT. 002065/2012 JIN FANG SL  

Departament 
Urbanisme i Territori 

22/08/12 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003038/2012 A 003052/2012 VARIS  

Departament 
Urbanisme i Territori 

21/08/12 ALTRES NÚM. EXPT. 000036/2012-HLSR (EXPT. 
DE DESVINCULACIÓ) RELACIONAT AMB 
L'EXPT. 8406/2002-HLRS 

A.A.R.  

Departament 
Urbanisme i Territori 

20/08/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 2368/2012 PERMÍS D'OBRA A LA 
CRTA MA-15 PQ 65,250 I MA-4031 PQ 
5,600 TM ARTÀ 

TELEFÓNICA DE ESPAÑA, 
S.L.U. 

 

Departament 
Urbanisme i Territori 

20/08/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 2366/2012 PERMÍS D'OBRA A LA 
CRTA MA-2130 PQ 3,200 TM SELVA 

SR P V G  

Departament 
Urbanisme i Territori 

20/08/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 2365/2012 PERMÍS D'OBRA A LA 
CRTA MA-3334 PQ 1,100 TM ARTÀ 

SR J B  

Departament 
Urbanisme i Territori 

20/08/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 2364/2012 PERMÍS D'OBRA A LA 
CRTA MA-3241 PQ 1,400 I POQ 1,600 TM 
COSTITX 

CONSORCI DE 
TRANSPORTS DE 
MALLORCA 

 

Departament 
Urbanisme i Territori 

20/08/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 2363/2012 PERMÍS D'OBRA A LA 
CRTA MA-4023 PQ 2 TM MANACOR 

SRA N P A REPRES. TLC 
TECHNOLOGY, S.L. 

 

Departament 
Urbanisme i Territori 

20/08/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 2360/2012 PERMÍS D'OBRA A LA 
CRTA MA-1101  TM PUIGPUNYENT 

ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.L.U. 

 

Departament 
Urbanisme i Territori 

20/08/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 2354/2012 PERMÍS D'OBRA A LA 
CRTA MA-6020 POL 43 PAR 51 TM 
LLUCMAJOR 

SR F S D G  

Departament 
Urbanisme i Territori 

20/08/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 974/2011 PERMÍS D'OBRA A LA 
CRTA MA-1 SOLARS 34,35 I 38 TM 
PALMA 

AJUNTAMENT PALMA  

Departament 
Urbanisme i Territori 

20/08/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 778/201B PERMÍS D'OBRA A LA 
CRTA MA-3322 POL 4 PAR 643,644,647, 
648 TM MANACOR 

SR M A S  

Departament 
Urbanisme i Territori 

20/08/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 97/2009 B PERMÍS D'OBRA A LA 
CRTA MA-4023 PQ 9,780 TM SON 
SERVERA 

SRA B R A  

Departament 
Urbanisme i Territori 

20/08/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 2448/2012 PERMÍS D'OBRA A LA 
CRTA MA-4042 PQ 4,100 TM CAPDEPERA 

SR F J V C  
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Departament 
Urbanisme i Territori 

20/08/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 2406/2012 PERMÍS D'OBRA A LA 
CRTA MA-1016 PQ 8,900, 9,300, 9,600 TM 
CALVIÀ 

SOCIEDAD DE 
CAZADORES DE PALMA 

 

Departament 
Urbanisme i Territori 

20/08/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 2401/2012 PERMÍS D'OBRA A LA 
CRTA MA-3340A POL 6 PAR 8 TM PETRA 

ALMENDRAS Y FRUTOS 
SECOS BONANY, S.L. 

 

Departament 
Urbanisme i Territori 

20/08/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 2403/2012 PERMÍS D'OBRA A LA 
CRTA MA-5110 PQ 5,300 TM MANACOR 

SR X LL F REPRES SR B M 
D 

 

Departament 
Urbanisme i Territori 

20/08/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 2434/2012 PERMÍS D'OBRA A LA 
CRTA MA-4010 PQ 4,930 TM FELANITX 

FINCA ES FANGAR, S.A.  

Departament 
Urbanisme i Territori 

20/08/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 2435/2012 PERMÍS D'OBRA A LA 
CRTA MA-15 POL 5 PAR 105 I 249 TM 
MANACOR 

SRA F F J  

Departament 
Urbanisme i Territori 

20/08/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 2400/2012 PERMÍS D'OBRA A LA 
CRTA MA-6014 PQ 16,300 PQ 16,900 TM 
LLUCMAJOR 

SR J S LL  

Departament 
Urbanisme i Territori 

20/08/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 2455/2012 PERMÍS D'OBRA A LA 
CRTA MA-4032 PQ 1,450 TM MANACOR 

SR GRIMALT MOREY 
ENGINYERS REPRES SR 
C S A 

 

Departament 
Urbanisme i Territori 

20/08/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 2481/2012 PERMÍS D'OBRA A LA 
CRTA MA-15 POL 4 PAR 189 PQ 43,300 
TM VILAFRANCA DE BONANY 

SR A P G REPRES SRA M 
G O 

 

Departament 
Urbanisme i Territori 

20/08/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 2486/2012 PERMÍS D'OBRA A LA 
CRTA MA-4040 ROTONDA PQ1,100 TM 
SON SERVERA 

SR J S A  

Departament 
Urbanisme i Territori 

20/08/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 2490/2012 PERMÍS D'OBRA A LA 
CRTA MA-3340 PQ 8 TM INCA 

ERGB DE PAISATGE I 
JARDÍ, S.L. REPRES T R M 

 

Departament 
Urbanisme i Territori 

20/08/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 2505/2012 PERMÍS D'OBRA A LA 
CRTA MA-4030 POL 4 PAR 213 TM SANT 
LLORENÇ DES CARDASSAR 

CONSTRUCCIONES 
VAQUER RIERA, S.L. 

 

Departament 
Urbanisme i Territori 

20/08/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 2392/2012 PERMÍS D'OBRA A LA 
CRTA MA-2020 PQ 2,390 TM MARRATXÍ 

SR E J C   

Departament 
Urbanisme i Territori 

20/08/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 2510/2012 PERMÍS D'OBRA A LA 
CRTA MA-3331 POL 5 PAR 14 TM ARTÀ 

SR L P E  

Departament 
Urbanisme i Territori 

20/08/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 2511/2012 PERMÍS D'OBRA A LA 
CRTA MA-3331 POL 3 PAR 39 TM ARTÀ 

SR F C A M D S  

Departament 
Urbanisme i Territori 

20/08/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 2350/2012 PERMÍS D'OBRA A LA 
CRTA MA-6014  I MA-19 PQ 5,600 TM 
LLUCMAJOR 

SRA J R S REPRES 
BODEGAS BORDOY 

 

Departament 
Urbanisme i Territori 

20/08/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 2346/2012 PERMÍS D'OBRA A LA 
CRTA MA-POL 18 PAR 591 TM ARTÀ 

SRA S S LL  

Departament 
Urbanisme i Territori 

20/08/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 2148/2012b  PERMÍS D'OBRA A LA 
CRTA MA-15 POL 5 PAR 123  TM 
ALGAIDA 

SR J P P  
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Departament 
Urbanisme i Territori 

20/08/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 2144/2012 B PERMÍS D'OBRA A LA 
CRTA MA-19 SES CADENES TM PALMA 

SRA A F C  

Departament 
Urbanisme i Territori 

20/08/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 2440/2012 PERMÍS D'OBRA A LA 
CRTA MA-3013 PQ 0,880 TM PALMA 

SR B S R  

Departament 
Urbanisme i Territori 

20/08/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 2578/2012 PERMÍS D'OBRA A LA 
CRTA MA-1 
TM PALMA 

AJUNTAMENT ANDRATX  

Departament 
Urbanisme i Territori 

20/08/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 2344/2012 PERMÍS D'OBRA A LA 
CRTA MA-3100 POL 1 PAR 595 TM 
SANTA EUGÈNIA 

SR E T M  

Departament 
Urbanisme i Territori 

20/08/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 2413/2012 PERMÍS D'OBRA A LA 
CRTA MA-15C POL 4 PAR 848,850,851 TM 
MANACOR 

AUTOCARES MANACOR, 
S.A. 

 

Departament 
Urbanisme i Territori 

22/08/12 ALTRES EXP 14/2012 CLAU 12-02.0-PC 
CLASSIFICACIÓ CONTRACTE PROJEC. 
COMPLEMENTARI ENLLAÇ CAMÍ SA 
CABANA I MA-13 

UTE (ACSA I FERRER 
PONS HNOS) 

654777,5 

Departament 
Urbanisme i Territori 

23/08/12 INICIAR EXPEDIENT EXP 17/2012 12-05.0-BS OBRES 
BARRERA SEGURETAT CRTA MA-6014 
PK 16,450 A PK 17,640 TM LLUCMAJOR 

SENSE ESPECIFICAR  

Departament 
Urbanisme i Territori 

10/07/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 35/10 CATORZENA CERTIFICACIÓ 
MANTENIMENT ENLLUMENAT ZONA B 
CARRETERES 2011-2014 

ELECTROHIDRAULICA 
MANACOR, S.A. 

20501,65 

Departament 
Urbanisme i Territori 

12/07/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 33/10 TRETZENA CERTIF 
CONSERVACIÓ INTEGRAL MA-13 I EIX 
CENTRAL 2011- 2014 

UTE CONSERVACIÓ 
INTEGRAL MA-13 

262799,38 

Departament 
Urbanisme i Territori 

12/07/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FACTURA 002/12 PERITATGE PROC. 
ABREUJAT 1016/2009 

SR J M G A  75756 

Departament 
Urbanisme i Territori 

12/07/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 19/09 FRA. VINT-I-VUITENA CERTIF 
CONSERVACIÓ CARRETERES ZONA 7 

ELSAMEX, S.A. 86371,32 

Departament 
Urbanisme i Territori 

06/08/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 19/09 VINT-I-NOVENA CERTIF 
FPROJECTE CONSERVACIÓ 
CARRETERES ZONA  7 

ELSAMEX, S.A. 188389,4 

Departament 
Urbanisme i Territori 

06/08/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 35/10 QUJINZENA CERTIF. 
MANTENIMENT ENLLUMENAT ZONA B 
2011-2014 

ELECTROHIDRAULICA 
MANACOR, S.A. 

12563,09 

Departament 
Urbanisme i Territori 

29/06/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 13/2010 MILLORA NOS ACCESSOS IDOM INGENIERIA Y 
SISTEMAS, S.A. 

10620 

Departament 
Urbanisme i Territori 

29/08/12 APROVAR PLA 
SEGURETAT I SALUT 
EN OBRES 

EXP 53/2010  CLAU 09-07.0-ML ANNEXES 
2 I 3 

MELCHOR MASCARÓ, S.A.  

Departament 
Urbanisme i Territori 

29/08/12 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002096/2012 M.K.  

Departament 
Urbanisme i Territori 

29/08/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/098 M.H.  



 129

Departament 
Urbanisme i Territori 

30/08/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/099 IPROJECT CALLE CUEVAS 
38, SL 

 

Departament 
Urbanisme i Territori 

28/08/12 ALTRES DICTAMEN INGETRAG DE L'ACTIVITAT 
EXPT. 22/12 

C.C.C.  

Departament 
Urbanisme i Territori 

28/08/12 DENEGACIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM. EXPT. 001757/2012 M.L.B.H.  

Departament 
Urbanisme i Territori 

28/08/12 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003077/2012 A 003082/2012 VARIS  

Departament 
Urbanisme i Territori 

27/08/12 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003074/2012 A 003076/2012 VARIS  

Departament 
Urbanisme i Territori 

24/08/12 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003060/2012 A 003073/2012 VARIS  

Departament 
Urbanisme i Territori 

09/07/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES REF NÚM 
79/45300/2012051300 

ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL 

22790,54 

Departament 
Urbanisme i Territori 

09/07/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES REF NÚM 
79/45300/2012061800 

ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL 

18364,68 

Departament 
Urbanisme i Territori 

09/07/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES REF NÚM 
79/45300/2012062000 

ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL 

27408,57 

Departament 
Urbanisme i Territori 

31/07/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES REF NÚM 
79/45300/20120711 

S.A.E. IBERTEST 672,6 

Departament 
Urbanisme i Territori 

31/07/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES REF NÚM 
79/45300/20120715 

SENSE ESPECIFICAR 56,69 

Departament 
Urbanisme i Territori 

31/07/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES REF NÚM 
79/45300/20120709 

SENSE ESPECIFICAR 1370,47 

Departament 
Urbanisme i Territori 

30/08/12 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000057/2012-XIG 

P.C.M.  

Departament 
Urbanisme i Territori 

30/08/12 INFORME SÒL RUSTIC NÚM. EXPT. 000523/2007-HLSR J.E.M.  

Departament 
Urbanisme i Territori 

30/08/12 INFORME SÒL RUSTIC NÚM. EXPT. 000052/2012-HLSR M.R.S.  

Departament 
Urbanisme i Territori 

30/08/12 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000049/2012-XIG 

D.P.S.  

Departament 
Urbanisme i Territori 

30/08/12 ALTRES NÚM. EXPTS. 000236/2008-XIG I 
000227/2008-XIG 

FINCA ES FANGAR, SA  
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Departament 
Urbanisme i Territori 

31/07/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES REF NÚM 
79/45300/2012071400 

SENSE ESPECIFICAR 5639,1 

Departament 
Urbanisme i Territori 

30/08/12 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000086/2011-XIG 

LL.B.T.  

Departament 
Urbanisme i Territori 

30/08/12 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000017/XIG 

A.G.V.  

Departament 
Urbanisme i Territori 

30/08/12 INFORME SÒL RUSTIC NÚM. EXPT. 000026/2012-HLSR STEIN AUF STEIN, SL  

Departament 
Urbanisme i Territori 

30/08/12 INFORME SÒL RUSTIC NÚM. EXPT. 000277/2009-HLSR M.C.R.G.  

Departament 
Urbanisme i Territori 

31/08/12 INFORME SÒL RUSTIC NÚM. EXPT. 000278/2009-HLSR A.R.G.  

Departament 
Urbanisme i Territori 

30/08/12 INFORME SÒL RUSTIC NÚM. EXPT. 000304/2099-HLSR M.R.G.  

Departament 
Urbanisme i Territori 

30/08/12 INFORME SÒL RUSTIC NÚM. EXPT. 000029/2012-HLSR M.G.A.B.  

Departament 
Urbanisme i Territori 

30/08/12 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000049/2012-XIG 

D.P.S.  

Departament 
Urbanisme i Territori 

24/07/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 16/2011 MF1, 4ª FACTURA NÚM 
12.012 MA-20 AMB MA-15 PER LA MA-
3018 REALITZACIÓ SEGURETAT I SALUT 

AZIMUT, S.L. 5034,67 

Departament 
Urbanisme i Territori 

31/07/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2012071200 

COMERCIAL BORDOY, S.L. 536,76 

Departament 
Urbanisme i Territori 

20/08/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES REF NÚM 
79/45300/2012072100 

EMAYA, S.A. 2961,95 

Departament 
Urbanisme i Territori 

20/08/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 2443/2012 PRE¿MÍS OBRA CRTA 
MA-10 PQ 59,700 TM DEIÀ 

SRA C F M M  

Departament 
Urbanisme i Territori 

20/08/12 ALTRES HORES EXTRAORDINÀRIES MES MAIG 
2012 

SR. E C M  

Departament 
Urbanisme i Territori 

20/08/12 ALTRES HORES EXTRAORDINÀRIES MES MAIG 
2012 SERVEI D'EXPLOTACIÓ I 
CONSERVACIÓ 

SR A M A I ALTRES  

Departament 
Urbanisme i Territori 

20/08/12 ALTRES HORES EXTRAORDINÀRIES MES MAIG 
2012 SERVEI  GUARDIA 
D'EMERGÈNCIES 30/04-04/06 2012 

SR A M A I ALTRES 11300,8 

Departament 
Urbanisme i Territori 

20/08/12 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

DIETES MANUTENCIÓ MAIG 2012 SR A A J I ALTRES  
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Departament 
Urbanisme i Territori 

16/08/12 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT 
NO PERMANENT 

EVENTOS CLUB 25 SLU  

Departament 
Urbanisme i Territori 

21/08/12 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT 
NO PERMANET 

GESTORA DEL PUEBLO 
ESPAÑOL, SL 

 

Departament 
Urbanisme i Territori 

23/08/12 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT 
NO PERMANENT 

AJUNTAMENT DE 
FORNALUTX 

 

Departament 
Urbanisme i Territori 

16/08/12 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT 
NO PERMANENT 

AJUNTAMENT DE SANT 
JOAN 

 

Departament 
Urbanisme i Territori 

16/08/12 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT 
NO PERMANENT 

AJUNTAMENT DE MARIA 
DE LA SALUT 

 

Departament 
Urbanisme i Territori 

06/08/12 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT 
NO PERMANENT 

FUNCIONES TAURINAS SA  

Departament 
Urbanisme i Territori 

02/08/12 DENEGACIÓ EVENTOS PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT 
NO PERMANENT 

ASOCIACION ESCUELA 
TAURINA MONUMENTAL 
DE MURO 

 

Departament 
Urbanisme i Territori 

20/08/12 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT 
NO PERMANENT 

ASOCIACION ESCUELA 
TAURINA MONUMENTAL 
DE MURO 

 

Departament 
Urbanisme i Territori 

30/08/12 INICIAR EXPEDIENT EXP.SANCIONADOR NÚM. T 1/12 
ENTRADA MENORS FESTIVAL TAURÍ 

JOSE GARCIA SANCHEZ  

Departament 
Urbanisme i Territori 

06/08/12 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT 
NO PERMANENT 

SOCIETAT PROTECTORA 
D'ANIMALS I PLANTES DE 
MALLORCA 

 

Departament 
Urbanisme i Territori 

17/08/12 DENEGACIÓ EVENTOS PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT 
NO PERMANENT 

CLUB CICLISTA HORRACH 
REYNES 

 

Departament 
Urbanisme i Territori 

16/08/12 DENEGACIÓ EVENTOS PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT 
NO PERMANENT 

FUNCIONES TAURINAS, 
SA 

 

Departament 
Urbanisme i Territori 

20/08/12 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT 
NO PERMANENT 

ASOCIACION ESCUELA 
TARINA MONUMENTAL 

 

Departament 
Urbanisme i Territori 

16/08/12 DENEGACIÓ EVENTOS PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT 
NO PERMANENT 

J.G.S.  

Departament 
Urbanisme i Territori 

20/08/12 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT 
NO PERMANENT 

CLUB CICLISTA INCA  

Departament 
Urbanisme i Territori 

20/08/12 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT 
NO PERMANENTQ 

CLUB CICLISTA MARIA DE 
LA SALUT 

 

Departament 
Urbanisme i Territori 

20/08/12 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT 
NO PERMANENT 

 CLUB CICLISTA INCA  
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Departament 
Urbanisme i Territori 

29/08/12 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT 
NO PERMANENT 

PT. ASSOCIACIÓ 
D'ANTICS BLAVETS DE 
LLUC 

 

Departament 
Urbanisme i Territori 

24/08/12 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT 
NO PERMANENT 

CLUB NACIONAL SEAT 
1430-124-124 SPORT 

 

Departament 
Urbanisme i Territori 

21/08/12 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT 
NO PERMANENT 

ESCUDERIA MITJA ILLA A 
MOTOR 

 

Departament 
Urbanisme i Territori 

06/08/12 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT 
NO PERMANENT 

AJUNTAMENT DE SÓLLER  

Departament 
Urbanisme i Territori 

06/08/12 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT 
NO PERMANENT 

AJUNTAMENT DE 
SANTANYÍ 

 

Departament 
Urbanisme i Territori 

21/08/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF 
79/45300/2012072300 

SENSE ESPECIFICAR 2054,58 

Departament 
Urbanisme i Territori 

22/08/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2012071700 

SENSE ESPECIFICAR  647,6 

Departament 
Urbanisme i Territori 

22/08/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2012072600 

SOLRED, S.A. 8097,13 

Departament 
Urbanisme i Territori 

24/08/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2012080400 

PLANISI,S.A. 270,92 

Departament 
Urbanisme i Territori 

24/08/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2012072000 

SENSE ESPECIFICAR 1465,61 

Departament 
Urbanisme i Territori 

27/08/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/20120722 

VERGER MATERIALS ES 
PLA, S.L. 

669,28 

Departament 
Urbanisme i Territori 

27/08/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/20120724 

SENSE ESPECIFICAR 1048,36 

Departament 
Urbanisme i Territori 

27/08/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/20120725 

ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L. 

769,14 

Departament 
Urbanisme i Territori 

29/08/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FRA 201205609  RELACIONADA REF 
79/45300/2012071800 

PLANISI, S.A. 766,48 

Departament 
Urbanisme i Territori 

30/08/12 INFORME SÒL RUSTIC NÚM. EXPT. 000155/2011-HLSR JIM K DEVELOPMENT, SL  

Departament 
Urbanisme i Territori 

30/08/12 INFORME SÒL RUSTIC NÚM. EXPT. 000056/2012-HLSR SMORIURE, SL  

Departament 
Urbanisme i Territori 

30/08/12 INFORME SÒL RUSTIC NÚM. EXPT. 000047/2012-HLSR T.D.  
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Departament 
Urbanisme i Territori 

30/08/12 INFORME SÒL RUSTIC NÚM. EXPT. 000057/2012-HLSR B.S.  

Departament 
Urbanisme i Territori 

28/08/12 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

NÚM. EXPT. 001414/2012 A.S.  

Departament 
Urbanisme i Territori 

28/08/12 IMPOSAR OBLIGACIÓ 
ABONAR DANYS 

DA-26/12 CRTA MA-13 PQ 32,300 SR J J H F 1345,25 

Departament 
Urbanisme i Territori 

28/08/12 IMPOSAR OBLIGACIÓ 
ABONAR DANYS 

DA-29/12 MA-2200 PQ 51,300 SR A H 846,59 

Departament 
Urbanisme i Territori 

28/08/12 IMPOSAR OBLIGACIÓ 
ABONAR DANYS 

DA-21/12 MA-1A PQ 25,430 SRA  S P M 187,45 

Departament 
Urbanisme i Territori 

31/07/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF NUM 
79/45300/20120716 

EMAYA 4994,85 

Departament 
Urbanisme i Territori 

05/09/12 DELEGAR SIGNATURA 
DOCUMENTACIO 

DELEGACIÓ ORDENACIÓ PUBLICACIÓ 
EDICTES I RESOLUCIONS 

VARIS  

Departament 
Urbanisme i Territori 

28/08/12 IMPOSAR OBLIGACIÓ 
ABONAR DANYS 

DA-13/12, CRTA MA-3011 PQ,20,300 SR F F V 195,99 

Departament 
Urbanisme i Territori 

28/08/12 IMPOSAR OBLIGACIÓ 
ABONAR DANYS 

DA-27/12 MA-3470 PQ 0,400 SRA M T L R 1157,36 

Departament 
Urbanisme i Territori 

28/08/12 IMPOSAR OBLIGACIÓ 
ABONAR DANYS 

DA-65/2011 MA-3510 PQ01,500 SR A V P 122,31 

Departament 
Urbanisme i Territori 

28/08/12 IMPOSAR OBLIGACIÓ 
ABONAR DANYS 

DA-25/12 MA-3430 PQ 07,600 ILMO AUTOMOVILES DE 
OCASION, S.L. 

259,59 

Departament 
Urbanisme i Territori 

18/07/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 53/10 QUARTA CERTIF. PROJECTE 
MA-20, MA-15 PER MA-3018 

MELCHOR MASCARÓ, S.A. 273231,7 

Departament 
Urbanisme i Territori 

04/06/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 19/11 1ª CERTIF CONTENCIÓ MA-10 
ESTELLENCS-ANDRATX 

ETRALUX, S.A. 141862,12 

Departament 
Urbanisme i Territori 

25/06/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 17/09 VINT-I-NOVENA CERTIF.  CONSTRUCCIONES Y 
PAVIMENTACIONES 
SIQUIER, S.A. 

72452,55 

Departament 
Urbanisme i Territori 

26/06/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 16/09 VINT-I-NOVENA CERTIF 
CONSERVACIÓ CARRETERES ZONA 4 

OBRAS Y 
PAVIMENTACIONES MAN, 
S.A. 

52129,22 

Departament 
Urbanisme i Territori 

27/06/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 18/10 DINOVENA CERTIF 
PROJECTE VARAINT PORTO CRISTO 
MF1 

VIAS Y 
CONSTRUCCIONES, S.A. Y 
EXCAVACIONES S'HORTA 

1037092,61 

Departament 
Urbanisme i Territori 

03/07/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 26/11 2ª CERTIF MANTENIMENT 
TUNELS SON VIC I SA MOLA 

IMESAPI, S.A. ROIG 
OBRES, SERVEIS I 
MADIAMBIENT, S.A. 

5950,87 
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Departament 
Urbanisme i Territori 

03/07/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 26/11 1ª CERTIF MANTENIMENT 
SEGURETAT TÚNELS SON VIC I DE SA 
MOLA 

UTE( IMESAPI, S.A., ROIG 
OBRES, SERVEIS I 
MDIAMBIENT, S.A. 

1919,77 

Departament 
Urbanisme i Territori 

03/07/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 13/09 TRENTENA CERTIF 
PROJECTE CONSERVACIÓ 
CARRETERES ZONA 1 

CONTRATISTAS 
MALLORQUINES 
ASOCIADOS, S.A. 

155886,74 

Departament 
Urbanisme i Territori 

09/07/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 11M04390 CONTRACTE MENOR 
VARIANT NOR D'INCA 

SR A M P G 4720 

Departament 
Urbanisme i Territori 

10/07/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 51/10 4ª FACTURA CERTIF. ENLLAÇ 
MA-13 I CAMÍ DE SA CABANA 

UTE (ACSA I FERRER 
PONS HNOS, S.A.) 

66676,9 

Departament 
Urbanisme i Territori 

10/07/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 52/10 NOVENA CERTIF MOD 1 
PENLLAÇ MA-11 CRTA SÓLLER AMB MA-
20 

AMER E HIJOS S.A. 42182,27 

Departament 
Urbanisme i Territori 

10/07/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 18/09 TRENTENA CERTIF 
PROJECTE CONSERVACIÓ 
CARRETERES ZONA 6 

AGLOMERADOS DE 
MALLORCA, S.A. 

81323,82 

Departament 
Urbanisme i Territori 

10/07/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 20/09 TRENTENA CERTIF 
CONSERVACIÓ ZONA 8 

MELCHOR MASCARÓ, S.A. 86799,63 

Departament 
Urbanisme i Territori 

10/07/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 34/10 CATORZENA CERTIF 
MANTENIMENT ENLLUMENAT 
CARRETERES 2011-2014 

ROIG OBRES, SERVEIS I 
MEDIAMBIENT, S.A. 

17836,29 

Departament 
Urbanisme i Territori 

10/07/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 32/10 TRETZENA CERTIF 
CONSERVACIÓ EIX PONENT-LLEVANT  

UTE EIX PONENT-
LLEVANT 

938627,54 

Departament 
Urbanisme i Territori 

30/08/12 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001912/2012 T.G.M.  

Departament 
Urbanisme i Territori 

05/09/12 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002140/2012-EXPCED GESCAT VIVENDES EN 
COMERCIALITZACIO SL 

 

Departament 
Urbanisme i Territori 

29/08/12 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003083/2012 A 003086/2012 VARIS  

Departament 
Urbanisme i Territori 

30/08/12 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003087/2012 A 003096/2012 VARIS  

Departament 
Urbanisme i Territori 

31/08/12 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003097/2012 A 003108/2012 VARIS  

Departament 
Urbanisme i Territori 

03/09/12 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003109/2012 A 003116/2012 VARIS  

Departament 
Urbanisme i Territori 

04/09/12 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001997/2012-EXPCED J.M.P.  

Departament 
Urbanisme i Territori 

04/09/12 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001947/2012-EXPCED D.G.F.  



 135

Departament 
Urbanisme i Territori 

04/09/12 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002019/2012-EXPCED S.C.P.  

Departament 
Urbanisme i Territori 

05/09/12 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003121/2012 A 003137/2012 VARIS  

Departament 
Urbanisme i Territori 

06/09/12 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FACTURES Q/2012/1164 DEL 
SERVEI D'ITV (42200) 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

1476,96 

Departament 
Urbanisme i Territori 

04/09/12 APROVAR FACTURES 
ADO 

FACTURA NÚM. Q/2012/1144 DEL 
SERVEI D'ITV 

M.M.D./INTERVENCIÓ 
GENERAL 

 

Departament 
Urbanisme i Territori 

04/09/12 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITA 
NO PERMANENT 

CLUB CICLISTA CAN 
PICAFORT 

 

Departament 
Urbanisme i Territori 

04/09/12 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT  
NO PERMANENT 

ESCUDERIA MALLORCA 
COMPETICIÓ 

 

Departament 
Urbanisme i Territori 

13/07/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP 2001/028 CIM MILLORES TRAÇAT 
CAMÍ PM-V 220-2 

OBRES Y 
PAVIMENTACIONES MAN, 
S.A. 

10962,46 

Departament 
Urbanisme i Territori 

03/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2012080700 

SENSE ESPECIFICAR 1584,74 

Departament 
Urbanisme i Territori 

03/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2012062400 

SENSE ESPECIFICAR 958,69 

Departament 
Urbanisme i Territori 

04/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA CURS 
"INTRODUCCIÓ A LA QUALITAT" 

SR M R P E  

Departament 
Urbanisme i Territori 

05/09/12 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

EXP 5/2012 ADJUDICACIÓ CONTRACTE 
OBRES RESTAURACIÓ MOLÍ D'AIGUA 
CRTA MA-13 PQ 40 

REFOART, S.L.  

Departament 
Urbanisme i Territori 

04/09/12 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003117/2012 A 003120/2012 VARIS  

Departament 
Urbanisme i Territori 

03/09/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 2506/2012 PERMÍS OBRA CRTA MA-
2031 POL 3 PAR 216 TM BUNYOLA 

SR B C P  

Departament 
Urbanisme i Territori 

03/09/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 2432/2012 PERMÍS OBRA CRTA MA-
1 TM CALVIÀ 

STARWOOD HOTELS & 
RESORTS MALLORCA 

 

Departament 
Urbanisme i Territori 

03/09/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 251/2008 PERMÍS OBRA CRTA MA-
4020 POL 29 PAR 352 TM MANACOR 

SR C G B  

Departament 
Urbanisme i Territori 

04/09/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 2484/2012 PERMÍS OBRA CRTA MA-
10 POL 5 PAR 106 TM ANDRATX 

SR J P F  

Departament 
Urbanisme i Territori 

04/09/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

PERMÍS OBRA CRTA MA-3511 PQ 2,9 TM 
SINEU 

SRA N E  
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Departament 
Urbanisme i Territori 

05/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2012072700 

VERGER MATERIALS ES 
PLA, S.L. 

184,88 

Departament 
Urbanisme i Territori 

05/09/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 614/2011 B PERMÍS OBRA CRTA MA-
10 PQ 94 TM ESTELLENCS 

SRA C J P  

Departament 
Urbanisme i Territori 

05/09/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 2570/2012 PERMÍS OBRA CRTA MA-
1032 PQ 5,400 POL 1 PAR 12 TM 
PUIGPUNYENT 

SR M B F  

Departament 
Urbanisme i Territori 

05/09/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 2561/2012 PERMÍS OBRA CRTA MA-
13 PQ 5,500 TM MARRATXÍ 

SRA M C H G  

Departament 
Urbanisme i Territori 

05/09/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 2489/2012 PERMÍS OBRA CRTA MA-
1031 POL 7 PAR 310 TM ANDRATX 

AJUNTAMENT ANDRATX  

Departament 
Urbanisme i Territori 

06/09/12 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 2598/2012 PERMÍS OBRA CRTA MA-
1 OKTOBERFEST STA PONÇA TM 
CALVIÀ 

AJUNTAMENT CALVIÀ  

Departament 
Urbanisme i Territori 

07/09/12 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT 
NO PERMANENT 

AJUNTAMENT DE 
CAMPOS 

 

Departament 
Urbanisme i Territori 

04/09/12 EXPROPIACIÓ EXP CM-60 ADD. 7 APROVACIÓ PREU 
JUST  
FINCA 220 CRTA MA-5020 TM 
PORRERES 

SR A M LL 171,5 

Departament 
Urbanisme i Territori 

04/09/12 EXPROPIACIÓ EXP CM-60 ADD. 5 APROVACIÓ PREU 
JUST  
FINCA 215 CRTA MA-5020 TM 
PORRERES 

SR G C P  304,5 

Departament 
Urbanisme i Territori 

04/09/12 EXPROPIACIÓ EXP CM-60 ADD. 7 APROVACIÓ PREU 
JUST  
FINCA 205 CRTA MA-5020 TM 
PORRERES 

SR B D J P 381,5 

Departament 
Urbanisme i Territori 

04/09/12 EXPROPIACIÓ EXP CM-60 ADD. 3  APROVACIÓ PREU 
JUST  
FINCA 220 CRTA MA-5020 TM 
PORRERES 

SRA M S M 409,5 

Departament 
Urbanisme i Territori 

04/09/12 EXPROPIACIÓ EXP CM-60 ADD. 2 APROVACIÓ PREU 
JUST  
FINCA 203 CRTA MA-5020 TM 
PORRERES 

SRA M C A S  

Departament 
Urbanisme i Territori 

04/09/12 EXPROPIACIÓ EXP CM-60 ADD. PRINCIPAL APROVACIÓ 
PREU JUST FINCA 220 CRTA MA-5020 
TM PORRERES 

SRA M S J I ALTRES  

Departament 
Urbanisme i Territori 

04/09/12 EXPROPIACIÓ EXP CM-57 ADD. 14 APROVACIÓ PREU 
JUST  
FINCA 76 CRTA MA-3322 TM MANACOR 

SR S J G G 931,02 

Departament 
Urbanisme i Territori 

04/09/12 EXPROPIACIÓ EXP CM-60 ADD. 7 APROVACIÓ PREU 
JUST  
FINCA 220 CRTA MA-5020 TM 
PORRERES 

S'AVALL DE L'ANOU, S.L. I 
ALTRES 

92586,24 
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Departament 
Urbanisme i Territori 

04/09/12 EXPROPIACIÓ EXP CM-32 ADD. 61 APROVACIÓ PREU 
JUST  
FINCA 93 CRTA MA-15 TM VILAFRANCA  
DE BONANY 

SRA M T A S 659,5 

Departament 
Urbanisme i Territori 

05/09/12 EXPROPIACIÓ EXP CM-58 ADD. 7 APROVACIÓ PREU 
JUST  
FINCA 122 CRTA MA-4040 I MA-4026 TM 
SON SERVERA 

SR M A S 34706,4 

Departament 
Urbanisme i Territori 

05/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2120710 

RELACIÓ ADJUNTA 1460,66 

Departament 
Urbanisme i Territori 

05/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RP 57/2008 P.A. 8/2011 ABONAMENT 
ENTITAT ASSEGURADORA CONSELL 

ZURICH ESPAÑA, S.A. 1502,53 

Departament 
Urbanisme i Territori 

06/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

P. A. 003/2009 JUTJAT C. A. Nº 1 DE 
PALMA, PAGAMENT SEGONS 
SENTÈNCIA 90/2011 

SR A M J 606,67 

Departament 
Urbanisme i Territori 

07/09/12 ALTRES EXP 14/2012 CLAU 12-02.0-PC 
APLICACIÓ REIAL DECRET 20/2012 
MESURES GARANTIR PUJADA IVA 

SENSE ESPECIFICAR 16646,89 

 


