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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

Identificació de la sessió 

Núm.: 1/2013 
Caràcter: ordinària  
Data: 10 de gener de 2013 
Hora: de 10.08 h a 15.41 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) 
Rosario Sánchez Grau (PSOE) 
Joana Aina Campomar Orell (PSM-IV-EXM) 
Miquel Ensenyat Riutort (PSM-IV-EXM) 
Joan Font Massot (PSM-IV-EXM) 
Maria Magdalena Palou Canaves (PSM-IV-EXM) 
 

També hi assistiren els Hbles. Srs. consellers executius: Jaume Juan Garcia i Mauricio 
Rovira de Alós. 
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Hi ha excusat l’assistència l’Hble. Sra. consellera: Melchora Gómez Andrés (PSOE) 
 

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

En el punt 3 surt la senyora Maria Magdalena Palou (PSM-IV-ExM), que torna en el 
punt 5. En el punt 7 surten el senyor Salom i el Sr. Vidal (PP). El Sr. Salom ja no es 
torna incorporar a la sessió i el Sr. Vidal torna en el punt 8. En el punt 8 surten el 
senyor Ensenyat, la senyora Palou (PSM-IV-ExM) i la senyora Garrido (PSOE). El 
senyor Ensenyat i la senyora Garrido tornen en el punt 9, i la senyora Palou torna en 
el punt 10. En el punt 12 surt el senyor Garau (PSOE) i la senyora Cirer, que tornen 
en el punt 14. En el punt 14 surten la senyora Sánchez i el senyor Alemany (PSOE), 
que tornen en el punt 15. En el punt 15 surt el senyor Dalmau (PSOE), que torna en el 
punt 16. En el punt 24 abandonen la sessió els senyors Ensenyat i Font, i les senyores 
Campomar i Palou (PSM-IV-ExM), que es reincorporen en l’apartat dels precs. En el 
darrer punt de l’apartat de despatxos extraordinaris abandona la sessió el Sr. Colom 
(PSOE). 

 

ORDRE DEL DIA: 
 
I) PART RESOLUTIVA 

PRESIDÈNCIA 

1. Declaracions institucionals 

DEPARTAMENT D’URBANISME I TERRITORI 

2. Proposta d’acord d’aprovació de l’augment de l’IVA del contracte de 
concessió d’obra pública per a la construcció, conservació i explotació de la Carretera 
C-715 de Palma a Manacor (Exp. 1/04) 
 
3. Proposta d’acord de desestimació del recurs especial en matèria de 
contractació interposat per UTE OBRAS Y PAVIMENTACIONES MAN, SA, 
TORRESCAMARA Y CIA DE OBRAS, SA, ESTEL INGENIERíA Y OBRAS, SA i 
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SIQUIER, SA, contra l’Acta de la 
Mesa de contractació, de 23 de novembre de 2012, en la qual es desestimava les 
al·legacions presentades per aquestes contra la puntuació tècnica de les ofertes 
presentades a la licitació de l’obra del 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. MFI.- Exp. 8/2012. 
 
II) PART DE CONTROL 
 
4. Decrets i resolucions a donar-ne compte. 
 

a) Relació de decrets i resolucions adoptats des de la darrera sessió plenària. 
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b) Determinació del règim de dedicació de la consellera Sra. Maria Lluïsa 
Dubon Petrus. 

 
MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC 
 

5.  Moció del Grup Socialista al Consell de Mallorca sobre la dinamització del 
sector audiovisual de Mallorca. 

6. Moció del Grup Socialista al Consell de Mallorca sobre l’impuls de 
l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística. 

7. Moció del Grup Socialista al Consell de Mallorca sobre modificació del 
pressupost 2012 prorrogat per l’exercici 2013. 

8. Moció del Grup Socialista al Consell de Mallorca sobre la modificació de 
l’article 73.3 del Reglament Orgànic. 

9. Moció del Grup Socialista al Consell de Mallorca sobre la necessitat 
d’establir un programa social per ajudes famílies en situació risc de perdre la 
casa per no poder pagar la hipoteca o lloguer. 

10. Moció del Grup Socialista al Consell de Mallorca sobre actuacions 
concurrents i eliminació de les duplicitats entre el Govern, el Consell de 
Mallorca i els Ajuntaments en matèria de serveis socials. 

11. Moció del Grup Polític PSM-IV-Entesa al Consell de Mallorca sobre la 
presència de mernors a les places de bous. 

12. Moció del Grup Polític PSM-IV-Entesa al Consell de Mallorca sobre el 
túnel de Sóller. 

13. Moció del Grup Polític PSM-IV-Entesa al Consell de Mallorca sobre 
l’encomana de gestió del Museu de Mallorca, de la Biblioteca Pública de l’estat 
a Palma i de l’Arxiu del Regne de Mallorca al CIM. 

14. Moció del Grup Polític PSM-IV-Entesa al Consell de Mallorca sobre la 
detecció de dioxines als pous de Son Reus. 

15. Moció del Grup Polític PSM-IV-Entesa al Consell de Mallorca sobre la 
proposta de la Llei orgànica de millora de la qualitat educativa. 
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16. Moció del Grup Polític PSM-IV-Entesa al Consell de Mallorca sobre la 
corrupció a les institucions de les Illes Balears. 

INTERPEL·LACIONS 

17. Interpel·lació que formula la Sra. Maria Lluïsa Dubon Petrus al Sr. Mauricio 
Rovira de Alós sobre la política territorial del CIM en el present mandat. 

18. Interpel·lació que formula el Sr. Joan Font Massot a la presidenta del Consell de 
Mallorca pel desenvolupament d’activitats socioambientals en matèria cinegètica o de 
pesca fluvial. 

PREGUNTES 

19. Pregunta que formula el Sr. Joan Ferrà Martorell al Sr. Bernardí Coll Martorell ( 
previsió respecte del Pla d’Obres i Serveis de 2013). 

20. Pregunta que formula la Sra. Mercedez Garrido Rodríguez al Sr. Bernardí Coll 
Martorell (responsable tècnic i tècnics  que compte el Servei de Bombers). 

21. Pregunta que formula la Sra. Mercedez Garrido Rodríguez a la Sra. Catalina Soler 
Torres (motiu perquè no s’ha davallat taxa de tractament RSU any 2013). 

22. Pregunta que formula el Sr. Joan Font Massot davant el ple (Expedients 
relacionats amb declaracions de Casc Antic com a BIC té , en tramitació el CIM). 

23. Pregunta que formula el Sr. Joan Font Massot davant el ple (problemes dels tècnic 
del Consell de Mallorca alhora d’elaborar el Pla Director Sectorial de Comerç). 

24. Pregunta que formula el Sr. Juan José Sard Flaquer al Sr. Mauricio Rovira de Alós 
( acords i amb quines entitats per tal de millorar la seguretat dels ciclistes de l’illa). 

25. Pregunta que formula la Sra. Margalida Ginard Mesquida al Sr. Joan Rotger Seguí 
(balanç activitats organitzades per als col·lectius de gent gran dins programa 
envelliment actiu). 

26. Pregunta que formula la Sra. Isabel Llinás Warthmann al Sr. Joan Rotger Seguí 
(feines del casal de Can Weyler). 

27. Pregunta que formula el Sr. Antonio Llamas Márquez al Sr. Mauricio Rovira de 
Alós (actuacions arrel del temporal del 14 de novembre passat). 

28. Pregunta que formula la Sra. Maria Magdalena García Gual al Sr. Joan Rotger 
Seguí ( actuacions al portal principal de la Basílica de Sant Francesc de Palma). 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS 

 
I) PART RESOLUTIVA 

PRESIDÈNCIA 

PUNT 1. DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

No n’hi ha. 

DEPARTAMENT D’URBANISME I TERRITORI 

PUNT 2. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’AUGMENT DE 
L’IVA DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ D’OBRA PÚBLICA PER A LA 
CONSTRUCCIÓ, CONSERVACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA CARRETERA C-
715 DE PALMA A MANACOR (EXP. 1/04). 
 

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 8 de novembre de 2012, i l’informe de conformitat de la 
Intervenció General, de 10 de desembre de 2012, el conseller executiu d’Urbanisme i 
Territori, de conformitat amb les competències que li han estat atribuïdes pel Decret 
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 Insular de Mallorca, la següent: 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
1. En data 25 de novembre de 2003, per resolució de l’Hble. Sr. Conseller Executiu 
d’Obres Públiques es va aprovar inicialment el Projecte DE CONVERSIÓ DE LA C-
715 EN CARRETERA DE DOBLE CALÇADA SOBRE VIA EXISTENT. TRAM: 
CAMÍ DE SA SÍQUIA - MONTUÏRI.- CLAU.- 03-35.0-DC  

2. En data 15 de desembre de 2003 també per resolució del Conseller Executiu del 
Departament d’Obres Públiques es va aprovar inicialment l’AVANTPROJECTE DE 
CONVERSIÓ DE LA C-715 EN CARRETERA DE DOBLE CALÇADA SOBRE 
VIA EXISTENT TRAM: MONTUÏRI - MANACOR I ESTUDI DE VIABILITAT 
ECONÓMICA FINANCERA DE LA CONCESSIÓ DE LA CARRETERA C-715  
(tram Palma-Manacor).  

3. Aquests Projecte i Avantprojecte conformen el tram B i C de la Carretera C-715 
de Palma i Manacor, objecte d’aquest contracte. Existeix també un estudi de viabilitat 
econòmica financera,  per la qual cosa es complimenta l’establert a l’art. 227.6  de la 
Llei 13/03 de 23 de maig, Reguladora de la Concessió d’Obra Pública. 
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El Ple de Consell de Mallorca, en sessió de data 2 de febrer de 2004, ratificà 
l’aprovació inicial dels esmentats projecte, avantprojecte i del estudi de viabilitat 
econòmica financera. També va aprovar definitivament el Projecte DE CONVERSIÓ 
DE LA C-715 EN CARRETERA DE DOBLE CALÇADA SOBRE VIA EXISTENT. 
TRAM: CAMÍ DE SA SÍQUIA - MONTUÏRI.- CLAU.- 03-35.0-DC  i l’Estudi de 
viabilitat Econòmica Financera de la Concessió de la Carretera C-715.  En el mateix 
Ple, s’aprovaren els Plecs que havien de regir la contractació de la Concessió d’obra 
pública per a la construcció, conservació i explotació de la Carretera C-715 de Palma 
a Manacor mitjançant concurs amb procediment obert, així com la despesa de 
TRENTA-SET MILIONS D’EUROS (37.000.000 €), a repartir entre els anys 2005 i 
2010, que el Consell de Mallorca abonaria  al concessionari de l’obra pública, en 
concepte de finançament parcial i posta a disposició de la carretera, de conformitat 
amb l’art. 60.2 del Plec de clàusules administratives particulars. 
 
4. El Ple del Consell de Mallorca, en data 3 de maig de 2004, va adoptar, l’acord 
d’adjudicar a l’UTE ELECTRO HIDRÀULICA – OBRAS Y PAV. MAN SA- MAB 
– AGLOMSA- SACYR – MELCHOR MASCARÓ- ITINERE 
INFRAESTRUCTURA SA, el contracte corresponent a la CONCESSIÓ D’OBRA 
PÚBLICA PER A LA CONSTRUCCIÓ, CONSERVACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA 
CARRETERA C-715 DE PALMA A MANACOR.  Després de diverses 
transmissions d’accions la composició actual de la societat concessionària és la 
següent: OBRAS Y PAV. MAN SA- MAB – AGLOMSA- SACYR – MELCHOR 
MASCARÓ. 

5. Dia 24 de juny de 2004 es va signar el contracte de concessió d’obra pública per a 
la construcció, conservació i explotació de la Carretera C-715 de Palma a Manacor 
(Exp. 01/04) amb la societat concessionària “VIA PALMA- MANACOR, 
CONCESSIONÀRIA DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA, SA” CIF 
A57277709. 

6. L’import d’adjudicació de la concessió és el següent:   

Las  tarifes unitàries ofertades per la Societat Concessionària CARRETERA PALMA 
- MANACOR, CONCESIONARIA DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA, 
S.A.”,   són per un cànon de demanda de 0,020949 €/ vh*km corresponent a vehicles 
lleugers i un cànon de demanda de 0,0335184 €/ vh*km corresponent a vehicles 
pessants, amb la corresponent aplicació de revisió de tarifes previstes en el Plecs de 
Clàusules Administratives Particulars, apartat 60.3 b, segons la qual, s’actualitzaran 
anualment amb el 100% del Índex General de Preus al Consum (IPC) interanual de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb un preu de reversió als anys 18,23 i 28 
de la concessió de 39.566.000 €, 14.112.000 € i   6.500.000 €  de l’any 2004 
respectivament.   
  
L’aplicació de les tarifes esmentades en el paràgraf anterior al trànsit que realment 
circuli al llarg del tram en concessió, resultarà en la retribució variable que la Societat 
Concessionària percebrà del Consell. L’import de l’esmentada retribució variable es 
calcularà mitjançant aplicació del que disposen els art. 60, 61 i 62 del plec de 
Clàusules Administratives Particulars. 
Les tarifes vigents l’any 2012 són: 
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Tipus de 
vehicle 

Tarifa 2012 sense 
IVA 

Tarifa 2012 IVA 18% 
inclòs 

Vehicle lleuger 0,025367293 € 0,029933406 € 
Vehicle pesat 0,040588396 € 0,047894307 € 
 
7. El Reial Decret 20/2012, de 13 de juliol de mesures per garantir l’estabilitat 
pressupostària i el foment de la competitivitat, fixa el tipus impositiu de l’IVA a partir 
de dia 1 de setembre de 2012 en un 21% el tipus normal i en un 10 % el reduït. 

8. En data 19 d’octubre de 2012 el cap de la secció de la UGE del departament 
d’Urbanisme i Territori va emetre informe relatiu a l’estat d’execució pressupostària 
de l’expedient 01/04 per tal de donar compliment a allò establert al Reial Decret 
20/2012 de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i el foment de la 
competitivitat. 

9. En data 8 de novembre de 2012, s’ha emès informe jurídic pel cap de la Secció de 
Contractació de Carreteres, sobre la conveniència d’augmentar l’IVA d’acord amb el 
plecs de clàusules administratives i el Reial Decret 20/2012, de 13 de juliol de 
mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i el foment de la competitivitat, 
respectivament. 

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.-Aprovar l’increment de les tarifes del contracte de concessió d’obra pública per a la 
construcció, conservació i explotació de la Carretera C-715 de Palma a Manacor (Exp. 
01/04) per l’any 2012, per motiu de l’augment de l’IVA, restant, amb efectes d’1 de 
setembre de 2012, amb els imports següents: 
 
Tipus de 
vehicle 

Tarifa 2012 sense 
IVA 

IVA 21% 
Tarifa 2012 IVA 21% inclòs 

Vehicle 
lleuger 0,025367293 € 

0,005327132 
0,030694425 € 

Vehicle pesat 0,040588396 € 0,008523563 0,049111959 € 
 
2.- Aprovar l’increment de la despesa del contracte de concessió d’obra pública per a la 
construcció, conservació i explotació de la Carretera C-715 de Palma a Manacor (Exp. 
01/04), per motiu de l’augment de l’IVA, això a la part del contracte previst d’executar 
a partir de l’1 de setembre de 2012, de conformitat amb la distribució següent:   
 

Anualitat  AD 
Aplicació 
Pressupostària 

Import 
Anualitat  

Import 
increment      
IVA  

Anualitat  
revisada 

2012 
220120002408

55 45300 
60900 7.467.957,29 94.931,66 7.562.888,95 
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220120000451
55 45300 
22799 2.838.656,71 36.084,62 2.874.741,33 

 

TOTAL 10.306.614,00 131.016,28 10.437.630,28 
 
3.- Autoritzar i disposar un increment de la despesa de l’anualitat 2012 del contracte de 
concessió d’obra pública per a la construcció, conservació i explotació de la Carretera 
C-715 de Palma a Manacor (Exp. 01/04), que va ser adjudicat a la societat 
concessionària “VIA PALMA- MANACOR, CONCESSIONÀRIA DEL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA, SA” CIF A57277709, degut a l’augment del tipus 
impositiu de l’Impost sobre el Valor Afegit i la revisió de preus aprovada, d’acord amb 
el següent quadre de distribució:  
 

Aplicació 
Pressupostàri
a 

AD Import Anualitat  import pendent 

import a 
regularitzar 
(base 
imposable) 

Import 
increment      
IVA  

Anualitat 2012 
revisada 

RC 

55 45300 
60900 220120002408 7.467.957,29 3.733.978,65 3.164.388,69 94.931,66 7.562.888,95 220129000902 
55 45300 
22799 220120000451 2.838.656,71 1.419.328,35 1.202.820,64 36.084,62 2.874.741,33  220129000903 

 TOTALS 10.306.614,00 5.153.307,00 4.367.209,33 131.016,28 10.437.630,28  

        

        

ANUALITAT 2012 REVISADA (IVA exclòs) 8.734.418,64     

        

IVA 21 %     1.703.211,64     

 
4.- Notificar a l’adjudicatària aquesta resolució. 
 
 
La PRESIDENTA informa que la Unió d’Associacions de Mallorca ha sol·licitat intervenir al Ple en 
aquest punt i dóna la paraula al Sr. Pere Felip. 

El Sr. FELIP (portaveu de la Unió d’Associacions de Mallorca) felicita tots els consellers i conselleres 
del Consell de Mallorca i els desitja sort per a l’any 2013, perquè considera que la necessitaran. 

Tot seguit, fa la següent intervenció: 

“Honorable Sra. Presidenta, honorables senyores conselleres 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’augment de l’IVA de l’obra pública de la carretera de 
Palma a Manacor que proposa l’equip de govern del Partit Popular del Consell de Mallorca. Un 
augment que, amb tot respecte, definim com antisocial, irracional i antimallorquí. 

Un augment que, segons el nostre criteri, atempta contra les capes més dèbils de la societat de la nostra 
estimada roqueta: treballadors, aturats, jubilats, autònoms, petits i mitjans empresaris, etc.  

Sí, sí, ja sabem que el cada vegada més discutit (tant en l’àmbit nacional com internacional) president 
del Govern de l’Estat espanyol, el Sr. Rajoy, ha tengut la nefasta i traïdora idea d’apujar l’IVA del 18% 
al 21%, fet que, al nostre parer, el converteix en una espècie d’escolanet, de ca nanell del Banc Central 
Europeu, de la Unió Europea i del Fons Monetari Internacional, autèntics baluards i paladins de 
l’extorsionador de la classe obrera, el salvatge i egoista capitalisme nord-americà. 
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D’altra banda, senyores i senyors de l’equip de govern del Partit Popular del Consell de Mallorca, 
vostès no han d’oblidar mai, que la “Perla del Mediterrani” que és Mallorca és la regió de tots l’Estat 
espanyol en la qual entren més divises, degut al turisme. És a dir, mantenim tota Espanya.  

I, per contrapartida i fora de tota lògica, des de Madrid, independentment de qui tengui el poder (PP o 
PSOE, “tanto monta, monta tanto”: són els mateixos cans amb diferents collars) ens envien només 
roegons i miquetes, davant el silenci covard, parlant des del punt de vista polític, dels polítics 
mallorquins que ens representen en el Congrés dels Diputats i en el Senat, i lamentablement es 
comporten, en la majoria de les ocasions, com a xotets de cordeta a les ordres dels que manen en terres 
de l’onso i de l’arboç, com si la nostra “Mallorqueta” fos una espècie de colònia bananera a la qual cal 
exprimir de forma inquisitorial. 

Aquest inacceptable servilisme a l’autocràtic centralisme de La Cibeles ens reporta, ara, el 
desvergonyiment d’aquesta pujada d’un 3% de l’IVA en l’obra pública de la carretera Palma–Manacor, 
considerant la gravíssima crisi que existeix a l’illa, un cop traïdor a la ja empobrida economia dels 
sofridors mallorquins. 

La Unió d’Associacions de Mallorca suggereix a l’Honorable senyora presidenta del Consell de 
Mallorca, la Sra. Maria Salom, a benefici de Mallorca i dels “crucificats” mallorquins, una exempció 
de l’IVA, és a dir, que es quedi l’IVA de l’obra esmentada així com estava, sense cap altre augment.  

El Consell de Mallorca té potestat legal per poder prendre aquesta decisió; seria el més just, el més 
coherent, el més mallorquí, el més valent, i deixar de banda l’humiliant servilisme a Madrid, tot i ser de 
PP a PP, d’una punyetera vegada. 

Esperam que l’honorable presidenta, senyora Maria Salom, ens escolti i estigui a l’alçada que li 
correspon, com a política (tot i que, pel que sembla, “passa olímpicament” de les entitats ciutadanes) 
davant l’augment evidentment abusiu de l’IVA i s’allunyi de l’actuació dels seus “camarades” de la 
capital d’Espanya.  

El PP, durant la campanya electoral, va prometre no apujar imposts, però els apujà tots i n’inventà de 
nous; després, digué que així s’incentivarà l’economia de les illes”. Ni Groucho Marx pogué dur 
l’absurd a aquest nivell. 

Com és possible que el Govern balear i el Consell de Mallorca facin esforços tan desaforats per 
debilitar de manera implacable l’economia dels mallorquins?. Només es pot comprendre des d’una 
visió colonial. A les metròpolis i als seus angelets-sipais locals els molesta haver de manar societats 
segures de si mateixes, com Mallorqueta. Saben que tard o d’hora els plantaran cara. Per això, les han 
de bandejar fins a límits que ofenen el sentit democràtic de l’existència.  

Esprémer és domar, és atemorir. Pensam que augmentar l’IVA de l’obra de la carretera Palma–
Manacor obeeix a un disseny que cerca un objectiu final inqüestionable: la recentralització, produir 
provincians de segona categoria, ignorants de l’autèntica dimensió de l’espoli al qual són sotmesos.  

Per acabar, amb tota naturalitat, farem la següent pregunta: com és possible que el Paseo de la 
Castellana, i els seus “passerells domesticats” de les institucions mallorquines, en mans del PP, no 
tenguin un detall d’humanitat (com, per exemple, no apujar l’IVA a les obres de la carretera Palma–
Manacor) envers una terra tan complidora durant dècades i dècades? ”. 

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

Assegura que no ha quedat altre remei que adoptar aquest acord, per tal de complir la llei i aplicar les 
noves tarifes de l’IVA en vigor, amb vista a poder aplicar aquesta despesa a l’anualitat de 2013. 

El Sr. ALEMANY (PSOE) intervé a continuació.  

Anuncia que el seu Grup polític s’abstendrà de votar aquesta proposta, a causa dels dubtes que encara 
tenen.  

Suposa que els podran donar una explicació, si no ho fan avui, en qualsevol altre moment.  

En qualsevol cas, demana que el seu Grup polític sigui informat de la situació en què es troba aquesta 
obra, atès que s’han publicat a la premsa els problemes que té. Assenyala que és evident que el Sr. 
Rovira coneix prou bé aquest cas, pel fet de trobar-se actualment en seu judicial. 
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Observa que, si les notícies de la premsa són certes i han d’afectar la institució, convendria aclarir fins 
quin punt existiria l’obligació o no d’adoptar mesures cautelars o actuacions similars.  

Puntualitza que ell només ho fa avinent com una possibilitat i demana que s’estudiï i que, en qualsevol 
cas i passi el que passi, mantenguin informat el PSOE sobre aquest tema, perquè és delicat. 

El Sr. ROVIRA intervé tot seguit. 

Observa que, amb tota la prudència que cal tenir quan es tracta de temes judicials –i fa notar que el Sr. 
Alemany ho sap prou bé perquè aquesta qüestió va començar a entrar als jutjats quan ell va iniciar la 
seva gestió de l’àrea de Carreteres– el que s’ha de considerar és que la situació actual es mou en dos 
àmbits, el judicial i el contenciós. Diu que tenen molta relació l’un amb l’altre, atès que en el contenció 
s’està discutint la quantia del que ha de pagar el Consell de Mallorca, si s’ha de revisar aquesta quantia 
que el Consell de Mallorca paga anualment, perquè la concessionària pretén un increment degut als 
canvis que s’han produït en el trànsit de la carretera.  

Explica que és evident que aquest càlcul parteix d’una base (el cost real, efectiu, de l’obra) i que 
d’aquesta base sorgeix el càlcul de tots els pagaments.  

En conseqüència, el tema que s’està esbrinant en l’àmbit penal té molta relació amb el contenciós i 
consisteix a aclarir si finalment es demostra que ha existit alguna desviació econòmica en l’obra i no 
coincideix allò que el Consell de Mallorca té reconegut a l’empresa constructora i a la concessionària a 
hores d’ara com a cost real de la carretera amb allò que realment es va fer.  

Quant a l’aspecte jurídic, diu que el Consell de Mallorca s’ha personat en els dos casos, evidentment; 
en el tema penal com a perjudicat i en el contenciós per no estar d’acord amb els augments que exigeix 
l’empresa concessionària. Pensa que s’haurà de tractar de forma paral·lela, als jutjats i que el penal 
prevaldrà sobre el contenciós. És clar que el contenciós no s’hauria de resoldre fins que es tengui clar 
quin és el cost d’aquesta obra pública.  

Assenyala que aquest tema està en mans dels advocats de la institució i dels tècnics del Departament de 
Carreteres, que valoren els peritatges, el que s’ha encomanat per la via penal, que va demanar la 
jutgessa, i el que ha presentat com a part l’empresa concessionària.  

A hores d’ara és públic, ha aparegut en tots els mitjans de comunicació, el peritatge està presentat al 
jutjat. Les xifres ronden els 40M€, segons el pèrit judicial (a la baixa, de menys cost de la carretera) i 
assegura que ell no poc aclarir res més, a dia d’avui. El Consell de Mallorca coneix aquest peritatge i 
actualment estudia els dos peritatges (el de part i el del jutjat). Indica que, evidentment, es defensaran 
els interessos de la institució. 

Afirma que si es demostra que aquesta carretera ha costat menys del que ha pagat el Consell de 
Mallorca, és obvi que aquesta institució defensarà els interessos de la gent de Mallorca enfront a qui 
pugui haver cobrat de més, si és que s’ha produït aquest fet. 

Per acabar, fa notar que, de moment, la paraula “presumptament” és la que s’aplica a totes aquestes 
qüestions. 

Sotmesa la proposta votació, s’aprova per denou vots a favor (PP), cap vot en contra i 
tretze abstencions (PSOE i PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 
 
 
PUNT 3. PROPOSTA D’ACORD DE DESESTIMACIÓ DEL RECURS 
ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ INTERPOSAT PER UTE 
OBRAS Y PAVIMENTACIONES MAN, SA, TORRESCAMARA Y CIA DE 
OBRAS, SA, ESTEL INGENIERÍA Y OBRAS, SA I CONSTRUCCIONES Y 
PAVIMENTACIONES SIQUIER, SA, CONTRA L’ACTA DE LA MESA DE 
CONTRACTACIÓ, DE 23 DE NOVEMBRE DE 2012, EN LA QUAL ES 
DESESTIMAVA LES AL·LEGACIONS PRESENTADES PER AQUESTES 
CONTRA LA PUNTUACIÓ TÈCNICA DE LES OFERTES PRESENTADES A 
LA LICITACIÓ DE L’OBRA DEL REFORMAT DEL PROJECTE DE 
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CONSTRUCCIÓ DEL DESDOBLAMENT DE LA MA-30 ENTRE SON 
FERRIOL I LA CARRETERA D’INCA (MA-13A). ACCES PLA DE NA TESA. 
MFI. CLAU: 10-21.0R-DC. MFI.- EXP. 8/2012. 
 

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

“Atès l’informe tècnic emès el dia 21 de desembre de 2012, pel enginyer de Projectes 
i Supervisió, i atès l’informe jurídic del cap de la Secció de Contractació de la 
Direcció Insular de Carreteres, amb el vist i plau del cap de Servei, de data 21 de 
desembre 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 a la 
presidenta 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 l’obra del 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. MFI.- Exp. 8/2012.  
 

2. L’Hble. Sra. presidenta del Consell de Mallorca, en data 8 de juny de 2012, va 
aprovar el plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions 
tècniques del contracte de l’obra abans descrita. 
 

3. La licitació d’aquest expedient es va publicar al DOUE de dia 15 de juny de 
2012, i al BOE núm. 92, de 26 de juny de 2012, i el termini per presentar ofertes 
va acabar dia 23 de juliol de 2012. 
 

4. En data 20 d’agost de 2012, es dugué a terme la convocatòria de la Mesa de 
contractació i l’obertura de la documentació administrativa, entre les quals havia 
d’esmenar deficiències l’UTE OBRAS Y PAVIMENTACIONES MAN, SA, 
TORRESCAMARA Y CIA DE OBRAS, SA, ESTEL INGENIERíA Y OBRAS, 
SA i CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SIQUIER, SA. En data 24 
d’agost de 2012, la Mesa de contractació, una vegada esmenades les deficiències, 
va admetre l’UTE esmentada i va procedir a l'obertura del sobre número 4 que 
contenia les propostes tècniques no avaluables mitjançant fórmula de les obres 
esmentades i va ordenar al tècnic per a que s’encarregués de la valoració de les 
propostes tècniques de les empreses admeses.. 
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5. En data 26 d’octubre de 2012, aquests tècnics emeteren informe tècnic de 

valoració de les ofertes presentades a la licitació, entre les quals hi havia la 
proposta de  l’UTE OBRAS Y PAVIMENTACIONES MAN, SA, 
TORRESCAMARA Y CIA DE OBRAS, SA, ESTEL INGENIERíA Y OBRAS, 
SA i CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SIQUIER, SA. 
 

6. En la sessió de la Mesa de contractació, de 29 d’octubre de 2012, es va donar a 
conèixer l’informe tècnic de valoració relatiu als criteris no avaluables mitjançant 
fórmules, i a continuació es varen obrir els sobres número 3 que contenen les 
propostes tècniques avaluables amb fórmula, i el sobres número 2 que contenen 
l’oferta econòmica. Ateses les puntuacions obtingudes per les empreses admeses a 
la licitació l’UTE formada per les empreses FCC Construcción, S.A. i Amer e 
Hijos, S.A. va quedar classificada en primer lloc. 
 

7. Dia 31 d’octubre de 2012, l’UTE OBRAS Y PAVIMENTACIONES MAN, 
SA, TORRESCAMARA Y CIA DE OBRAS, SA, ESTEL INGENIERíA Y 
OBRAS, SA i CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SIQUIER, SA, va 
presentar escrit d’al·legacions contra la puntuació tècnica d’aquest licitador a 
l’expedient 8/2012. La Mesa de contractació, en sessió de 23 de novembre de 
2012, en base a l’informe tècnic de 13 de novembre de 2012, va decidir per 
unanimitat desestimar les al·legacions. 
 

8. En data 29 de novembre de 2012, amb registre d’entrada número 34.528, 
l’UTE OBRAS Y PAVIMENTACIONES MAN, SA, TORRESCAMARA Y CIA 
DE OBRAS, SA, ESTEL INGENIERíA Y OBRAS, SA i CONSTRUCCIONES 
Y PAVIMENTACIONES SIQUIER, SA va presentar un escrit en què anunciaven 
prèviament la interposició del recurs especial en matèria de contractació contra 
l’acta de la Mesa de contractació, de 23 de novembre de 2012, en la qual es va 
desestimar les al·legacions presentades per aquesta UTE contra la puntuació 
tècnica. El recurs especial en matèria de contractació finalment es va interposar el 
dia 7 de desembre de 2012, amb registre d’entrada número 35.149. 
 

9. El recurs especial en matèria de contractació ha estat emplaçat, en dates 11 i 
12 de desembre de 2012 a la resta de licitadors, dels quals només l’UTE AMER E 
HIJOS, SA i FCC CONSTRUCCION, SA ha interposat al·legacions dins el 
termini de cinc dies hàbils concedits a l’efecte. 
 

10. L’enginyer de Projectes i Supervisió, ha emès informe tècnic en data 21 de 
desembre de 2012, i el cap de la Secció de Contractació de la Direcció Insular de 
Carreteres, amb el vist i plau del cap de servei,  ha emès informe jurídic, en data 
21 de desembre de 2012, que conclouen la conveniència de desestimar el recurs 
especial en matèria de contractació. 
 

11. Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa  General i de Comptes 
de xx de xxxx de 2012. 
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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.- Desestimar, en la seva totalitat, el recurs especial en matèria de contractació 
presentat en data 7 de desembre de 2012, pels representants de l’UTE OBRAS Y 
PAVIMENTACIONES MAN, SA, TORRESCAMARA Y CIA DE OBRAS, SA, 
ESTEL INGENIERíA Y OBRAS, SA i CONSTRUCCIONES Y 
PAVIMENTACIONES SIQUIER, SA contra l’acta de la mesa de dia 23 de novembre 
de 2012, en la qual es va desestimar les al·legacions presentades per aquest licitador 
contra la puntuació tècnica atorgada a l’informe tècnic de valoració, de 26 d’octubre 
de 2012, a l’obra corresponent 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. MFI.- Exp. 8/2012. 
 
2.- Notificar el present Acord a totes les empreses licitadores.” 
 
 
El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) inicia la seva intervenció. 

Assenyala que aquestes empreses que es varen presentar a la licitació de l’obra han presentat un recurs 
especial contra les valoracions que havien fet els tècnics del seu projecte.  

Fa notar que, pel motiu indicat, aquest cas és distint del recurs presentat contra l’exclusió d’altres 
empreses, que es va valorar el passat mes de desembre. En aquest cas, els tècnics aconsellen i informen 
desestimar el recurs especial perquè consideren que no existeix cap motiu per canviar la valoració 
tècnica que s’havia fet de les propostes presentades i per aquesta raó es presenta al Ple en aquests 
termes. 

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

 
II) PART DE CONTROL 
 
PUNT  4. 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. 

 
b) DETERMINACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ DE LA CONSELLERA 
SRA. MARIA LLUÏSA DUBON PETRUS. 
 

Identificació 
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Determinació del règim de dedicació de la consellera Sra. Maria Lluïsa Dubon Petrus 

Fets 
El Ple de la corporació en sessió de dia 11 de juliol de 2011 va establir el règim 
de dedicació, les retribucions i les indemnitzacions dels membres de la 
corporació, modificat per acord del Ple en sessió de dia 26 de juliol de 2012. 

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

Mitjançant el Decret de Presidència de dia 12 de juliol de 2011 es va 
determinar que el règim de dedicació de la consellera Maria Lluïsa Dubon 
Petrus seria el de dietes per assistència a sessions de Ple. 
El dia 27 de novembre de 2012 el portaveu del Grup Socialista al Consell de 
Mallorca ha comunicat que la Sra. Dubon passarà al règim de dedicació parcial 
amb efectes de dia 1 de gener de 2013. 
La Sra. Dubon és funcionària de carrera de l’Administració de la Comunitat 
Autònoma de les Illes. Mitjançant escrit de dia 29 de novembre de 2012 la Sra. 
Dubon ha comunicat que està tramitant una excedència del seu lloc de treball 
amb efectes de dia 1 de gener de 2013 i, amb data de 11 de desembre de 2012, 
ha lliurat còpia de la sol·licitud que va presentar a la Direcció General de 
Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis demanant 
passar a la situació de Serveis Especials. 
Per tant, resolc: 

1. Determinar que la consellera Maria Lluïsa Dubon Petrus s’acull al règim de 
dedicació parcial, amb efectes de dia 1 de gener de 2013, condicionat a l’obtenció de 
la situació de serveis especials. 

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

3. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc. 
 
 
Es donen per assabentats. 

 
 
MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC 
 

PUNT 5.  MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
SOBRE LA DINAMITZACIÓ DEL SECTOR AUDIOVISUAL DE 
MALLORCA. 

Es dóna compte de la següent moció: 
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La Mallorca Film Comission (MFC) va néixer, ara fa just dos anys, gràcies al 
compromís entre la iniciativa privada liderada pel sector audiovisual i la iniciativa 
pública encapçalada pel Consell de Mallorca a través de la Fundació Mallorca 
Turisme. 
 
Atès que l’objectiu de la MFC fonamentalment era el d’aconseguir produccions 
nacionals i internacionals que s’interessessin per Mallorca, facilitar els tràmits del 
rodatge i la  promoció turística de l’illa de Mallorca a través del cinema. 
 
Atès que, amb aquesta iniciativa, professionals i empreses del sector de l’audiovisual i 
del turístic tenien l’oportunitat de beneficiar-se de la proximitat d’aquestes 
produccions que, d’altra manera, no haguessin fixat la seva mirada a la nostra illa. 
 
Atès que el tancament d’aquesta plataforma suposa un cop mortal a la indústria 
audiovisual de Mallorca, que es suma al tancament, ara fa un any, de la Ràdio i 
Televisió de Mallorca i al retrocés constant de la Ràdio i Televisió Pública de les Illes 
Balears. 
 
Atès que el tancament d’aquesta plataforma suposarà que Mallorca deixi de ser pol 
d’atracció per a nous projectes cinematogràfics, la qual cosa implica la pèrdua 
conseqüent de llocs de feina.   
 
Atès que el Conseller de Presidència va afirmar al Plenari d’aquesta institució que la 
voluntat de l’equip de govern del PP era la de mantenir la Mallorca Film Comission. 
 
Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA presenta pel 
seu debat i aprovació al Ple del Consell de Mallorca la següent MOCIÓ: 
 
1.- El Consell de Mallorca promourà i dinamitzarà el sector audiovisual de l’illa de 
Mallorca com a nou nínxol de creació de llocs de feina i de generació de riquesa. 
 
2.- El Consell de Mallorca aposta per la Mallorca Film Comission com a element de 
reactivació de l’economia, per tal de que Mallorca continuï sent pol d’atracció per a 
nous projectes cinematogràfics.  
 

 

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

Explica que la moció es presenta el mes de gener de 2013 i no el desembre de 2012, atès que aleshores 
existien encara converses pendents sobre aquesta qüestió.  

Retreu les conseqüències negatives actuals i recorda a l’equip de govern que fa un any no existia aquest 
problema, sinó que ha sorgit a causa de l’absència de les oportunes reflexions abans de prendre la 
decisió de tancar la Fundació Mallorca Turisme. 

Diu que es reafirma en el compromís i en els motius que justificaven la necessitat de l’existència de la 
Fundació Mallorca Turisme com un element clau i del sector audiovisual, per mitjà de Mallorca Film 
Commission. 

Assenyala que els objectius fonamentals són aconseguir atreure l’atenció sobre Mallorca, des del punt 
de vista turístic, per la qual cosa era una eina vàlida per dinamitzar el sector audiovisual i la seva 
eliminació empitjora encara més la situació d’aquest sector, ja prou malmès (per exemple, a causa del 



 16

tancament de la Ràdio Televisió de Mallorca, atès que de la seva plantilla 91 treballadors encara són a 
l’atur i només 9 ja tenen una altra feina).  

Demana coherència amb el seu programa electoral a l’equip de govern del PP i posa com exemple el 
contingut de la pàgina 21 de l’esmentat programa. Per aquesta raó, torna a retreure que tanquin la 
Mallorca Film Commission, perquè els seus objectius fonamentals eren aconseguir produccions 
nacionals i internacionals que s’interessassin per Mallorca i per facilitar els tràmits de rodatge a totes 
aquelles productores que poguessin venir a l’illa, així com la promoció turística de Mallorca; és obvi 
que era una bona eina de dinamització del sector audiovisual. 

Aprofita per retreure que continuïn en la mateixa línia, com quan varen tancar la RTVM. En aquest 
sentit, recorda també que ahir un mitjà de comunicació publicava que dels 100 treballadors que tenia la 
RTVM només 9 tenen feina actualment, fet que es contradiu frontalment amb la seva voluntat 
d’afavorir un canvi a Mallorca, ateses les promeses electorals del PP de crear llocs de feina. 

Demana també coherència amb les promeses del PP, expressades a la pàgina 21 del seu programa 
electoral quant a la promesa de donar participació al sector turístic de Mallorca. Retreu que no ho facin 
i assegura que els dol que mantenguin aquesta actitud, com ho demostra el tancament de la Mallorca 
Film Commission, que perjudica no només les persones que hi treballen sinó que també tanca la porta a 
la possibilitat que el Consell de Mallorca pugui regular i dirigir aquesta eina tan fonamental. 

Diu que el seu Grup polític opina que aquesta és una decisió més per seguir buidant de competències el 
Consell de Mallorca, en contra de la legislació vigent, que és l’Estatut d’Autonomia de les Illes 
Balears, reformat l’any 2007, que precisament diu tot el contrari, atès que havia existit l’acord unànime 
d’omplir de competències el Consell de Mallorca. 

Recorda també que s’havia aconseguit el consens necessari entre la iniciativa pública i la iniciativa 
privada. Retreu que el PP s’ompli la boca de manifestacions en aquest sentit però després faci just el 
contrari a l’hora de prendre decisions. 

Observa que no tenen clar quina és la solució que el PP vol donar al problema i que tampoc no entenen 
el motiu de la nova centralització de la feina que feia la Mallorca Film Commission en una promoció 
d’Illes Balears Film Commission, perquè cada una de les illes té un producte, té la seva singularitat i és 
precisament aquesta singularitat allò que cal posar en valor. 

Tot seguit torna a manifestar la preocupació per la creació de llocs de feina.  

Insisteix a destacar la necessitat de promoció i de dinamització del sector audiovisual de l’illa de 
Mallorca, generant llocs de feina i creació de riquesa. Fa avinent que és del tot necessari aconseguir 
que Mallorca torni a ser un focus d’atenció i recuperar l’esmentat organisme com element de 
reactivació del sector audiovisual, per aconseguir la seva recuperació econòmica i que Mallorca 
continuï essent pol d’atracció per a nous projectes cinematogràfics. 

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

Anuncia el vot favorable del seu Grup polític a la moció. 

Retreu la mala política que ha aplicat el govern del PP i la manca de consideració que s’ha tengut amb 
un sector emergent que ajuda al creixement econòmic i augmenta la competitivitat de l’economia de 
Mallorca.  

Fa notar que suposa una continuïtat amb la decisió del tancament de la RTVM i retreu també l’actitud 
de retardar el pagament a les petites productores, que ha ocasionat que moltes hagin hagut de tancar i 
que molta gent s’hagi trobat sense feina.  

Recorda que el sector audiovisual era un sector emergent a les Illes Balears, que dóna un valor afegit a 
la nostra indústria i al nostre territori, al turisme i al creixement econòmic, perquè incrementa la 
competitivitat, que no es pot basar únicament en la construcció de més edificis.  

Quant a l’actual crisi econòmica i a les retallades que s’apliquen recorda que el Fons Monetari 
Internacional reconeix ara que es va equivocar pel que fa a les mesures restrictives aplicades, tan 
austeres. Fa avinent que és penós que ho diguin i ho facin persones d’un organisme com aquest, que 
cobren sous tan elevats per fer aquesta feina.  
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Retreu al PP que, tot i aquesta evidència, continuï aplicant les retallades en aquesta direcció 
equivocada. Fa avinent que, de tot plegat, se’n podran demanar explicacions als responsables que 
gestionen les nostres institucions actuant com a xotets de cordeta a les ordres dels seus dirigents, que 
condueixen la gent cap a la pobresa i a l’atur. En aquest sentit, destaca especialment la preocupació que 
causa l’increment de l’atur entre la població.   

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) intervé a continuació. 

Anuncia el vot positiu a la moció.  

Expressa la seva coincidència, en part, amb el que ha explicat el Sr. Dalmau durant la seva intervenció 
anterior. Fa notar que, evidentment, no poden estar d’acord en tots els punts que ha tractat. 

Considera que l’equip de govern ha demostrat, des del punt de vista pressupostari, que fa costat a 
l’entitat Mallorca Film Commission però, pel que fa al tancament de la Fundació Mallorca Turisme, 
refusa els arguments del Sr. Dalmau i assegura que no va ser de cap manera una decisió presa de 
manera irreflexiva. Adverteix que ja s’havia informat ben a bastament que aquesta entitat representava 
un cas clar de duplicitat, una manca d’enteniment entre partits polítics i un malbaratament de doblers 
públics.  

També fa avinent que, en l’àmbit de les empreses del sector privat que en formaven part (Cambra de 
Comerç, Associació de Cadenes Hoteleres, Federació Hotelera, etc.) ningú no s’ha queixat d’aquest 
tancament, perquè tothom estava d’acord en el fet que la representació del sector hoteler tenia cabuda 
dins l’Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB) i no en una duplicitat clara del Consell de 
Mallorca.  

Observa que allà on el Sr. Dalmau hi veu una promoció per a l’illa ell hi veu un malbaratament de 
doblers públics i una manca d’enteniment entre el PSOE i qui durant la passada legislatura gestionava 
l’àrea de Turisme en el Govern balear, que era UM. Torna a dir que no era més que un malentès, 
poques ganes d’entendre’s entre ambdós partits polítics, que ocasionava una gran despesa.  

Recorda que el PP ja havia dit clarament que tancaria la Fundació Mallorca Turisme, no ha suposat cap 
novetat. Comenta que actualment aquesta entitat es troba en procés de ser dissolta i liquidada, de forma 
que, un cop acabat aquest procés, els seus béns han de passar a una altra entitat, atès que en cas contrari 
passen a un protectorat.  

Per aquesta raó, el Consell de Mallorca recuperarà la marca Mallorca Film Commission i transferirà 
aquesta marca i un petit pressupost, d’acord a les possibilitats actuals de la institució, per integrar-la 
dins la Balears Film Commission.  

Fa notar que la seva aposta per aquesta entitat és clara i que han previst incloure al pressupost de 2013 
una quantitat per a la Mallorca Film Commission. Es mostra convençut que la Balears Film 
Commission i la Mallorca Film Commission seguiran actuant com a catalitzador de captació de 
produccions i assegura que aquest és el procés natural de la dissolució d’una fundació.  

Assenyala que, amb la recuperació d’aquesta marca, s’atenen les demandes del sector audiovisual, amb 
els representants del qual s’han reunit moltes vegades, atès que reclama l’existència de la Balears Film 
Commission com a impulsora de les captacions de produccions del sector audiovisual, de publicitat, de 
pel·lícules, etc.  

Fa notar que aquesta és la petició que s’ha rebut del sector audiovisual i que així han presentat les 
al·legacions a la Llei audiovisual balear, perquè la Mallorca Film Commission i totes les altres Film 
Commission de les illes es puguin integrar dins la Balears Film Commission. 

Per acabar, reitera que fan costat a la moció, perquè és el que fan també amb el sector audiovisual. Diu 
que votaran a favor de la moció perquè com a grup polític en comparteixen la part dispositiva. 

El Sr. DALMAU intervé tot seguit. 

Assegura que el que ha fet l’equip de govern és passar l’arada davant el bou i actuar sense preveure 
les conseqüències del tancament de la Fundació Mallorca Turisme. Per aquesta raó, transcorregut un 
temps, s’han trobat que no sabien què fer amb la Mallorca Film Commission ni de quina manera 
s’havia d’intentar trobar un espai que satisfés les dues parts, la iniciativa pública i la iniciativa privada. 
Diu que, al seu parer, és aquest el problema fonamental.  
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Torna a retreure la precipitació que va demostrar el PP a l’hora de prendre aquesta decisió, perquè és 
discutible aquest traspàs de competències al Govern balear, segons allò que indica l’Estatut 
d’Autonomia de les Illes Balears.  

Fa avinent que l’entitat eliminada era l’origen, la llavor que permetia l’assumpció de les competències 
sobre la promoció turística que atorga l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears al Consell de 
Mallorca. 

També recorda que el programa electoral del PP no contenia cap proposta sobre el tancament de la 
Fundació Mallorca Turisme ni cap tema de caire turístic, raó per la qual cal interpretar l’eliminació de 
la Mallorca Film Commission com una prova més del desig de liquidar el Consell de Mallorca.  

D’altra banda, diu al Sr. Juan que s’alegra que el Consell de Mallorca assumeixi que no està garantit 
que puguin passar la marca Mallorca Film Commission i adverteix que la inestabilitat tornarà a fer-se 
present, com ja temia el sector audiovisual el passat mes de novembre. 

A més a més, vol saber de quina forma concreta el Consell de Mallorca contribuirà a donar una mà al 
sector audiovisual, d’acord a allò que ara manifesta la institució. Diu que, en realitat, al PSOE no tenen 
molt clar quina és la forma legal de poder-ho fer amb garanties. 

La Sra. CAMPOMAR intervé a continuació. 

Expressa el seu acord amb tot el que ha manifestat el Sr. Dalmau. 

S’alegra pel fet que la marca no es perdi, però diu que el seu Grup voldria veure més iniciatives, més 
mesures en aquest sentit per part de l’equip de govern, atès que recuperar una marca és molt poca cosa, 
és una mesura molt pobra.   

El Sr. JUAN intervé per tancar el debat. 

Lamenta no haver-se explicat bé o que no l’hagin entès quan s’ha explicat, raó per la qual ho torna a 
repetir. 

Sobre les al·legacions que el PP ha presentat a la Llei audiovisual balear, explica que surten amb una 
complicitat del sector audiovisual, que és el que demana que la marca Film Commission de l’illa de 
Mallorca s’integri dins la Balears Film Commission, decisió que al PP li sembla bé. 

Torna a repetir que va ser el sector audiovisual qui ho va demanar, en la darrera reunió conjunta del 
passat mes de desembre i que el PP no s’inventa res. Es va demanar que el Consell de Mallorca 
funcionàs com una Film Office, per exemple a l’hora de tancar una carretera, per a la sol·licitud de 
permisos, etc., però que la captació de produccions es fes des de la Balears Film Commission. 

Assegura que tenen intenció de seguir la línia d’actuació que els indica el sector audiovisual. 

Informa, com un avenç, que la previsió de dotació pressupostària de la Mallorca Film Commission per 
a 2013 és de 80.000€.  

Diu que no l’han entès quan ha dit que no s’han precipitat en la decisió, que tenien clar que volien 
tancar la Mallorca Film Commission, perquè la realitat és que coincideix amb el Sr. Dalmau i que fan 
costat a aquestes iniciatives. 

Quant als retrets que s’han fet sobre el tancament de la RTVM, sobre determinats informes d’auditories 
sobre els quals afirmen que no es poden expressar i que no poden opinar respecte al seu contingut, els 
diu que ell també els pot llegir els seus informes, sobre coses que passaven, tranquil·lament, durant 
l’any 2010.  

Tot seguit fa avinent que, en el registre històric de l’entitat, segons el dictamen d’un informe de 
l’empresa Ernst&Young referit directament a la Fundació Mallorca Turisme, hi consta, textualment, el 
següent: “No ha cumplido con la legislación más importante que le es de aplicación”.  

Adverteix al Sr. Dalmau que “no es que no sepa, es que no cumple la ley” i li retreu que aquesta era la 
seva “meravellosa” Fundació Mallorca Turisme. Considera que era una clara duplicitat i una manera de 
malbaratar tres milions d’euros públics. Li diu també que en poden parlar un dia, d’aquesta qüestió, 
amb la seva secretària d’organització que s’ocupava d’aquesta gestió.  
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Assegura als portaveus que han intervingut en el debat que se’n pot parlar molt i els anima a presentar 
una moció per tal de començar a parlar de factures i de viatges, de coses molt peculiars de l’esmentada 
fundació, atès que potser allò que l’oposició interpreta com una forma de potenciar el sector turístic en 
el fons era una manera molt interessant de viatjar. Assegura que tenen moltes “facturetes” i exemples 
de malbaratament de doblers. Per aquestes raons, la fundació s’havia de tancar. 

Per acabar, diu al Sr. Dalmau que, tot i això, la Mallorca Film Commission se salva en la línia d’allò 
que interessa al sector audiovisual, li agradi o no li agradi, i aquesta és la qüestió. 

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

PUNT 6. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
SOBRE L’IMPULS DE L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT 
URBANÍSTICA. 

Es dóna compte de la següent moció: 

Per acord del Plenari del Consell de Mallorca de data 10 de novembre de 2008 es va 
crear, per unanimitat de tots els Grups Polítics, l’Agència de Protecció de la Legalitat 
Urbanística, la qual va començar a exercir les seves funcions a l’abril de 2009, entre 
les quals cal destacar, fonamentalment, la inspecció i la vigilància urbanística dels 
actes d’edificació i d’ús del sòl i, en definitiva, la protecció de la legalitat urbanística 
dins l’àmbit de Mallorca. 

 
Des de la seva creació fins ara han firmat Convenis de col·laboració amb l’Agència 
set Ajuntaments, essent la darrera adhesió la de Montuïri en data de 28 de Setembre 
de 2010. 

 
Des del canvi de la direcció política de l’Agència, produït arran de les eleccions 
autonòmiques de 2011, l’activitat de l’Agència ha baixat de forma considerable,  amb 
una gerència interina i un procés de selecció de nou director pendent de resoldre des 
de maig del 2012, amb un Pla d’Inspecció Urbanística prorrogat des del 2011. 
Aquesta paralització de l’impuls polític de l’Agència es tradueix especialment en la 
no incorporació de nous Ajuntaments i amb un procés de difuminació de garant de la 
legalitat urbanística davant la resta dels Ajuntaments no adherits. 

 
Davant aquesta situació es fa necessari procedir a rellançar la figura i l’activitat de 
l’Agència. 
 
És per això que el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA presnta pel 
seu debat i aprovació al proper Ple del Consell de Mallorca la següent MOCIÓ:   

 
1. El Consell de Mallorca atorga el mandat al Conseller d’Urbanisme i Ordenació del 
Territori de procedir a una efectiva i ràpida negociació amb els altres Grups Polítics 
de l’Oposició, PSIB-PSOE i PSM-Entesa-Iniciativa-Verds, amb l’objectiu d’acordar 
una proposta de nomenament de Director-Gerent de l’Agència. 

 
2. El Consell de Mallorca reconeix la importància fonamental de l’Agència de 
Protecció de la Legalitat Urbanística i la necessitat de promoure una major 
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col·laboració i integració dels municipis de Mallorca. A tal efecte, el Conseller 
d’Urbanisme i Ordenació del Territori elaborarà, conjuntament amb la nova persona 
responsable de la direcció-gerència de l’Agència,  un Pla Estratègic que serà sotmès a 
l’aprovació del Consell de Direcció de l’Agència i que tendrà com a finalitat 
aconseguir una adhesió més majoritària dels Ajuntaments. 
 
3. El Consell de Mallorca insta el Conseller d’Urbanisme i Ordenació del Territori a 
presentar, en el termini de dos mesos, per a l’aprovació del Consell de Direcció de 
l’Agència, un nou Pla d’Inspeccions per a l’any 2013, que impliqui l’augment de les 
inspeccions en totes les zones de Mallorca i potenciï la prevenció de les infraccions. 

4. El Consell de Mallorca habilitarà en els pressuposts del 2013 una partida 
econòmica per tal de donar a conèixer als ciutadans les funcions i les activitats de 
l’Agència. 

 

El Sr. COLOM (PSOE) recorda que en el mes d’abril de 2009 per acord plenari, aprovat per unanimitat 
de tots els grups d’aquesta corporació, es va aprovar la creació de l’Agència de Protecció de la 
Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca que té, com a funcions fonamentals, la inspecció i la 
vigilància dels actes d’edificació i d’usos del sòl i, en definitiva, la protecció de la legalitat urbanística 
dins l’àmbit territorial de Mallorca. 

Des de la seva creació fins ara, set ajuntaments han signat convenis de col·laboració amb l’Agència 
essent la darrera adhesió la de l’Ajuntament de Montuïri en data 28 de setembre de 2010.  

A pesar d’aquest impuls inicial sembla que, arran del canvi de direcció política produït després de les 
eleccions autonòmiques del mes de maig de 2011, l’activitat de l’Agència ha baixat de manera 
considerable. 

Ara mateix l’Agència està amb una direcció interina i un procés de selecció d’un nou director gerent 
convocat per l’actual conseller executiu d’Urbanisme i Territori i que està pendent de resoldre’s des del 
mes de maig de 2012, és a dir, des de fa gairebé 9 mesos. 

Aquest alentiment de l’activitat de l’Agència es tradueix –com ja s’ha dit– en la no incorporació de més 
ajuntaments (només hi estan adherits 7 ajuntaments dels 53 de Mallorca) i cap incorporació nova 
d’ençà que el Sr. Rovira n’és el responsable. 

És cert que la feina de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca no 
s’ha aturat però basta pegar un cop d’ull als temes que s’hi resolen, als ordres del dia de les 
convocatòries i als acords que s’hi prenen per veure que la seva activitat ha baixat de forma 
considerable. 

Reconeix que hi ha hagut canvis legislatius que per ventura han fet que el sector hagués de formular 
determinades propostes però, malgrat això, és necessari donar-li un nou impuls polític i s’ha de 
resoldre, al més aviat possible, el tema del nomenament del director gerent de l’Agència. 

En aquest sentit comenta que el Sr. Rovira li va recordar que calia comptar amb una majoria 
qualificada, que no basten els vots del Partit Popular i que, per tant, necessiten del suport de, com a 
mínim, un altre grup de l’oposició. 

En el darrer Ple va formular una pregunta sobre aquesta qüestió però, des de llavors ençà, el Sr. Rovira 
no hi ha fet cap altra gestió i no ha cridat cap grup de l’oposició per asseure’s a negociar un possible 
acord. 

Adverteix que el Sr. Rovira és un dels consellers que més competències té i totes complicades i li vol 
reconèixer que les tasques que fins ara ha fet dins l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i 
Territorial de Mallorca han estat dins un ambient de consens i creu que, fins i tot, el Sr. Rovira ha 
tengut bona predisposició i bona voluntat però els va dir que el tema del nomenament del director de 



 21

l’Agència era prioritari i observa que el retard en aquest nomenament no és imputable a la manca de 
candidats i que, a hores d’ara, encara continuen amb una direcció interina. 

A continuació indica que tampoc no està aprovat el pla d’acció per a 2012 i l’Agència funciona amb el 
pla aprovat per a 2011. Confia que el 2013 no continuïn per aquesta línia, és a dir, que tornin a aplicar 
el pla d’acció de 2011. 

Tampoc no està aprovada la memòria de gestió de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i 
Territorial de Mallorca de 2011 ni la seva pàgina web no està tampoc actualitzada. 

Per això, li planteja al Sr. Rovira si creu en l’Agència i, si és així, insta a donar-li un nou impuls polític 
efectiu ja que és hora de marcar nous objectius, aconseguir l’adhesió de més ajuntaments i fer que 
l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca sigui més coneguda i, 
sobretot, més respectada. 

No pot ser, com passa ara, que hi hagi ajuntaments que no contestin els requeriments oficials que els 
fan i no pot ser que la majoria d’actuacions que es duen a terme siguin a conseqüència de denúncies de 
particulars perquè l’Agència ha d’actuar, sobretot, d’ofici. 

La legalitat urbanística s’ha de fer complir i l’Agència ha d’actuar com una vertadera policia 
urbanística i la previsió de les infraccions –per això és tan important el tema de les inspeccions– n’ha 
de ser el principal objectiu. 

Recorda que abans li demanava al Sr. Rovira si creia en l’Agència i, com que pensa que sí que hi creu, 
fa notar que la moció està redactada en uns termes que, si volen que l’Agència funcioni, no creu que hi 
puguin votar en contra.  

Si el Sr. Rovira creu en l’Agència, doncs ha d’estar d’acord que hi hagi un nou director, que més 
ajuntaments s’hi incorporin –i que aquests ajuntaments siguin la totalitat o la gran majoria dels 
municipis de Mallorca– i que es potenciï l’activitat d’inspecció de l’Agència per tal d’assegurar la 
prevenció de les il·legalitats. 

Per descomptat, el Sr. Rovira també ha d’estar d’acord que els ciutadans de Mallorca, com no pot ser 
d’altra manera, coneguin el funcionament i els objectius de l’Agència de Protecció de la Legalitat 
Urbanística i Territorial de Mallorca i, per tant, espera el seu vot favorable a la moció. 

El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) anuncia que el seu Grup donarà suport a la 
moció perquè creuen en el futur de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de 
Mallorca. 

Assegura que durant aquesta legislatura no s’ha fet gaire cosa per donar un nou impuls a l’Agència i 
observa que ahir mateix, durant la celebració de l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca, es va 
perdre l’oportunitat de replantejar l’objectiu i la finalitat de l’Agència i com els ajuntaments s’hi poden 
adherir perquè és evident que, si en el temps de duu de funcionament, només una petita part dels 
ajuntaments de Mallorca han signat conveni amb l’Agència vol dir que qualque cosa no acaba d’estar 
com hauria d’estar per tal que fos atractiva per a tots els ajuntaments. 

Igualment és clar que no ajuda el fet de tenir un director interí i recorda que aquest tema ja duu un 
procés que s’arrossega des de fa un grapat de mesos tot i que sembla que era un procés que havia de 
quedar tancat a finals d’estiu però no ha estat així i espera que el Sr. Rovira expliqui els motius pels 
quals no està encara tancat el procés de la direcció de l’Agència i, per acabar, reitera que el seu Grup 
votarà a favor de la moció. 

El Sr. LLAMAS (PP) fa notar que el seu Grup està d’acord, en part, amb alguns dels 4 punts que 
planteja la moció, sobretot amb els punts 1 i 2. En canvi consideren que el punt 3 està contingut en el 
punt 2 ja que dins el pla estratègic de 2013 estaria inclòs el pla d’inspeccions. Pel que fa al punt 4, 
indica que l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca compta amb un 
pressupost independent i, per tant, té plena competència per decidir en què gasta els doblers en relació a 
la promoció que se’n pugui fer. 

Tot seguit explica que en la memòria de 2010 –que feren durant la legislatura passada– s’observa que 
l’Agència tampoc no va fer cap despesa extraordinària en màrqueting i que pràcticament només 
consten les aportacions que sortiren directament en premsa. 
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Per altra banda, explica que li sembla que és un argument simplista atribuir la baixada d’activitat de 
l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca al fet de tenir un director 
gerent interí ja que, just des del moment d’iniciar l’Agència la seva activitat en el mes d’abril de 2009 i 
fins al mes d’octubre de 2010 tampoc no s’hi va incorporar el nou gerent i just era el moment que 
l’Agència subscrivia els convenis amb tots els ajuntaments i s’assentaven les bases i els fonaments de 
funcionament futur de l’Agència. 

Reconeix que l’activitat inspectora de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de 
Mallorca ha baixat però adverteix que ho ha fet perquè també s’ha reduït considerablement l’activitat 
constructora, tant legal com il·legal, en gairebé un 90% segons les dades del Col·legi d’Arquitectes i 
Aparelladors. 

Fa avinent que l’Agència no només funciona a partir de denúncies o d’inspeccions d’ofici. Hi ha 
denúncies privades que l’Agència ha de recollir pel que fa als ajuntaments que estan adherits a 
l’Agència, tot i que són pocs, però això no lleva que el Consell de Mallorca tengui competència sobre 
la resta d’ajuntaments.  

En aquest sentit matisa que l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca 
no va néixer amb la necessitat d’imposar-se als ajuntaments sinó que és una Agència –que suplia el 
Servei de Disciplina Urbanística– que serveix per col·laborar amb aquells ajuntaments que vulguin 
aquesta col·laboració. Remarca que, en cap cas, l’Agència no vol llevar una competència que legalment 
està establert que li correspon als ajuntaments. 

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) agraeix, en primer lloc, la intervenció del 
Sr. Colom i el seu to i tot seguit li indica que, pel que fa al direcció de l’Agència, actualment hi ha una 
persona que exerceix les funcions de director gerent de manera interina com gairebé durant tot el temps 
que duu funcionant l’Agència. 

La qüestió d’aquest tema és que fan falta 3/5 parts dels membres de Ple per poder elegir un director de 
l’Agència, és a dir, que és més difícil que elegir la presidenta del Consell de Mallorca atès que, si bé no 
s’exigeix unanimitat, sí que s’exigeix un consens ampli tot i que li agradaria que hi hagués unanimitat 
de tots els grups a l’hora de fer aquest nomenament. 

Com saben, en el procés de selecció –sense entrar en detall de noms ni puntuacions– hi havia 
bàsicament dues propostes, una per part d’ell i una altra per part de l’oposició la qual cosa significa que 
no s’assolien les 3/5 parts necessàries per aprovar el nomenament de cap de les dues. 

Fa notar que no té inconvenient en tornar a reunir-se per tractar aquest tema atès que la competència 
per proposar la persona que haurà de dirigir l’Agència és seva però no proposarà un nom si no ha de 
comptar amb el suport suficient ni vol forçar cap grup a votar-hi a favor per tancar la qüestió. 

Reitera que està dispost a reprendre aquest tema i adverteix que, encara que no és un tema 
d’importància vital, sí que reconeix que les interinitats tan llargues no són bones. 

En quant al que s’ha dit sobre la disminució de l’activitat de l’Agència, diu que no hi està d’acord 
perquè, si bé és cert que s’ha disminuït el nombre d’inspeccions en el període 2010-2012, aquesta 
disminució no és per manca d’activitat de l’Agència sinó per una manca clara d’activitat constructora i 
promotora. En tot cas, la disminució del nombre d’inspeccions no és una disminució ni grossa, ni 
preocupant ni provocada per una disminució de la feina dels treballadors de l’Agència. 

Per altra banda assegura que han fet esforços per mantenir un pressupost digne a l’Agència de 
Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca (sense reduccions tan elevades com les 
que tenen la resta d’àrees) ja que compten amb més mitjans per mor dels ingressos propis la qual cosa 
ha permès proposar la rebaixa de l’aportació que li fa el Consell de Mallorca perquè és lògic que sigui 
així en comptar l’Agència amb ingressos propis. 

En conseqüència, considera que no seria lògic que mirin d’incrementar el pressupost de l’Agència quan 
s’ha davallat el pressupost de tot el Consell de Mallorca tant pel que fa a les despeses de capítol I com 
de despeses corrents. Per això, en principi no estarien d’acord en fer cap tipus de campanya publicitària 
de l’Agència però sí que és un tema que podran discutir dins el Consell de Direcció que en breu s’haurà 
de convocar per debatre la proposta de pressupost de 2013. 

Pel que fa a la manca d’activitat de l’Agència, diu que ha entès que el Sr. Colom deia que la memòria 
de gestió no s’havia aprovat però a ell li consta que la memòria de gestió de 2011 es va aprovar per 
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unanimitat en el Ple de dia 30 març de 2012 i, evidentment, la memòria de gestió de 2012 s’aprovarà 
més o manco en el mes de març de 2013. 

En quant a l’adhesió d’ajuntaments observa que, en el seu moment, a alguns ajuntaments els 
interessava adherir-se a l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca 
perquè els facilita que es despreocupin d’aquesta competència pròpia. El Consell de Mallorca en un 
moment determinat i per unanimitat de tots va decidir que estava bé assumir aquesta competència dels 
ajuntaments que la volguessin delegar però, igualment, cal tenir en compte que a hores d’ara i amb els 
problemes econòmics que hi ha, s’ha detectat molt d’interès per part dels ajuntaments per exercir les 
seves competències de disciplina urbanística ja que així, potser, incrementar els seus ingressos per les 
multes que imposin. 

Puntualitza que no hi ha per part de cap ajuntament –de cap color polític– massa interès en adherir-se a 
l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca en aquests moments i no 
sap si és perquè volen gestionar els seus expedients –cosa que abans potser no volien fer– o és perquè 
no està clar que les sancions que cobri l’Agència puguin llavors repercutir en beneficis per a aquests 
ajuntaments. 

Per acabar, insisteix en el fet que, sigui pel motiu que sigui, cap ajuntament no mostra gaire interès en 
adherir-se, en aquests moments, a l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de 
Mallorca. 

El Sr. COLOM agraeix, en primer lloc, el seu suport del PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca a la 
moció i fa notar que li ha semblat entendre de les paraules del Sr. Llamas que el Partit Popular voldrà 
votació separada dels punts d’acord. Si és així, anuncia que no té cap inconvenient en fer la votació de 
manera separada. 

El Sr. Llamas ha dit que no està d’acord amb el punt 4 perquè no està a favor de fer campanyes de 
màrqueting i, en aquest sentit, observa que la redacció d’aquest punt és molt suau i no demana que 
s’augmenti el pressupost de l’Agència sinó que, dins el pressupost que s’aprovi, es contempli una 
partida destinada a fer una campanya per donar a conèixer l’activitat de l’Agència, la qual cosa és molt 
important per a la prevenció ja que els ciutadans han de ser conscients que si fan obres il·legals 
n’hauran de pagar les conseqüències i que val més aturar i anar pel camí de la legalitat urbanística que 
no enfrontar-se a les institucions. 

Refusa, per altra banda, que la baixada d’activitat de l’Agència sigui conseqüència d’una baixada de 
l’activitat constructora ja que, si bé potser que hi tengui res a veure, no creu que sigui una raó 
fonamental ja que l’Agència té encomanada la inspecció urbanística i la correcció de les infraccions i 
les infraccions urbanístiques, en general, prescriuen als 8 anys i, per tant, es poden inspeccionar obres 
executades durant aquest període. 

Reconeix que per al nomenament d’un director gerent és necessari un acord plenari qualificat però 
observa que tampoc no han parlat massa de la possibilitat d’arribar a un acord. De fet n’han parlat just 
un pic i durant 5 minuts quan el Sr. Rovira els va fer saber quin era el candidat que proposava i 
aleshores el Grup Socialista li feu saber que pensava que hi havia un altre candidat que podia ser 
millor. 

No obstant això, el tema s’hauria de tancar en qualsevol cas perquè no poden deixar la convocatòria 
oberta ja que els funcionaris que han participat en el procés de selecció tenen dret a saber què ha passat, 
és a dir, que si al final no hi ha cap candidat, doncs s’anul·la la convocatòria però mai no deixar-la 
oberta. 

El Sr. FONT insisteix en dir que el seu Grup està a disposició del Sr. Rovira per reunir-se quan es 
convoqui la comissió –que pensava que es convocaria en acabar l’estiu– ja que les discrepàncies 
s’arreglen parlant-ne. 

Fa notar que és clar que les competències en matèria de disciplina urbanística corresponen als 
ajuntaments i que l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca en cap 
cas no ha de pretendre imposar-los res però, per això, l’han de fer atractiva i ahir era un moment per 
debatre a l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca com poden fer atractiva l’Agència de Protecció 
de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca als ajuntaments. 
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És cert que els ajuntaments, en aquests moments, no estan per deixar de percebre els ingressos de les 
sancions derivades de la disciplina urbanística però, si no resolen aquest tema econòmic, l’Agència de 
Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca es mantendrà com està i, a poc a poc, 
morirà. 

Assegura que perquè els ajuntaments participin de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i 
Territorial de Mallorca necessiten, ara més que mai, que hi hagi una repercussió econòmica cap a ells. 

El Sr. ROVIRA es mostra d’acord en tancar el tema del nomenament d’un director gerent de l’Agència 
i anuncia que, si és possible i per poder-lo tractar al proper Consell de Direcció que se celebri, durant 
aquest mes es reunirà amb els grups de l’oposició per parlar sobre quin candidat proposen. Si hi ha un 
consens, doncs el trauran endavant, i si no n’hi ha, doncs anul·laran la convocatòria o la donaran per 
acabada. 

Pel que fa a l’adhesió d’ajuntaments, adverteix que són els ajuntaments els que tenen la darrera paraula 
i que l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca està oberta a signar 
nous convenis d’adhesió però no deixa de ser preocupant que, al final, pugui resultar econòmicament 
negatiu per tots ja que tant l’Agència com el Consell de Mallorca tenen la capacitat que tenen i que 
l’esforç que s’està fent per mantenir l’Agència a un nivell digne resulta complicat atesa la capacitat 
econòmica del Consell de Mallorca. 

Punt 1  

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

Punt 2 

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

Punt 3 

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 4 

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 7. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
SOBRE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 2012 PRORROGAT PER 
L’EXERCICI 2013. 

Es dóna compte de la següent moció: 

Davant  del  projecte de llei de pressupost de la CAIB pel 2013 que suspenia per 
tercer any consecutiu l’actualització de les quantitats a favor dels consells insulars 
que, per a l’any 2013, resultessin de l’aplicació de la Llei 2/2002, de 3 d’abril, del 
sistema de finançament definitiu dels consells insulars, en les lleis d’atribució o de 
delegació de competències, o en els decrets de traspassos de funcions i de serveis 
als consells insulars, amb la pèrdua de finançament acumulada conseqüent, el Ple 
del Consell de Mallorca va acordar per unanimitat reclamar durant la tramitació 
parlamentària aquesta actualització de quanties que, calculat pels tres anys de 
pèrdua, suposa un import aproximat acumulat de 18.000.000 d'euros. 

 
Durant la tramitació parlamentària no s’ha modificat aquesta disposició que 
continua vigent i que consideram abusiva, ja que la comunitat autònoma sí que 
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experimenta l’increment d’ingressos produït per l’increment de preus del consum, i 
el Consell de Mallorca ha de revisar els contractes amb tercers per pagar aquestes 
revisions de preus. 
 
Vist que el pressupost 2012 s’ha prorrogat a l’exercici 2013 per aquest Consell i 
sobre el pressupost prorrogat se poden aplicar les modificacions de crèdit que es 
considerin pertinents. 
 
Considerant que és necessari que el pressupost encara que sigui prorrogat  doni 
resposta el més aviat possible a les necessitats dels mallorquins i les mallorquines. 
 
Tenint, a més, notícia que a la tramitació parlamentària s’ha votat una esmena que 
triplica la partida destinada a Renda Mínima i Pla de Prestacions Bàsiques  
 
Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA presenta pel 
seu debat i aprovació al Ple del Consell de Mallorca la següent MOCIÓ: 
 
1. El Consell de Mallorca acorda modificar el pressupost prorrogat de l’IMAS 
incrementant la partida destinada al pagament de la  renda mínima d’inserció en 
4.960.000 euros,  que se finançarà amb l’aportació del Govern incrementada en 
tramitació parlamentària. 
 
2. El Consell de Mallorca acorda modificar el pressupost prorrogat de l’IMAS 
incrementant la partida destinada al pagament del Pla de prestacions bàsiques en 
5.844.000 euros, que se finançarà amb l’aportació del Govern incrementada en 
tramitació parlamentària. 
 
3. El Consell de Mallorca reclamarà per totes les vies possibles, inclosa la judicial, 
si escau, l’actualització de les quanties percebudes en concepte de finançament de 
competències atribuïdes d’acord amb les Lleis 2/2002, de 3 d’abril, del sistema de 
finançament definitiu dels consells insulars, en les lleis d’atribució o de delegació  
de competències, o en els decrets de traspassos de funcions i de serveis als consells 
insulars, incloent la recuperació del poder adquisitiu conseqüència de la manca 
d’actualització en 2011 i 2012. 
 
4. El Consell de Mallorca modificarà el pressupost prorrogat de l’IMAS per tal de 
destinar part del finançament  recuperat a: 
 
-Incrementar el límit de la despesa de personal de l’IMAS en 5.000.000 d’euros, 
per tal de pagar les substitucions del personal assistencial i mantenir unes ràtios 
òptimes. 

 
-Incrementar la partida d’aportació al Fons Mallorquí de Solidaritat en 500.000 
euros, per tal de recuperar el nivell d’aportació anterior al 2012. 
 
-Dotar una partida de 500.000 euros a l’IMAS per la convocatòria de subvencions 
a entitats sectorials per tractar de reduir el desmantellament d’entitats socials de 
Mallorca. 
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-Incrementar el capítol 2 dels serveis assistencials de prevenció comunitària de 
l’IMAS en 300.000 euros, per tal de conservar el nivell de prestacions que es 
mantenia fins a 2012. 
 
-Dotar amb 500.000 euros les partides adients de l’IMAS per les ajudes a dones 
soles amb càrregues familiars i les ajudes de l’article 27 de prestació a dones 
víctimes de violència de gènere de difícil ocupació. 
 
-Destinar  2.000.000 d’euros a  la realització dels projectes d’inversió planificats 
fins a Puig dels Bous, la Bonanova i Llar d’Ancians per assegurar un nivell de 
conservació dels recursos assistencials. 
 
5. El Consell de Mallorca modificarà el pressupost prorrogat de la institució per tal 
de destinar part del finançament  recuperat a:  
 
-Creació d’una partida de 800.000 euros al Departament de Medi Ambient per tal de 
contractar brigades per a la Ruta de Pedra en Sec, dins del marc de la Serra de 
Tramuntana Patrimoni de la Humanitat. 
 
-Incrementar les despeses de manteniment i renovació de carreteres en 3.000.000 
euros per evitar el perill que pot suposar un manteniment inadequat de les carreteres 
de les Illes. 
 

-Destinar 4.500.000 euros per al POS 2013. 
 

-Destinar 500.000 euros per projectes de autoocupació juvenil. 
 
-Destinar 400.000 euros a la creació del programa d’execució temporal per 
funcionaris i interins per tal de continuar amb les tasques de modernització i 
innovació iniciades al Consell de Mallorca als exercicis 2010 i 2011 i que, en aquests 
moments, s’han vist suprimides. 

 

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

Recorda que en el Ple del passat mes de novembre es va aprovar per unanimitat esmenar el pressupost 
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en les partides que afectaven molt negativament aquest 
Consell de Mallorca. 

Observa que tots els Grups polítics de l’oposició han complit l’acord i s’han presentat les esmenes al 
Parlament de les Illes Balears i també que ningú del PP les ha defensat ni les ha votat a favor.  

Tot seguit assenyala una de les esmenes que es varen presentar, per unanimitat: reclamar la revisió de 
l’IPC pel finançament que la institució rep de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, atès que 
constitueix un abús inacceptable i fa notar que el PP hi va estar d’acord, almenys dins la sala de Plens.  

Fa avinent al PP que si fa un càlcul aproximat de la quantitat que s’haurà perdut des de l’any 2011 fins 
a finals de 2013 comprovaran que és d’uns 18M€. Suposa que són ben conscients dels que s’ha de 
deixar de fer per compensar aquesta pèrdua acumulada, perquè el Consell de Mallorca sempre paga 
l’increment de l’IPC, en els seus contractes, i també paga els increments de l’IVA, com el que avui s’ha 
aprovat. 
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Adverteix que aquesta recaptació extraordinària va a parar a la comunitat autònoma i afirma que és 
absurd i injust que els consells insulars financin el dèficit de la comunitat autònoma, com també han dit 
els representants del PP, almenys dins la sala de Plens. 

Per aquesta raó, el PSOE els proposa avui un altre acord: insisteix a dir que no accepta aquestes 
condicions perquè són inacceptables. També afirma que des del Consell de Mallorca es pot ajudar a 
millorar la situació econòmica i el camí no és el de més austeritat sí o sí, per damunt de qualsevol altra 
consideració.  

Diu que quan els representants del PP manifesten que estan compromesos amb aquesta institució i que 
per damunt d’altres lleialtats ho són també als càrrecs institucionals que ocupen, en el PSOE els creuen. 

Recorda que ahir la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública va dir, a l’Assemblea de Batles, 
que el pressupost ja estava fet i que s’aprovaria a finals de gener. Per aquesta raó, estan a l’expectativa i 
esperen que avui els doni una altra bona notícia, saber si finalment han acordat alguna cosa amb el 
Govern balear, que permeti a la institució treure el cap.  

Proposen modificar el pressupost prorrogat o, en tot cas, incloure aquestes propostes dins el pressupost 
de 2013 si la seva aprovació és imminent.  

Tot seguit diu que el seu Grup polític proposa unes modificacions, que explica a continuació. 

Multiplicar per tres l’import que hi havia l’any 2012 per a Renda Mínima en el Pla de Prestacions 
Bàsiques (PPB). Fa notar que és proporcional a la modificació que s’ha tramitat en el Parlament de les 
Illes Balears, aprofitant el que sobrava del pagament previst als bancs. Fa notar que com més aviat 
figuri al pressupost del Consell de Mallorca, més aviat es podrà donar aquesta prestació a qui ho 
necessiti. 

Reclamar, una vegada més, el finançament perdut per la revisió de l’IPC i destinar-lo a incrementar el 
pressupost de l’IMAS i del Consell de Mallorca, que es distribuiria de la forma següent: per a l’IMAS, 
5M€ per despeses de personal, per poder cobrir les suplències necessàries; 0,5M€ per al Fons 
Mallorquí de Solidaritat; 0,5M€ per a la convocatòria d’entitats sectorials de l’IMAS, per evitar el 
desmantellament d’entitats socials que es produeix (observa que, a dia d’avui, l’atur és molt elevat 
entre el personal dels àmbits del treball social, educadors de carrer i orientació laboral); augmentar el 
capítol 2, dels serveis assistencials, de prevenció comunitària, de l’IMAS; dotació de 0,5M€ les 
partides adients de l’IMAS per fer la modificació de crèdits, pendent durant tot l’any 2012, les ajudes a 
dones soles i amb càrregues familiars i les ajudes de l’art. 27 de prestació a dones víctimes de la 
violència de gènere i de difícil ocupació; destinar 2M€ a la realització dels projectes d’inversió que ja 
estaven planificats en el Puig des Bous, La Bonanova i la Llar dels Ancians, per assegurar el nivell de 
conservació dels recursos assistencials.  

Insisteix a recordar que per mantenir els recursos assistencials s’han de fer inversions.  

Fa notar que el que proposa el PSOE significa dur endavant allò que prometia el PP en el seu programa 
electoral: crear ocupació, lluitar contra l’atur, sense duplicitats. També adverteix que a hores d’ara 
poques persones dubten de la relació estreta que hi ha entre l’austeritat i la pèrdua d’activitat 
econòmica i de llocs de feina.  

Proposen també la creació d’una partida de 800.000€ per contractar brigades per fer feina en la ruta de 
Pedra en Sec, dins el marc de la serra de Tramuntana Patrimoni de la Humanitat. 

També proposen incrementar en 3M€ les despeses de manteniment i renovació de carreteres. En aquest 
sentit, dubten que es pugui mantenir el nivell adequat de manteniment de les carreteres, amb el perill 
que comporta no tenir-ne cura. 

Proposen destinar 4,5M€ al Pla d’Obres i Serveis (POS), un POS de petites obres, atès que varen dir 
que estarien al costat dels ajuntaments; és clar que necessiten aquests projectes de manteniment, que 
fomenten i donen feina a les empreses locals.  

Retreu que hagin tancat el Departament de Joventut i el Consell de la Joventut, en el cas del Govern 
balear, mentre l’atur juvenil continua augmentant. Demana que hi destinin 0,5M€, per fer programes 
d’ocupació juvenil, per mitjà d’una convocatòria, tot i que sigui del tipus de microcrèdit.  
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Destinar 400.000€ per modernitzar l’administració d’aquesta institució per tal d’aconseguir una 
tramitació més ràpida dels expedients. Recorda que el PP fa un any i mig que defensa la importància 
que aquesta administració sigui àgil i eficaç. 

Fa notar que totes aquestes propostes no són novetats, sinó que recuperen programes d’aquest Consell 
de Mallorca que s’han perdut, asfixiats per la manca de finançament del Govern balear.  

Per acabar, destaca que en aquests casos aplicar l’austeritat significa pèrdua i fa avinent que aquestes 
propostes poden fer millorar la situació econòmica de la gent de Mallorca. 

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

Observa que si realment s’ha previst que existeixi un pressupost i es pugui debatre, no té massa sentit 
aquesta moció, atès que si existeix el compromís ferm de l’equip de govern de presentar un pressupost 
ja hi haurà temps per debatre l’ús que n’han de fer dels doblers, d’acord a les prioritats del seu Grup 
polític.  

Tot i això, valora positivament l’esforç de tots els Grups polítics del Parlament per acceptar la proposta 
que havia fet precisament la seva coalició, per aconseguir que el sobrant de 8M€ que tenien disponible 
s’hagi destinat als serveis socials.  

Per aquesta raó, anuncia que el seu Grup polític s’abstendrà de votar aquesta moció. 

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

Diu que, per la mateixa raó que ha explicat el Sr. Ensenyat, el PP votarà negativament la modificació 
d’una pròrroga pressupostària, en aquest moment. 

Observa que no va dir que tenguessin els pressuposts fets, sinó que els tenien bastant avançats i que 
tenien la intenció de presentar-los al Ple, per a la seva aprovació, a finals d’aquest mes. En 
conseqüència, ja debatran quan pertoqui tots els temes concrets de l’esmentat pressupost. 

Tot i això, comenta que determinades qüestions que planteja aquesta moció es veuran reflectides en el 
pressupost. No pot anticipar xifres, però diu que tenen la intenció d’incrementar les partides destinades 
a la Renda Mínima d’Inserció (RMI) del Pla de Prestacions Bàsiques (PPB) i que existirà la 
coordinació necessària amb la Conselleria de Sanitat i Salut per signar els convenis necessaris perquè 
es puguin fer les transferències oportunes. 

En canvi, anuncia que hi ha partides que no constaran en el pressupost de 2013 (per exemple, aquelles 
que pertanyen a qüestions sobre les quals aquesta institució no en té la competència transferida). Diu 
que entén que el PSOE reclami doblers per serveis que gestionaven durant la passada legislatura, però 
no ho comparteix, per aquesta raó.  

Torna a dir a la Sra. Sánchez que és cert, no s’aprova allò que no té la competència transferida.  

Quant a la petició de la Sra. Sánchez de no seguir una línia de més austeritat, li respon que la 
conjuntura econòmica actual és la que és. Assegura que fa mesos que tenen converses amb els 
responsables de la Vicepresidència Econòmica del Govern de les Iles Balears i reclamen la quantitat 
econòmica que l’equip de govern del Consell de Mallorca considera que necessita per exercitar les 
competències que li pertanyen. 

Diu a la Sra. Sánchez que té raó quan afirma que en el pressupost de 2013 de la comunitat autònoma no 
es torna incrementar el cost dels serveis transferits, per la qual cosa va en contra de les lleis aprovades 
anteriorment sobre la transferència de competències.  

Assenyala que la comunitat autònoma indica que avui és materialment impossible transferir més 
doblers al Consell de Mallorca, per raó de la crisi econòmica actual, amb vista a complir l’objectiu de 
reducció del dèficit.  

Comenta a finals d’any varen tenir la reunió del Consell Financer Interinsular, on es va reconèixer la 
bestreta a compte de l’any 2012 i també es va dir que el tema prioritari amb vista a l’any 2013 és 
aprovar la Llei de finançament dels consells insulars, que haurà de tenir en compte el motiu pel qual 
durant dos anys seguits no s’ha incrementat el cost dels serveis transferits, amb les quanties que els 
corresponen. Fa notar que és obvi que s’hauran de considerar totes aquestes qüestions.  
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Per acabar, assegura que no han oblidat aquest tema i que no el donen per perdut, sinó que seguiran 
lluitant encara més per aconseguir el finançament que necessiten per gestionar les competències 
transferides i pel dret que aquesta institució té atribuït per l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. 

La Sra. SÁNCHEZ intervé tot seguit. 

Assegura que, per bé que li diguin que ara no toca parlar d’aquests temes, ho repetirà tantes vegades 
com sigui necessari perquè se’n convencin que el seu Grup polític té raó. Assenyala que a hores d’ara 
els organismes internacionals reconeixen que aplicar la fórmula de més austeritat dóna com a resultat 
un augment de l’atur i retreu que el PP no lluiti per evitar-ho. 

Observa que el dèficit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears –puntualitza que no és el dèficit 
del Consell de Mallorca– no pot ser el centre de la seva política i que és necessària una política per 
canviar a favor i no en contra de les persones, perquè estan lluitant per reduir el dèficit però no per 
reduir les condicions negatives que afecten la gent de Mallorca a causa de la crisi.  

Afirma que no és admissible tenir majoria absoluta i començar a gastar (per exemple, una partida de 
300.000€ o 350.000€) de doblers públics, sense fer cap debat pressupostari previ. Per aquesta raó, insta 
l’equip de govern d’aquesta institució a fer el corresponent debat pressupostari al més aviat possible.  

Fa notar que tots els col·lectius que reben prestacions del Consell de Mallorca esperen que aquesta 
institució defensi els seus interessos.  

Retreu als membres de l’equip de govern que avui, al Ple, es manifestin d’acord a reclamar la revisió de 
l’IPC però quan varen participar en el debat parlamentari, que era l’ocasió per modificar els pressuposts 
de la comunitat autònoma, cap dels representants del PP no va defensar una esmena en aquest sentit.  

Observa que és en les institucions, on es modifiquen les lleis, no en els despatxos. Diu que no creu que 
es pugui fer una actuació millor a favor que modificar la Llei de pressuposts, que modificava la Llei de 
finançament dels consells insulars i retirava de les seves competències la possibilitat d’una revisió de 
l’IPC. 

Recorda que la presidenta ha dit en diverses ocasions que faria uns pressuposts austers del tot, per la 
qual cosa el PSOE li demana que els faci amb el seny que ella reivindicava en el seu discurs 
d’investidura, que posi les persones en el centre del seu debat, per damunt d’un objectiu de reducció 
d’un dèficit que ni tan sols és del Consell de Mallorca i que faci el pressupost pensant en les persones 
que en depenen però no perquè el Sr. Bauzá compleixi les imposicions que li marquen des del Govern 
de l’Estat.  

La Sra. ROIG intervé per tancar el debat. 

Recorda a la Sra. Sánchez que l’objectiu de reducció del dèficit és el de tota la ciutadania i que el 
provoca el fet que aquesta institució no tengui finançament propi i s’hagi d’endeutar amb finançament 
extern per cobrir serveis propis, la qual cosa repercuteix sobre tota la ciutadania. 

Retreu la situació econòmica tan negativa que va trobar l’actual equip de govern, atès que 
l’endeutament era tan elevat que per poder donar prestacions bàsiques a la població s’havia d’acudir al 
finançament extern, als préstecs i a l’endeutament, per la qual cosa es generaven encara més deutes. 

Fa avinent a la Sra. Sánchez que era materialment impossible continuar augmentant l’endeutament. 
D’altra banda, ha de ser conscient que el finançament del Consell de Mallorca depèn d’una comunitat 
autònoma i en aquest sentit li retreu que durant la legislatura anterior no es varen tenir les reunions que 
s’havien d’haver tengut; ara, en canvi, sí que s’ha fet, amb els responsables de la Vicepresidència 
Econòmica del Govern balear.   

També li diu que aprovaran uns pressuposts que, evidentment, tendran com a objectiu atendre les 
persones, però no serà perquè ho digui el PSOE.  

Tot seguit li demana de quin debat de pressupost li parla i també perquè li retreu que no s’hagi fet. És 
evident que enguany encara no s’ha tengut, però li recorda que l’any passat va ser la primera vegada 
que, per debatre els pressuposts es va fer el debat del pressupostos, a la sala de Plens, hi va haver un 
termini per formular esmenes i al·legacions i després es va fer el debat definitiu, mentre que abans els 
pressuposts es debatien només en una sola ocasió. Pel que fa al debat del pressupost de 2013, assegura 
que també es farà.  
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Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per nou vots a favor (PSOE), desset 
vots en contra (PP) i quatre abstencions (PSM-IniciativaVerds-Entesa per 
Mallorca). 

PUNT 8. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
SOBRE LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 73.3 DEL REGLAMENT 
ORGÀNIC. 

Es dóna compte de la següent moció: 

En l’arribada de la democràcia a Espanya es va haver d’iniciar un canvi legislatiu que 
fes possible un canvi profund, no sols en la manera d’escollir els representants 
institucionals, sinó també en la democratització del  funcionament de l’Estat. 
 
Una d’aquestes lleis que afecta directament el Consell de Mallorca és la Llei 7/1986 
Reguladora de les Bases del Règim Local, que adaptava el que és relatiu a 
l’administració local al mandat de la Constitució. 
 
Era necessari també adaptar a aquesta llei les normes reglamentàries que estaven 
vigents i, per això, s’aprova el RD 2568/1986 pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
A n’aquest RD, que desenvolupa la llei bàsica 7/1986, es diu a l’article 94.e: “Si lo 
solicitara algún grupo, se procederá a un segundo turno. Consumido éste, el Alcalde o 
Presidente puede dar por terminada la discusión que se cerrará con una intervención 
del ponente en la que brevemente ratificará o modificará su propuesta.” 
 
El Reglament Orgànic del Consell de Mallorca al seu Art. 63.b diu: “El debat 
s'iniciarà amb una exposició justificació de la proposta, a càrrec del seu proponent. A 
continuació, els diversos grups, tret del que és membre proponent, consumiran un 
primer torn. L'ordre d'intervenció serà l'invers a la importància numèrica, començant 
sempre el grup mixt i tancarà el debat el proponent, llevat que l’assumpte sigui de 
competència de l’equip de govern, que en aquest cas podrà tancar el debat el conseller 
o president de l’entitat descentralitzada que es vegi afectada amb una intervenció 
final.” Aquest article del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca concorda, com 
es veu, amb el RD 2568/1986. 
 
A l’article 73.3 del Reglament Orgànic del Consell es diu: “El debat de la moció 
s’iniciarà amb una exposició justificativa de la proposta a càrrec del seu proponent de 
cinc minuts. A continuació, els diversos grups, tret del que és membre proponent, 
tendran un torn de paraula, en l’ordre invers a la importància numèrica, de tres minuts, 
començant pel grup mixt, i es tancarà el debat amb l’exposició del conseller o 
president de les entitats descentralitzades que es vegi afectat. El proponent únicament 
podrà intervenir posteriorment, si arran del debat proposa un canvi en la seva 
proposta.”. Aquest article contradiu l’article 63 del Reglament del Consell de 
Mallorca i el RD 2568/1986 
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Cal adaptar l’article 73 del Reglament del Consell de Mallorca al propi Reglament i 
sobretot al RD 2568/1986. 
 
És per això que el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA presenta 
pel seu debat al proper Ple de la institució la següent MOCIÓ: 
 
El Ple del Consell de Mallorca acorda modificar l’article 73.3 del Reglament Orgànic 
per adaptar-lo al RD 2568/1986 indicant que tancarà el debat el proponent, tal com 
s’expressa també en el propi Reglament Orgànic del Consell de Mallorca al seu art. 
63.b 

 

El Sr. ALEMANY (PSOE) comença dient que en veure la moció podria semblar que és una moció 
tècnica o legalista però durant la seva intervenció intentarà canviar l’opinió de la gent que es l’hagi 
llegida per tal de convertir-la en una moció de contingut polític. 

Tot seguit explica que, per una qüestió d’edat i no per cap mèrit adquirit, va viure la transició ja essent 
major d’edat i va veure uns comportaments dels polítics que gestionaven la transacció en el sentit de 
voler implantar a les institucions i a la política en general, a més de la llibertat, un funcionament que 
garantís que qui governàs no imposàs sempre el seu criteri com havia passat fins aleshores durant la 
dictadura espanyola i ho varen aconseguir perquè tothom estava d’acord que era molt important que les 
institucions funcionassin de forma transparent i que tots els que hi formassin part, ja fossin del govern o 
de l’oposició, fossin iguals en drets i deures. 

En aquesta línia es va aprovar la Llei reguladora de bases de règim local la qual imposa que hi ha 
d’haver un reglament orgànic de funcionament que ha de contemplar que l’oposició estigui en igualtat 
de condicions que el govern i això és així en el punt concret del ROC del Consell de Mallorca a què fa 
referència la moció en el sentit que, en debatre una moció, qui l’ha de tancar és el proponent ja que si la 
tanca el govern sempre té punt més d’intervenció que li suposa un avantatge i és allò que els que 
gestionaven la transició no volien que existís i, per tant, s’hauria de llevar perquè, a més a més, va en 
contra del reglament orgànic que es va aprovar en compliment de la Llei 7/1986 de règim local. 

Quan es va fer el ROC del Consell de Mallorca, per rutina de “copiar i aferrar”, es varen incorporar 
moltíssims articles d’aquell reglament general de tota Espanya que s’havia fet en temps de la transició i 
que volia que l’oposició estigués en igualtat d’oportunitats. En l’article genèric es diu, precisament, que 
el ponent serà el que tancarà les intervencions la qual cosa, a més de lògica, garanteix la igualtat als 
debats plenaris 

Malgrat això, en un moment històric que també es va viure no fa massa temps en aquesta casa, hi va 
haver un govern format per una minoria molt petita que va forçar un reglament que no era el que hi 
havia consensuat abans però que hi tenia semblances. 

El seu Grup sempre ha defensat que aquell reglament s’havia de canviar en extracte ja que és un 
reglament que no compleix aquell esperit de pacte entre totes les forces polítiques per tal de 
democratitzar les institucions però resulta que, sense saber per què, sembla que els costa arribar a 
acords. 

Tot i això, és sabedor que el conseller executiu de Presidència es va comprometre a reiniciar les 
converses per intentar acordar el reglament però, mentrestant, un tema que és clar (que recull la 
legislació nacional i el mateix ROC del Consell de Mallorca) i que és que els proponents d’una moció 
en tanquin el debat es podria introduir fins que s’arribi a un acord general perquè això és el es pretenia 
–i així es diu clarament al preàmbul de la llei i al preàmbul del RDL que aprovava el reglament general 
per a tota Espanya–, és a dir, que l’oposició tengui igualtat d’oportunitats que el govern i que el govern 
no tengui l’avantatge, com té ara, que passi el que passi sempre tanca el debat. 

En aquest sentit apunta que aquest darrer torn d’intervencions el govern de vegades l’aprofita per fer 
acusacions velades com ha fet avui el conseller executiu de Presidència en tancar la moció que ha 
defensat el Sr. Dalmau del Grup Socialista, quan ha insinuat que no volia parlar de segons quines coses. 
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Reitera que, segons el seu criteri, el debat de les mocions ha de forçar la igualtat d’oportunitats i això es 
garantiria simplement “copiant i aferrant” el que diu el reglament general que desenvolupa la Llei de 
bases de règim local i no modificant-la perquè, a més de ser una injustícia grossa, podrien caure en una 
il·legalitat atès que no donarien compliment a una llei que és de caràcter general. 

Per això i de forma simple, indica que malgrat es tracti de la modificació d’un article, aquest té un 
contingut polític important perquè implicaria recuperar l’esperit de la postdictadura que va per que la 
política s’escrigués en lletres majúscules i no donar suport a iniciatives que desvirtuen aquella filosofia 
de “política en lletres majúscules” i que duguin a polítiques de discussions barateres, és a dir, de mirar 
de guanyar les discussions en detriment de la igualtat real a les institucions. 

Per acabar, assenyala que confia que donin suport a la moció que ha presentat per tal que, mentre es 
discuteix i s’elabora un reglament general, es modifiqui aquest article referit a la manera de debatre les 
mocions i que qui en tanqui el debat sigui el proponent tal i com diu la llei general de l’Estat. 

El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) anuncia que el seu Grup votarà a favor 
d’aquesta moció. 

A continuació assenyala que els hagués agradat que l’equip de govern hagués pogut dur un acord, 
pactat entre tots els grups polítics, de modificació del ROC però no ha estat així –evidentment, cada 
grup defensa allò que creu que ha de defensar– i bàsicament no ha estat així perquè el Partit Popular no 
vol renunciar a tancar les mocions. 

Matisa que considera que és de justícia que el grup ponent tanqui el torn d’intervencions perquè, a més 
a més, és llei i per tant el seu Grup votarà a favor d’aquesta moció. 

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) inicia la seva intervenció adreçant-se al Sr. Alemany i 
li diu que li encanta escoltar-lo perquè sempre ha seguit la seva trajectòria d’ençà que es presentà a 
batle de Pollença l’any 1995 quan el Sr. Alemany estava a Alcúdia. 

Lamentablement, pel que fa al període de la transició, el va viure quan tenia 9 anys, anava amb calçons 
curts, feia 4t d’EGB i, per tant, no recorda aquella època des del punt de vista polític perquè aleshores 
es limitava a jugar que és el que fan els nins de 9 anys. 

No obstant això, està d’acord amb el fet que el debat d’aquesta moció té la seva transcendència i la seva 
importància perquè tot i semblar una qüestió tècnica és més aviat una qüestió política i amb això està 
d’acord amb el Sr. Alemany. 

Tot seguit assenyala que si fan qualque dolenteria en la darrera intervenció –com ell mateix–, creu que 
després se’n penedeixen i assegura que fer ús del darrer torn d’intervenció no ha de suposar un 
avantatge respecte de les anteriors intervencions. 

Recorda que ell, com a portaveu de l’oposició a Pollença, va patir aquesta situació durant 8 anys quan 
els debats els tancava sempre el batle. 

A continuació anuncia que el seu Grup votarà en contra d’aquesta moció però sempre obert a una 
darrera peça que creu que és important. Comprèn que el Sr. Alemany faci una anàlisi tècnica i jurídica 
de la qüestió –una altra cosa és fer-ne una anàlisi política– i li preocupa la situació per si s’està 
cometent una il·legalitat o una irregularitat si no correspon que la darrera intervenció la faci un membre 
de l’equip de govern atès que és important que els debats es desenvolupin d’acord amb les normes 
reglamentàries i les lleis. 

En aquest sentit, fa notar que li agrada el Dret –i, de fet, va estudiar Dret– i s’ha estat mirant una mica 
tot el que ha comentat el Sr. Alemany i el RDL al qual fa referència –i que diu que és el que s’hauria 
d’aplicar– és d’aplicació supletòria als títols II i III que precisament són els que regulen el 
funcionament del Ple i dels debats. 

Recalca que la Llei de bases de règim local no té caràcter supletori però el reial decret que la 
desenvolupa sí i l’Aranzadi diu clarament que serà aplicable que el proponent tanqui la moció si no 
existeix un reglament propi la qual cosa té sentit perquè, tenint en compte la capacitat d’autoregulació 
de les institucions, seria molt greu que des de Madrid els haguessin de dir com havien de conduir els 
debats. 

Així doncs, el Consell de Mallorca té un reglament propi i, des d’aquest punt de vista, li diu al Sr. 
Alemany que estigui tranquil perquè l’aplicació del RDL només seria efectiva si el Consell de Mallorca 
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no tengués un reglament propi però no és el cas perquè aquesta casa té un ROC que es va aprovar l’any 
2001. 

Assevera que, per tant, queda tranquil perquè no incompleixen la llei tot i que sempre poden estudiar 
més a fons aquesta qüestió i, per això, creu que convé entrar a analitzar el ROC perquè, al cap i a la fi, 
és el que demana la moció en plantejar una incongruència entre dos articles (el 63 i el 73) perquè un diu 
que tanca el debat el que presenta la moció i l’altre no.  

Entrant en aquesta anàlisi, explica que s’ho ha estat mirant i aquests articles regulen coses diferents. 
L’article 63 parla, bàsicament, de la gestió del govern i de com en dóna compte al Ple i, per això, no 
limita ni el temps de les intervencions ni el nombre d’assumptes (mocions, preguntes, etc.) a incloure 
en l’ordre del dia. A més a més, de les qüestions que es regulen en l’article 63 se’n prenen acords 
executius, és a dir, que impliquen despesa, pressupost, etc. 

En canvi l’article 73, que el Sr. Alemany diu que estaria mal redactat i que estableix que tancarà el 
debat el proponent de la moció, sí que limita el nombre de mocions (a diferència del 63) com també 
limita el temps i, a més a més, gairebé el 80% de les mocions que es debaten en aquest Ple són de 
temes no executius (parlen de Gaza i Cisjordània, d’armes, etc.). 

Insisteix que aquests dos articles regulen coses diferents però, com que li preocupa que s’estigui 
cometent una irregularitat que perjudici l’oposició –perquè seria la darrera cosa que desitjaria l’equip 
de govern–, vol deixar clar que l’aplicació del RDL és de caràcter supletori i que el ROC regula 
aquestes qüestions en capítols distints i referint-se a coses diferents. 

De totes maneres i perquè sap que en l’anterior Ple el Grup Socialista va parlar molt sobre la sol·licitud 
d’informes de Secretaria General, assegura que l’equip de govern no té cap ànim d’incomplir cap tipus 
de norma i, si el Grup Socialista creu que s’està incomplint qualque norma de rang legal, no hi tenen 
res a dir i els insta a demanar-ho i, com no podria ser d’altra manera, el funcionament del Ple s’ajustarà 
a allò que diguin els serveis jurídics de la casa. 

El Sr. ALEMANY adverteix que ni el Sr. Juan ni ell mateix no tenien el mèrit de tenir l’edat que tenien 
en temps de la transició i afegeix que li ha agradat –i li agraeix– que, quan va iniciar el camí en 
política, el Sr. Juan l’escoltàs però, tot i això, no s’acaba d’alegrar perquè veu que no el va convèncer 
atès que es va passar al bàndol contrari. 

Això mateix li ha passat avui perquè diu que li ha agradat escoltar-lo però votarà en contra de la moció 
i, per tant, haurà de mirar on fallen els seus raonaments perquè, tot i que agraden, no convencen i 
aquest és un defecte que políticament no li agrada tenir i intentarà rectificar-lo. 

Ressalta que durant la seva primera intervenció ha parlat, sobretot quan deia que volia convertir una 
moció tècnica en una moció política, amb l’esperit amb el qual es va redactar aquell RDL, que no diu 
que s’incompleixi però sí que es podria incomplir, però no era aquesta la seva base de discussió sinó 
que, en uns moments que hi havia una preocupació profunda en el món polític per fer que la igualtat de 
funcionament i d’oportunitats existís en tots els àmbits –també el polític i l’institucional–, va ser quan 
no va costar gens arribar a un acord que digués, en aquest cas concret, que tancarien les mocions els 
proponents. 

Ara proposa que es recuperi l’esperit d’aquells moments de consensos i en els quals hi havia molta de 
por als retrocessos i a tornar al que havien estat 50 anys molt dolents per a la història d’Espanya. Opina 
que les coses bones del passat s’han de recuperar i això és que ha plantejat abans. 

Per tal que hi hagués aquesta igualtat, aleshores es va dir que l’oposició, per tal de tenir més 
importància i més força, tancaria les seves propostes. Això es va dir en aquell temps de consens però 
ara això s’ha romput i, per això, proposa que s’intenti recuperar aquell esperit de consens i aquest és el 
bessó de la moció. 

Assegura que ho podrien fer al marge que després siguin capaços o no d’arribar a acords en relació a la 
resta del ROC tot i que seria desitjable atès que el mateix ROC de 2001 va ser aprovat per unanimitat 
però, en canvi, després es va imposar un reglament que era parcial perquè no l’havia aprovat tothom. 

Insisteix en què s’hauria de recuperar aquella unanimitat amb què es va aprovar aquell reglament 
(unanimitat que no va ser difícil) i, per això, cal començar a fer-hi passes i la primera passa que 
proposen és que les mocions les tanqui el proponent. 
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Tot i que deixa obert que s’estudiï si realment és legal o no contradir el reglament, remarca que no és 
aquesta la qüestió que planteja sinó que el que vol és recuperar el consens de la postdictadura. 

El Sr. Juan argumenta que aquell reglament fa referència a temes que no són executius i, per tant, si no 
són executius demana per què els ha de tancar un membre de l’executiu. No té sentit, els hauria de 
tancar el proponent.  

Des del seu punt de vista, tots els arguments són favorables a complir el que proposen amb la moció i 
no que es mantengui el fet que l’equip de govern tengui una intervenció més ja que això, evidentment, 
és un avantatge i no va en la línia d’igualtat que varen defensar i per la qual lluitaren els que sí tenien 
edat per fer-ho durant aquell temps de transició d’una dictadura a una democràcia. 

El Sr. FONT reitera que des del seu Grup consideren que aquesta legislatura tenen una oportunitat 
històrica, atès que al Ple del Consell de Mallorca només hi tenen representació 3 partits polítics, per 
arribar a qualque tipus d’acord pel que fa al tema del reglament.  

Tots han de fer aquest esforç per arribar a un acord perquè, si han de fer cas a les enquestes publicades 
fa uns dies, la propera legislatura podria ser molt complicat arribar a acords per unanimitat en aquest 
Ple. 

Per acabar, insisteix en la importància de fer-hi un esforç durant aquesta legislatura i fer-lo tots els 
grups polítics però, evidentment, l’acord ha de passar perquè els ponents puguin tancar les mocions que 
presentin al Ple. 

El Sr. JUAN assegura que el Sr. Alemany l’han convençut en algunes coses com, per exemple, la 
importància d’arribar a un consens i a una unanimitat. 

Ara per ara, tenen un ROC de 2001, matisat per sentències, que diu el que diu i, si per ventura allò que 
diu no és legal, doncs ho haurien de plantejar encara que està convençut de la seva legalitat. A més a 
més, aquest ROC ha funcionament durant moltes legislatures, va ser aprovat en un temps que 
governava el Partit Socialista i, per tant, neix d’una acció de govern dirigida pel grup polític del Sr. 
Alemany. 

De totes maneres, interpreta que hi ha una necessitat de reunir els distints grups polítics per mirar 
d’arribar a un consens i a una unanimitat que seria importantíssima en cas que s’hagi de modificar 
l’actual reglament.  

No obstant això, ja s’han mantengut reunions anteriorment però no s’ha pogut arribar a un acord i, si bé 
és cert que el Partit Popular com a grup polític té una majoria que no s’havia tengut mai al Consell de 
Mallorca i podrien tirar endavant algunes modificacions del ROC i amb les quals podria estar d’acord 
el Grup Socialista com, per exemple, limitar el nombre de mocions, tal vegada no hi estarien d’acord 
tots els grups polítics. 

Malgrat que, com deia, podrien modificar aquest reglament, assegura que no ho faran perquè no seria 
democràtic (dins aquest esperit de consens) modificar el ROC unilateralment ni tan sols comptant amb 
un 90% de la càmera com podria ser mitjançant acords puntuals amb el Grup Socialista, cosa que no 
seria possible amb l’altre grup polític. 

Considera que per dur endavant la modificació del ROC cal comptar amb la unanimitat de tots els 
grups polítics i anuncia que tornaran a reunir-se però, mentre no s’assoleixi un consens unànime, no 
modificaran aquest reglament tot i que lluitaran per aconseguir aquesta unanimitat. 

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

PUNT 9. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
SOBRE LA NECESSITAT D’ESTABLIR UN PROGRAMA SOCIAL PER 
AJUDES FAMÍLIES EN SITUACIÓ RISC DE PERDRE LA CASA PER NO 
PODER PAGAR LA HIPOTECA O LLOGUER. 

Es dóna compte de la següent moció: 
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Atès que hi ha moltes famílies a Mallorca que es troben en greu situació econòmica i 
social per poder fer front al pagament de la hipoteca o del lloguer, ja que han perdut 
tota possibilitat de fer feina en un futur pròxim, i que no reben ajudes econòmiques de 
cap administració. 
 

Atès que el passat dia 19 es va aprovar al Parlament, a proposta de l’oposició, un 
augment de les partides dedicades a la RMI i a prestacions socials bàsiques. 

 
Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA presenta el 
seu debat i aprovació al proper Ple del Consell de Mallorca la següent MOCIÓ: 
 
El Consell de Mallorca crearà un programa d’ajuda especial dirigit a les famílies i 
persones en risc de perdre el seu habitatge, ja sigui per un procés de desnonament o per 
impagament del lloguer, que contemplarà ajuda social, psicològica i econòmica, per tal 
d’atendre les diferents necessitats d’aquestes famílies. 

 

La Sra. CANO (PSOE) comenta que aquest hivern està sent particularment dur per a milers de 
mallorquins i mallorquines com a conseqüència de la reforma laboral que es tradueix en destrucció de 
llocs de feina, augment del nombre de persones en risc d’exclusió social, que moltes famílies estiguin 
angoixades davant la possibilitat que els llevin els 400€ des del govern central i destaca que a les illes 
ja són 70.500 persones les que no estan cobrant cap tipus de prestació. 

Alhora que això passa, tot s’encareix: la benzina, els aliments i, per primera vegada, s’ha de repagar per 
serveis i prestacions que els ciutadans, fins ara, ja pagaven amb els seus imposts. 

Segons les dades darreres de la Unitat d’Emergències Socials de Palma, en el darrer any s’ha 
incrementat en un 60% el nombre de persones que dormen a la intempèrie a la ciutat. Moltes d’aquestes 
persones que dormen al carrer ho fan perquè han perdut ca seva ja que 2000 persones varen ser 
desnonades a les nostres illes l’any passat. Aquest és un drama social que ha de menester una solució. 

Aquestes mesures d’austericidi i les retallades del Partit Popular estan provocant més precarietat, més 
incertesa i més bosses de pobresa. Dia 19 del passat mes, el Govern de les Illes Balears, a proposta de 
l’oposició, va augmentar les partides de rendes mínimes i de prestacions socials bàsiques.  

Avui, el Grup Socialista presenta una proposta per donar una solució –un baló d’oxigen– a les famílies 
en especial situació de vulnerabilitat social i que no poden fer front al pagament d’hipoteques o als seus 
lloguers. 

Consideren que és una proposta perfectament assumible, que aquesta institució és competent en la 
matèria (des de l’IMAS) i que té la finalitat d’abastar a més col·lectius dels que ja s’han contemplat al 
Reial decret de mesures urgents per potenciar la protecció als deutors hipotecaris que va aprovar el 
govern de l’Estat. 

Aquesta proposta consisteix que, a més del programes que s’estan duent a terme des de la institució 
(rendes mínimes) i des dels ajuntaments (fons d’emergència social), es posi en marxa un servei 
específic, a una oficina, per aquelles famílies que tenen greus problemes socials i que estan en risc de 
perdre ca seva per no poder-la pagar (ja sigui la hipoteca o el lloguer).  

És important que aquest servei cobreixi diferents vessants i dimensions psicosocials i econòmiques: per 
una banda oferir informació i assessorament a persones que es troben en aquesta situació, fins i tot amb 
un servei d’acompanyament als bancs (per gent gran, joves, immigrades, etc.), com també dotar de 
doblers partides econòmiques (i centralitzar les existents) per donar una mà a les famílies que ho 
necessitin per fer front a aquests pagaments així com també actuar d’intermediari entre el ciutadà i 
l’entitat financera i així possibilitar renegociar hipoteques o, fins i tot, la dació en pagament 
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D’aquests tipus de serveis ja n’existeixen exemples a Espanya com és el cas de l’Ajuntament de 
Terrassa que té una oficina d’informació, assessorament i intermediació que a nivell institucional fa 
aquesta feina d’intermediar entre el ciutadà i els bancs en temes de lloguers socials, rebaixen els 
terminis, a lliurar l’habitatge del cost del deute i el llogater hi roman pagant una renda i, en darrer 
terme, la dació en pagament. 

Un altre exemple és el servei que ha posat en marxa la comunitat de Castella i Lleó el passat mes de 
novembre i que és un servei de suport integral a les famílies en risc de desnonament amb el qual 
intenten pal·liar aquest drama social. 

Així doncs, veuen que hi ha moltes fórmules per actuar i li correspon a l’equip de govern decidir la que 
més li interessi. Fins i tot, hi cap la possibilitat de conveniar l’assessorament amb la mateixa plataforma 
d’afectats per la hipoteca. 

Reitera que, segons el seu parer, aquesta és una proposta molt factible i sobre una matèria que el 
Consell de Mallorca té competència i serviria perquè aquesta institució hi posi el seu gra d’arena. 

La Sra. CAMPOMAR (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) anuncia que el seu Grup donarà 
suport a aquesta moció però recorda que, tal i com varen dir en debatre la moció que proposava la 
modificació de la llei hipotecària, consideren que aquestes actuacions són insuficients i recalca que la 
passa necessària i imprescindible és que el govern de l’Estat modifiqui la Llei hipotecària i s’estudiï la 
possibilitat de la dació en pagament per aquests expedients. 

Per altra banda, creu que no poden afegir molta cosa més als arguments que ha exposat la Sra. Cano i 
insisteix en fixar l’atenció en el patiment pel que passen la majoria de famílies en aquesta situació, la 
qual cosa fa que sigui urgent trobar-hi solucions i això no només ho diu el seu Grup sinó que també 
s’han pronunciat en aquest sentit jutges, advocats, col·legis d’advocats, notaris, etc. 

A mode exemple, recorda que fa uns dies sortí als mitjans de comunicació la notícia que el notari de 
Formentera posa una nota a les hipoteques dient que els interessos poden ser abusius. 

Per concloure, recalca que allò que fa falta és que hi hagi una proposta política realment forta per tal de 
prioritzar els interessos dels ciutadans en front dels interessos dels bancs i dels seus beneficis. 

La Sra. LLINÀS (PP) explica que, després de setmanes intentant negociar un esborrany de decret amb 
el Partit Socialista, no hi va haver manera d’arribar a cap acord i, en conseqüència, el govern d’Espanya 
va haver d’aprovar, el passat mes de novembre, un Reial decret llei per aturar, durant 2 anys, els 
desnonaments en els casos que es compleixin uns certs requisits econòmics i socials. 

Per altra banda i tal com diu l’exposició de motius de la moció, a la nostra comunitat el passat dia 19 de 
desembre, quan es debatia la Llei de pressuposts del Govern de les Illes Balears al Parlament –en 
concret referent a la secció de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social–, no tan sols varen ser 
aprovades unes esmenes presentades per la diputada per Formentera sinó que, a més a més, varen ser 
transaccionades pel Grup Popular per tal d’augmentar la quantia econòmica inicial d’aquestes esmenes 
les quals varen quedar de la manera següent: 

Per al Pla de Prestacions Bàsiques per cobrir serveis socials dins l’àmbit insular i municipals (incloent-
hi, entre d’altres serveis, la teleassistència) es creà una partida final de 8M€ i, per un altre costat, 
s’augmentà el pressupost de la Renda Mínima d’Inserció per tal de cobrir la demanda amb una partida 
final de 4,5M€. Això fa un total de 12,5M€ per als consells insulars i les administracions locals en 
matèria de serveis socials. 

Afegeix que en els darrers 4 anys mai no hi va haver cap aprovació d’esmenes de l’oposició al 
Parlament de les Illes Balears per mirar incrementar cap partida pressupostària. 

A dia d’avui, l’equip de govern del Consell de Mallorca no sap d’aquests 12,5M€ quina quantitat final 
pertocarà a aquest consell emperò els membres del Partit Popular d’aquesta casa n’estan contents 
perquè aquesta aportació extra li donarà al Consell de Mallorca un poc més de marge i, sobretot, perquè 
es podran reforçar els programes dirigits als col·lectius socials més vulnerables que són la prioritat de 
l’equip de govern tal i com, de manera reiterada, han confirmat tant la presidenta de la institució com la 
consellera executiva de Benestar Social. 

En resum assenyala que, per una banda, hi ha un Reial decret llei –que és una eina que fins fa 2 mesos 
no existia– sobre el qual poden dir el que vulguin i probablement ni agradi a tothom ni sigui perfecte 
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però, en qualsevol cas, ha estat un govern del Partit Popular el que ha fet qualque cosa perquè, fins fa 2 
mesos, no hi havia res ja que el PSOE no hi havia fet res mai i ni tan sols no hi va fer aportacions 
durant la seva tramitació al Congrés del Diputats. 

Per altre costat, previsiblement hi haurà un augment a les partides de l’àrea de serveis socials emperò, 
fins a dia d’avui, oficialment desconeixen quina serà la quantia final de la qual podrà disposar el 
Consell de Mallorca. 

Per concloure, anuncia que el seu Grup votarà en contra d’aquesta moció que presenta el Grup 
Socialista i que, no obstant això, serà la Sra. Cirer qui després ampliarà la informació sobre l’àrea de 
serveis socials perquè li consta que s’ha reunida amb la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques i han 
arribat a acords que vol donar a conèixer davant aquest Ple. 

La Sra. CANO agraeix, en primer lloc, el suport anunciat pel PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca 
i observa que entén el seu plantejament de fons atès que el seu Grup, en el passat Ple, va donar suport a 
la moció que presentaren sobre la reforma de la Llei hipotecària perquè el problema de fons és poder 
executar la dació en pagament, és a dir, que la gent pugui desfer-se’n de les obligacions hipotecàries 
amb el lliurament de l’habitatge. 

Tot i això, aquesta proposta concreta és un baló d’oxigen o un apedaçament però, en qualsevol cas, és 
un apedaçament que pot salvar la vida a milers de famílies que en aquests moments ho estan passant 
molt malament, que es troben al carrer, que es troben angoixades, sense recursos, en situació de 
vulnerabilitat i, de vegades, sense coneixements financers, és a dir, amb tot un seguit de problemes i 
entén que des de les institucions s’ha de donar una mà a aquestes persones.  

Fa notar que de la intervenció de la Sra. Llinàs dedueix que el Grup Popular votarà en contra d’aquesta 
proposta i observa igualment que la Sra. Llinàs ha aprofitat per vendre les bondats del Partit Popular i 
dir que mai no s’havien incorporat esmenes als pressuposts. 

En aquest sentit, constata que únicament compten amb el decret del Sr. Rajoy que és un decret de 
mínims del qual moltíssimes persones i col·lectius queden exclosos tot i que el RDL és benvingut per 
les persones que s’hi puguin acollir però, malauradament, hi ha moltes altres persones que queden 
excloses d’aquest RDL. 

Per això, el Partit Socialista va rebutjar formar part d’aquest acord ja que pensaven que era clarament 
insuficient. Fins i tot associacions de jutges l’han titllat d’operació de màrqueting: Jutges per la 
Democràcia ha dit que això era una operació de propaganda i que el decret és tant de mínims que 
resulta publicitat enganyosa. 

Aquest RDL, a més a més, retarda el problema atès que allò que únicament fa és que durant 2 anys no 
es puguin fer els llançaments hipotecaris però no se n’atura el procés i les persones que s’hi acullin es 
trobaran després amb els interessos i amb un problema més gros atès que el RDL només suposa fer un 
“stand by”, és a dir, un parèntesi. 

Aquesta institució, tenint en compte el compromís de la presidenta en la seva investidura en el sentit 
que les persones havien d’estar en primer lloc, hauria d’estar a l’alçada de les circumstàncies. 

Recalca que aquest és un dels problemes que més assoten la nostra societat i el Consell de Mallorca ha 
de poder-hi fer quelcom, per a la qual cosa tampoc no cal una gran posada en marxa de recursos sinó 
simplement basta amb tenir voluntat d’actuar i crear una oficina centralitzada que, amb els treballadors 
socials, assessors socials i en coordinació amb els ajuntaments, creu que seria factible. Fins i tot seria 
adient centralitzar totes les ajudes que les persones poden rebre de les institucions. 

En canvi el Partit Popular, en lloc de fer costat a aquestes persones, el que fa és dificultar –posar pals a 
les rodes– no només implantant una justícia per a rics i per a pobres atès que ha aprovat un “tasazo” en 
justícia que dificultarà que aquestes persones es puguin defensar dels abusos de les entitats financeres i 
dels poderosos. 

El Partit Popular el que fa és criminalitzar les persones més vulnerables, els posa traves i, en lloc de 
donar-los una mà, els posa la pota al coll, cosa que considera lamentable. 

Per altra banda, assenyala que el Partit Socialista ha demanat disculpes perquè les mesures que va 
prendre varen ser insuficients però en varen fer i indica que en posarà alguns exemples per recordar-li a 
la Sra. Llinàs que, si bé l’esforç va ser insuficient, va existir aquest esforç i hi ha voluntat d’esmena que 
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s’ha traduït en un projecte alternatiu al del govern per evitar els desnonaments i que contempla la dació 
en pagament, possibilitat aquesta que, a més a més, ja duien en el programa electoral. 

En concret, des de 2008 el govern del Sr. Rodríguez Zapatero va prendre diferents mesures per garantir 
el pagament de les hipoteques i es varen concedir uns ajuts de 500€ mensuals per a persones aturades 
per pagar hipoteques sempre que no superassin els 170.000€.  

Igualment es va fer una moratòria de 2 anys per al pagament del 50% de les quotes d’hipoteques per a 
persones desocupades; varen augmentar al doble del salari mínim interprofessional la quantitat que era 
inembargable; varen reduir un 20% del valor del bé a subhastar l’import de l’aval que havien de 
presentar aquelles persones que volien participar en les subhastes i s’augmentà un 60% el valor mínim 
que els bancs havien de pagar en les subhastes. 

Remarca que aquests exemples serveixen per demostrar que l’anterior govern de l’Estat sí que va 
prendre algunes mesures i, per acabar, diu que lamenta que rebutgin aquesta proposta perquè 
sincerament creu que és una proposta que podria suposar un alè per a milers de famílies mallorquines. 

La Sra. CAMPOMAR observa que la Sra. Llinàs ha tornat parlat del RDL que ha fet el govern i 
insisteix que el seu Grup ja va dir que no només era insuficient sinó que també ho diuen molts de jutges 
el quals adverteixen que empitjora la situació perquè llavors els interessos de demora segueixen corrent 
i una persona, si deixa de pagar la hipoteca, resulta que llavors li reclamen el total del deute i no hi ha 
ningú que pugui pagar de cop el deute que tengui contret. 

El que cal fer és canviar el procediment atès que si una persona és capaç de trobar els doblers per pagar 
les quotes que ha deixat de pagar, doncs tal vegada es podrà recuperar però el que no podrà fer és pagar 
el total del deute de la hipoteca i, per tant, el canvi de la Llei hipotecària és urgent. 

Els jutges ja diuen que aquest canvi que ha preparat el Partit Popular –i que va aprovar a través de 
l’esmentat RDL– empitjora la situació i segurament acabarà perjudicant la gent que pensa que, 
d’entrada, li soluciona la situació però al final en sortiran perjudicats. 

Per altra banda, confia que la Sra. Cirer els pugui ampliar la informació atès que la Sra. Llinàs ha 
anunciat que s’han aprovat 12,5M€ per a temes socials i, tot tenint el Consell de Mallorca les 
competències en serveis socials, és sorprenent que no tenguin ni idea de quina quantitat rebran 
d’aquesta partida. Creu que existeix una descoordinació total entre el Govern de les Illes Balears i el 
Consell de Mallorca. 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) adverteix que en aquest debat s’han dit 
falsedats i nega que s’estiguin deixant famílies desemparades perquè es mostra convençuda que 
l’esperit de la moció el comparteixen tots però no els mecanismes que s’hi estableixen. 

En aquest sentit explica que, atès que són casos d’actuació immediata, és més prudent, més àgil i més 
eficaç, en aquests moments, que la línia d’ajuda més adient no passi per crear noves prestacions sinó 
utilitzar els mecanismes existents perquè així poden donar atenció immediata als casos que ho 
requereixin ateses les dificultats que hi ha, de vegades, a l’hora de fer nous processos per als qual fa 
falta comptar amb un determinat temps per planificar-los, informar-los, etc. i, per tant, considera que és 
més àgil i més eficaç –sense deixar de compartir l’esperit de la moció– fer servir els mecanismes que hi 
ha a la casa per tal de donar resposta a les persones que ho necessitin. 

Per altra banda informa que, tal i com ha dit la Sra. Llinàs, des de l’àrea d’Inclusió s’han mantengut 
reunions amb el col·lectiu d’afectats per les hipoteques i demà mateix està prevista una altra reunió per 
mirar de fer passes endavant i prendre acords concrets d’actuació.  

No obstant això, les línies bàsiques d’actuació se centren en els dos recursos amb què compta l’IMAS, 
és a dir, la Renda Mínima d’Inserció que permetrà donar prioritat a les persones que tengui una situació 
de desnonament o greus dificultats. Aquest seria un criteri prioritari que dependria del mateix IMAS 
posar-lo en la comissió de valoració i, per tant, una persona, que fes una petició d’RMI en aquestes 
circumstàncies, dins el mateix mes podria obtenir resposta o ser informada favorablement la seva 
petició. 

Donat que hi pot haver casos que no encaixin ben bé dins la Renda Mínima d’Inserció, s’hauria de 
comptar amb la relació amb els ajuntaments a través de les UGN –Serveis d’Urgent Necessitat– que 
permetria que hi hagués una implicació i una coordinació directa amb els serveis municipals alhora que 
també tenir una capacitat ràpida de donar la partida econòmica que es requereix en aquest moment. 
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Evidentment, tant els serveis municipals com l’IMAS compten amb recursos assistencials que no 
només són d’ajuda econòmica i que també estan a l’abast d’aquest col·lectiu. 

Per tancar el debat, reitera que demà mateix han de tenir una altra reunió per tal d’acabar de concretar 
aquests punts sense llevar que es puguin establir noves línies d’actuació si les consideren necessàries 
d’acord amb els criteris tècnics i polítics de l’IMAS però, de moment, la qüestió prioritària és fer feina 
amb els mecanismes existents i fer-ho amb la major celeritat possible. 

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

PUNT 10. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
SOBRE ACTUACIONS CONCURRENTS I ELIMINACIÓ DE LES 
DUPLICITATS ENTRE EL GOVERN, EL CONSELL DE MALLORCA I ELS 
AJUNTAMENTS EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS. 

Es dóna compte de la següent moció: 

Atès que hi ha moltes competències que s’exerceixen de manera  concurrent,  amb 
responsabilitats i funcions diferents, diferents nivells de l’administració pública, com 
és el cas dels serveis socials. 
 

Atès que l’article 70 de l’Estatut determina que, entre d’altres, són competències 

pròpies dels consells insulars, els serveis socials i l’assistència social.  

 
Atès que la llei 4/2009, d’11 de juny, de Serveis Socials de les Illes Balears, diu:  
 
A l’article 35: 
Són competències del Govern de la CAIB , entre d’altres:  
e) Crear, mantenir i gestionar equipaments i programes experimentals 
d’àmbit autonòmic. 
m) Crear, organitzar, finançar i gestionar els programes i els centres de 
serveis socials que per la seva naturalesa siguin de caràcter suprainsular. 
 
A l’article  37:  
Competències dels consells insulars 
h) Crear, organitzar i gestionar els centres o serveis que per la seva naturalesa i 
característiques tinguin caràcter insular o supramunicipal. 
 
A l’article 38:  
Competències dels Ajuntaments  
a) Crear, organitzar i gestionar els serveis socials que considerin necessaris 
dins el seu municipi, tant propis com delegats per altres administracions, d’acord amb 
la cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent, i els plans estratègics 
autonòmic i insular. 
 
Atès que el passat mes de desembre el Govern de Mallorca i el Govern de la CAIB 
varen fer una reunió extraordinària sobre les duplicitats i les competències d’ambdues 
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institucions, sense que hagi transcendit cap acord substancial per millorar l’eficiència 
dels serveis que presten les dues institucions. 
 
Atès que el  Ple del setembre de l’any passat es va aprovar per unanimitat crear una 
comissió per fer avançar aquest tema sense que s’hagi avançat en cap iniciativa 
concreta, i per tal  d’avançar d’una manera operativa per eliminar possibles duplicitats 
i ordenar la gestió dels serveis socials a Mallorca. 
 
Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA presenta pel 
seu debat i aprovació al proper Ple del Consell de Mallorca la següent MOCIÓ: 
 
1.-El Consell de Mallorca elaborarà, en un termini de dos mesos, un Pla que defineixi 
els serveis i prestacions que ara fa el Govern i que hauria de fer el Consell, i dels que 
ara fa el Consell i haurien de fer els ajuntaments. 
 
2.-El Consell de Mallorca presentarà el Pla a la Comissió creada al Ple de setembre de 
2011 pel seu estudi i, si escau, aprovació.  
 
El Sr. GARAU (PSOE) inicia la seva intervenció. 

Assegura que la gestió no ha millorat, pel que fa a l’eliminació de les duplicitats en la gestió 
administrativa entre el Govern, el Consell de Mallorca i els ajuntaments en matèria de serveis socials. 
Diu que no han tengut cap èxit i que es troben com el primer dia, tot i haver-ne parlat tots els Grups 
polítics des de l’inici de la legislatura i haver-se creat una comissió per a aquesta finalitat.  

Lamenta que en aquest moment no sigui present a la sala de Plens el Sr. Jaume Juan, conseller de 
Presidència, que és qui ha coordinat l’esmentada comissió.  

Explica que el PSOE presenta aquesta moció per fer una passa endavant, més concreta i operativa, per 
aportar una iniciativa que clarifiqui les funcions, les competències i l’administració de determinat tipus 
de serveis.  

Fa notar que centren la seva proposta en els serveis socials pel fet que la seva competència és del 
Consell de Mallorca, i que el PP ho admet, com admet també que són una prioritat per a aquesta 
institució.  

Adverteix que, si no fan una passa endavant ara, acabarà aquesta legislatura sense haver concretat cap 
tipus de mesura d’ordenació de serveis i d’eliminació de duplicitats.  

Informa que a les reunions de la comissió s’ha fet molt difícil trobar alguna duplicitat de gestió entre 
administracions en l’àmbit dels serveis socials; en canvi, no només en el cas de la competència en 
serveis socials sinó també en altres competències sí que s’ha trobat el que s’anomena una concurrència 
d’activitat, és a dir, el Govern balear, el Consell de Mallorca, els ajuntaments i fins i tot a vegades 
l’Estat espanyol actuen dins un mateix camp concret, com ara el dels serveis socials i molts d’altres.  

A causa d’aquesta concurrència d’activitats, que estableixen determinats ordenaments legals, els 
ajuntaments, els consells i el Govern balear actuen com a responsables i, fins i tot l’Estat espanyol 
continua adoptant iniciatives referides als serveis socials, com ara les qüestions relacionades amb 
hipoteques i desnonaments.   

Aquest és el motiu pel qual el PSOE presenta aquesta moció, centrada en aquest cas en la realitat dels 
serveis socials. En aquest sentit, observa que, si el PP admet que aquests serveis són importants i 
prioritaris, cal acordar mesures sobre el seu ordenament i sobre l’eliminació de duplicitats.  

Assegura que encara es produeixen duplicitats pel que fa a determinades activitats i s’han d’ordenar les 
actuacions de les diferents administracions des del punt de vista legal. Torna a dir que és necessari fer 
aquest ordenament, perquè el Consell de Mallorca pugui saber què pot fer i què no pot fer. Tot seguit 
en posa un parell d’exemples. 
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En primer lloc, esmenta la Llei de serveis socials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i diu 
que el Consell de Mallorca no ha de gestionar serveis que siguin d’àmbit municipal, per fer notar que 
actualment i des de fa molts d’anys aquesta institució gestiona les llars de Felanitx, de Llucmajor, de 
Manacor i dues de Palma que potser hauria de gestionar cada ajuntament perquè els seus usuaris són 
dels pobles esmentats.  

En segon lloc, observa que el Consell de Mallorca gestiona el servei de Drogodependències, tot i ser un 
servei clarament sanitari. Observa que, atès que aquesta institució no té competències en matèria de 
salut, potser l’hauria de gestionar el Govern balear.  

En tercer lloc, esmenta el cas de la Residència del carrer de Sant Miquel de Palma (l’antic Hospital 
Militar), que gestiona el Govern balear tot i que atén persones de tota l’illa Mallorca, raó per la qual 
sembla que qui l’hauria de gestionar és el Consell de Mallorca. 

Per les raons que ha explicat, sol·licita que, atès que l’esmentada comissió ha intentat centrar el 
problema però no l’ha acabat d’atacar, s’intervengui almenys en l’àrea de serveis socials, vist que 
tothom coincideix a considerar-la important i prioritària i es comencin a donar passes concretes 
indicatives almenys d’allò que ha de fer aquesta institució no només quant als serveis socials sinó 
també en moltes altres activitats sobre les que en té la competència.  

Diu que, atès que tots els Grups polítics coincideixen a observar que dins l’àmbit dels serveis socials hi 
ha coses irracionals que no obeeixen a una planificació ordenada de les competències i dels serveis, 
sol·licita que es posi en funcionament un programa que estableixi les formes d’actuar pel que fa a totes 
aquestes qüestions. 

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

Retreu que es perllongui tant el cantet referit a les duplicitats. També retreu que ja fa un any que 
s’hauria d’haver resolt aquesta qüestió i ja s’hauria de conèixer si n’hi ha o no i, si és el cas, quina 
solució s’hi ha de donar. 

A més a més, fa avinent el paripé mediàtic que fa el president del Govern balear, el Sr. Bauzá, amb els 
presidents dels consells perquè no té cap sentit. 

Diu que el seu Grup aprova aquesta iniciativa del PSOE perquè s’avanci de forma concreta perquè si 
han d’esperar que sigui una iniciativa del PP no s’arribarà enlloc.  

La Sra. GARCIA (PP) intervé a continuació. 

Retreu a la Sra. Campomar que mostri sempre la seva conformitat amb les propostes que presenta el 
PSOE però no estigui mai d’acord amb les que presenta el PP. Considera que amb aquesta actitud ha 
quedat prou clar.  

Tot seguit anuncia el vot negatiu del seu Grup polític a la moció, perquè no entenen part de l’exposició 
de motius i part del sentit d’aquesta moció i tot seguit ho explica. 

Diu que al PP no entenen la temporalitat d’aquesta moció. Fa notar que, pel que fa a la proposta de 
crear una comissió, assegura que l’han creada, per unanimitat, i han demostrat la voluntat de fer feina 
per anul·lar les possibles duplicitats i d’ordenar totes aquestes concurrències.  

Admet que potser la reunió es va convocar de forma precipitada, que potser no va tenir ni el contingut 
que mereixia ni la durada suficient per tractar aquest tema, raó per la qual demana disculpes per 
endavant, tot i que fa avinent que la bona voluntat ha quedat demostrada i n’és la prova que la reunió ja 
es va celebrar el dia 23-11-2012.  

Retreu que avui, 10-01-2013, ja vulguin tenir el Pla fet i posin un termini de dos mesos, i tot amb 
urgència, fet i refet, sense haver concedit al PP ni tan sols la quarantena, atès que la moció es va 
presentar el 21-12-2012 i tot seguit hi havia les festes de Nadal.  

Diu al Sr. Garau que s’ha elaborat un informe, precisament seguint les indicacions que ell va fer i 
comenta que ella en té una còpia que li ha donat la Sra. Cirer.  

Diu que té la sensació que el Sr. Garau també en té un còpia, perquè precisament l’apartat de 
l’exposició de motius de la moció és pràcticament calcat d’aquest informe al qual ella ha tengut accés.  
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Comenta que després la Sra. Cirer el pot passar al secretari general de la institució perquè també el doni 
al Grup del PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca, per tal d’estar tots en igualtat de condicions.  

Reitera la coincidència d’aquest període amb les festes de Nadal, raó per la qual era impossible fer més 
feina i tan ràpidament. Assegura que, tot i això, n’han feta molta i en faran encara més i reitera la 
implicació del PP amb la feina d’aquesta comissió. 

Per acabar, reitera el vot negatiu a la moció i diu que la Sra. Cirer li explicarà més detalladament el 
contingut de la feina que ha fet i que fa l’esmentada comissió. 

El Sr. GARAU intervé tot seguit. 

Diu que s’ha d’admetre que la metodologia que s’ha utilitzat des del mes de setembre de 2011 en què 
es va aprovar la comissió fins a dia d’avui no ha donat fruits i fa notar que el fet d’admetre que una 
cosa no funciona no és cap cosa estranya, només és constatar que un sistema determinat no serveix.  

Diu que l’únic que fa la proposta és augmentar el compromís i fer més pressió sobre aquesta comissió, 
de la qual ell també en forma part. 

És cert que la proposta dóna un termini de dos mesos, per la qual cosa hi ha temps fins el mes de març i 
no s’entén que als representants del PP els faci por adquirir compromisos d’aquest tipus i aprovar 
aquesta moció. 

Torna a dir que no és una moció acusatòria per la feina que el PP no ha fet, no ho indica en cap moment 
i, si fos el cas, ho retira; només demana que el Ple es faci càrrec que el mes de setembre –de fa més 
d’un any– va aprovar la creació d’una comissió i, atès que a vegades sembla que es creen comissions 
per no fer res, adverteix que aleshores tots els partits polítics d’aquesta institució tenien la voluntat 
d’aclarir, almenys, tota la qüestió de les duplicitats i fer passes endavant per ordenar allò que el Consell 
de Mallorca ha de fer sobre aquesta qüestió.   

Per acabar, diu que si el PP es nega a aprovar la moció, continuaran la feina de l’esmentada comissió i 
ja es veurà a on s’arriba.  

La Sra. CAMPOMAR intervé a continuació. 

Respon a la Sra. Garcia que no és cert que estigui totalment a favor del que proposa el PSOE, i 
assegura que a vegades en discrepa. Tot i això, assegura que és cert que la sintonia amb aquest partit és 
millor que la que té amb el PP.  

Quant a l’informe que ha esmentat la Sra. Garcia diu que, si és cert que també el té el PSOE, ella 
agrairà a la Sra. Garcia que tengui el gest de fer-lo arribar al seu Grup polític per poder estar en les 
mateixes condicions i tenir la informació necessària sobre la situació d’aquesta institució.  

Per acabar fa avinent que si, mentrestant, el PP hagués presentat al Ple algun acord que representi un 
avanç en el camí de resoldre el problema de les duplicitats de gestió, ara ja no caldria plantejar més 
queixes, però el cert és que el PP no ha presentat res en aquest sentit; a hores d’ara, no hi ha res 
concret. 

Considera que, després de tots els laments que va expressar l’actual equip de govern del PP quan va 
començar a governar aquesta institució, centrats en les duplicitats de gestió que s’havien creat, a hores 
d’ara ja s’haurien d’haver concretat mesures en aquest sentit. 

Per acabar, assegura que aquesta és la raó bàsica per la qual el seu Grup dóna suport a la moció. 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) intervé a continuació. 

Creu que no s’han entès gaire, i que no és que ningú hagi dit que s’ha fet ben fet o mal fet, sinó que allò 
que volien posar de manifest –i ella també ho comparteix– és que es tracta d’una moció innecessària, 
que no calia plantejar perquè ja existeixen uns grups de feina constituïts, que coordina el conseller de 
Presidència.  

Comenta que aquest ja va tenir una reunió i que ella considera que ha de tenir continuïtat, en la qual es 
varen fixar uns deures que tots els membres de la comissió havien de fer, de forma que quan aquests 
deures estiguin fets –i assegura que ella ja ha fet la feina que li pertocava fer– el conseller farà 
l’oportuna convocatòria per a la propera reunió.  
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Atès que creu que això succeirà fins i tot abans dels dos mesos que demana la moció, torna a fer notar 
que la moció era innecessària, en el sentit que ja hi ha unes passes fetes i un compromís, que es va 
prendre en l’esmentada reunió.  

Informa al Sr. Garau que la part que li va pertocar fer a ella, l’ha feta seguint precisament les seves 
indicacions; s’ha adreçat a la persona que ell li va indicar, i ja té el document elaborat. Assenyala que 
ara mancava revisar-lo, perquè té molta lletra petita i cal matisar determinats temes.  

També li fa notar que certament, està bé recordar aquests temes i revisar la metodologia si es considera 
que transcorregut un temps determinat no s’han aconseguit els fruits que pertocava, però en aquest cas 
la feina ja està feta, raó per la qual no té sentit plantejar aquesta moció.  

Tot seguit s’adreça a la Sra. Campomar. En relació a les seves referències constants als paripés 
mediàtics del Consell de Mallorca amb el Govern balear, li fa saber que dins la seva àrea de Benestar 
Social s’ha treballat molt i s’han fet reunions periòdiques des de l’inici d’aquest mandat, cada mes o 
mes i mig, tant amb els representants del Govern balear com amb els de l’Ajuntament de Palma per 
resoldre les duplicitats, sense que ningú més ho sabés, simplement fent la feina que els pertocava fer, i 
s’havia arribat a aclarir-ne una part, el tema de la immigració.  

Sobre aquesta qüestió, la immigració, recorda a la Sra. Campomar, i li retreu, el rebuig que ella va 
manifestar a l’acord al qual s’havia arribat entre el Govern balear i el Consell de Mallorca després de 
més d’un anys de feina. Destaca però que, tot i el refús manifestat per la Sra. Campomar, aquesta feina 
està feta i es va arreglar.  

Diu que ara només resta resoldre les duplicitats en un altre sector del qual en tenen les competències, 
que sembla ser molt difícil. Indica que és el de la Drogodependència i que el Sr. Garau coneix prou bé 
aquestes dificultats.  

Fa notar que, sobre aquesta qüestió, tampoc no han ajudat gaire els canvis d’equips directius que s’han 
produït a la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social del Govern balear, que han ocasionat la 
represa de les reunions. Informa que s’ha previst celebrar una nova reunió la propera setmana per 
resoldre la qüestió dels Centres d’Atenció a les Drogodependències (CAD), que com ja ha indicat el Sr. 
Garau, és un tema d’àmbit sanitari.   

Per les raons que ha explicat demana a la Sra. Campomar que no digui que volen fer una propaganda 
mediàtica perquè la feina es fa en altres àmbits i s’intenta donar passes endavant en determinats casos, 
que potser el seu Grup compartirà o no, respecte a les duplicitats de gestió amb altres institucions. 

Diu que és cert que queda pendent potenciar aquestes qüestions i revisar els documents de feina i la 
metodologia que segueixen, però recorda que a la darrera reunió es va demanar que tothom dugués un 
plantejament d’una iniciativa que poguessin revisar els membres de la comissió, per començar a donar 
passes concretes.  

Assegura que, en aquesta direcció, sí que tendran tot el seu suport. Considera que queda clar que quan 
el conseller de Presidència els convoqui, han de dur la feina feta i compartiran la feina i l’objectiu, que 
no és altre que fer molt més eficaç la feina, no només la de la nostra institució sinó la de la resta 
d’institucions, amb la intenció de donar un millor servei a la ciutadania.  

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

Recorda que en altres ocasions, per a mocions que presentaven condicions semblants, el tema s’ha 
deixat damunt la taula i fa notar que és a la Junta de Portaveus, quan s’ha d’advertir.  

Per aquesta raó, retreu que no s’hagi dit que aquesta moció era innecessària perquè ja hi havia una feina 
feta i que no s’hagi proposat deixar-la damunt la taula.  

La PRESIDENTA li demana què, atès que no es va fer, què vol que es faci ara, votar-la o deixar-la 
damunt la taula.  

El Sr. GARAU demana que se voti. 

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). 
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PUNT 11. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC PSM-IV-ENTESA AL CONSELL DE 
MALLORCA SOBRE LA PRESÈNCIA DE MERNORS A LES PLACES DE 
BOUS. 

Es dóna compte de la següent moció: 

La Llei 1/1992, de 8 d’abril, de protecció dels animals que viuen a l’entorn humà. 
BOCAIB nº58 14-05-1992 s’introdueix amb aquestes paraules: ”Si bé a les societats 
més avançades s’han produït amplis moviments d’opinió per a la defensa i protecció 
dels animals, encara no existeix per a les Illes Balears una normativa exhaustiva, 
globalment estructurada i d’intencionalitat proteccionista que pugui fer front als 
abusos que comporten determinades conductes de l’home, respecte dels animals. [...] 

Existeixen dues grans categories d’animals, la regulació jurídica de les quals ha de ser 
netament diferenciada: d’una banda existeix la fauna silvestre que constitueix cosa de 
ningú, i de l’altra existeixen els animals que viuen en l’entorn de l’home, normalment 
sota la seva propietat o possessió. [...] 

En conseqüència, i amb la finalitat d’adequar la normativa legal a una consciència 
ciutadana que urgeix acabar amb les tortures, amb inflicció de danys o sofriments 
moltes vegades gratuïts, o amb els maltractaments de què en ocasions són objecte 
molts dels animals que conviuen amb nosaltres; aquesta llei pretén no només satisfer 
una demanda social, sinó també ser instrument per tal d’augmentar la sensibilitat 
col·lectiva balear cap a comportaments més civilitzats i propis d’una societat 
moderna, que respecta els seus patrimonis, natural i cultural”. 

D’aquesta llei modèlica pel contingut i el moment en que es va redactar es van 
excloure específicament les festes de mes de cent anys, les corregudes de bous en 
places fixes i anteriors a la llei i les tirades de coloms i guatlleres (aquesta darrera 
excepció va ser afegida per la Llei 10/2003 de 22 de desembre de mesures tributàries i 
administratives, article 19-2. num. 23741. BOIB 179 EXT 29-12-2003). 

Aquesta llei diu explícitament a l’article 4 apartat 3 que no es permetrà l’entrada als 
espectacles a què fa referència l’apartat anterior als menors de setze anys. 

Així mateix l’Article 46.1.h. classifica com infracció lleu l’incompliment de qualsevol 
norma o prescripció assenyalada en aquesta llei, que no estigui classificada com a 
greu o molt greu. 

La llei actual 16/2006 de 17 d’octubre, de Règim jurídic de les llicències integrades 
d’activitat de les Illes Balears , és la única llei que regula aquestes activitats i la 
presencia de menors en elles a les Illes balears, i la mateixa llei, Art 116. Punt 14. 
“Permetre l’entrada a menors de 16 anys a activitats que la tenguin prohibida o 
incomplir qualsevol de les obligacions complementàries d’aquesta prohibició”, preveu 
unes sancions per infracció greu de 6.000€ a 60.000€,  
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Hem sabut que s’està tramitant una nova redacció de la llei de llicències integrades 
que eliminaria aquest punt. De ser això així, la sanció de la presència de menors a les 
places de bous passaria a estar regulada per la Llei 1/1992, de 8 d’abril, de protecció 
dels animals que viuen a l’entorn humà, considerant-se així únicament una infracció 
lleu la presència de menors a les activitats que comporten tortura d’animals com son 
les corregudes de braus, amb una sanció d’entre solsament 60€ a 300€. 

Per tot això, el grup de Consellers del PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de 
Mallorca proposa al Ple que adopti el següent: 

Acord 

1.El Consell de Mallorca, amb afany de protecció dels menors de 16 anys, insta al 
parlament de les Illes Balears a mantenir el redactat de la llei actual vigent 16/2006 de 
17 d’octubre, de Règim jurídic de les llicències integrades d’activitat de les Illes 
Balears pel que fa a la prohibició de l’entrada dels menors a espectacles a on la 
tenguin prohibida. 

 

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) sol·licita que es deixi aquesta moció 
damunt de la taula per poder-la discutir en el moment que realment tenguin un projecte o, com a 
mínim, quan el Govern de les Illes Balears hagi contestat les al·legacions al projecte de llei que està en 
tràmit atès que així s’evitarà prendre un acord sobre un tema que encara ha de passar per una tramitació 
parlamentària i que encara no està tancat.  

La Sra. PALOU (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) manifesta la conformitat del seu Grup en 
deixar el punt damunt la taula. 

Es deixa damunt la taula. 

PUNT 12. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC PSM-IV-ENTESA AL CONSELL DE 
MALLORCA SOBRE EL TÚNEL DE SÓLLER. 

Es dóna compte de la següent moció: 

El govern del Consell de Mallorca esta negociant amb el  Ministeri de Foment la 
distribució  dels 431 milions d’euros del conveni de carreteres de Mallorca  i preveu 
prolongar la seva aplicació en dos o tres anys . A la vegada també es pretén fer 
permutes d'obres. 
 
Vistes aquestes circumstàncies i considerant la situació actual de l'economia dels 
nostres ciutadans i ciutadanes en general, però especialment els residents de Sóller i 
Fornalutx. 
 
Vista la discriminació d'aquest Consell envers els residents de Sóller i Fornalutx que 
són els únics a Mallorca, i a les Illes Balears,  obligats a pagar peatge enfront d'altres 
peatges "a l’ombra" que pagam entre tots . 
 
Vista la moció aprovada el passant juny  al Ple de l'Ajuntament de Sóller en la qual es 
sol·licitava a aquest Consell el rescat de la concessió del túnel de Sóller. 
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Per tot això, el grup de Consellers del PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de 
Mallorca proposa al Ple que adopti el següent: 

 
Acord 
 
Que el govern del Consell Insular de Mallorca negociï amb el Ministeri de Foment la 
inclusió del rescat del túnel de Sóller en el Conveni que s’està negociant actualment. 

 

La Sra. CAMPOMAR (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) explica que el seu Grup presenta 
aquesta moció perquè ja fa 23 anys que els veïns de Sóller i Fornalutx estan discriminats perquè han de 
pagar peatge per accedir a ca seva. 

Recorda que el túnel de Sóller va ser una obra controvertida en el seu moment i que va fer que hagués 
de dimitir el que aleshores era president d’aquesta la Comunitat Autònoma encara que hagués prescrit 
que el Partit Popular havia rebut comissions. 

L’any 2007 el Consell de Mallorca va signar un conveni amb el Ministeri de Foment en matèria de 
carreteres per un import total de més de 400M€. Aquest conveni de carreteres ha sofert dues addendes i 
a la segona, que es va signar el mes de setembre de 2011, en la clàusula 7.4.b) es diu que a la comissió 
bitaleral es poden proposar, si s’escau, les variacions que es considerin precises de les anualitats del 
conveni i també de les actuacions de l’annex I sempre que el cost total no excedeixi la quantia fixada al 
conveni. 

Per tant, l’addenda núm. 2 sí que permet una variació de les actuacions de l’annex I que són acords del 
Ministeri de Foment. 

Ara per ara, veuen a tots els diaris nacionals que el govern de l’Estat (fins i tot el Sr. Montoro que fa 
retalls en sanitat i educació) destina 550M€ per a les concessionàries de les autopistes de la península i 
els voltants de Madrid perquè no tenen tant de trànsit com s’havia previst i, conseqüentment, no tenen 
tant de beneficis com havien previst en les seves propostes econòmiques quan es varen presentar a les 
licitacions. 

Aquest cost va a costa de tots i ja està bé que els ciutadans hagin de pagar els plats romputs de Madrid 
i, especialment, els de les Illes Balears que són els que més aporten (un 14% del PIB) a l’Estat, la qual 
cosa ja ha esdevingut un abús i un espoli més que evident. També han sorgit informacions en relació a 
la possible renegociació d’aquest conveni –cosa que el conseller els podrà confirmar– amb el Ministeri 
de Foment.  

Recorda que la clàusula abans esmentada permet fer permutes d’obres i destaca les circumstàncies 
econòmiques dels residents de Mallorca però sobretot dels de Sóller i Fornalutx que paguen aquest 
peatge i fa dos anys que no cobren les ajudes i són els únics de les Illes Balears que paguen peatge 
encara que existeixen altres peatges però a l’ombra i els paguen tots els ciutadans. Tal i com està 
establert el conveni, queden al voltant de 10 anys més d’aquesta discriminació.  

L’Ajuntament de Sóller, a través del seu Ple, també ha sol·licitat el rescat d’aquesta concessió del túnel 
de Sóller que, segons un estudi, estaria xifrat en uns 38M€, és a dir, devers un 10% de l’import total del 
conveni de carreteres. 

El seu Grup considera que els ciutadans i ciutadanes de Sóller i Fornalutx es mereixen aquest 10% ja 
que no han tengut durant aquests anys cap altra inversió en carreteres i la que tenen se l’han haguda de 
pagar ells i la gent que utilitza el túnel. 

Per això, creuen que s’ha de fer un esforç per fer efectiu aquest rescat i proposen al govern que es 
renegociï el conveni per tal d’incloure el rescat de la concessió del túnel de Sóller en el conveni de 
carreteres signat amb l’Estat. 

El Sr. ALEMANY (PSOE) indica que, així com estava la moció, el seu Grup havia pensat que li 
podrien donar suport perquè diu que es negociï amb l’Estat la inclusió del rescat però la Sra. 
Campomar, en la seva intervenció, diu que aquest rescat s’ha d’incloure dins els 431M€ del conveni i 
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amb això no estaria d’acord el Grup Socialista perquè va negociar aquest conveni (que llavors han 
modificat però han estat d’acord amb les modificacions) i no estan d’acord en substituir les obres que 
varen considerar que eren necessàries per Mallorca, per unanimitat, perquè continuen pensant que són 
necessàries. 

En canvi, una altra cosa seria que s’acordàs sol·licitar al Ministeri de Foment que aporti els doblers 
necessaris –que no sap quants serien– per rescatar el túnel de Sóller ja que, en aquest cas, el seu Grup 
hi estaria totalment d’acord. 

Tot seguit puntualitza una qüestió marginal que no té res a veure amb el fons del tema i és que no 
considera que sigui correcte dir que únicament paguin aquesta concessió els ciutadans de Sóller i 
Fornalutx sinó més aviat a l’inrevés perquè són els únics que no paguen. Els que paguen són els 
ciutadans de la resta de Mallorca atès la concessió ja estipula que els residents a Sóller i Fornalutx no 
pagaran tot i que una altra cosa és que no cobrin els doblers de les ajudes i aprofita per reclamar que es 
faci efectiu el pagament d’aquests doblers. 

En tot cas, el tema principal de la moció consisteix en llevar doblers del conveni de carreteres per 
rescatar la concessió del túnel de Sóller i reitera que el seu Grup només estaria d’acord si s’afegeixen 
doblers al conveni per fer aquest rescat.  

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) es mostra d’acord amb els arguments que 
ha exposat el Sr. Alemany i li diu a la Sra. Campomar que s’ha de llegir sencer el conveni de carreteres 
atès que en tot moment es refereix a actuacions, relacionades a l’annex I, d’obres noves a executar i 
mai no parla d’obres ja executades.  

A més a més, en l’objecte del conveni queda clar què es pot pagar i què no es pot pagar amb doblers 
del conveni, és a dir, se’n poden pagar totes aquelles obres noves que es pactin amb el Ministeri de 
Foment però mai no se’n poden pagar obres fetes siguin de carreteres o d’altre tipus. 

Així doncs, no poden agafar el conveni amb el Ministeri de Foment, canviar-li l’annex i posar-hi la 
carretera de Manacor, el túnel de Sóller o qualsevol altra obra ja feta. 

El PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca realment està demanant un mecanisme de finançament 
per una obra a la qual l’Administració ja s’ha preocupat de cercar-li finançament. Agradi o no agradi el 
sistema, l’Administració no ha de pagar per aquesta obra. És impensable que puguin anar al Ministeri 
de Foment a sol·licitar doblers per pagar una obra que, a tots els efectes, a l’Administració li consta 
pagada perquè l’Administració no deu ni un sol euro d’aquesta obra ja que l’estan pagant els ciutadans 
a través d’una concessió, a través d’un peatge. 

Un cas distint és l’obra de la carretera de Manacor que també és un peatge però que l’està pagant 
l’Administració. 

Per altra banda, la xifra de 38M€ –que remarca que és la baixa– que han calculat els tècnics del Consell 
de Mallorca no és una xifra menor i, si a Madrid estiguessin disposats a canviar obres del conveni per 
obres fetes fa molts d’anys, creu que Mallorca en sortiria perdent. 

En un moments de crisi com els actuals, que és difícil aconseguir cobrar allò que està compromès, és 
encara més difícil aconseguir que s’incorporin 38M€ més, com a mínim, per poder rescatar aquest 
peatge. 

Li indica al Grup del PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca que convendria que es llegissin el 
conveni sencer i no només aquelles clàusules que li interessin i adverteix que ja prou difícil serà 
negociar amb el Ministeri per no perdre ni un sol euro d’aquest conveni i modificar les obres que al 
Consell de Mallorca li interessi modificar com per, a més a més, intentar colar-hi “pulpo como animal 
de compañía”. 

Per acabar, assevera que el que cal és cercar una solució perquè les persones que tenen dret a rebre la 
subvenció la cobrin i l’equip de govern del Consell de Mallorca ajudarà en tot el que pugui i demanarà, 
cada vegada que faci falta, que paguin a aquests ciutadans que tenen dret a cobrar aquesta subvenció 
però, en cap cas, el Consell de Mallorca no assumirà el rescat d’una obra, feta fa molts d’anys, que no 
la va fer el Consell de Mallorca i que per a l’Administració és una obra pagada. 
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La Sra. CAMPOMAR lamenta que el Grup Socialista no doni suport a la moció i observa que el cost 
d’aquest peatge no és només econòmic perquè té molts de costos que l’accés a Sóller i Fornalutx 
estigui tan restringit. 

De totes maneres, li sorprenen les paraules del Sr. Rovira perquè els convenis estan per canviar-se i tot 
depèn de la voluntat política.  

Reitera que el ministre Montoro ha posat 550M€ per donar a les concessionàries d’autopistes mentre 
que el Sr. Rovira diu que no li pot convalidar al Consell de Mallorca uns milions d’un conveni que ja 
està signat. En aquest sentit, demana quina diferència hi ha en ambdós casos i recalca que li estan 
pagant a les concessionàries els guanys que deixen de percebre. 

Adverteix que el que passa és que el Partit Popular només defensa els grossos i no defensa els 
ciutadans. 

El seu Grup creu que, si no volen perdre doblers del conveni de carreteres, convendria almanco 
començar a intentar-hi ficar obres fetes ja que, tal vegada, ni tan sols no tendran temps de fer les que 
tenen pensades i així sí que recuperarien doblers. 

Es reafirma en la seva opinió que els ciutadans de Sóller i de Fornalutx, encara que tenguin 
subvencions, estan discriminats respecte dels altres ciutadans de Mallorca durant aquests darrers 23 
anys per haver de carregar amb un peatge –l’únic a tot Balears– quan per altres ciutadans, com els 
usuaris de la carretera de Manacor, el peatge és a l’ombra i al final el paguen entre tots. 

Per concloure, fa notar que allò que el Sr. Rovira considera un impediment del govern no ho és perquè 
aquest conveni ja té dues addendes i no passaria res per fer-ne una tercera. Si paguen 550M€ a les 
concessionàries d’autopistes de Madrid, no veu perquè hi ha d’haver impediments en negociar el rescat 
d’aquesta concessió llevat que sigui per falta de voluntat política del Partit Popular. 

El Sr. ROVIRA qualifica el discurs de la Sra. Campomar de fàcil i demagògic. I seria fàcil i demagògic 
que ara li digués que el Grup Popular votarà a favor de la moció i llavors donar les culpes al Ministeri 
de Foment però no seria seriós i sincerament no vol posar-se al capdavant d’una negociació fàcil i 
demagògica tot sabent que el conveni no es pot modificar en aquest termes i s’estima més deixar clar 
que el conveni no preveu allò que el PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca està demanant. 

Recalca que si el PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca vol aconseguir més doblers per al Consell 
de Mallorca, l’equip de govern, evidentment, també però no poden enganar tothom mentre queden bé 
davant les persones que paguen el peatge tot dient que el Ministeri de Foment no vol donar els doblers. 

El que està clar és que allò que demanen amb aquesta moció no es pot fer ja que el conveni no preveu 
pagaments ni mecanismes de finançament de coses ja fetes i, si volen, únicament poden tornar a 
discutir quines obres del conveni s’han de fer o no. 

En qualsevol cas, no poden utilitzar aquest conveni per fer discursos fàcils i demagògics i aconseguir 
un titular –que és el que estan cercant– dient que l’equip de govern no dóna suport a deixar de pagar 
aquest peatge del túnel de Sóller. 

No obstant això, observa el PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca ha format part del govern 
d’aquesta institució durant anys i mai no se li ha ocorregut demanar que es canviï el conveni (tot i que 
s’han duit a terme dues modificacions de conveni i l’actual equip de govern ha duit a terme la darrera 
modificació negociada per l’anterior equip de govern) però en cap moment no varen plantejar la 
possibilitat de rescatar la concessió del túnel de Sóller i això que aleshores no hi havia crisi i es podien 
permetre signar convenis de 400M€ que ara, ni en somnis, aconseguiran signar 

El PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca no ho va fer quan governava, no ho va aconseguir quan es 
podia fer i ni tan sols no ho va comentar –almanco públicament–, i ara no poden venir amb el discurs 
fàcil i demagògic de demanar que qualcú ens doni 38M€, com a mínim, per recuperar aquesta 
concessió perquè –insisteix– és fer un discurs fàcil i demagògic, cosa que vol que quedi clara i que 
consti en acta. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per quatre vots a favor (PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca), cap abstenció i vint-i-cinc vots en contra (PP i 
PSOE). 
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PUNT 13. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC PSM-IV-ENTESA AL CONSELL DE 
MALLORCA SOBRE L’ENCOMANA DE GESTIÓ DEL MUSEU DE 
MALLORCA, DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE L’ESTAT A PALMA I DE 
L’ARXIU DEL REGNE DE MALLORCA AL CIM. 

Es dóna compte de la següent moció: 

 
Els museus són els dipositaris i custodis del patrimoni històric de caràcter moble lligat 
als territoris dels que està composat la nostra comunitat autònoma. 
 
El decret 3040/1983, de 5 d’octubre de traspàs de funcions i serveis del Estat en 
matèria de cultura a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, va transferir els 
museus, biblioteques i arxius d’interès per a la Comunitat Autònoma i va preveure la 
transferència de la gestió dels museus, biblioteques i arxius de titularitat estatal 
mitjançant un conveni.  
 
El punt 6.5 de l’esmentat conveni entre el Ministeri de Cultura i la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears sobre la gestió dels arxius i museus de titularitat estatal 
diu que la Comunitat Autònoma ha de garantir el manteniment dels vincles de relació 
o existents entre els arxius i museus de titularitat estatal dins el seu territori. 
 
L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears atribueix en l’article 32.5 al Govern de les 
Illes Balears les competències executives en la gestió de museus, biblioteques i arxius 
de titularitat estatal que no es reservi l’Estat, els termes de la qual es fixaran 
mitjançant conveni.  
 
L’article 71 de la mateixa norma sobre la funció executiva de competència dels 
Consells Insulars, diu que, en general podran tenir, a més de les relacionades al text, 
qualsevol altres que, dins l’àmbit territorial propi, corresponguin als interessos 
respectius, d’acord amb les transferències o delegacions que a tal fi s’estableixin. 
 
L’article 46 de la Llei 4/2003 de 26 de març, de museus de les Illes Balears diu que 
els Consells Insulars són competents en elaborar i gestionar la xarxa de museus de 
cada una de les illes. L’article 13 de la mateixa Llei que parla de la formació de les 
xarxes insulars de museus, diu que tindran participació en la xarxa museística insular 
els museus i les col·leccions museogràfiques de titularitat estatal. 
 
L’article 50 de l’Estatut d’Autonomia que parla sobre les funcions del Parlament, diu 
que correspon a aquesta institució aprovar i decidir transferències, però també 
delegacions de competències a favor dels consells insulars o d’altres ens locals de la 
Comunitat Autònoma. 
 
Per tot això, el grup de Consellers del PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de 
Mallorca proposa al Ple que adopti el següent: 

 
Acord 
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El Ple del Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears a portar a 
l’aprovació del Parlament la delegació de la competència de gestió del Museu de 
Mallorca, la Biblioteca Pública de l’estat a Palma i de l’Arxiu del Regne, tots ells de 
titularitat estatal, al Consell Insular de Mallorca, els termes de la qual es fixaran 
mitjançant conveni. 

 

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

Informa que ahir va parlar amb el Sr. Font sobre aquesta moció i varen arribar a un principi d’acord en 
el sentit de considerar bona la iniciativa, però establiren un termini de tres mesos per poder estudiar 
profundament la proposta i la normativa, per tal que permeti fer una proposta concreta, transcorregut 
aquest període.  

Considera que és una moció important per tot el que significa quant a la gestió del patrimoni històric, 
però ha d’estar ben definida i ben dotada econòmicament.  

Per aquestes raons, agraeix al Sr. Font la seva bona predisposició i que vengui a bé a deixar la moció 
damunt la taula, amb el compromís de tornar a parlar-ne durant aquest període, amb calma i amb tota la 
informació sobre les dades necessàries que permetin prendre una decisió encertada.  

El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) intervé tot seguit. 

Agraeix l’actitud demostrada sobre aquesta iniciativa del seu Grup polític per tot l’equip de govern de 
la institució i al Sr. Rotger en particular.  

Fa notar que el seu Grup entén que la gestió de museus i biblioteques és una competència del Consell 
de Mallorca i per aquesta raó ho proposa, amb vista a evitar la duplicitat de competències entre 
administracions.  

Coincideix amb el Sr. Rotger en la necessitat d’assegurar-se respecte a la correcta definició i dotació 
econòmica, per no caure en els paranys en què històricament han caigut els distints governs d’aquesta 
illa a l’hora de rebre la transferència de diverses competències.  

Reitera que el Consell de Mallorca ha de tenir aquestes competències, però les ha de tenir amb la 
dotació correcta. Per aquesta raó, la discussió d’aquest punt queda pendent i es durà a terme durant el 
Ple extraordinari del proper mes d’abril. 

Es deixa damunt la taula. 

PUNT 14. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC PSM-IV-ENTESA AL CONSELL DE 
MALLORCA SOBRE LA DETECCIÓ DE DIOXINES ALS POUS DE SON 
REUS. 

Es dóna compte de la següent moció: 

El nom dioxina, fa referència a una gran família de compostos orgànics halogenats 
relacionats entre ells per una estructura patró comuna d’anells aromàtics enllaçats amb 
àtoms de clor. Aquests compostos son bioacumulatius en humans i animals, degut a 
les seves propietats lipofiliques. Són productes mutagens i se sospita que cancerosos 
en humans. Si bé hi ha indicis que aquestes molècules poden ser produïdes en algunes 
activitats naturals com els incendis forestals, els nivells alarmants de dioxines al medi 
tenen el seu origen en el procés d'industrialització on les dioxines són produïdes per la 
combustió de matèria orgànica en presència de clor. Un dels processos que més en 
produeix és la incineració de residus. Les característiques fisico-químiques d'aquests 
contaminants els converteixen en perillosos fins i tot a baixos nivells d'emissió. 
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Són molècules molt poc reactives el que en dificulta la seva degradació per part dels 
bacteris del sòl i la seva metabolització per part del nostre organisme. També són 
extremadament solubles en lípids. Aquesta característica fa que s'acumulin a les zones 
greixoses dels animals que formen part de la nostra dieta. A tot això cal afegir, 
finalment, una elevada volatilitat, que facilita la seva dispersió a través de l'aire, 
permetent l'aparició de dioxines a racons del planeta que queden lluny de les zones de 
producció industrial. Tot i que encara s'estan duent a terme recerques al respecte, el 
que es coneix amb seguretat és que existeix una toxicitat a llarg termini per ser 
acumulatius. Aquest tipus d'intoxicació és silenciosa i passa sovint desapercebuda 
però a la llarga pot esdevenir perillosa. Alguns dels efectes que se'ls han atribuit a 
llarg termini són: cancerígens, immunodepressors i de disrupció endocrina. 
 
La prevenció o reducció de l'exposició humana a les dioxines s'ha de realitzar amb un 
control estricte dels processos industrials que siguin possibles focus de formació 
d'aquests contaminants. La incineració adequada del material contaminat és el millor 
mètode per prevenir i controlar l'exposició a les dioxines. Aquest procés necessita 
temperatures superiors als 850ºC o fins i tot els 1000ºC o més però augmenta el risc 
d’emissió en augmentar la proporció de plàstics presents en el procés d’incineració 
per la presència de clor. S'han de prendre mesures per reduir l'emissió de dioxines a la 
font d'origen i per tal de prevenir aquest risc són essencials bons controls i pràctiques 
durant tot el procés d’incineració. 
 
Per tot això, el grup de Consellers del PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de 
Mallorca proposa al Ple que adopti els següents: 

 
Acords 
 
1. Demanar còpia de dit informe i donar-li publicitat per a tranquil·litat de veïns 
de Son Reus i residents a l’Illa de Mallorca. 
 
2. Augmentar la freqüència dels controls sobre l’emissió de dioxines  provinents 
de la incineració a Son Reus i de la presència de les mateixes en els pous de control 
del voltant de la zona. 
 
3. Fomentar des del govern del Consell de Mallorca totes aquelles mesures 
encaminades a la reducció de tones a incinerar. 

 

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

En primer lloc comenta que el seu Grup proposa incloure dues autoesmenes, que per error no es varen 
incloure en la redacció de la moció.  

Explica que haurien de constar dins l’exposició de motius, i haurien d’aparèixer just abans d’allà on 
diu: “Per tot això, el Grup de consellers...” 

Diu que el que manca a la moció, per donar-li sentit pròpiament, és que digui que: “El Grup de 
consellers del PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca ha sabut que a la Direcció General de 
Recursos Hídrics hi ha analítiques que detecten la presència de dioxines a les aigües de pous del voltant 
de Son Reus, recollits en un informe”.  
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Torna a dir que això donaria sentit al primer punt de l’acord, i llegeix textualment: “Demanar còpia de 
dit informe”, per fer notar que de l’esmentat informe no se’n fa menció enlloc. 

La segona esmena hauria d’anar en el mateix punt, en el núm. 1, i ha dir: “Demanar còpia de dit 
informe i de qualsevol informació i/o analítica al respecte, i donar-li publicitat per la tranquil·litat dels 
veïns de Son Reus i de la gent que resideix a l’illa de Mallorca”.  

Un cop fetes aquestes dues autoesmenes d’inclusió dins la moció, inicia la seva defensa. 

La Sra. PRESIDENTA proposa que, atès que ha incorporat nous punts que canvien molt el sentit inicial 
de la moció que després s’ha de votar, defensin avui la proposta talment i, amb vista al proper Ple, 
presenti la nova moció amb totes les incorporacions i les addendes que consideri oportú, sense cap 
problema. 

La Sra. PALOU indica que ho accepta, però reitera que no té sentit fer-ho, perquè el punt 1 parla d’un 
informe sense que hi consti la referència a dit informe.  

El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) intervé en aquest punt per dir a la Presidenta 
que entén el seu argument pel que fa a la part resolutiva, però no quant a la part expositiva. Li fa 
avinent que no és res més que un petit paràgraf que s’ha omès. 

La Sra. PALOU observa que és precisament el que dóna sentit a la moció.  

El Sr. FONT diu que el sentit és exactament el mateix. 

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

Assenyala que la part expositiva l’ha feta un tècnic que parla del que són les dioxines, del perjudici que 
creen les dioxines, de la manera d’aniquilar les dioxines, de la temperatura a la qual s’han de cremar, 
etc.  

Quant a la part resolutiva, observa que fan una petició, de forma incorrecta (diu que no vol pensar que 
ho demanen copiat del PP, però fan bastants incorreccions per ser del PSM i escriure en català), que és 
la següent: “demanar còpia de dit informe”. Puntualitza i assegura que l’expressió “dit informe” no és 
correcte, que suspendrien el nivell C de català.  

Pel que fa a la petició de donar-li publicitat, per tranquil·litat dels veïns, diu a la Sra. Palou que des del 
moment en què el seu Grup, a la part expositiva, no parla de cap informe, ella respondrà, perquè és així, 
que no hi ha cap informe fet.  

Adverteix que ara li parlen d’un informe del Departament de Recursos Hídrics del Govern balear, però 
en tota la part expositiva de la moció no li indiquen de quin informe parlen, raó per la qual ella només 
pot parlar dels informes de què disposa la comissió tècnica d’avaluació de l’impacte ambiental. 

En conseqüència, comenta a la Sra. Palou que tenen dues opcions i que poden decidir la que desitgin: o 
bé la mantenen talment, i ja sabran quina és la resposta, o bé la retiren i la presenten al proper Ple, 
demanant els informes que vulguin, sense cap problema.   

La Sra. PALOU intervé a continuació. 

Observa que parlaran de “dit informe” de forma incorrecta, i debatran aquesta moció al Ple.  

Fa saber a la Sra. Soler que “dit informe” es refereix a l’informe que consta a la Direcció General de 
Recursos Hídrics del Govern de les Illes Balears, dins el marc de vigilància de Son Reus. Demana 
expressament que consti en l’acta que es refereix a aquest informe, atès que després semblarà que tenen 
un “diálogo de besugos”. 

Agraeix a la Sra. Soler la nova denominació de “tècnica” perquè la part expositiva l’ha redactada ella 
mateixa.  

Explica que les dioxines són uns composts orgànics hidrogenats que es relacionen entre ells per una 
estructura d’anells aromàtics enllaçats amb àtoms de clor; aquests composts són bioacumulatius en 
humans i en animals degut a les seves propietats lipofíliques de dissoldre’s dins els greixos i són 
productes mutagens, que han rebut de l’OMS la qualificació de cancerígens en els éssers humans.  
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Diu també que aquestes molècules es poden produir de forma natural, per la combustió en cas 
d’incendis forestals, però es produeixen en gran concentració en els processos industrials, sobretot en el 
cas de la incineració.  

Les característiques físicoquímiques de les dioxines fa que siguin poc reactives però són molt perilloses 
fins i tot en baixos nivells d’emissió, s’acumulen en els greixos, per la qual cosa queda afectada la 
cadena alimentària, de forma que quan una persona o un animal se’ls menja s’acumulen les dioxines en 
el seu cos i es produeixin els efectes de forma silenciosa.  

Observa que la prevenció o la reducció de l’exposició dels humans a les dioxines s’ha de realitzar amb 
un control estricte dels processos industrials, intentant no incinerar a la vegada matèria orgànica amb 
plàstics, perquè aquest fet augmenta molt el percentatge de dioxines que passen a l’atmosfera. 
Assenyala que les temperatures d’incineració han de ser sempre superiors als 850 graus.  

Fa avinent que al seu Grup han tengut una informació segons la qual en els pous dels voltants de Son 
Reus s’hi han detectat dioxines, raó per la qual els preocupa que no s’hagi fet pública i sobretot que 
sigui cert, perquè les dioxines són perilloses en presències baixes i, atès que des del moment en què es 
detecten en l’aigua, que és una substància en la qual no solen reaccionar, augmenta la preocupació 
sobre el percentatge de dioxines que s’han emès a hores d’ara a l’atmosfera. 

Per les raons que ha explicat, el seu Grup sol·licita que es demani una còpia de l’esmentat informe a la 
Direcció General de Recursos Hídrics del Govern balear i que es faci publicitat d’aquest informe per 
garantir la seguretat dels veïns de Son Reus, perquè si és una cosa puntual ha de tenir una explicació, 
de la mateixa forma que va tenir també la seva explicació en el seu moment la presència de mercuri en 
els pous del voltant de Son Reus. Torna a dir que es va fer públic i es va donar l’explicació oportuna.  

Demana també que s’augmenti la freqüència dels controls sobre les emissions de dioxines provinents 
de la incineració de Son Reus i, sobretot, la seva presència en els pous dels voltants i que es fomentin, 
des del govern del Consell de Mallorca, totes les mesures encaminades a reduir les tones per incinerar.  

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

Comenta que en un primer moment, tampoc no sabien a quin informe es referia la moció però ara que 
ho han sabut volen veure l’informe i per aquest motiu demana que, immediatament, el Departament de 
Medi Ambient del Consell de Mallorca sol·liciti una còpia d’aquest informe a la Direcció General de 
Recursos Hídrics del Govern balear, tot i que no formi part de l’acord de la moció ni es prengui l’acord 
pel fet de no tenir la majoria necessària.  

Tot seguit anuncia que el seu Grup polític votarà a favor de la proposta, i torna a dir que és més que 
necessari demanar aquest informe per raons sociosanitàries i mediambientals, de forma que la població 
pugui quedar tranquil·la. 

Retreu a la Sra. Soler que el procediment sobre la importació de fems de l’estranger hagi estat molt 
fosc. Per aquest motiu, en nom del seu Grup demana que es facin tots els informes que siguin 
necessaris (sanitaris, mediambientals, etc.). 

Diu a la Sra. Soler que és això, l’únic que ha de fer, és l’única obligació que té referida a aquest tema. 

La Sra. SOLER intervé a continuació. 

Mostra preocupació per la manca de professionalitat de determinats funcionaris del Departament de 
Recursos Hídrics del Govern de les Illes Balears i també la manca d’informació de la Sra. Garrido i de 
la Sra. Palou, després d’haver estat governant quatre anys en el Consell de Mallorca.  

Observa que és un motiu de preocupació que no coneguin el funcionament del Pla de Vigilància 
Ambiental que constantment critiquen.  

Torna a dir que preocupa que la Sra. Garrido, tota una secretària tècnica de l’anterior conseller i 
vicepresident del Consell de Mallorca, el Sr. Cosme Bonet, no conegui com funciona el Pla de 
Vigilància Ambiental de totes les instal·lacions de Son Reus.  

Assegura que no pensa incomplir la llei així com constantment l’acusen de fer-ho, tant la Sra. Garrido 
com la Sra. Palou i, en conseqüència, no els farà arribar l’informe que li han demanat i tot seguit 
explica els motius. 
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Diu que existeix un Pla de Vigilància Ambiental constituït per una comissió tècnica els membres de la 
qual són: el Sr. Cerrom, de la Direcció General del Canvi Climàtic; el Sr. Antoni Serra, Director Insular 
de Residus; la Sra. Bistuer, la Sra. Amàlia Cerdà, el Sr. Víctor Cerdà, el Sr. Sebastià Albertí, el Sr. 
Jordi Lalucat, professor de la UIB i el Sr. Gabriel Martorell, científic tècnic de la UIB. 

També informa que la darrera comissió tècnica es va reunir dia 21-12-2012, tot i que l’acta d’aquesta 
reunió no està aprovada encara perquè s’ha de tornar a reunir. Diu que aquesta comissió tècnica 
assenyala que: “quant a aigües subterrànies, el pou 95...” En aquest punt interromp el discurs i diu a la 
Sra. Palou, referit a tota la seva exposició de motius, que li sap greu si l’ha redactada ella, pitjor encara, 
perquè en primer lloc està plena de faltes d’ortografia i en segon lloc, a més a més, ho explica 
malament. Puntualitza que pous, ni un, sinó un pou, el pou 95. Li fa notar que si volen ser correctes en 
tot allò de què acusen, han de procurar parlar tècnicament. 

Tot seguit reprèn les informacions de l’esmentada comissió tècnica i continua: “En el pou 95, el pou 
que habitualment ha donat lloc a diferents contaminants, s’ha detectat la presència d’algunes dioxines i 
furans. S’acorda que es traslladarà aquesta informació al Departament de Recursos Hídrics del Govern 
balear”. 

Explica que el Govern balear fa una contraanàlisi, d’acord a la disposició del Pla de Vigilància 
Ambiental que l’obliga a fer-ho i tot seguit assenyala la gravetat de les acusacions que ha fet la Sra. 
Palou.  

Recorda que l’estudi preliminar de les fonts de mercuri de l’any 2008 i l’anàlisi del Pla de Vigilància 
Ambiental –amb la corresponent contraanàlisi– varen confirmar que en el pou 95 hi havia mercuri i 
assegura que aquesta informació a la ciutadania l’ha donada ella, com a responsable actual d’aquesta 
gestió. En conseqüència, demana què han fet el PSOE i el PSM durant els anys en què han governat 
aquesta institució. Afirma que no en tenen ni idea de com funciona. 

Fa avinent que cada tres mesos es reuneixen els membres que gestionen el Pla de Vigilància Ambiental 
i que existeix l’obligació, per mitjà d’un contracte, de convocar tots els membres de la comissió per a 
una reunió anual, raó per la qual retreu a la Sra. Garrido els incompliments i les il·legalitats que han 
comès, en aquest sentit. 

Consegüentment, li retreu que durant tres anys aquesta institució no l’hagi convocada i que s’hagi 
amagat a la població de Mallorca la informació sobre l’existència de mercuri al pou 95, tot i haver-ne 
tengut confirmació l’any 2009. 

Torna a dir que va ser ella, amb el seu equip, qui va convocar per primera vegada la reunió, el passat 
mes de desembre, en la qual el membre del GOB es va aixecar, abans d’acabar la reunió, i es va donar 
compte que s’havia trobat en aquest moment mercuri i que s’havia solucionat.  

Fa saber que serà enguany quan es torni a convocar aquesta comissió de seguiment i es donarà compte 
sobre la presència d’aquestes dioxines si queda demostrat que realment ho són.  

Refusa, tot seguit, que vulguin lligar el combustible amb les dioxines i els pous de Son Reus amb el 
pou 95. Fa notar que menteixen també quan diuen que els actuals responsables no donen tota la 
informació. 

Tot seguit assegura a la Sra. Garrido que no li donarà l’informe, li diu que li doni el mateix que li ha 
donat aquesta informació, que incompleix el secret de debat professional dins una comissió tècnica. En 
canvi, sí que li donarà l’informe del qual ella pot respondre, i pot respondre aquesta institució, que és el 
de la Sra. Bistuer, biòloga cap de gestió del servei de Residus de Medi Ambient. 

Informa que no es va arribar a fer cap informe sobre aquesta qüestió, a l’espera d’una contraanàlisi, 
d’acord a allò que estableix el protocol d’actuació del Comitè tècnic del Programa de Mesures i 
Vigilància Ambiental de les instal·lacions contemplades al Pla director, el mateix pla director que 
estableix que cada any s’ha de donar compte del pla de vigilància esmentat, que l’anterior equip de 
govern ha incomplit durant tres anys.  

Fa notar que aquest assumpte només es va comentar durant la darrera reunió del comitè tècnic del 
passat 21 de desembre, que ja ha esmentat. Per aquesta raó, demana que facin el favor de no embrutar 
la imatge de Mallorca i que siguin responsables, perquè estan creant alarma social innecessària quan 
haurien d’acotar el cap pel fet d’haver amagat la informació a la població durant tres anys, tot i tenir 
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constància que l’any 2009 s’havia trobat mercuri al pou esmentat, que era tan perillós com les dioxines 
de què parlen ara.  

La Sra. PALOU intervé a continuació. 

Diu a la Sra. Soler que els seus comentaris no anaven contra ella, però ja es veu que de tot en fa una 
qüestió personal, és clar que “qui té la coa de palla aviat se l’encén” i a la Sra. Soler se li encén més 
aviat que a qualsevol altra persona. 

Li demana que no es posi a la defensiva, perquè la realitat és que es un tema preocupant i en 
conseqüència hauria d’estar preocupada, no enfadada. Li fa notar que no ha d’atacar els tècnics, perquè 
la responsable és ella, és ella qui hauria d’estar preocupada sobre aquesta qüestió, però no s’hauria 
d’indignar d’aquesta manera i atacar en un pla personal perquè no té cap altre argument. 

D’altra banda, fa avinent que la Sra. Soler està plena de contradiccions, perquè acaba de dir que no els 
donarà l’esmentat informe, però tot seguit diu que sí que el els donarà, i els té un poc embullats.  

Quant a la transparència de què parla, fa notar que el fet de dir que no els donarà l’informe sí que és 
francament preocupant i assegura que reflecteix l’obscurantisme de la Sra. Soler sobre aquesta qüestió. 

Fa notar que el pou 95 està a menys de dos quilòmetres de la Font de la Vila, que basteix la ciutat de 
Palma, per la qual cosa si hi ha dioxines a l’esmentat pou és bastant possible que hi hagi problemes a la 
zona. En conseqüència, en comptes d’enfadar-se amb l’oposició perquè ho ha fet públic, el que hauria 
de fer és augmentar les mesures de control a la zona, augmentar la periodicitat, ben igual que es va fer 
en el moment en què es va detectar el mercuri en aquest pou. En aquell moment es va decretar que en 
comptes de prendre mesures cada tres mesos, que era el que es feia, se’n prendrien cada mes, fins que 
es tengués una mica d’explicació de la provinença del mercuri. 

Recorda que el mercuri és tòxic a nivell reproductiu i que és tòxic en menys de 0,05 mg, però és que les 
dioxines són molt tòxiques, amb menys de mil·lèsimes de gram.  

En conseqüència, destaca que és obvi que existeix un problema important i li proposa que, en comptes 
d’enfadar-se, accepti les mesures que li indiquen o aquelles que les millorin, atès que comporten la 
tranquil·litat i la seguretat de les persones que viuen a la zona, i no només això, perquè les dioxines 
s’escampen molt fàcilment per l’aire i no es queden en el lloc que les ha generades.  

Li fa notar també que els que embruten la imatge de l’illa duent fems de fora quan és il·legal segons el 
Pla director sectorial són els responsables del PP en el Departament de Medi Ambient del Consell de 
Mallorca.  

Per acabar, reitera amb especial èmfasi que són els responsables actuals, els que duen fems de fora per 
cremar-lo a Mallorca. 

La Sra. GARRIDO intervé a continuació. 

Diu a la Sra. Soler que no ha escoltat allò que li ha dit, perquè devia pensar: “ara dirà això” i ho ha dit, 
però no l’ha escoltada. Recorda que li ha dit que no sabia a quin tipus d’informe es referia, que ha sentit 
alguna cosa perquè els portaveus del PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca han comentat que era 
de Recursos Hídrics i després la Sra. Soler ha fet un altre aclariment, raó per la qual ara té un poc més 
de llum sobre aquest informe.  

També recorda que li ha demanat que faci informes de futur, no li ha parlat de passat. Insisteix a dir-li 
que deixi estar el passat. 

Per acabar, observa que la persona que fa comptes de fer la major barbaritat amb què ens hem trobat 
darrerament a Mallorca, important fems de fora sense calcular les conseqüències, amagant informació i 
de la manera en què ho ha fet la Sra. Soler, no li ha de voler donar lliçons.    

La Sra. SOLER intervé per tancar el debat. 

Diu que la seva resposta serà molt breu, perquè ja ha fet notar abans que aquesta exposició de motius 
l’havia redactada algun tècnic.  

La Sra. Palou ha dit que l’havia redactada ella. Si tota la Corporació té accés a Viquipèdia en català, 
llegiran la meitat de l’exposició de motius que ha copiat la Sra. Palou.  
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Diu que ella, de mentides, les mínimes i que poques coses pot escoltar de consellers del Consell de 
Mallorca que ni amb això són capaços d’admetre una veritat. En conseqüència, ni la Sra. Garrido ni la 
Sra. Palou no poden donar una sola lliçó a l’equip de govern, que va venir per treballar amb vista al 
futur. A més a més, els diu que ara ja fa feina mirant al passat, i allò que no els agradarà sentir, ho 
hauran d’escoltar de boca seva. 

Assegura que no s’han de preocupar, perquè els informes es fan, es vigila allò que s’ha de vigilar i no 
cometen cap il·legalitat, si és això el que les preocupa. En canvi, no sap si de l’oposició es podrà dir el 
mateix més endavant.  

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

PUNT 15. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC PSM-IV-ENTESA AL CONSELL DE 
MALLORCA SOBRE LA PROPOSTA DE LA LLEI ORGÀNICA DE 
MILLORA DE LA QUALITAT EDUCATIVA. 

Es dóna compte de la següent moció: 

La darrera proposta del ministre Wert suposa una agressió clara al model educatiu 
vigent a les comunitats autònomes amb llengua pròpia al llarg de les darreres dècades. 
Un model educatiu centrat en les competències autonòmiques a l’hora de fixar una 
bona part dels continguts curriculars i en un sistema que garanteix la competència 
lingüística i comunicativa de les dues llengües oficials al nostre alumnat. S’intensifica 
la recentralització per part de l’estat i, per tant, les comunitats autònomes perden 
poder de decisió a l’hora de fixar els continguts que fan referència al coneixement 
més proper del nostre entorn físic, patrimonial, lingüístic i cultural. La reforma és 
recentralitzadora i suposa un atac molt fort a un model propi d’escola basat en 
l’arrelament a l’entorn i a una gestió adequada d’unes competències educatives 
pròpies que ara queden molt malmeses.  
 
Les diferents proves, informes i avaluacions de diagnòstic que s’han fet, tant per part 
de l’IAQSE com per part d’altres entitats, han posat de manifest que el sistema vigent 
actual de fer l’aprenentatge d’una manera majoritària en la llengua pròpia possibilita 
una bona adquisició de les competències en llengua castellana, fins i tot amb uns 
resultats millors que altres territoris de l’estat espanyol monolingües en castellà. 
 
L’embranzida estatal contra la presència del català a les aules pretén donar un cop 
mortal a la llengua catalana, pilar de la cohesió social que el model educatiu vigent ha 
garantit fins ara, i ha fet dels centres escolars espais de convivència, de respecte i de 
trobada de la diversitat. Si des del Ministeri s’obri la porta a la possibilitat de finançar 
amb doblers públics escoles privades per als fills d’aquelles famílies que volen rebre 
un ensenyament exclusivament en castellà, ens trobarem amb una segregació molt 
preocupant dels alumnes dels nostres territoris, que seran separats en funció de la 
llengua elegida pels pares, cosa que estronca d’arrel els àmbits de convivència de què 
hem gaudit fins ara.     
 
Per altra banda, tampoc entenem que en un moment tan dur de retalls i amb un nivell 
de deute enorme, tant amb els centres públics com amb els concertats, les 
administracions autonòmiques hagin d’assumir una despesa per a una demanda que, a 
la nostra comunitat autònoma, és del tot irrellevant.  
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Reclamam que no es trenqui el consens majoritari expressat per la majoria dels agents 
de la comunitat educativa i de la societat civil en qüestions de l’ensenyament en 
català, euskera o gallec que són la llengua i cultura pròpies dels respectius territoris.   
 
Per tot això, el grup de Consellers del PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de 
Mallorca proposa al Ple que adopti els següents: 

 
Acords 

 
1.- Exigir la retirada de la proposta de llei presentada pel ministre Wert. 
 
2.- Exigir que el ministeri negocií i pacti amb tots els sectors educatius qualsevol 

possible reforma educativa que proposi al Parlament de l’estat espanyol. 
 
3.- Exigir al ministre Wert que qualsevol nova proposta respecti escrupolosament 

la laicitat de l’estat espanyol. 
 
4.- Exigir al ministeri d’educació el màxim respecte per les llengües pròpies de les 

diferents comunitats autònomes com a llengües vehiculars de l’ensenyament a 
cadascuna d’elles. 

 

El Sr. ENSENYAT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) manifesta, en primer lloc, que 
evidentment el Consell de Mallorca no té competències en matèria d’educació però és una entitat que 
representa tots els mallorquins i davant una qüestió com aquesta, que és prou transcendent, creu que 
s’hi ha de pronunciar. 

Tot seguit explica que estan davant un esborrany de modificació de la Llei educativa que tendrà 
conseqüències molt directes especialment si tenen en compte la realitat específica de la nostra 
comunitat. 

Opina que s’haurà de lamentar que no hagin estat capaços de fer un pacte d’Estat per consensuar una 
llei educativa que transcendís en les diferents legislatures. Durant les darreres 4 legislatures gairebé van 
a reforma educativa per legislatura i, de fet, aquesta reforma actual encara no serà la darrera perquè 
segurament, quan el PP passi a l’oposició i torni a governar el PSOE –cosa que segur que passarà en 
qualque moment–, probablement hi haurà una nova reforma educativa, la qual cosa perjudica 
l’educació dels infants i dels joves 

Creu que tothom coincidirà en la necessitat d’adaptar el nostre sistema educatiu als nous temps i, 
especialment, fent esment a aquells aspectes on no s’han aconseguit els resultats esperats. 

En aquest sentit recorda que Espanya és un dels països europeus amb més fracàs escolar, més 
abandonament del sistema educatiu formal i allà on no hi ha una diversificació curricular adient que 
pugui atendre la pluralitat que hi ha dins les aules. 

Girant la mirada cap enrere, durant la república l’educació havia estat un dels pilars fonamentals i, fa 
uns 80 anys, just després de la guerra civil, el règim d’aleshores, conscient d’aquest pilar que havia 
estat l’educació durant la república, va encomanar a l’Església Catòlica l’educació dels infants. 

Aquest va ser un moment històric allà on fins i tot congregacions i ordres religioses, que no tenien dins 
llurs actes fundacionals l’educació o la docència com una de les seves activitats principals, es posaren a 
construir escoles i això va suposar la creació del panorama que tenim avui en dia. 



 58

Curiosament entre les darreres reformes importants que es varen fer durant el règim va ser crear 
l’Educació General Bàsica –la famosa EGB– que va ser redactada per ministres que aleshores 
denominaven “tecnòcrates” i que la majoria eren de l’Opus Dei. 

No deixa de cridar l’atenció que una llei que proposen, fins i tot abans de parlar amb els agents 
implicats directament –les comunitats autònomes que tenen transferides les competències d’educació–, 
s’hagi pactat primer amb l’Església Catòlica. 

Aquest és un fet suficientment important com per retirar aquesta proposta de llei per un doble motiu. 
En primer lloc perquè la mateixa Constitució Espanyola (que només recorden quan s’ha de parlar de la 
independència de Catalunya o del País Basc) recull la laïcitat de l’Estat espanyol, és a dir, que és un 
estat laic i aconfessional. 

En segon lloc, perquè, ara més que mai, es troben davant una societat que és del tot plural i no només a 
nivell lingüístic, tot i que la reforma posa en perill els models d’immersió lingüística que han aplicat 
diferents comunitat autònomes amb molt d’èxit, i per tant poden dir que la reforma crea problemes allà 
on no n’hi havia i, de fet, dels problemes que hi havia (fracàs escolar, manca de diversificació 
curricular, etc.) gairebé ni en parla tan sols.  

Així doncs, aquesta pluralitat s’hauria de reflectir en aquesta llei especialment també durant el seu 
procés d’ençà que neix com a esborrany fins que s’aprovi definitivament pel Congrés dels Diputats i 
pel Senat. 

Aquesta llei s’hauria d’haver fet de manera participativa i comptant amb els agents implicats i, 
sobretot, amb els mestres, les federacions de pares i mares d’alumnes i les diferents comunitats 
autònomes tot intentant cercar el màxim nivell possible de consens i evitant que cada 3 o 4 anys –o 
cada legislatura– s’hagi de fer una nova reforma educativa amb les conseqüències que comporta. 

Per això, el seu Grup presenta aquesta moció davant el Ple per demanar la retirada de la proposta de llei 
presentada pel ministre Wert; exigir que el Ministeri negociï i pacti amb tots els sectors educatius 
qualsevol possible reforma educativa que proposi el Parlament de l’Estat espanyol; exigir al ministre 
Wert que qualsevol nova proposta respecti escrupolosament la laïcitat de l’Estat espanyol i exigir al 
Ministeri d’Educació el màxim respecte per les llengües pròpies de les diferents comunitats autònomes 
com a llengües vehiculars de l’ensenyament a cadascuna d’elles. 

La Sra. CANO (PSOE) anuncia que el seu Grup votarà a favor de la moció perquè la proposta de 
reforma de la LOMCE és la major agressió a l’escola pública que s’ha viscut en els darrers 30 anys en 
aquest país. És una reforma que no cerca la igualtat sinó l’elitisme perquè l’excel·lència sense igualtat 
és elitisme. 

El seu Grup parla d’una contrarreforma educativa que no només gira cap a la dreta sinó mira cap al 
passat, cap a una Espanya en blanc i negre i no està consensuada amb ningú (ni amb forces polítiques, 
ni amb la comunitat educativa) només hi està, com ha dit el Sr. Ensenyat, amb la Conferència 
Episcopal que és contrària al respecte a la pluralitat, la diversitat i la igualtat de gènere. 

Discrepa, emperò, amb el Sr. Ensenyat respecte a l’esforç que es va mantenir en la passada legislatura 
per part del ministre del PSOE, Sr. Ángel Gabilondo, perquè va fer un gran esforç per debatre i 
consensuar l’educació no només amb la comunitat educativa sinó també amb les forces polítiques però 
malauradament no s’hi va poder arribar a un acord perquè el Partit Popular no ho va voler. 

Ara a la LOMCE s’uneixen els retalls pressupostaris en matèria d’educació. Cal recordar que en 2012 
se n’han retallat 5.212M€ i que en els pressuposts d’enguany hi ha 326M€ menys encara.  

Assegura que és una ironia parlar d’excel·lència educativa quan s’estan reduint les inversions, s’apugen 
les ràtios a les classes, empitjoren les condicions laborals del professorat (hi ha 40.000 professors 
menys en el curs 2013 a tot Espanya i quasi 600 menys a les Illes Balears), es lleven drets com les 
beques (les beques, en aquest país, eren un dret des de 2005 perquè el PSOE les hi va consagrar i feu 
desaparèixer el règim de concurrència competitiva que el PP ha tornat a imposar endurint, encara més, 
els criteris d’accés), s’han apujat les taxes universitàries (més d’un 50% la primera matrícula i, a dia 
d’avui, moltes famílies no poden pagar la universitat per als seus fills), s’eliminen programes de suport 
que han estat eficaços en la lluita contra l’abandonament escolar i la recepta del PP és que s’esforcin 
més i posar revàlides. 
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En definitiva, l’educació ha esdevengut una carrera d’obstacles per tal que aquells que no hi poden 
arribar vagin quedant pel camí i aquest és un model segregatiu amb mecanismes d’exclusió social per a 
aquells que tenguin més dificultats. 

De seguir per aquest camí, en 2015 s’arribarà al mateix percentatge d’inversió de l’any 1987, és a dir, 
un 3,9% del PIB. 

Aquesta reforma vol primar l’elitisme i que, amb recursos de tothom, s’afavoreixi l’educació privada –
l’Església– trencant així amb un model educatiu basat en la igualtat d’oportunitats i en el respecte a la 
laïcitat.  

Ara tornaran 40 anys enrere, a una societat dual. Qui estigui molt capacitat o tengui molts de doblers 
podrà accedir al batxiller o a la universitat i la resta serà “carne de cañón”, cosa que ja li va bé a la 
patronal amb la reforma laboral del Sr. Rajoy que consagra l’explotació i la precarietat. 

Tot seguit reitera que el seu Grup votarà a favor de la moció del PSM-IniciativaVerds-Entesa per 
Mallorca perquè aquest somni educatiu segregatiu de la dreta, que retorna a un passat franquista, és un 
malson per la comunitat educativa i per la resta de la societat. 

El Sr. VIDAL (PP) inicia la seva intervenció observant que determinades mocions que presenta el 
PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca són males d’entendre i aquesta és una d’elles tot i que n’hi 
ha de més males d’entendre. 

Totes les lleis educatives, que s’han fet fins ara durant la democràcia, han estat fetes i aprovades pel 
PSOE sense consens amb els altres partits polítics. No importa tornar tan enrere com deia el Sr. 
Ensenyat per mirar com han evolucionat, educativament, aquests darrers 30 anys. 

El resultat d’aquesta manera d’actuar ha estat molt magre perquè, si miren el que ara tenen, veuran que 
l’abandonament escolar representa un 25,6% que és just el doble de la mitjana europea. 

A la Sra. Cano li diu que, amb aquestes xifres, no es pot dir que fer una reforma educativa sigui dolent 
i, de fet, la Sra. Cano els hauria de dir que fessin la reforma educativa al més aviat possible perquè si 
l’educació continua com està ara, quan se n’adonin, Espanya serà un país d’Àfrica central. Per tant, 
considera que, ateses les dades de què disposen, la reforma educativa és més que necessària. 

El govern central vol fer una llei de consens –no com totes les que hi ha hagut fins ara– i simplement 
vol que aquesta llei tengui un objectiu: acabar amb el fracàs escolar que hi ha ara i, sobretot, perquè 
aquest fracàs escolar llavors es tradueix en una taxa d’atur juvenil que és impressionant. 

Així doncs, el govern central vol fer una reforma educativa que tenguin els objectius i doni els fruits 
que ha exposat i que es recullen al text de la llei. S’hi cerca el màxim acord i consens entre tots els 
partits polítics, les comunitat autònomes, els centres educatius, els professors, els pares i els mateixos 
alumnes i defensa la llibertat d’ensenyament a cada comunitat autònoma atès que garanteix l’existència 
a totes les comunitats autònomes que tenguin dues llengües oficials.  

La LOMCE, a més a més, és un esborrany, és a dir, que com sempre estan passant l’arada davant el 
bou. Les mocions que es presenten aquí haurien de ser mocions posades damunt la taula sempre amb la 
finalitat d’intentar aconseguir un millor benestar per la gent de Mallorca emperò ara estan parlant –i 
crucificant– la LOMCE que tanmateix podrà ser esmenada al Senat i al Congrés dels Diputats. 

El PSOE té representació en ambdues càmeres i, per tant, el que cal és que facin feina per intentar 
sucar-se el cervell i contribuir, de manera positiva per a tots els ciutadans de l’Estat espanyol, per tal de 
tenir una llei com Déu mana. S’han d’esforçar ben igual que el Sr. Wert perquè les dues formacions 
polítiques arribin a acords i llavors segur que sí podran comptar amb una bona llei. 

Alhora han de ser un poc humils i reconèixer que la llei actual no funciona i les coses que no funcionen 
s’han de canviar. I, reconeixent que s’han de canviar amb humilitat i amb ganes de col·laborar, 
s’arribarà a tenir una bona llei que hauria de durar per molts d’anys i que aconsegueixi reduir la taxa 
d’abandonament dels estudiants i, sobretot, la taxa d’atur juvenil. 

Al Sr. Ensenyat li diu que la seva formació política no està representada ni al Congrés dels Diputats ni 
al Senat però també hi poden fer esmenes i li assegura que seran escoltats allà on pertoqui. 

L’objectiu d’aquesta llei és tenir una educació de qualitat orientada a promocionar les coses positives 
de tots els alumnes al marge dels seus recursos econòmics. La llei està centrada en garantir la millor 
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preparació del mercat laboral i també està centrada en oferir una igualtat d’oportunitats, està centrada 
en l’èxit acadèmic i en les avaluacions estandarditzades per a cada etapa educativa. 

Vol deixar constància del seu convenciment que serà una llei bona i positiva per tots els mallorquins, 
que serà una llei bona per l’Estat espanyol i, sobretot –referint-se a l’hora de presentar aquesta moció–, 
demana que la feia que fan els consellers d’aquesta institució serveixi perquè es redactin esmenes al 
projecte de llei i perquè les esmenes tenguin seny i puguin servir per augmentar la major qualitat 
educativa i, en conseqüència, una menor taxa d’atur juvenil ja que aquestes esmenes són les que seran 
estudiades i aprovades. 

Per concloure, anima els grups de l’oposició a anar per aquest camí, sobretot, al PSOE. Els demana que 
no matin l’al·lot abans de néixer sinó que participin i col·laborin amb el naixement. Adverteix que 
tenen les portes obertes i que, atès que aquesta llei s’ha d’aprovar, millor que hi col·laborin amb 
esmenes i aportant-hi totes aquelles idees que puguin ser positives i, en darrer terme, els insta a mirar, 
d’una vegada per totes, cap a un futur d’un Estat millor amb una millor qualitat de vida de tots els 
mallorquins i també de tots els espanyols. 

El Sr. ENSENYAT adverteix que el mateix Sr. Vidal ho ha dit: “una llei com Déu mana”, i 
precisament la seva exposició de la moció l’ha basada en això, és a dir, que és una llei pactada i 
consensuada amb la Conferència Episcopal espanyola “com Déu mana”. 

Justament aquest és el problema perquè no volen una llei “com Déu mana” sinó que volen un llei que 
faci front a les problemàtiques que hi ha al nostre sistema educatiu i que el Sr. Vidal ha enumerat ben 
bé i, en aquest sentit, està totalment d’acord amb ell. 

El problema d’aquesta llei és que no està pensada per fer front a aquestes diferents situacions i a 
continuació recorda les famoses paraules que va pronunciar el ministre Wert (en bon mallorquí diuen 
que quan quelcom està verd, vol dir que no està madur). El ministre va dir “hay que españolizar a los 
niños catalanes” i la problemàtica ve per aquí perquè és una llei que no es preocupa d’aquelles coses de 
les que s’hauria de preocupar i, en canvi, d’aquelles coses que no han estat un problema perquè hi 
hagut un màxim consens, d’aquestes sí que en fa referència. 

Aleshores, fins i tot el conseller d’Educació de les Illes Balears va dir que havia tengut la desgràcia de 
conèixer dos al·lots que no parlaven castellà i això ho va dir públicament davant els mitjans de 
comunicació. 

Puntualitza que entén que el conseller d’Educació hagi conegut dos al·lots que no parlin castellà 
perquè, per exemple, ell ha estat a Kenya el passat Nadal i ha conegut molts d’al·lots que no parlen 
castellà però dubta molt que a Mallorca hi hagi dos al·lots que no parlin, o almanco no entenguin, el 
castellà. 

La moció, en realitat, parla de totes aquestes qüestions així com també del procés que la aquesta llei 
“com Déu mana” ha seguit fins ara, és a dir, que no és amb la Conferència Episcopal que s’han de 
pactar les coses sinó amb tots els agents implicats, sobretot, amb professors, comunitats autònomes, 
amb les APIMA i també amb els col·legis de l’Església Catòlica perquè, evidentment, dins una societat 
democràtica també tenen dret a opinar tot el que vulguin però, en tot cas, la llei s’ha de tramitar 
cercant-hi el màxim consens. 

És cert, com deia la Sra. Cano, que durant la passada legislatura es va cercar aquest consens però no es 
va aconseguir i, per això, haurien de treballar per aconseguir aquest màxim consens sempre que sigui 
possible perquè, si tiren un pedrada a la immersió lingüística i prioritzen l’aprenentatge del català a part 
de la llengua vehicular, evidentment serà difícil assolir un consens perquè ell serà el primer que no hi 
estarà d’acord perquè, entre d’altres coses, representa tot pel que ha lluitat i el que creu, és a dir, el dret 
de les persones a educar-se en la seva llengua –la llengua que li parlaven son pare i sa mare– i no 
perquè sigui millor o pitjor que l’altra sinó perquè és la seva. 

La Sra. CANO explica que aquesta proposta de llei és la proposta de llei més rebutjada pels diferents 
sectors professionals i per la comunitat educativa i, evidentment, des del Grup Socialista s’esmenarà 
allà on sigui pertinent. 

Quan diuen que les coses van malament en educació, que s’hi han de fer reformes i que s’ha 
d’aprofundir en les coses que no van bé, el que resulta impossible i és innegable és que, si hom vol 
aconseguir millores en l’educació pública, el que s’ha de fer és invertir-hi recursos. 
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En canvi, el Partit Popular fa una llei que restringeix, que no contempla la igualtat d’oportunitats i que 
és una carrera d’obstacles per als alumnes mentre, alhora, s’estan reduint beques, s’ha apujat la primera 
matrícula gairebé un 60% i també les segones matrícules són més cares, s’està dificultant a les famílies 
que els seus fills puguin accedir a la universitat, s’estan eliminant professors, s’estan apujant les ràtios, 
s’estan llevant programes per alumnes amb necessitats educatives especials i programes de suport a 
diversitat. 

Planteja, a la vista d’aquests arguments, si això és aprofundir en l’excel·lència de l’educació pública ja 
que, quan PISA (Program for International Student Assessment) fa els seus informes, veuen com un 
mateix model (com la LOE o la LOGSE) està donant molt bons resultats a una disparitat de comunitat 
autònomes. 

No és el mateix Cantàbria que, per exemple, el País Basc o la Comunitat Valenciana o les Illes Balears 
on hi ha hagut un dèficit històric d’inversions en matèria d’educació i cal recordar, perquè també s’ha 
comentat abans, que aquesta comunitat autònoma ha invertit més en educació pública, per primera 
vegada des de la república, durant la passada legislatura. 

El Partit Popular se’n riu d’aquelles infraestructures silencioses però la realitat és que es varen posar en 
marxa línies de 0-3 anys, línies d’infantil, es varen construir escoles i escoletes com mai no s’havia fet 
en aquesta terra ja que aquí tenim un dèficit en inversions educatives. Fent-hi inversions és com es 
lluita contra l’abonament escolar i contra el fracàs escolar. 

El mateix sistema ha donat una disparitat de resultats a la resta de l’Estat espanyol i, per això, convé 
conèixer d’on venim quan es fan determinades afirmacions en el sentit que tot és tan catastròfic i cal fer 
una reforma brutal que és el que li interessa al Partit Popular per tal de tornar a tenir una societat dual 
d’aquella Espanya franquista en blanc i negre, per tenir elits i llavors tenir persones explotades que 
facin feina. Aquest és el sistema del Partit Popular. 

Tot seguit comenta l’exemple de Finlàndia que l’any 1900 tenia només un 5% d’analfabetisme. A 
Espanya, l’any de la Constitució, teníem un 25% de la població espanyola analfabeta i amb un 
percentatge mínim dels nostres avis (o llur pares) que tenien estudis primaris. 

Per concloure, fa notar que Espanya ha canviat molt durant aquests anys ja que, a dia d’avui, moltes 
d’aquestes persones que titllen de fracàs de la LOGSE estan dirigint aquest país. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) manifesta que la postura del Partit 
Popular ha estat molt ben fixada pel Sr. Vidal i simplement vol concretar una sèrie de qüestions. 

En primer lloc, nega absolutament les darreres paraules de la Sra. Cano. Assegura que no es pot dir de 
tot i, molt manco, admetre-ho tot perquè el Partit Popular ha col·laborat i ha fet, des de la seva 
responsabilitat de govern en aquesta comunitat autònoma, moltes infraestructures educatives. 
L’educació i les inversions educatives no varen començar l’any 2007 en aquesta comunitat autònoma 
sinó més aviat a l’inrevés perquè en aquests moments s’han hagut de solucionar molts de problemes 
heretats des de l’any 2007 a l’any 2011. 

Per tant, refusa que el PSOE s’atribueixi l’exclusivitat en inversions educatives en aquesta comunitat 
autònoma. No ho pot admetre ni tampoc no pot admetre, per dignitat i respecte als seus companys i al 
seu partit polític, les acusacions de franquisme, d’obscuritat i de manca de transparència. Tot això no es 
pot admetre i, per tant, nega tot el que la Sra. Cano ha dit. 

En segon lloc, vol matisar que en aquests moments és indispensable solucionar el problema principal 
de la societat espanyola i de les famílies espanyoles que és el fracàs escolar el qual, com bé ha dit el Sr. 
Vidal, supera el doble de la mitjana europea i, si hem de ser europeus en tot, la primera cosa que els 
responsables públics i polítics d’Espanya han d’atacar és el problema del fracàs escolar i 
l’abandonament escolar. 

Així doncs, no poden atendre la petició de retirar la proposta de reforma legislativa. El Partit Popular, a 
diferència del que va fer el ministre socialista en arribar, no ha derogat per decret la llei orgànica i això 
ja demostra que hi ha una voluntat de diàleg i assegura que faran tot el que sigui possible perquè 
aquesta voluntat de diàleg es manifesti i doni, com a resultat, una llei educativa que solucioni el 
principal problema que actualment té la societat espanyola des del punt de vista infantil i juvenil i que 
és el fracàs escolar i l’abandonament escolar ja que, sense èxit escolar i sense una educació adequada, 
tampoc no hi ha futur i amb això hi està d’acord. 
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Les maneres d’arribar a aquest objectiu és allà on hi ha diferents posicions polítiques i, en aquest sentit, 
entén que la llei respondrà a aquestes peticions i necessitats de la societat. 

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

PUNT 16. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC PSM-IV-ENTESA AL CONSELL DE 
MALLORCA SOBRE LA CORRUPCIÓ A LES INSTITUCIONS DE LES 
ILLES BALEARS. 

La Sra. PRESIDENTA sol·licita als distints grups si tenen inconvenient en debatre, de 
manera conjunta, aquest punt i un altre que hi ha per despatx extraordinari i que versa 
sobre el mateix tema. 

Atès que tots els grups polítics estan d’acord en fer un debat conjunt i votacions 
separades, anuncia que en primer lloc s’ha de votar la inclusió del punt de despatx 
extraordinari (moció del Grup Popular sobre la regeneració de la vida política) en 
l’ordre del dia. 

Un cop aprovada per unanimitat la inclusió del punt 4 del despatx extraordinari, 
s’inicia el debat conjunt d’ambdues mocions. 

Es dóna compte de la següent moció: 

Els darrers anys, i sobretot durant la legislatura 2003-2007, s’han produït per 
desgracia nombrosos casos de presumpta corrupció a les diferents administracions 
públiques de les Illes Balears (majoritàriament centrades en el Govern de les Illes 
Balears i al Consell de Mallorca) i, en alguns casos, amb sentències judicials ja 
dictades. 
 
La situació econòmica que patim és molt dura i es veu agreujada per les mesures de 
retallades i acomiadaments indiscriminats que han decidit engegar l’administració 
central, autonòmica i insular (totes elles governades pel Partit Popular) i que 
incideixen negativament sobre la qualitat de vida dels ciutadans en matèries tan 
sensibles com la sanitat, l’educació o els serveis socials. 
 
Els ciutadans no poden entendre com aquells polítics acusats de presumptes casos de 
corrupció majoritàriament són al carrer sense haver retornat els doblers robats al 
conjunt de la ciutadania 

 
Per tot això, el grup de Consellers del PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de 
Mallorca proposa al Ple que adopti els següents: 

 
Acords 

 
1.-  Exigir a tots els polítics implicats en casos de corrupció que afectin al Consell 

de Mallorca la seva immediata dimissió de qualsevol càrrec públic, orgànic o 
de partit que ostenti així com la restitució immediata a la caixa del Consell 
dels doblers robats. 

 



 63

2.- Instar al Govern de les Illes Balears, al govern de l’estat espanyol així com als 
ajuntaments de l’illa de Mallorca que actuïn segons el que s’ha indicat al 
primer punt dels acords d’aquesta moció. 

 

QUART PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. MOCIÓ QUE PRESENTA EL 
GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR RELATIVA A LA 
REGENERACIÓ DE LA VIDA POLÍTICA I LA DESAPARICIÓ DE LA 
CORRUPCIÓ A LES INSTITUCIONS. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
La Constitució Espanyola de 1978 garanteix la participació dels ciutadans en la gestió 
dels assumptes públics i, al seu article 6, estableix que la representació es du a terme 
mitjançant els partits polítics. Així, els partits polítics es constitueixen com estructures 
que canalitzen aquesta participació ciutadana i que han d'adoptar els principis 
constitucionals i democràcia interna. 
Reconeixem que la immensa majoria dels ciutadans que duen a terme l'activitat de 
representació democràtica i de gestió al front de les institucions públiques ho fan amb 
vertadera vocació de servei a la societat i amb la bona voluntat de aportar idees i 
iniciatives per a la bona marxa de les institucions que representen o gestionen en 
benefici de la societat. 
Si bé, es cert que s'han produït casos que han suposat, finalment la condemna judicial 
de conductes delictives comeses al exercici de l’activitat política, que socialment són 
identificables amb la "corrupció política", fets que suposen una taca negra i una de les 
primeres preocupacions dels ciutadans com element negatiu i lesiu de la nostra 
democràcia. 
La societat, i en aquest cas la societat mallorquina, demanda als partits polítics que 
facin seus i apliquin els principis de transparència, honestedat, eficàcia, austeritat i 
absència total i absoluta de qualsevol conducta delictiva. 
Consideram que tots els partits polítics han de estar compromesos amb aquests 
principis per propi mandat constitucional i per el present i futur de la nostra 
democràcia i la dignificació de la política. 
El Partit Popular de les Illes Balears s’ha mostrat exemplar en la seva actitud davant 
els casos de presumptes conductes delictives, anomenades de corrupció, havent 
aplicat el Codi Ètic que els propis estatuts del partit estableixen amb caràcter pioner 
des de les darreres eleccions de maig 2011. 
 
Per això, i arrel d'aquesta iniciativa, els Estatuts Nacionals, aprovats pel XVII 
Congrés Nacional del Partit, van recollir l'anomenada Carta de Compromisos en la 
mateixa línia del document Balear, establint una sèrie d'obligacions ètiques i 
d'exemplaritat per a tots els càrrecs públics i orgànics. 
Aquest Codi Ètic va ser el primer pas per a l'eliminació de la corrupció a les 
institucions, i nou pel que fa a la seva implantació, i no només dins del Partit Popular, 
sinó innovador en la manera de fer política, ja que fins ara cap força política, ni a 
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Balears ni a la resta d'Espanya, compta amb unes mesures de transparència i 
exemplaritat com la que conté aquest codi. 
 
En virtut de tot l'exposat i amb la finalitat de la dignificació de la vida política i la 
regeneració i recuperació de la confiança dels ciutadans en les institucions, els partits 
polítics i les persones que els representen es proposa l'adopció del següent acord: 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
PRIMER.- Sol·licitar a tots els partits polítics de Mallorca a que aprovin i incloguin 
als textos dels seus Estatuts i reglaments orgànics un codi ètic que asseguri plenament 
la transparència, honorabilitat, i la subjecció a l'ordenament jurídic de totes les accions 
que duguin a terme els seus representants en el exercici de les seves responsabilitats i 
obligacions tant en institucions públiques com en càrrecs orgànics de la pròpia 
formació. 
SEGON.- Acordar que el Consell de Mallorca es personarà i reclamarà la restitució a 
la caixa de la Institució de les quantitats econòmiques de les que s'hagi perjudicat a la 
mateixa, instant l'execució de la sentència condemnatòria. 

 

El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) comença la seva intervenció observant que 
durant aquesta legislatura creu recordar que no s’ha parlat en aquest Ple cap vegada de corrupció, que 
és el tema sobre el qual versa la moció que avui presenta el seu Grup. 

La moció neix perquè considera que s’ha arribat a un punt que els ciutadans necessiten, per veure un 
futur, poder tornar a confiar en qualque tipus de gestió o en qualque manera de fer les coses. 

Històricament, en aquesta comunitat autònoma i a Mallorca concretament, ja hi ha hagut diferents de 
casos de presumpta corrupció o de corrupció que han arribat als jutjats (el cas Mapau o el cas Bitel, per 
exemple) fins arribar a la legislatura 2003-2007, quan governava el Partit Popular (al Govern de les 
Illes Balears) i Unió Mallorquina (al Consell de Mallorca), que va suposar la culminació amb un munt 
de casos de corrupció i de presumpta corrupció. 

Durant la passada legislatura, malgrat que alguns partits com Unió Mallorquina –i no li costa admetre-
ho– continuassin amb les mateixes pràctiques fins que els varen expulsar del govern, hi va haver alguns 
presumptes casos de corrupció d’Unió Mallorquina. 

Ara està tot en una efervescència potent perquè es troben amb polítics que han estat condemnats, amb 
sentències fermes, que ja estan a la presó; es troben amb polítics que han estat condemnats però estan 
pendents de la resolucions dels recursos que han interposat davant el Tribunal Suprem i també es 
troben amb un fotimer de polítics, sobretot de la legislatura 2003-2007 i també de la passada, que estan 
pendents de judicis per presumptes casos de corrupció. 

La percepció que tenen els ciutadans dels polítics és que només serveixen per omplir-se les butxaques i 
per crear-los problemes perquè la veritat és que aquesta legislatura poca cosa més han fet per molt bona 
voluntat que hagin volgut tenir. De fet, no discuteix en cap moment la bona voluntat del govern a l’hora 
de voler solucionar els problemes dels ciutadans però la realitat és que no els han solucionat. 

Per tant, es fa imprescindible que els ciutadans puguin tenir un fil d’esperança i, evidentment, si s’ha de 
funcionar per un sistema democràtic –cosa que creu que sí que ha de ser així–, els polítics són 
necessaris però els polítics honrats, els polítics de vocació, els polítics que tenen vocació de servir els 
ciutadans. Aquests polítics són necessaris i imprescindibles perquè els ciutadans tornin a confiar en la 
classe política i per poder sortir d’aquesta crisi econòmica brutal que patim. 

Malgrat això, la realitat no és aquesta avui. La realitat no és que els ciutadans tenguin aquesta 
percepció dels polítics i, així doncs, es troben que els partits polítics (sobretot els majoritaris però 
també alguns altres) han volgut fer filigranes –codis ètics, declaracions, etc.– però, en el fons, les 
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actuacions pròpies que duen a terme aquests partits polítics quan governen fan que els mateixos codis 
ètics –que han aprovat i han venut amb molt de rebombori i com a grans abanderats de l’honradesa i de 
la transparència– a l’hora de la seva aplicació interna provoca que la gent no els cregui. 

Remarca que els polítics s’han de guanyar aquesta credibilitat que han perdut ja que no pot ser que, a 
dia d’avui encara, a Mallorca hi hagi polítics imputats amb càrrecs orgànics de partits o polítics 
imputats amb càrrecs a les institucions. Això no pot ser. 

Per això, el seu Grup duu aquesta moció davant el Ple i mitjançant la qual demanen que tots els càrrecs 
polítics d’aquesta casa que estiguin implicats en algun cas de corrupció dimiteixin des del moment que 
estiguin implicats i que tornin els doblers que han robat perquè, repassant tots els casos, són més de 
37M€ entre els casos que ja tenen condemna ferma, els que estan pendents de judici i els que estan 
pendents de recurs davant el Tribunal Suprem. 

Insisteix en recalcar la xifra de 37M€ i es mostra convençut que, per exemple, la Sra. Cirer faria un alè 
si el seu departament rebia una aportació extra de 37M€ i, de fet, tots els mallorquins podrien fer un 
alè. 

Per finalitzar la intervenció, manifesta que la proposta consistiria en el que ha explicat així com en 
instar totes les administracions de Mallorca, de les Illes Balears i de l’Estat espanyol perquè facin 
exactament el mateix. 

El Sr. VIDAL (PP) anuncia que el seu Grup no votarà a favor de la moció del PSM-IniciativaVerds-
Entesa per Mallorca, com es pot imaginar el Sr. Font, però sí que votaran a favor de la moció 
presentada pel Grup Popular. 

Tot i això, vol matisar una sèrie de coses amb les quals sí que estan d’acord així com una sèrie de coses 
que fan els que creuen en allò que diuen ja que n’hi ha d’altres que diuen allò que no creuen. 

A continuació es dirigeix al Sr. Font i li diu que tothom està d’acord amb l’afirmació que són aquí per 
fer política, per servir el poble i perquè hi volen ésser. Ningú no hi és perquè l’hi facin ésser, ni a la 
força, ni per omplir-se les butxaques ja que d’això se’n diu robar i no es pot robar. 

Per tant, destaca que són aquí per fer feina pel poble, perquè els agrada, perquè creuen que hi serveixen 
i, entre d’altres coses, perquè el poble també els ha triat perquè facin aquesta feina. 

Fa notar que està d’acord amb determinades coses de l’exposició de motius de la moció del PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca però amb altres no. Creu que el Sr. Font ha de reconèixer quan un 
determinat partit polític, com en aquest cas el Partit Popular, és capaç de fer un codi ètic –que és molt 
seriós, no és cap doi i el PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca no ha estat capaç de fer-lo ni un 
altre partit polític tampoc– on es defineixen les actuacions que es poden fer i les que no d’una manera 
clara, d’una manera que pugui veure tothom. 

Imagina que tothom estarà d’acord que no hi ha d’haver cap polític que sigui lladre però igualment tots 
estaran d’acord que un imputat no necessita forçosament haver de sortir de la vida política. 

En aquest sentit, recorda que el mateix Sr. Font ha estat imputat i, si ara presenta aquesta moció, la 
reacció lògica seria que agafàs la porta. Si durant el temps que el Sr. Font era batle haguessin presentat 
aquesta moció, hagués hagut d’anar-se’n tot i que puntualitza que no vol entrar a discutir si va fer o no 
coses mal fetes –però ho farà d’aquí a 2 minuts– i li observa que ara presenta aquesta moció però qui 
“recepta ha de voler prendre la medicina que recepta”. 

Afegeix que, per part seva, ha intentat fer sempre les coses ben fetes i repeteix que les persones que 
hagin fet coses mal fetes no han d’estar dins la vida política. Els lladres no hi han de tenir cabuda. Està 
clar que aquells que han robat han de tornar els doblers. 

Comenta, a continuació, que per preparar la moció s’ha entretengut en mirar un poc els diaris de quan 
el Sr. Font era batle per veure amb quina imatge podria defensar una moció d’aquestes característiques 
avui. 

Tot i que simplement són retalls de premsa, opina que quan el Sr. Font es retiri no importarà que 
escrigui un llibre sobre la seva vida política perquè ja el tendrà escrit atès que de presumpta corrupció i 
de presumpta prevaricació en té 7 o 8 casos i, en concret, li recorda al Sr. Font el cas de Son Canals o 
que no acatava les sentències dels jutges. 
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Alguns titulars d’aleshores són: “El alcalde de Petra imputado por pervaricación al permitir la 
construcción de un chalet en una zona protegida” i això ho denunciava un veí; “Admite ante el juez que 
su padre y su cuñado participaron en una obra de la mansión ilegal de Son Roca”; “El marido de la 
teniente de alcalde del consistorio de Petra construye una nave sin licencia de obra” –tot això va 
passar quan el Sr. Font era batle–; “El alcalde de Petra fabrica un decreto fantasma para ocultar que 
la concejala Catalina Mas permitió la nave ilegal de su marido”; “El marido de la teniente de alcalde 
de Petra inaugura una nave ilegal que se ha contruido” i així podria continuar moltíssim. 

Tot seguit li demana al Sr. Font si, havent passat per una imputació de 4 o 5 anys, creu que amb el seu 
passat pot venir ara a exigir a un partit que té un codi ètic i que el compleix, un partit que va dir que no 
duria imputats a les llistes i ho va fer, un partit que ha dit que tots els imputats posaran el càrrec a 
disposició del partit i tots ho han fet. 

Un article de l’esmentat codi ètic diu que els que estan imputats i tenen mesures cautelars, evidentment, 
se n’han d’anar perquè el jutge assenyala que ha hi ha indicis d’haver fet les coses mal fetes. 

El Sr. Font qüestiona les garanties processals aquí dedins –però no als diaris– per fer política però no 
ha de ser així. Al Consell de Mallorca hi són per fer política i no per dir dois i fer perdre el temps. Hi 
són per coses més serioses, com sempre repeteix. 

Insta el Sr. Font a fer propostes per garantir la millor qualitat educativa, la millor qualitat de vida dels 
mallorquins i llavors li faran costat però, per contra, sempre presenta unes mocions que li demostren 
que no vol prendre la medicina que recepta. 

Dins aquest “llibre” tan famós també figura allò que li comentà fa uns dies. El Sr. Font demana 
referèndums però n’hi demanaren un pel tren de Petra i no el va fer: uns comptes fa l’ase i uns altres el 
traginer. 

Reitera que estan d’acord que no hi ha d’haver corrupció dins la política i que tots hi són perquè volen. 
No n’hi ha cap que hi sigui ni per necessitat ni perquè l’hi facin estar i quan són aquí és per fer feina 
pel poble amb tota la transparència del món i a posta el seu Grup presenta també una moció en aquest 
sentit perquè no volen lladres dins l’Administració sinó gent que s’esforci perquè la gent de Mallorca 
tengui millor qualitat de vida. 

Això sí que ho volen com també volen ser honests i honrats i es mostra convençut que tots procuren 
ser-ho però, si el Sr. Font ho procura ara, abans no ho procurava i, just que sigui per una mica de 
deferència moral, s’hauria d’abstenir de fer determinades acusacions quan el Partit Popular únicament 
ha posat remei a determinades situacions que sí que es produïen i que no volen que es produeixin més. 

El Sr. COLOM (PSOE) comença la seva intervenció contestant la moció presentada pel PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca i indica que des del Grup Socialista comparteixen la indignació i 
condemna dels casos de corrupció que afecten polítics de diferents institucions. 

Aquest és un dels temes que efectivament més preocupen la ciutadania i que més afecten la imatge dels 
polítics, fins al punt que avui en dia hi ha molta gent que identifica política amb corrupció. 

Desgraciadament són molts de casos de corrupció a les institucions els que cada dia surten als mitjans 
de comunicació i que fan referència a casos en què hi ha polítics implicats. 

Tant ell com el seu Grup estan d’acord que s’ha de ser exemplar i que no s’han de permetre, per part 
dels partits polítics, determinades conductes relacionades amb els casos de corrupció però, ara bé, una 
cosa és ser exemplar i una altra jugar una mica amb la demagògia encara que vol entendre que l’esperit 
de la moció que presenta el PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca és el de condemnar les 
actuacions delictives derivades de la política. 

Un cop dit això, adverteix que s’ha de tenir una tremenda cura amb la terminologia que s’utilitza en 
quant al cas de moció que ara discuteixen ja que pensa que la proposta d’acord no és gens afortunada i 
s’haurien de mirar molt els termes que s’hi utilitzen, especialment, per respectar dels drets 
constitucionals i per no confondre la ciutadania. 

El quid de la qüestió és què vol dir l’expressió “implicat”. Potser volen anar més enllà de la paraula 
“imputat”. Jurídicament, dins l’àmbit penal, la figura d’implicat no existeix. Existeixen, però, la figura 
de la víctima, la figura del testimoni, la del denunciant, la del denunciat, la de l’imputat (amb mesures 
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cautelars o sense), la de l’acusat i la del condemnat però, la d’implicat, com a figura jurídica, no 
existeix dins el Codi Penal. 

Tot i entendre l’esperit i el sentit de la moció, creu que s’hauria de canviar la terminologia tant al 
primer punt de la proposta d’acord com també al segon ja que la redacció textual del segon punt ve a 
dir que s’insta el govern de l’Estat espanyol que exigeixi la dimissió dels polítics implicats en casos de 
corrupció que afectin el Consell de Mallorca. Observa que la redacció d’aquest punt és un poc confusa.  

En quant la moció presentada pel Partit Popular, fa notar que hi ha dues coses que li han agradat: una és 
la referència constitucional que hi fan de la representació política mitjançant els partits polítics i la 
segona és l’oportunitat de reconeixement que fan al ciutadans que, de manera eventual, es dediquen a la 
política. Puntualitza que ha ressaltat aquests arguments perquè considera que és important dignificar la 
feina dels polítics. 

Ara bé, no comparteix d’aquesta moció el que diuen que l’actitud exemplificativa és la màxima del 
Partit Popular a les Illes Balears. Sense entrar en acusacions fútils, li fa saber al Sr. Vidal que el Partit 
Socialista també té un codi ètic a nivell intern que implica la dimissió dels membres del seu partit que 
siguin imputats judicialment amb la proposició, per part del jutge, de mesures cautelars. 

En qualsevol cas, l’existència o no d’un codi ètic pensa que és un tema de funcionament intern de cada 
partit per donar llum als ciutadans però insisteix que és una qüestió interna de cada partit i considera 
que el que s’ha de fer és legislar per fer lleis processals més àgils i dotar l’administració judicial de 
mitjans i personal necessaris per dictar les sentències o fer les instruccions judicials de manera més 
ràpida i efectiva per evitar els procediments judicials que comencen de manera espectacular però que 
després mai no se sap quan acaben. 

Per tant, emplaça la resta del consellers a fer, entre tots, un codi ètic que sigui d’aplicació als membres 
d’aquesta institució i que reguli les seves obligacions ètiques i d’exemplaritat com a membres d’aquest 
Consell de Mallorca i observa que, per respecte a la ciutadania, no creu ara s’hagi d’entrar en 
desqualificacions entre partits perquè no serviria per res. 

En quant a la postura del seu Grup explica que, tot i que estan d’acord amb la filosofia de la moció 
presentada pel PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca, no la poden votar tal i com està redactada 
perquè creuen que no és concreta. 

Per això, li suggereix al PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca que canviïn la paraula “implicat” –
que no sap què vol dir– per l’expressió “imputat amb mesures cautelars” i, en aquest cas, segurament 
votarien a favor de la moció. 

Pel que fa la moció presenta pel Partit Popular, comenta que tampoc no la votaran a favor perquè 
considera que no han d’instar el PSOE a res atès que ja tenen un codi ètic. No obstant això, hi proposa 
una transacció en el sentit que la moció reculli el compromís de redactar un codi ètic per als membres 
del Consell de Mallorca que d’això sí que són competents ja que la resta pertany a la vida interna de 
cada partit. 

Per acabar i també en relació a la moció del PP, demana la votació separada dels seus punts atès que el 
seu Grup sí que acceptaria el segon punt d’acord d’aquesta moció. 

El Sr. FONT es dirigeix al Sr. Vidal i li diu que no es devia pensar que no sabia que li retrauria els seus 
casos d’imputació però fa notar que ell no té l’exclusiva i, a més a més, totes les seves imputacions es 
varen arxivar i varen ser fruits d’un militant del PP que dugué a terme una campanya d’assetjament 
conjuntament amb un mitjà de comunicació. 

Així i tot confirma que, si avui en dia passàs per aquesta situació, ja hauria dimitit. Avui, amb la 
necessitat que tenen els ciutadans d’una percepció dels polítics totalment honesta, sense cap dubte ja 
hauria dimitit igual que haurien fet tots els membres de la seva coalició. 

Manifesta que accepta canviar la paraula “implicat” per “imputat” i afegeix que li estranya el pànic que 
tenen tant el PP com el PSOE que s’hagi de dimitir en el moment de la imputació. Per això, els demana 
què han d’amagar o si passen pena que ara, amb el tema del presumpte finançament irregular del PP, no 
els torni a venir una altra andanada. 
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Si passen pena per aquest tema i tenen un poc d’ètica, tots els diputats i consellers electes –tots els 
càrrecs electes– del Partit Popular, en cas de demostrar-se el seu finançament irregular, per ètica, també 
haurien de dimitir perquè han arribat aquí on han arribat amb uns doblers públics. 

L’ètica és quelcom molt més ampli que estar imputat o no estar imputat, l’ètica és una forma de 
percebre la realitat, de percebre la gestió pública. 

No entén –i els ciutadans tampoc no ho entenen– per què no volen votar a favor d’aquesta moció i per 
què no volen que hagi de dimitir un polític des del moment en què hi ha la més petita ombra de dubte 
damunt ell.  

Li agradaria que li expliquin en la propera intervenció perquè no ha de dimitir un polític en aquest cas. 
Si bé és evident que al final pot resultar que sigui innocent i segurament molts ho són (de fet, no posa 
en dubte la innocència de tots els membres presents i que han estat imputats, inclosa la presidenta), 
avui no poden passar per això. A davant la més petita ombra de dubte, el polític se n’ha d’anar a ca 
seva i dedicar-se a altres feines. 

No pot ser, de cap manera, que l’aplicació del codi ètic del Partit Popular sigui tenir el president de la 
seva agrupació de Palma imputat: un presumpte implicat en el finançament irregular del partit. Planteja, 
així doncs, què deuen pensar els ciutadans sobre com duen el partit a Palma. 

Considera, per tant, que aquesta moció que avui ha presentat el seu Grup està més que justificada i 
recalca que, canviant la paraula “implicat” per “imputat”, manté talment la moció. 

Pel que fa a la moció presentada pel Partit Popular, li retreu al Sr. Vidal que ni tan sols no l’hagi 
defensada perquè s’ha limitat a atacar la seva moció i tot seguit anuncia que votaran a favor de la 
moció del PP sempre que el PP voti a favor de la moció del PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca 
i, en cas contrari, el seu Grup s’abstendrà en la votació de la moció del Partit Popular. 

El Sr. COLOM observa que, potser, no s’ha explicat bé o ha parlat massa ràpidament i, per això, li 
aclareix al Sr. Font que li estava dient que el Grup Socialista comparteix l’esperit de la moció del PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca però no comparteix, de cap manera, la terminologia que utilitzen, 
qüestió aquesta que és molt important. 

De fet, el Sr. Font ha continuat insistint en la paraula “implicat” quan, per exemple, la víctima d’un 
crim també és un “implicat” i, per tant, s’ha de clarificar un poc aquesta expressió. 

El Sr. Font li ha dit que acceptaria la paraula “imputat” però la seva proposta és que sigui “imputat” 
però amb l’afegitó de “amb imposició de mesures cautelars” atès que la figura d’imputat età definida 
constitucionalment com una garantia processal de la defensa i, per tant, ha de ser una imputació amb 
mesures cautelars perquè és quan el jutge creu que els indicis són més que clars. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) comença la seva intervenció indicant 
que el Sr. Vidal ha deixat clars els arguments i les raons per les quals el Partit Popular duu aquí una 
moció alternativa a aprovació relativa a la regeneració de la vida política i a la desaparició de la 
corrupció de totes les institucions. 

Assegura que, per naturalesa i per creença pròpia, sempre entén que la resta de persones actuen de bona 
fe i actuen d’acord a uns principis elevats de dedicació a la vida política amb dignitat, amb respecte als 
altres, amb transparència i per aportar el millor de cadascú en quant a acció i pensament per tal de 
millorar la vida del seu col·lectiu, del seu poble i de la seva societat. 

Aquest és un principi general seu d’acord amb el qual procura actuar en el dia a dia tot i que, de 
vegades, no és fàcil però intentar seguir-lo i contagiar-lo. 

En aquest Ple hi ha distints grups polítics i, en concret, el PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca 
exigeix un codi ètic als altres partits però no ha desvelat si ells en tenen un en aquests moments o quin 
procés intern duen a terme al respecte. 

Per part del Partit Socialista, el Sr. Colom ha diferenciat la definició entre “imputat” i “imputat amb 
mesures cautelars” i li agrada que hagi fet aquest aclariment atès que significa respectar l’estat de dret 
atès que la figura d’imputat, entre tots, l’han amputada perquè un imputat és aquella persona que 
acudeix davant un tribunal amb garanties a la seva dignitat com a persona per poder-se defensar d’unes 
acusacions o d’unes diligències que es duen a terme.  



 69

Aquest és el sentit vertader de la paraula malgrat que el seu significat s’ha corromput i actualment la 
paraula “imputat” no té el mateix sentit que tenia en la seva gènesi.  

El Grup Partit Popular al Consell de Mallorca forma part d’un partit que ha sofert casos de corrupció 
certament però els han afrontat d’una manera transparent i mitjançant un congrés on s’ha adoptat un 
codi d’actuació de tots els militants i de les totes les persones que en nom del Partit Popular defensen 
els seus principis o representen la formació política davant els ciutadans en les distintes institucions. 

Aquest codi ètic del Partit Popular s’està complint i estableix que no hi podrà haver cap persona a les 
llistes electorals que pugui estar sotmesa a causes judicials. Aquest codi ètic també diu que la persona 
que, en l’exercici de les seves funcions, tengui un cas o hagués de comparèixer davant els tribunals de 
justícia perquè sigui imputada –és a dir, que hi comparegui per donar explicacions–, posarà el seu 
càrrec a disposició del partit i això s’està complint. 

Per tant, és cert que el Partit Popular no fa filigranes sinó que està complint –i en molt de casos amb 
dolor– el seu codi ètic. 

La corrupció no és no respectar l’estat de dret. La corrupció és no gestionar les coses així com toca i li 
observa al Sr. Font que ha fet curt amb els 37M€ perquè, només de la carretera de Manacor, ja n’hi ha 
40. Un informe independent, demanat via judicial, sobre la carretera de Manacor ja parla de 40M€ que 
no es justifiquen d’acord amb la realitat de l’obra. 

El Partit Popular fa, una vegada més, una declaració en el sentit que tota persona que es dediqui a la 
vida pública –i avui més que mai– ha de seguir els principis que abans ha comentat d’aportar una 
voluntat de servei a la societat, d’aportar els seus coneixements i les seves accions en benefici de la 
societat. 

Per això, han redactat i han proposat aquesta moció mitjançant la qual sol·liciten i conviden tots els 
partits polítics de Mallorca que aprovin i incloguin en els texts dels seus estatuts i reglaments orgànics 
un codi ètic que asseguri plenament la transparència, l’honorabilitat i la subjecció a l’ordenament 
jurídic de totes les accions que duguin a terme els seus representants en l’exercici de les seves 
responsabilitats i obligacions tant a les administracions públiques com als càrrecs orgànics de la 
mateixa formació. 

També proposen acordar que el Consell de Mallorca es personi i reclami la restitució a la caixa 
d’aquesta institució de totes aquelles quantitats econòmiques amb què s’hagi perjudicat aquesta 
institució i alhora insten a l’execució de les sentències condemnatòries com no pot ser d’altra manera 
en estar a un estat de dret. 

El Sr. COLOM demana la paraula per recordar la petició de fer votació separada dels dos punts de la 
moció del PP i que, en quan a la moció del PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca, havia demanat 
canviar la paraula “implicat” per “imputat amb mesures cautelars”. Una tercera qüestió és que havia 
proposat, com una esmena d’addicció, la redacció d’un codi ètic que afectàs els membres d’aquesta 
corporació. 

El Sr. FONT intervé per aclarir que no té cap problema en canviar la paraula “implicat” per “imputat” 
però a seques. 

La Sra. PRESIDENTA anuncia que, així doncs, votaran en primer lloc la moció del PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca inclosa la correcció feta en el sentit de canviar la paraula 
“implicat” per “imputat”. 

Votació punt 16: 

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

 

Votació punt 4 de Despatx Extraordinari 

Punt 1 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot en contra 
i tretze abstencions (PSOE i PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 

Punt 2 

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

INTERPEL·LACIONS 

PUNT 17. INTERPEL·LACIÓ QUE FORMULA LA SRA. MARIA LLUÏSA 
DUBON PETRUS AL SR. MAURICIO ROVIRA DE ALÓS SOBRE LA 
POLÍTICA TERRITORIAL DEL CIM EN EL PRESENT MANDAT. 

Es dóna compte de la següent interpel·lació: 

MARIA LLUÏSA DUBON PETRUS, com a consellera del GRUP SOCIALISTA AL 
CONSELL DE MALLORCA, d’acord amb el que preveu l’art. 75 del Reglament 
Orgànic, formula, per al proper Ple ordinari, al Conseller Executiu del Departament d’ 
Urbanisme i Territori, el Sr. Mauricio Rovira de Alós, la següent interpel·lació. 
 
 
TEMA: POLÍTICA TERRITORIAL DEL CONSELL DE MALLORCA EN EL 
PRESENT MANDAT 
 
 
El GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA vol interpel·lar al 
Conseller Executiu del Departament d’ Urbanisme i Territori, el Sr. Mauricio Rovira 
de Alós, sobre la POLÍTICA TERRITORIAL DEL CONSELL DE MALLORCA EN 
EL PRESENT MANDAT. 

 

La Sra. DUBON (PSOE) comença la intervenció recordant que en plens anteriors i mitjançant diverses 
interpel·lacions o mocions ja ha plantejat la necessitat de definir, amb claredat, el paper del Consell de 
Mallorca en aquesta legislatura en quant al tema territorial. 

Ara, passat ja un any i mig de govern i després de l’encreuament d’informació que es va produir el 
passat mes de desembre –concretament i en especial al Diari de Mallorca sobre el tema territorial–, 
creu que és ben necessari fer aquesta interpel·lació al conseller executiu d’Urbanisme i Territori. 

Una de les qüestions que sempre ha plantejat és el paper secundari que està adquirint el Consell de 
Mallorca en el tema territorial. La política territorial l’està fent el Govern de les Illes Balears i el 
Parlament mentre que el Consell de Mallorca s’ha limitat, fins ara, a callar i, fins i tot, la seva 
presidenta a votar les diferents lleis que van minvant el paper d’aquest consell. 

Fins ara el Consell de Mallorca únicament ha sortit per defensar una suposada errada material a 
Campos que ha de permetre agilitar els procediments per aprovar un nou hotel, concretament a sa 
Ràpita. 

Arran de la polèmica sorgida en el mes de desembre sobre la modificació o no del Pla Territorial de 
Mallorca al mitjà de comunicació que abans ha esmentat, per primera vegada s’ha vist un 
pronunciament clar del Consell de Mallorca sobre el tema. Així, la presidenta, aprofitant la copa de 
Nadal amb els periodistes, va dir clarament a tots els mitjans de comunicació que la seva intenció era 
no modificar el Pla Territorial de Mallorca alhora que va fer una defensa de la institució que representa. 



 71

No hi ha dubtes que aquesta declaració pública és valuosa però, malgrat això, el seu Grup demana 
encara més perquè consideren que l’escenari devaluat que han dibuixat les diferents lleis (en destaca, 
principalment, la Llei de mesures urgents per l’ordenació urbanística sostenible, la Llei general turística 
i la modificació de la Llei de capitalitat de Palma en contra del Consell de Mallorca) requereix d’un 
plantejament valent per part del Consell de Mallorca. Requereix que les declaracions fetes es tradueixin 
en propostes clares d’actuació. 

El Consell de Mallorca, fins ara, ha actuat a la defensiva i no de manera proposant i, per tant, voldria 
saber quines són les propostes que té el conseller executiu d’Urbanisme i Territori per a aquesta 
legislatura 

En aquest sentit, li demana al Sr. Rovira si pensa dignificar el paper el Consell de Mallorca i actuar 
amb propostes o bé seguir a la defensiva i si pensa elaborar els reglaments que l’aprovació de les 
diferents lleis requereixen i que, segons lleis anteriors que així ho havien previst, atorguen aquesta 
competència al Consell de Mallorca. 

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) comença indicant a la Sra. Dubon que ja 
ha contestat per escrit –també a l’altre grup de l’oposició–, cosa que també ha fet, per activa i per 
passiva, l’altre interlocutor de la suposada reunió i recalca que l’equip de govern nega la seva 
existència, nega que hi hagi hagut pressions i també nega que els estiguin obligant a modificar el Pla 
Territorial de Mallorca. 

En segon lloc, refusa igualment que el Consell de Mallorca tengui un paper secundari en cap cas tot i 
que respecten el paper del Parlament de les Illes Balears com a òrgan legislatiu i al qual li correspon 
legislar en matèria competència de llei i que és el que està fent. 

A més a més, la Sra. Dubon ho sap i, fins i tot, pot sol·licitar als tècnics de la casa per comprovar que, 
sobre tota la normativa elaborada en temes urbanisme o altres competències de la casa, el Consell de 
Mallorca ha aportat, tècnicament i políticament, la seva opinió, els seus informes i les seves 
al·legacions. 

No sempre, evidentment, s’ha fet cas a tot el que el Consell de Mallorca ha dit i, tècnicament, la 
responsabilitat és de qui redacta les llei però sí que, a nivell de documents o normativa en redacció, el 
Consell de Mallorca ha participat tot donant la seva opinió i, per descomptat i pel que fa a l’aplicació 
d’aquestes normes, s’està actuant d’una forma responsable i ajudant, en tot el que sigui possible, els 
operadors i, sobretot, els ajuntaments per a l’aplicació correcta de totes les normes i, alhora, aporten al 
Govern de les Illes Balears totes aquelles qüestions que se susciten sobre la dubtosa lectura d’algunes 
normes o sobre la difícil aplicació d’algunes normes i que es detecten amb la pràctica. 

Així doncs, el Consell de Mallorca, amb el major esperit constructiu, està aportant al Govern de les 
Illes Balears tant l’opinió dels ajuntaments com la dels tècnics de la casa en relació a com s’apliquen 
les normes que aprova el Parlament de les Illes Balears i, per tant, reitera el refús del paper secundari 
del Consell de Mallorca. 

La Sra. Dubon ha relacionat una sèrie de lleis que afecten el Consell de Mallorca i les seves 
competències i que, d’alguna manera, l’han conduït durant aquesta legislatura a un lloc secundari i, en 
aquest sentit, també vol citar altres lleis perquè la història no va començar fa un any sinó fa molt de 
temps. 

Li recorda a la Sra. Dubon que la legislatura passada també es legislava en aquesta comunitat autònoma 
i que, per exemple, el Pla Territorial Insular de Mallorca s’ha vist afectat per la disposició addicional 
sisena del Decret llei 1/2009, de 30 de gener, de mesures urgent per a l’impuls de la inversió a les Illes 
Balears sobretot pel que fa al tema de l’agilitació del desenvolupament urbanístic i edificador. 
Concretament afecta la norma 12 del Pla Territorial de Mallorca. 

Fa notar que la disposició addicional cinquena de la llei 4/2010, de 16 de juny, de mesures urgents per 
a l’impuls de la inversió a les Illes Balears també afecta la norma 12 del Pla Territorial de Mallorca. 

Igualment la disposició transitòria tercera de la llei 4/2010, de 16 de juny, de mesures urgents permet 
l’aprovació de planejaments parcials en sòls urbanitzables sense adaptació prèvia del planejament 
municipal al Pla Territorial de Mallorca i aquesta és una qüestió que ha criticat molt el Grup Socialista 
durant aquesta legislatura però que també la varen permetre, des del Parlament, durant la legislatura 
passada. 
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També es va legislar en un tema de competències del Consell de Mallorca com és, per exemple, el Pla 
d’Equipaments Comercials. La llei 8/2009, de 16 de setembre, va derogar el Decret 217/1996, de 12 de 
desembre, pel qual s’aprovava el Pla Director Sectorial d’Equipaments Comercials de les Illes Balears i 
que és una competència, per descomptat, d’aquest Consell de Mallorca. 

De la mateixa manera, el Pla Sectorial de Pedreres de les Illes Balears –competència del Consell de 
Mallorca des de 2001– es va veure afectat per la disposició addicional novena de la llei 4/2010, de 16 
de juny, en eliminar la necessitat d’interessos generals. Aquesta qüestió també ha estat criticada pel 
Grup Socialista perquè alguna norma actual com la Llei turística preveu l’eliminació de la necessitat de 
tenir alguns interessos generals per a determinades edificacions o usos en sòl rústic. 

La llei 4/2010 –llei Barceló– va contemplar la primera amnistia massiva de totes les edificacions 
hoteleres il·legals i l’exoneració massiva del compliment de paràmetres urbanístics. Aquests són temes 
que també afecten el Consell de Mallorca. 

En aquesta mateixa llei 4/2010 es va crear una figura injuriada com la de l’interès autonòmic, que tant 
critica el Grup Socialista però és qui la va crear.  

La llei 10/2010 va permetre ampliacions abans no permeses a hotels rurals i agroturismes (article 15) i 
també va excloure de l’interès general les activitats en béns catalogats, qüestió que també és 
competència del Consell de Mallorca. 

Observa que podria seguir aportant dades però considera que ja ha quedat prou clar que si la normativa 
que actualment s’aprova al Parlament relega, segons la Sra. Dubon, el Consell de Mallorca a una 
posició on no hauria d’estar, doncs caldria demanar quina valoració fa la Sra. Dubon, que la legislatura 
passada era la responsable dels temes d’urbanisme i territori, quan des del Parlament de les Illes 
Balears i des del Govern de les Illes Balears, en molts de casos a cop de decret, se li llevaven al Consell 
de Mallorca algunes competències o, almanco, s’entrava a legislar sobre algunes de les seves 
competències. 

En aquest sentit, indica que han de ser més equànimes i més seriosos i veure no tant qui afecta o no 
afecta competències dels altres sinó si realment aquestes competències s’han de regular per llei. 
Evidentment, la Llei general turística ha de regular tot allò que té a veure amb el turisme i, si afecta el 
territori i l’urbanisme –que són competències del Consell de Mallorca–, doncs mala sort perquè, 
òbviament, no ho regularà el Consell de Mallorca quan no té capacitat per elaborar lleis. 

Una cosa que sí que ha fet el Consell de Mallorca i, a més a més, des del departament d’Urbanisme i 
Territori, és donar suport al Govern de les Illes Balears per a la millora del text mitjançant al·legacions 
abans de la presentació al Parlament i, posteriorment, a través de l’aplicació que fan els tècnics del 
Consell de Mallorca de totes les mesures que la Llei turística contempla. 

En quant a política territorial indica, en primer lloc, que durant aquesta legislatura volen ajudar tots els 
ajuntaments (sigui quina sigui la ideologia política del seu equip de govern) a l’adaptació de les seves 
normes urbanístiques al Pla Territorial de Mallorca. Els ajudarien tècnicament i, sempre que sigui 
possible, econòmicament i sobretot a aquells que més ho necessiten mitjançant la convocatòria de 
subvencions perquè puguin continuar elaborant l’adaptació a les normatives urbanístiques. 

En segon lloc confirma que també volen ajudar els ajuntaments a agilitar, tant com sigui possible, les 
tramitacions de tots els instruments urbanístics que presentin sempre dins la legalitat, és a dir, ajudar-
los a plantejar-les d’acord amb la llei i tot respectant sempre l’autonomia municipal. 

Fa un especial esment a l’autonomia municipal, atès que és una qüestió que s’havia oblidat en altres 
legislatures, per regular el seu urbanisme d’acord amb la llei i creu que la Comissió d’Urbanisme no ha 
d’opinar políticament sobre les qüestions que són competència dels ajuntaments sinó ajudar-los a fer-
ho tot d’acord amb la llei. 

En tercer lloc, informa que la intenció és aconseguir una tramitació més àgil de tots els expedients 
d’autoritzacions, d’interessos generals, de xarxes, informes de sòl rústic, etc., que presentin, demanin o 
tramitin els particulars per, sempre dins la legalitat, tramitar tot allò que les normes i les lleis permeten 
intentant donar més seguretat jurídica. 

En quart lloc, també volen tramitar tota aquella normativa que marquin les lleis com, per exemple, el 
desenvolupament dels PIAT (Plans d’Intervenció en Àmbits Turístics) que és quelcom que pensaven 
fer i assegura que posaran en marxa l’elaboració d’aquest pla turístic per desenvolupar el que determina 
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la Llei turística i, per tal dur a terme aquest treball, ara s’estan fent les consultes pertinents per conèixer 
com s’han d’elaborar aquests documents i com els poden finançar. 

En cinquè lloc, volen col·laborar tècnicament amb el Govern de les Illes Balears en l’elaboració de les 
normatives que puguin afectar l’ordenació del territori i sobre la regulació de l’urbanisme. Com ja ha 
dit, tota ajuda que li sol·licitin al Consell de Mallorca o que aquest consideri que ha d’aportar, doncs la 
prestarà tant a nivell tècnic com a nivell polític i sobretot ara que ja han participat en algun avanç d’un 
document tant important com la Llei del sòl. 

Aquesta participació o col·laboració s’ha d’entendre extensiva, a més a més, a futures o possibles 
modificacions d’altres normes que afectin l’urbanisme i el territori. 

En sisè lloc, intentaran solucionar les problemàtiques que els plantegin i que, políticament, considerin 
que mereixin una solució. Bàsicament seran totes les que plantegin els ajuntaments i les associacions 
professionals i empresarials.  

De fet, ja s’estan rebent totes les peticions –com també degué rebre, en el seu dia, la Sra. Dubon– en 
relació a molt de temes que afecten el territori de Mallorca tant pel que fa al sòl urbà com al rústic, 
temes que no són de fàcil solució i que tampoc no pretenen solucionar-los de manera absoluta però, no 
obstant això, miren de cercar solucions per a alguns temes sagnants que es produeixen com, per 
exemple, els teulars que ara plantegen una solució a llur problemàtica, solució que s’intentà donar a 
través del Pla Territorial de Mallorca però no se n’ha aconseguit legalitzar cap. 

També hi ha altres temes que estan damunt la taula i que la Sra. Dubon coneix prou bé i que mereixen 
una solució com els vivers, els magatzems existents en sòl rústic amb anterioritat a l’aprovació 
d’algunes normes que els impedeixen, etc. Tots aquests són problemes que es troben cada dia damunt 
la taula i que plantegen els ajuntaments i volen intentar solucionar-los. Fa notar, en aquest sentit, que 
s’han fet moltes peticions per part d’ajuntaments i de particulars, peticions que ja es varen fer durant la 
legislatura passada. 

Confirma que l’equip de govern, en principi, no té intencions de modificar el Pla Territorial de 
Mallorca i que en aquests moments no s’ho estan plantejant però sap i li consta que, a nivell de 
Parlament, el Sr. Company ha plantejat als grups de l’oposició una sèrie de temes que voldria 
solucionar en matèria de sòl urbà i de sòl rústic i està a l’espera que els grups de l’oposició li donin la 
seva opinió sobre aquests temes. 

Moltes d’aquestes qüestions afecten el Pla Territorial de Mallorca, a Mallorca i l’ordenació del seu 
territori i al seu urbanisme i, per tant, voldrien conèixer l’opinió al respecte del Grup Socialista al 
Parlament i que l’opinió que aportin a la Conselleria també pugui ser comentada al Consell de 
Mallorca. 

La Sra. DUBON manifesta que, després d’escoltar la resposta del Sr. Rovira, creu que queda constatat 
el que ha dit en la primera intervenció, és a dir, que no ha fet cap declaració política i tot el que ha 
detallat seria una resposta pròpia d’un director insular d’Urbanisme que matisa els temes de gestió 
diària i els problemes que van sorgint. En una paraula, és un actitud reactiva: veure quins problemes hi 
ha damunt la taula i veure com els poden resoldre. 

El Sr. Rovira també ha dit, com a novetat, que estan intentant ajudar els ajuntaments i, en aquest sentit, 
li recorda que durant la legislatura passada es va crear l’oficina –que l’han mantenguda– 
d’assessorament als ajuntaments i també es varen donar una sèrie d’ajudes als ajuntaments per a les 
seves adaptacions al Pla Territorial de Mallorca. 

Una altra novetat que ha comentat el Sr. Rovira és que no mirarien el color polític i, al respecte, li 
hauria de recordar que, durant la legislatura passada, la major part d’ajuntaments que es varen acollir a 
les ajudes per adaptar-se al Pla Territorial de Mallorca eren ajuntaments governats pel Partit Popular. 

De fet, en aquesta sala hi ha alguns batles de la passada legislatura que ho poden constatar perquè 
l’anterior govern mai no va mirar el color polític a l’hora de donar-li o no una ajuda a un ajuntament. 

Així doncs, allò que el Sr. Rovira ha dit com a accions polítiques que proposa en realitat no ho són, és a 
dir, que no ha comentat cap acció política i considera que és un poc trist que un conseller executiu 
d’Urbanisme i Territori no pugui explicar, davant una interpel·lació i després d’un any i mig de govern, 
cap iniciativa política. 
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La presidenta del Consell de Mallorca, durant el brindis de Nadal amb els periodistes, sí que va prendre 
una actitud política. Va ser molt clara i va defensar clarament les competències del Consell de Mallorca 
–que és la seva funció– però el Sr. Rovira li ha ofert una resposta de segona fila que, de qualque 
manera, perpetua la situació que s’està constatant aquesta legislatura que el Consell de Mallorca, en 
temes territorials, fa un paper de “cap baix” i que, des del Govern de les Illes Balears i a través dels 
seus projectes de llei, s’està transformant tota una arquitectura complexa que havia estat construïda 
durant molts d’anys amb amplis consensos. 

Vol destacar que durant la legislatura passada es varen fer moltes qüestions de gestió que ha explicat al 
Sr. Rovira com la creació de l’oficina d’assessorament als municipis o oficines d’informació territorial 
i també varen donar ajudes per a l’adaptació al Pla Territorial de Mallorca però, a més a més, es varen 
fer temes importants. 

En aquest sentit, ressalta que es va acordar, amb un ampli consens, la modificació del Pla Territorial de 
Mallorca i ara li ha agradat sentir que no tenen intenció de modificar-lo però el mateix Sr. Rovira ha dit 
que estan intentant modificar-lo a través del Parlament i això sí que li preocupa. 

Per altra banda, els temes realment polítics que es van desenvolupar durant l’anterior legislatura varen 
ser sempre per consens. Un va ser la modificació del Pla Territorial de Mallorca, un altre va ser la 
creació de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca i la tercera gran 
passa va ser en favor del territori de Mallorca –que és principal actiu de futur– amb la declaració de la 
serra de Tramuntana com a patrimoni de la humanitat. 

Aquestes tres accions que acaba d’apuntar eren accions polítiques d’iniciativa de l’equip de govern 
perquè volien fer política de territori i, en canvi, el Sr. Rovira únicament li ha parlat d’una gestió que és 
pròpia de la resposta d’un director insular però no de la d’un conseller d’Urbanisme i Territori. 

El Sr. ROVIRA reconeix que, en realitat, també exerceix les funcions de director insular d’Urbanisme i 
Territori perquè, si bé la Sra. Dubon disposava d’una persona per exercir aquestes funcions, ell no 
disposa de ningú. 

En tot cas, li comenta a la Sra. Dubon que, com a iniciativa política, considera únicament la possibilitat 
de modificar el Pla Territorial de Mallorca però llavors demanen que ho faci per després tornar a 
criticar-lo quan diu que no ho farà però ara resulta que li diu que ho faci perquè sinó no té iniciativa 
política.  

Li agradaria saber què vol el Grup Socialista, que canviïn el Pla Territorial de Mallorca o que no el 
canviïn. Si per tenir iniciativa política cal canviar el Pla Territorial de Mallorca, assegura que escoltarà 
complagut la Sra. Dubon per saber quins plantejaments farà el seu grup de millores al Pla Territorial de 
Mallorca el qual, per descomptat, segur que es pot millorar com qualsevol altra norma. 

Insisteix en el fet que l’equip de govern no té intencions que es modifiqui el Pla Territorial de Mallorca 
des del Parlament i, de fet, ell mai no ho ha dit ni tampoc no està intentant, de cap manera, que es faci 
així. 

Únicament li ha dit que li sembla molt injust que la Sra. Dubon ara critiqui que hi hagi lleis al 
Parlament que puguin afectar qüestions que estan regulades pel Pla Territorial de Mallorca quan a ella 
li passava no deia res. O bé que ara li sembli bé tot el que va passar entre 2007 i 2011 i, en canvi, no li 
sembli bé el que està passant ara perquè no entén que el passava abans li sembli fantàstic i el que passa 
ara no li sembli fantàstic. 

En aquest sentit, aclareix que el Parlament té la capacitat i la competència per legislar en matèria 
d’urbanisme i en matèria de territori i no veu quin problema hi ha perquè el Parlament, en el lliure 
exercici de les seves competències, legisli com consideri més adequat. 

Igualment refusa que el Consell de Mallorca tengui una actitud passiva ja que des d’aquesta institució 
s’ha actuat i s’ha dit el pensaven i s’ha dit per escrit i públicament. Una altra cosa és el fet de no haver 
muntat un circ per aconseguir quatre titulars i anar en contra d’un govern com sembla que la Sra. 
Dubon pretén que facin per tenir iniciativa política, cosa que en cap cas no faran. 

L’equip de govern del Consell de Mallorca ha intentat ser constructiu i ha aportat moltes idees a la llei 
7/2012 –i que no hi estaven recollides anteriorment– com tot allò referit a disciplina, la no necessitat 
d’atorgar interessos generals per agroturismes així com moltes millores a nivell de tramitacions 
urbanístiques. 
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Ressalta que el Consell de Mallorca ha aportat totes aquestes qüestions a la llei i no són, precisament, 
les més discutides de la llei. A més a més, creu que les aportacions han estat molt positives per a 
Mallorca i per al Consell de Mallorca. 

Per això, no està en absolut d’acord amb els plantejaments de la Sra. Dubon però, no obstant això, li fa 
saber que té oberta la porta del seu despatx per discutir amb ella –i amb l’altre grup de l’oposició– 
qualsevol tema del Pla Territorial de Mallorca que es pugui millorar i, si el Grup Socialista considera 
que hi ha res a millorar d’aquest Pla, només cal que li comentin i, segur que si poden arribar a un acord, 
se’n plantejarien la modificació. 

Malgrat això, de moment no es plantegen cap modificació del Pla Territorial de Mallorca i, si més 
endavant canvien les circumstàncies o les condicions, ja les hi farà saber amb antelació. 

PUNT 18. INTERPEL·LACIÓ QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT 
MASSOT A LA PRESIDENTA DEL CONSELL DE MALLORCA PEL 
DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS SOCIOAMBIENTALS EN 
MATÈRIA CINEGÈTICA O DE PESCA FLUVIAL. 

Es dóna compte de la següent interpel·lació: 

D'acord amb el que preveu l'article 75 del Reglament Orgànic del Consell de 
Mallorca, el conseller sotasignant formula per al proper Ple ordinari la següent 
interpel·lació 
 
TEMA:  Convocatòria de les subvencions pel desenvolupament d’activitats 
socioambientals en matèria cinegètica o de pesca fluvial 
 
El grup de Consellers PSM-IniciativaVerds-Entesa vol interpel·lar a la Presidenta del 
Consell de Mallorca respecte a la convocatòria de les subvencions pel 
desenvolupament d’activitats socioambientals en matèria cinegètica o de pesca fluvial 

 

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

En primer lloc, agraeix als representants de la Federació de Caça que siguin presents a la sala de Plens. 

A continuació explica que la interpel·lació està basada en la convocatòria de subvencions en matèria 
cinegètica i de pesca fluvial que es va aprovar el dia 31 de juliol de 2012. 

Assenyala que la convocatòria consta de dues parts, una d’elles conté uns recursos per inversió i l’altre 
recursos per a despesa corrent. En aquest cas, són 150.000€ per a despesa corrent i 151.000€ per a 
inversions. 

Diu que quan es varen interessar per la resolució d’aquesta convocatòria, varen observar que, en el cas 
de la despesa corrent, sis societats havien quedat fora per no haver complimentat tota la documentació 
i, en el cas de les inversions, també sis societats havien quedat excloses pel mateix motiu, i tres més 
també perquè, tot i que la seva documentació estava complimentada, no la varen presentar dins el 
termini de 10 dies que establia la convocatòria.  

Fa notar que la conseqüència d’això és que de 301.000€, quantitat destinada a la convocatòria pública 
d’ajudes per a les societats de caçadors, només s’hi han destinat menys de 140.000€. 

Per aquesta raó demana una explicació a la Sra. Soler, per saber si és que la convocatòria estava mal 
feta, o si els deu dies de termini són insuficients. Fa notar que és mal d’entendre que no es pugui 
repartir ni el 50% de l’import destinat a una convocatòria.  
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Torna a repetir els arguments anteriors, per fer notar que és obvi que alguna cosa no ha funcionat bé i 
que les societats de caçadors que han quedat excloses mereixen rebre de la Sra. Soler l’explicació 
oportuna. 

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

Aprofita per saludar els membres de la Societat Balear de Caça, que avui són al Ple, i que ja és la 
segona vegada que venen, tot i les dificultats per incompatibilitats d’horari, la qual cosa els agraeix 
especialment. També agraeix la seva presència al director insular i al coordinador de programes de 
Medi Ambient. 

S’alegra per aquest fet, atès que almenys així tendran tota la informació de primera mà. 

En primer lloc, afirma que a dia d’avui encara no han pagat cap subvenció ni una, perquè encara és 
vigent el termini per reparar deficiències.  

D’altra banda, diu que mai no entendrà la gent del PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca, perquè és 
estrany que el Sr. Font es preocupi pel fet que s’hagi fet menys despesa de la prevista.  

Informa que a l’annex 2 d’inversions s’ha previst pagar la quantitat de 47.495,76€, si se reparen totes 
les deficiències. Per demostrar-li que s’actua amb la màxima transparència, li detalla una per una totes 
les quantitats que s’abonaran a cadascuna de les associacions.  

Quant a les de l’annex 3, diu que corresponen al Club Mallorquí de Cetreria i que han quedat excloses 
per no ser adequades a la sol·licitud pel fet que han presentat un pressupost superior a 3.000€ per a 
despesa corrent. 

A continuació nomena una a una les associacions que han desistit –i remarca el mot desistit–, per no 
haver esmenat les deficiències de la sol·licitud o per no haver-ho fet dins el termini establert.  

Assegura al Sr. Font que aquesta és tota la informació que li pot donar.  

Anuncia, i suposa que el Sr. Font se n’alegrarà, que el Departament Insular de Caça del Consell de 
Mallorca no té previst donar cap tipus de subvenció durant l’any 2013, ateses les prioritats que té l’àrea 
de Serveis Socials.  

En conseqüència, durant l’any 2013 les societats de caçadors hauran de fer feina amb les altres 
quantitats disponibles. 

El Sr. FONT intervé tot seguit. 

Refusa el comentari referit a si ell estarà o no estarà content. Diu que si una societat de caçadors 
necessita uns recursos per tirar endavant un projecte i no els pot tenir, és evident que ell no estarà 
content, però també és obvi que la seva prioritat són els serveis socials i entén que si són necessaris més 
recursos, sigui aquesta la prioritat.  

Fa notar a la Sra. Soler que la informació que li ha donat ell ja la té, perquè consta al BOIB i la té 
tothom, és pública; en canvi, no li ha donat la informació que ell ha demanat.  

Li torna a retreure que dels 301.000€ que constaven a la convocatòria només se n’hagin pogut repartir 
163.000€. Li demana què ha fallat, per aprendre dels errors o dels aspectes que no han funcionat bé del 
tot, perquè quan sigui possible fer una propera convocatòria totes les associacions que s’interessin a 
presentar-se ho puguin fer i no torni ocórrer el mateix.  

Per acabar, torna a retreure els setze projectes que han quedat exclosos, per diferents motius, que ja 
s’han assenyalat abans.  

La Sra. SOLER intervé per tancar el debat. 

Diu al Sr. Font que si ell agafa totes les societats de caçadors que tenen, més les que han desistit per un 
motiu o altre i les multiplica per 3.000€, que és el màxim que podien demanar cada una, li sortiran els 
números. El cas és que no han demanat fins els 3.000€ que podien demanar i s’han quedat en molt 
menys, cosa que li sembla molt bé perquè és el més coherent, demanar per allò que es necessita. 

Comenta que la convocatòria ha estat molt llarga, però vol destacar com un motiu d’orgull que, amb 
aquest equip de govern i per primera vegada, s’han fet les primeres bases per regular una convocatòria 
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de subvencions de Caça, la qual cosa vol dir que no és una repartidora, sinó que s’ha fet amb un criteri 
correcte. 

Per acabar, torna a dir que no s’havia fet abans.   

PREGUNTES 

PUNT 19. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN FERRÀ 
MARTORELL AL SR. BERNARDÍ COLL MARTORELL ( PREVISIÓ 
RESPECTE DEL PLA D’OBRES I SERVEIS DE 2013). 

Es dóna compte de la següent pregunta: 

Quina previsió es té al respecte del Pla d’Obres i Serveis de 2013? 

 

El Sr. FERRÀ (PSOE) formula la pregunta en els seus termes.  

Observa que quan varen formular aquesta pregunta i quan després varen veure l’ordre del dia de 
l’Assemblea de Batles, semblava que estaria fora de context, i amb més motiu ho sembla avui, quan 
s’ha llegit al diari la notícia que el conseller recupera el Pla d’Obres i Serveis (POS) per a l’any 2013. 

Tot i això, diu que quan es llegeix la lletra petita i quan després ha parlat amb altres companys batles ha 
vist que no és així, de cap manera. De fet, el POS no és per a despesa corrent dels ajuntaments, sinó 
que al seu reglament estableix que és per a dotar d’infraestructures necessàries els municipis que no en 
tenen, o per renovar-les o millorar-les. Cosa diferent és el fet que fa dos anys, tots els batles varen 
manifestar que seria interessant canviar aquest reglament. 

D’altra banda, fa notar també que històricament la dotació del POS era de 12M€ però fa dos anys que 
han desaparegut del mapa. Recorda que l’any passat la quantitat va ser de 4M€, per bé que no eren del 
POS, sinó per a pagament de despeses i remarca que l’any 2010 hi va haver els 12M€ més 9M€ més 
per al pagament de despesa corrent.  

Destaca la importància que té aquesta qüestió per als ajuntaments i per a l’economia dels nostres 
municipis.  

Reconeix que aquest seria un tema més propi d’una interpel·lació que d’una pregunta. Demana al 
conseller si modificaran el reglament del POS per adaptar-lo a les demandes que havien fet els 
ajuntaments fa dos anys i, si ja hi treballen, quina és la situació d’aquesta nova redacció.  

També vol saber si pensen lluitar per aconseguir el finançament que històricament els pertoca als 
ajuntaments de Mallorca pel que fa al POS.  

Aprofitant la conjuntura, diu que l’Assemblea de Batles, que s’ha convocat després d’un any de no 
celebrar-se, els ha semblat un poc descafeïnada, i així ho han manifestat alguns batles a determinats 
mitjans de comunicació, atès que de tres o quatre punts que eren realment interessants per als 
ajuntaments, pel que fa a la resta, com ara el deute que tenen, el POS o la reducció del 9% del Pla de 
Prestacions Bàsiques (PPB), la resposta no va ser satisfactòria per a ningú. 

La PRESIDENTA l’interromp en aquest punt per fer-li notar que es tracta d’una pregunta, no d’una 
interpel·lació i que potser convendria presentar-la com a tal en el proper Ple.  

El Sr. FERRÀ li diu que, certament, ho farà si el seu Grup polític ho considera oportú. 

El Sr. COLL (conseller executiu de Cooperació Local) respon tot seguit. 

Recorda que ahir, a l’Assemblea de Batles, es va dir que hi hauria 5M€ destinats als ajuntaments i que 
els demanarien perquè volien els doblers, si eren per a despesa corrent o per obra nova. Considera que 
fer aquesta consulta no va en contra de reglament del POS. 
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Afirma que és cert que fan feina per modificar el POS i també ho és que, malauradament, no és 
possible destinar més doblers a aquesta partida. Assegura que a ells encara els sap més greu no poder-
ne disposar. 

PUNT 20. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. MERCEDEZ GARRIDO 
RODRÍGUEZ AL SR. BERNARDÍ COLL MARTORELL (RESPONSABLE 
TÈCNIC I TÈCNICS  QUE COMPTE EL SERVEI DE BOMBERS). 

Es dóna compte de la següent pregunta: 

Quin és el responsable tècnic i amb quins tècnics compta el Servei de Bombers? 

 

La Sra. GARRIDO (PSOE) formula la pregunta en els seus termes. 

En primer lloc, esmenta el desgavell que pateix actualment el Parc de Bombers, amb els tancaments 
que s’han produït, que tothom ja coneix, per bé que ningú no en coneix els motius perquè no els han 
explicat. 

A continuació retreu que s’hagi fet un simulacre d’incendi al túnel de Sóller, amb tres camions que 
surten de Sóller, tot i que és obvi que si mai no hi ha cap camió a Sóller, aquest simulacre, al seu parer, 
no serveix de res.  

Fa notar l’absència de personal tècnic al Servei de Bombers, i també que des del passat mes d’agost no 
disposen d’un caporal del servei de Bombers, amb el corresponent perill pel fet que ningú no pot 
prendre decisions des d’un punt de vista tècnic, sobre qui i com entra en un incendi. 

Diu per endavant al conseller que no li digui que estan fent una bossa de feina i que si aquesta és la 
seva resposta, se la pot estalviar perquè només vol saber qui és el responsable tècnic i de quins tècnics 
disposa el Servei de Bombers per prendre les decisions que s’han pres fins ara.  

El Sr. COLL (conseller executiu de Cooperació Local) respon tot seguit. 

Retreu a la Sra. Garrido que quan s’ha referit al desgavell en el Servei de Bombers hagi inclòs la 
paraula “darrerament”, perquè assegura que aquesta situació no és recent, sinó que prové de molts 
d’anys enrere i que ell ja li ha recordat en diverses ocasions. 

Indica que el nou equip de govern només fa un any i mig que el gestiona, i li fa notar que la seva feina 
ja comença a donar resultats.  

Recorda a la Sra. Garrido que l’any 2004 hi havia quatre places de tècnic al Servei de Bombers i que es 
varen abolir. Per aquesta raó, demana on eren aleshores els sindicats i perquè ho varen tolerar. 

També recorda que, d’aquestes quatre places, dues es varen reconvertir en la categoria de sotsoficial, 
que no són tècnics, raó per la qual actualment, atès que no hi ha tècnic en cap de bombers, hi ha aquests 
dos sotsoficials, que són els màxims responsables d’aquest servei.  

Quant a les altres dues places de tècnic que existien, informa que una es va posar a Formació i l’altra 
com a tècnic, però aquest tècnic no pot fer guàrdies perquè té depressió, cosa que li sembla bé, no hi té 
cap problema, però retreu i remarca que ningú no va tenir cura de solucionar aquest tema, des de l’any 
2004.  

Comenta que actualment, amb la modificació que es fa a la RLLT, estan convertint places d’aquestes 
que estaven disperses en tècnics del Servei de Bombers.   

Torna a dir a la Sra. Garrido que no s’ha de referir a aquesta situació indicant que ocorre darrerament, 
perquè ja fa molts d’anys que hi ha aquest desgavell, però la diferència és que actualment fan feina per 
trobar-hi solucions.   
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PUNT 21. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. MERCEDEZ GARRIDO 
RODRÍGUEZ A LA SRA. CATALINA SOLER TORRES (MOTIU PERQUÈ 
NO S’HA DAVALLAT TAXA DE TRACTAMENT RSU ANY 2013). 

Es dóna compte de la següent pregunta: 

Per quin motiu no s'ha davallat la taxa de tractament de residus sòlids urbans per a 
l'any 2013? 

 

La Sra. GARRIDO (PSOE) formula la pregunta en els seus termes. 

Recorda la promesa que va fer la Sra. Soler l’any passat en el sentit que dimitiria si dia 1 de gener de 
2013 no estava cobrant la taxa directament a la ciutadania i no als ajuntaments. Fa notar que, tot i que 
no estat així, ella encara no ha dimitit.  

També retreu que en torn als mesos d’agost i setembre de 2012 la Sra. Soler va manifestar que tota la 
importació de fems tenia un únic motiu: reduir la taxa de tractament de residus. Per aquesta raó demana 
per què no s’ha reduït l’esmentada taxa.  

La Sra. SOLER (consellera executiva de Medi Ambient) respon tot seguit. 

Diu que el motiu és perquè n’han sabut més que els responsables del govern de la passada legislatura, 
que l’únic que varen saber fer va ser apujar un 40% i, si governassin actualment, l’haurien apujada un 
50%.  

Tot seguit reitera l’afirmació anterior.  

Assegura que si s’importen les tones que pertoca de combustible serà possible reduir la taxa, però a dia 
d’avui encara no han importat res i remarca que, fent molts de reajustaments, han pogut seguir 
congelant la taxa. 

PUNT 22. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT MASSOT 
DAVANT EL PLE (EXPEDIENTS RELACIONATS AMB DECLARACIONS 
DE CASC ANTIC COM A BIC TÉ , EN TRAMITACIÓ EL CIM). 

Es dóna compte de la següent pregunta: 

- Quins expedients relacionats amb declaracions de Casc Antic com a BIC té, 
actualment, en tramitació el Consell de Mallorca? 

 

El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) formula la pregunta en els seus termes. 

Destaca la importància de la protecció del nostre patrimoni i, sobretot, la protecció del casc antic de 
tots els pobles de Mallorca.  

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

Observa que havien entès que la pregunta es referia al casc antic de Palma i la resposta és que 
actualment no n’hi ha cap en procés de tramitació. 

Assegura que li farà arribar la informació referida a situació de la resta dels municipis de Mallorca 
sobre aquest aspecte. Li fa saber, per endavant, que la més recent ha estat la declaració de BIC del casc 
antic de Petra.  

El Sr. FONT diu que deixaran de banda aquesta qüestió, per parlar-ne en el proper Ple. 
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PUNT 23. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT MASSOT 
DAVANT EL PLE (PROBLEMES DELS TÈCNIC DEL CONSELL DE 
MALLORCA ALHORA D’ELABORAR EL PLA DIRECTOR SECTORIAL 
DE COMERÇ). 

Es dóna compte de la següent pregunta: 

- Quines són les dificultats o problemes que tenen els tècnics dels diversos 
departaments del Consell de Mallorca alhora d’elaborar el Pla Director Sectorial de 
Comerç? 

 

La Sra. CAMPOMAR (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) formula la pregunta en els seus 
termes. 

Explica que, tot i que PYMECO va demanar que es redactàs el Pla Director Sectorial d’Equipaments 
Comercials i que posteriorment s’hagin presentat diverses mocions en aquest mateix sentit, a hores 
d’ara encara no s’ha fet i tampoc no s’ha pogut aclarir quins eren els problemes als quals es referia el 
Sr. Rovira per justificar-ho.  

També retreu les mesures que ha adoptat el Govern de l’Estat i el Govern balear pel que fa a l’augment 
de l’IVA, perquè l’aplicació d’aquest reial decret llei ha empitjorat la situació del comerç a les Illes 
Balears, que es podria pal·liar si es redactàs l’esmentat pla. 

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) respon tot seguit. 

Explica que la dificultat que tenen els tècnics és que no n’hi ha cap ni un que actualment gestioni una 
competència en comerç, per la qual cosa no tenen cap departament ni servei ni secció del Consell de 
Mallorca que es dediqui a gestionar aquesta competència. Torna a dir que no tenen cap tècnic 
disponible. 

Fa notar que és el mateix cas del Pla Director Sectorial de Residus (PDSR). En aquest cas, des del 
Servei d’Ordenació del Territori del seu departament s’ha posat en funcionament tot el procediment 
administratiu, per la qual cosa també es podria fer el mateix amb el Pla Director Sectorial de Comerç, 
però reitera que actualment no tenen ningú, al Consell de Mallorca, que es dediqui a gestionar aquesta 
competència i que es pugui dedicar a elaborar l’esmentat pla. 

PUNT 24. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JUAN JOSÉ SARD 
FLAQUER AL SR. MAURICIO ROVIRA DE ALÓS ( ACORDS I AMB 
QUINES ENTITATS PER TAL DE MILLORAR LA SEGURETAT DELS 
CICLISTES DE L’ILLA). 

Es dóna compte de la següent pregunta: 

Quins acords s’han pres i amb quines entitats per tal de millorar la seguretat dels cicliste de l’illa? 

El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) anuncia que, durant el torn de preguntes de 
les consellers Partit Popular, el seu Grup abandonarà la sala. 

El Sr. SARD (PP) recorda que lamentablement enguany hi ha hagut 5 morts a les vies públiques de 
gent que estava practicant ciclisme i, atès que aviat s’iniciarà la temporada d’estiu i vendran molts 
esportistes, d’entre els quals un gran nombre són ciclistes, que s’ajuntaran per les carreteres amb els 
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ciclistes que té actualment Mallorca i això farà que hi hagi moltíssima de gent amb bicicletes pels 
carrers.  

A continuació formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) li respon que, en primer lloc, es va crear 
una comissió entre les parts implicades. Ja s’han fet tres reunions, dues de les quals varen ser 
directament amb els tècnics del seu departament. 

S’han reunit igualment amb la Federació Hotelera de Mallorca i amb la Federació de Ciclisme i, fins i 
tot, hi han participat alguns representats d’equips estrangers que vénen a fer etapes de ciclisme a 
Mallorca. 

S’hi ha detectat la necessitat de dur a terme alguna campanya de sensibilització entre els conductors i 
ciclistes per tal de millorar la convivència dels dos vehicles a les carreteres. També s’estan identificant 
i analitzant les rutes més utilitzades pels ciclistes per tal que la preferència de les inversions es realitzi 
en aquestes vies i que consistirien en una major neteja de vorals i una millor pavimentació.  

En algunes ocasions es fan millores de pavimentació dins els carrils de circulació dels vehicles però es 
deixen de banda els vorals i és precisament pels vorals, sobretot allà on són més amples, per on circulen 
bàsicament els ciclistes. Si els vorals no estan en condicions o no estan prou nets, els ciclistes tendeixen 
a incorporar-se als carrils de circulació i això s’ha de corregir. 

També han acordat millorar la senyalització de les carreteres així com que hi hagi una millor 
il·luminació dels túnels sobretot de la serra de Tramuntana perquè són molt emprats pels ciclistes i 
bàsicament de dia atès que, els vespres, les bicicletes no solen circular. 

Igualment s’ha fet una reunió en relació als projectes de futures obres de carreteres –com les que aviat 
es començaran– i la Federació de Ciclisme i les cadenes hoteleres coneixeran amb detall el projecte per 
saber per on aniran els carrils de ciclistes i quina millores tendran les noves carreteres en quant al seu 
ús per ciclistes. 

PUNT 25. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. MARGALIDA GINARD 
MESQUIDA AL SR. JOAN ROTGER SEGUÍ (BALANÇ ACTIVITATS 
ORGANITZADES PER ALS COL·LECTIUS DE GENT GRAN DINS 
PROGRAMA ENVELLIMENT ACTIU). 

Es dóna compte de la següent pregunta: 

Quin és el balanç de les activitats organitzades per als col·lectius de gent gran emmmardades al 
programa de l’any de l’envelliment actiu? 

La Sra. GINARD (PP) recorda que l’any 2012 es va declarar, per part de la Unió Europea, Any de 
l’Envelliment Actiu i des de Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports s’han organitzat diverses 
activitats adreçades al col·lectiu de gent gran.  

Tot seguit formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) comenta que conjuntament entre el 
departament de Benestar Social, a càrrec de la Sra. Cirer, i el departament de Vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports s’han duit a terme un sèrie d’activitats però entenen que aquestes activitats 
han de continuar. 

Per tant, la intenció és ressaltar aquestes activitats per tal de donar-les a conèixer i també per crear 
consciència dins la societat de la necessitat de continuar amb aquestes polítiques i aquestes accions 
algunes de les quals han anat encaminades a millorar la qualitat de vida de les persones majors i a 
fomentar l’activitat i la seva autonomia personal. 

Aquestes accions s’han desenvolupament tant a Palma com a la part forana. En concret, s’han duit a 
terme activitats esportives, culturals i lúdiques en col·laboració amb les distintes associacions i 
federacions de gent gran. 
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També s’han desenvolupat activitats esportives com, per exemple, potenciar el nording-walking a la 
serra de Tramuntana perquè és un esport que té molt bona acollida dins aquest col·lectiu i que ha 
aglutinat una bona part de persones així com també altres esports que s’adapten a les característiques 
físiques d’aquest col·lectiu. 

Moltes d’aquestes activitats s’han desenvolupant aprofitant les festes de Pasqua, estiu i de Nadal a 
distints clubs i distints indrets de Mallorca. 

PUNT 26. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. ISABEL LLINÁS 
WARTHMANN AL SR. JOAN ROTGER SEGUÍ (FEINES DEL CASAL DE 
CAN WEYLER). 

Es dóna compte de la següent pregunta: 

En quins tràmits es troben les feines del casal de Can Weyler? 

 

La Sra. LLINÀS (PP) recorda que en el mes de maig de 2010 l’expresidenta Armengol anunciava, 
juntament amb el Sr. Carbonero, la signatura d’un conveni amb el Govern de les Illes Balears per a la 
rehabilitació de la casa senyorial de Can Weyler. 

Deia aleshores la Sra. Armengol que el Consell de Mallorca la compraria –i ho va fer– i que aquell 
conveni incloïa la redacció del projecte i l’execució de les obres rehabilitació del casal. La intenció era 
convertir aquest casal en un espai de dinamització turística per Mallorca. 

A més a més, la Sra. Armengol va explicar que aquest conveni ascendia a més de 3M€ dels quals 
1,6M€ eren per a la compra de l’immoble i la resta per a la rehabilitació. Les paraules textuals de la 
Sra. Armengol varen ser: “Aquests diners ja estan en els comptes del Consell de Mallorca”. Tot i això, 
creu que el Sr. vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports ni dels doblers ni de les obres de 
rehabilitació no ha trobat res. 

A continuació formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) agraeix, en primer lloc, l’interès de la 
Sra. Llinàs per aquest tema de Can Weyler el qual ja ha estat tractat en altres ocasions en aquest Ple. 

Tot seguit observa que hi ha dos temes diferents respecte a Can Weyler. Un és el de la inversió 
estatutària com a tal que ja s’està duent a terme i de la qual s’ha sol·licitat tant al Govern de les Illes 
Balears com a Madrid la seva pròrroga. 

Per altra banda és cert que l’any 2010 es varen anunciar les obres de rehabilitació de Can Weyler, les 
quals no s’han duit a terme però sí que s’estan executant obres de consolidació de l’edifici. 

En concret, pel mes de novembre de 2012 els inspectors del Servei de Patrimoni varen comprovar 
l’estat de conservació de l’edifici i varen valorar les possibles intervencions d’urgència que calia fer-hi 
per a la seva conservació i per evitar perills tant a l’exterior com a l’interior de l’edifici. 

Informa igualment que s’ha constituït un equip tècnic que s’encarregarà del seguiment de les obres de 
consolidació i també s’ha sol·licitat –i ha estat rebuda– la col·laboració del departament d’Emergències 
(a través del Cos de Bombers del Consell de Mallorca) per a intervencions a diferents indrets de 
l’edifici. 

El passat mes de desembre la Comissió de Patrimoni va autoritzar el projecte d’urgència i ja està 
tramitada l’oportuna llicència municipal d’obres davant l’Ajuntament de Palma. Aquestes obres es 
duran a terme amb el personal propi del Consell de Mallorca, a través de la brigada de Patrimoni 
Històric, i seran dirigides per l’arquitecte adscrit al departament de Patrimoni Històric. 

Es preveu un termini d’execució de les obres d’entre 6 i 8 mesos i les obres tendran un cost global de 
56.800€ que corresponen a les actuacions de consolidació per evitar perills. 
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La primera actuació d’aquest projecte es va fer dia 19 de desembre amb l’ajuda dels bombers i la 
brigada de Patrimoni i va consistir en sanejar les parts de l’edifici en perill d’esbucament tant del 
voladís com de la façana principal. 

També s’han enfortit elements com les bigues interiors de l’immoble així com també s’han obert 
arquetes i colls de cisternes per solucionar la sortida d’aigües que era un problema que creava 
perjudicis a l’edifici. 

PUNT 27. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. ANTONIO LLAMAS 
MÁRQUEZ AL SR. MAURICIO ROVIRA DE ALÓS (ACTUACIONS ARREL 
DEL TEMPORAL DEL 14 DE NOVEMBRE PASSAT). 

Es dóna compte de la següent pregunta: 

Quines són les actuacions que s’han duit a terme arrel del temporal del 14 de 
novembre passat? 

 

El Sr. LLAMAS (PP) formula la pregunta en els seus termes.  

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) respon tot seguit. 

Informa que ha donat al Sr. Llamas una relació detallada de totes les actuacions que es varen fer, però 
tot i això considera que és important dedicar una breu estona a destacar el treball tan dur i eficient que 
duen a terme els funcionaris del Departament de Carreteres, sobretot quan hi ha problemes de 
circulació a causa dels fenòmens meteorològics que s’han produït recentment.  

Explica que les pluges intenses dels dies 14 i 15 de novembre varen afectar, bàsicament, tota la zona de 
la carretera de Campos–Colònia de Sant Jordi, al pas inferior de Casablanca i a la carretera Ma-6100 
entre Es Llombards–Santanyí. Durant aquests dos dies, els tècnics de Carreteres del Consell de 
Mallorca i els responsables de les empreses que donen servei a aquestes zones varen treballar en horari 
complicat, de matinada, per tallar les carreteres i establir la senyalització oportuna i garantir així la 
seguretat dels conductors que en feien ús. A més a més, varen haver d’eliminar la gran quantitat 
d’aigua que s’havia acumulat en les esmentades carreteres.  

Finalment diu als portaveus de l’oposició que si ho desitgen els pot fer arribar una còpia de la mateixa 
relació d’actuacions que ha donat al Sr. Llamas. 

Torna a destacar la importància de la feina que duen a terme els funcionaris que ha esmentat, en 
moments tan delicats en què l’exigència laboral és més alta però els paguen menys doblers. 

 

PUNT 28. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. MARIA MAGDALENA 
GARCÍA GUAL AL SR. JOAN ROTGER SEGUÍ ( ACTUACIONS AL 
PORTAL PRINCIPAL DE LA BASÍLICA DE SANT FRANCESC DE 
PALMA). 
 

Es dóna compte de la següent pregunta: 

Quines actuacions s’han duit a terme al portal pricipal de la Basílica de Sant Francesc 
de Palma? 
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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 dia 27 de novembre de 2012 el mestre d’ofici de la brigada, l’arquitecte i la conservadora 
restauradora del Consell de Mallorca varen acudir de forma immediata a la Basílica de Sant Francesc 
de Palma, just després d’haver caigut uns elements arquitectònics de la sanefa de pedra del portal de la 
façana principal.  

Observa que també hi eren presents, per part de la propietat de l’edifici, un arquitecte tècnic i un mestre 
d’obres, a més d’un representant de la propietat.  

Assenyala que durant la visita es va poder constatar que possiblement a causa de les pluges recents 
s’han desprès dues formes arrodonides de la part superior de la sanefa de pedra del portal, observant 
que en una d’elles és clara la filtració ja anterior d’aigua per la secció de fragmentació. Diu també que 
l’altra peça presenta filtracions anteriors menors en zones del perímetre de la secció de fragmentació.  

Comenta que també varen visitar la coberta de l’església i la part superior de la façana, amb obertures 
balustrades i el petit terrat superior, a la dreta de la façana.  

Informa que les primeres actuacions varen ser la senyalització i el tancament amb cura de la zona, que 
per raó de la urgència i el perill que suposa s’ha cobert amb una xarxa.  

Tot seguit explica detalladament cadascuna de les actuacions concretes que s’han duit a terme.  

 
PRECS 

El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) manifesta que vol formular 
un prec al vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports. 

Comenta que ha vist aquests dies als mitjans de comunicació que perilla la celebració 
de la Setmana del Llibre en Català i el prec concret que formula és que faci tots els 
esforços possibles per poder tirar endavant amb l’esmentada celebració. 

 
 
DESPAT EXTRAORDINARI 
 
PRIMER PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. MOCIÓ QUE PRESENTA 
PER LA VIA D’URGÈNCIA EL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE 
MALLORCA SOBRE LA MORT DEL CAVALL SORKY DAS PONT A LES 
INSTAL·LACIONS DE L‘HIPÒDROM DE MANACOR. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
La lamentable mort violenta, el passat 30 de desembre, del cavall anomenat “Sorky 
Das Pont” a les instal·lacions de l’hipòdrom de Manacor que gestiona l’INSTITUT 
DE L’ESPORT HÍPIC DE MALLORCA fan necessari que per part del Consell de 
Mallorca, com a responsable polític últim, es duguin a terme totes les actuacions 
necessàries per tal de col·laborar en les investigacions judicials i policials que estan en 
marxa. 
 
També és necessari que, per part de l’equip directiu de l’Institut de l’Esport Hípic de 
Mallorca, s’adoptin les mesures adients tendents a evitar que fets com aquest es 
puguin tornar a repetir. 
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Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA presenta al 
Ple per la via d’urgència la següent MOCIÓ: 
 
1. El Consell de Mallorca acorda personar-se com acusació en les diligències obertes 
pel Jutjat d’Instrucció de Manacor. 
 
2. El Consell de Mallorca insta la direcció de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca a 
elaborar una investigació administrativa interna tendent a determinar els fets succeïts, 
posar-los en coneixement del Jutjat, dels Grups Polítics d’aquesta Institució i de la 
Federació Balear de Trot, així com a proposar les mesures que facin falta per tal 
d’evitar la repetició de fets com aquest. 
 
 
Sotmesa la urgència a votació, s’aprova per unanimitat. 

El Sr. COLOM (PSOE) explica que duen avui a Ple el tema de la lamentable mort del cavall Sorky das 
Pont produïda el passat dia 30 de desembre a l’hipòdrom de Manacor, instal·lació gestionada per 
l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca –i ho recalca perquè quedi clar– entitat que està sota la 
responsabilitat política de la Sra. Soler, consellera executiva de Medi Ambient. 

Aquest ha estat un tema que ha tengut molta repercussió mediàtica. Han estat molts els mitjans de 
comunicació que se n’han fet ressò i, sobretot, a nivell de tot l’Estat espanyol. Aquests mitjans de 
comunicació han afirmat que la mort del cavall es va produir de forma violenta i deguda, 
presumptament, als maltractaments d’un dels seus propietaris. 

Tot això també ha provocat diverses denúncies d’entitats civils, una convocatòria d’una manifestació 
per dia 27 de gener a l’hipòdrom de Manacor per protestar contra la mort del cavall i també, com no 
podia ser d’altra manera, un atestat del Servei de Protecció de la Natura (Seprona) de la Guàrdia Civil 
que ha tengut com a resultat la detenció i la imputació del presumpte maltractador contra el qual es 
segueixen unes diligències preliminars al Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Manacor. 

Es mostra segur que coincidiran en la condemna total d’aquest fet que, per al seu Grup, no té cap tipus 
de justificació possible però, així i tot, té molta curiositat per conèixer l’opinió personal de la Sra. Soler 
i també li agradaria que explicàs, amb el màxim de detalls possibles, què va passar aquell dia a 
l’hipòdrom de Manacor perquè, entre d’altres coses, fins dia 8 de gener no hi va haver cap tipus de 
comunicat oficial, és a dir, que fins despús-ahir cap responsable polític d’aquesta institució no s’havia 
pronunciat sobre aquesta qüestió malgrat el rebombori mediàtic produït. 

Voldria que la consellera executiva de Medi Ambient li expliqui què significa que “en tot moment es 
va seguir el protocol”, tal i com s’ha afirmat arran d’aquest incident, ja que hi ha hagut informacions 
periodístiques, que no han estat desmentides, en el sentit que el cavall havia estat enterrat a un finca 
particular i després desenterrat per dur-lo a Natura Parc. 

Sembla que en tot això, segons les informacions que li han arribat però que estan sense confirmar, hi va 
arribar a participar personal del mateix Institut Hípic i voldria que la Sra. Soler informi si això és cert o 
no i que expliqui els fets. 

Considera, per altra banda, que la reacció oficial de la Conselleria que representa la Sra. Soler ha estat 
un poc teba o, més aviat, molt freda ja que s’ha limitat a condemnar els fets però amb molts de dies de 
retard i a dir que col·laboraria amb el Seprona. Observa que només faltaria que no col·laborassin amb la 
Guàrdia Civil quan estan davant un fet delictiu. 

Així doncs, desitjaria que el Consell de Mallorca pregués exemple de l’Ajuntament de Manacor, 
propietari de la instal·lació i que té un conveni amb el Consell de Mallorca per gestionar l’hipòdrom, 
que ha pres l’acord de personar-se com a acusació particular a les diligències que ja instrueix el jutjat. 
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Igualment li agradaria que, al més aviat possible, es doni a conèixer el resultat de la investigació interna 
que des de la Conselleria de Medi Ambient s’ha dit que s’ha obert. Creu que, en aquests moments, la 
millor manera de defensar l’esport hípic és condemnar, sense pal·liatius o excuses, els fets succeïts. 

En aquest sentit, remarca que no es pot disculpar el fet dient que l’agressor tengués un mal dia o 
estigués enfadat pel mals resultats del cavall perquè no hi ha cap excusa que valgui. 

La Sra. PALOU (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) anuncia que el PSM-IniciativaVerds-
Entesa per Mallorca donarà suport a aquesta moció que presenta el Grup Socialista i que esperen que el 
Grup Popular, com no pot ser d’altra manera, també li doni el seu suport atès que, fins i tot, els 
representants de la Federació Balear de Trot senten molta vergonya per aquest fet que ha succeït. 

És de lamentar que Mallorca sigui notícia arreu de mitjans europeus i espanyols per un fet tant trist com 
el que va tenir lloc aquell diumenge i que sembla que les conseqüències d’aquest cas varen ser molt 
greu però que en altres ocasions també es donen sense arribar al mateix nivell de conseqüències.  

Per tant, seria trist que aquesta institució no s’implicàs en prendre mesures per prevenir qualsevol altre 
incident d’aquestes dimensions tan lamentables i detestables atès que afecten l’esport hípic, un esport 
que distingeix i dóna renom a Mallorca fins al punt que la PMU francesa es mostra molt interessada per 
retransmetre les curses de cavalls de Mallorca. 

La Sra. SOLER (consellera executiva de Medi Ambient) explica que per part del seu departament, de 
l’Institut Hípic de Mallorca i de tota la corporació s’ha manifestat el total rebuig a qualsevol acte 
violent, al maltractament d’animals i que s’actuï en conseqüència si qualcú ho ha fet. 

Ara bé, refusa que una altra vegada més el PSOE i el PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca tornin 
a embrutar la imatge de Mallorca –com estan fent ara– i d’un esport com és el trot, l’esport més antic 
que hi ha Mallorca ja que, fins i tot, membres destacats del PSOE han aprofitat xarxes socials per dir, 
des del primer dia, que qualcú havia desnucat un cavall. 

Assegura que no trobaran l’equip de govern per fer acusacions que no puguin demostrar. Hi ha uns fets 
i aquests són que aquell diumenge, després de la darrera carrera, a l’hipòdrom de Manacor un cavall va 
morir dins una quadra que està llogada a un propietari i que, per tant, no hi poden entrar sense 
autorització judicial. 

Aquest cavall va sortir de l’hipòdrom i el varen enterrar però a través de xarxes socials (twitter i 
facebook) qualcú que era a l’hipòdrom va començar a dir que havien mort un cavall. 

Davant aquests fets que passaven diumenge dia 30, el dilluns dia 31 el president de l’Institut Hípic de 
Mallorca va signar un escrit dient que considerava que s’havia d’obrir una investigació interna per 
aclarir aquests fets i, per tant, creu que s’ha complert el protocol. Aquesta investigació interna es fa 
conjuntament entre l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca i la Federació Balear de Trot. 

El mateix dilluns dia 31 una sèrie de persones (de les quals té una llista però no la pot facilitar fins que 
no hagi acabat la investigació el Seprona) va anar a declarar atès que fins aleshores no hi havia res més 
que el comentari publicat a una xarxa digital on es deia que havien mort un cavall però això s’havia de 
demostrar. 

Així doncs, varen enviar a demanar el menador, la preparadora i altres persones. Tot això ho feren el 
dilluns dia 31 de desembre. Aquestes persones varen declarar i el menador va indicar a on s’havien duit 
el cavall a enterrar i llavors es va procedir a anar a cercar el cavall i dur-lo a Natura Parc. 

Dimarts dia 1 de gener era festa i dimecres dia 2 de gener, amb el cavall a Natura Parc, s’encarrega que 
se li faci una autòpsia per conèixer les causes de la mort i, a la vegada, els fets es posen en coneixement 
del Seprona mitjançant un comunicat de l’Institut de l’Esport Hípic i la Federació Balear de Trot. Tot 
això passava dia 2, és a dir, el dia abans que el PSOE fes la roda de premsa i, per això, opina que 
políticament han tornat a actuar fatal. 

Reitera que dia 2, el dia abans de la roda de premsa del PSOE, l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca i 
la Federació Balear de Trot ja havien comunicat al Seprona que havia ocorregut aquest fet i que el 
cavall estava a Natura Parc. 

Llavors el Seprona va contestar dient a l’Institut de l’Esport Hípic que paralitzàs qualsevol actuació i 
que no fes res perquè el Seprona, des d’aquell moment, passaria a fer la investigació corresponent i 
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això ho poden constatar a través del reporter del fax així com amb les fotos de la Guàrdia Civil a 
l’hipòdrom de Manacor. 

A partir d’aquest moment, a més d’un mitjà de comunicació, surt el PSOE i es fica en una batalla en 
què l’exdirigent de l’Institut de l’Esport Hìpic comentava els fets en twitter, és a dir, fent una política 
que lamenta molt perquè el món del trot no s’ho mereix. 

La gent que estima els cavalls i el trot és capaç de no dormir tot un vespre si fa falta tenir cura del 
cavall i, per un fet lamentable que s’està investigant, s’està emmascarant la imatge de Mallorca i la 
imatge del trot per interessos partidistes i polítics als quals considera que no haurien d’haver arribat 
mai. 

Aquesta és la visió de la Federació Balear de Trot, del mateix Institut de l’Esport Hípic de Mallorca i 
de la Conselleria que ella representa. 

Després de les acusacions del PSOE en el sentit que el Consell de Mallorca no hi havia fet res, creu que 
ara és el moment d’explicar-ho tot i, com veuen, tenen tota la tramitació adient feta. 

A més a més, l’Institut de l’Esport Hípic ha anat al Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Manacor per 
interessar-se sobre com estan les diligències. El resultat ha estat que l’esmentat jutjat de Manacor ha 
obert les diligències prèvies 2/2013 però, en aquests moments, la jutgessa no deixa que s’hi personi 
absolutament ningú perquè encara no està acabada la investigació de la Guàrdia Civil. 

Un cop que la investigació de la Guàrdia Civil estigui acabada i la passi al Jutjat d’Instrucció núm. 2 de 
Manacor, llavors serà el moment en què s’hi podran personar. Tota la gent que està fent declaracions en 
el sentit que es personaran en aquest cas, en realitat no saben si s’hi podran personar perquè després 
serà la jutgessa qui decidirà si qualcú d’aquests interessats ho pot fer. 

No obstant això, l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca té clar que s’hi ha de personar perquè els fets 
varen ocórrer dins les seves instal·lacions de Manacor, encara que dins una quadra particular, i vol 
esbrinar què hi va passar. 

El Sr. Colom ha assegurat que hi havia un detingut i, encara que li sap greu, l’ha de rectificar perquè no 
se n’ha detingut ningú sinó que s’ha passat a imputar una persona que va resultar acusada dels fets 
però, com debatien abans, una imputació no deixa de ser una garantia processal. 

De tot això, el que li sap més greu és que es vulgui aprofitar un fet tan lamentable per fer-ne política. El 
PSOE només té un objectiu i ha declarat que l’Institut Hípic no hi havia fet res –que no havia actuat– 
però, en canvi, ara li està demostrant, amb papers, tot el que ha fet. 

Era més fàcil que qualcú del PSOE, davant aquest fet lamentable, telefonàs per demanar què havia 
passat (ja que altres conselleres del PSOE, que suposa que tenen més responsabilitat, sí que ho han fet) 
que no sortir a fer rodes de premsa alarmant la societat i volent emmascarar el món del trot.  

Insisteix que era més fàcil que dilluns 31 de desembre qualcú telefonàs per demanar què sabien 
d’aquest fet –i l’haguessin informat puntualment– que no tot el que han duit a terme. 

En aquest sentit, li diu al Sr. Garau que ella no ha de telefonar ningú quan hi ha membres del PSOE que 
en una xarxa social l’estan acusant de no fer res, d’amagar uns fets, de ser amiga del propietari (quan 
no sap qui és ni li interessa) i fer cas d’un periodista al qual aquesta institució no li pot pagar edicions 
de llibres, amb contractes fraccionats, com feien durant la passada legislatura, cosa que tal vegada 
s’hauria d’estudiar judicialment, perquè també pagaven publicitat a mitjans de comunicació amb 
informes de disconfomitat d’Intervenció, i seguien pagant sense fer contracte. 

Els membres del PSOE haurien de ser suficientment intel·ligents com per no caure en les trampes que 
els seus mateixos els han posat. 

Al Sr. Colom i li diu que, com pot veure, li ha aportat tota la informació i aprofita per dir-li que no 
passi pena perquè el Consell de Mallorca s’hi personarà perquè ja va anar al jutjat a interessar-se i li 
anuncia que el Partit Popular votarà en contra d’aquesta moció únicament i exclusivament per un tema: 
perquè pensen que d’aquesta qüestió no devien d’haver fet política –i se n’ha fet– ja que únicament han 
emmascarat el nom del trot. 

El Sr. COLOM li indica a la Sra. Soler que creu que té un problema molt gros. A part d’una supèrbia 
increïble, sembla que li molesta l’oposició. 



 88

La Sra. Soler hauria de mirar el contingut de la roda de premsa, és a dir, allò que el PSOE va dir en 
aquella roda de premsa perquè no sap perquè li parla de xarxa socials.  

Assegura que a ell no l’haurà vist fent comentaris per xarxes socials i, per tant, no respon més que de 
les seves paraules. La roda de premsa era molt senzilla i només demanaven que el Consell de Mallorca, 
davant l’alarma que s’havia creat, col·laboràs amb les investigacions. És a dir, que hi hagués 
transparència i informassin la gent. 

En canvi, la Sra. Soler ve al Ple a amenaçar i, per això, li demana si és que té, ella tota sola, el 
patrimoni de defensar Mallorca i si es pensa que just és ella qui estima Mallorca. Evidentment no és 
així. Cada un té un punt de vista i ell, des de l’oposició, fa el seu paper tant si li agrada com si no. 

Afegeix que gairebé li ha quedat el dubte de si el cavall era mort o no, tot i que creu que sí, perquè la 
Sra. Soler no li ha aclarit molt de temes encara que vol suposar que en tenir la informació oportuna l’hi 
farà arribar. 

Pel que fa a la personació als jutjats, manifesta que evidentment s’han d’entendre com una personació 
en el moment processal oportú, és a dir, quan toqui però, en qualsevol cas, considera que el Consell de 
Mallorca sí que s’hi ha de personar. 

La Sra. PALOU li adverteix a la Sra. Soler que, una vegada més, no s’ha llegit els papers que té al 
davant perquè la moció que presenta el Grup Socialista és, precisament, per prevenir que tornin a 
passar fets com aquest i per poder dir que el Consell de Mallorca ha pres mesures al respecte. 

A més a més, es tracta d’unes mesures molt assenyades que, si les llegeix, les podria haver presentat el 
Partit Popular. Dins la dèria que el PP de presentar de tant en tant mocions, aquesta hi hagués cabut 
perfectament perquè és molt assenyada. 

La moció diu, en primer lloc, que el Consell de Mallorca es personi en aquesta causa com part 
interessada perquè els fets han tengut lloc a un espai que gestiona el Consell de Mallorca i, en segon 
lloc, que es prenguin totes les mesures que facin falta per evitar que es repeteixin aquests fets. 

Assegura que aquest fet no és aïllat sinó que les conseqüències són aïllades. Fets, com el que va passar 
aquell diumenge, han passat altres vegades. Reitera que casos de maltractament d’animals als 
hipòdroms han passat en altres ocasions tot i que sense tenir les conseqüències tan greus d’aquesta 
vegada però hi han passat altres coses: hi ha hagut morts de cavalls als hipòdroms i en temps de gestió 
del seu Grup. 

Recalca que cal prendre mesures perquè aquests fets no tornin a passar i, per tant, considera que la 
proposta del Grup Socialista és molt assenyada i la fan quan es constata que hi ha hagut qualque cosa 
que no ha anat bé perquè, si el cavall mort ha pogut sortir de les instal·lacions, és que ha fallat qualque 
cosa. 

La gestió dels animals morts tothom sap com s’ha de fer i, evidentment, no passa per enterrar-los a un 
jardí o a un tros de terra que hom tengui en mig del camp sinó que s’ha de fer un altre tipus de gestió 
dels cadàvers. 

Per acabar, fa notar que lamenta que el Grup Popular no tengui seny en aquest sentit. 

La Sra. SOLER li diu a la Sra. Palou que la moció que defensa i que ha presentat el Sr. Colom, en el 
seu primer punt no té cap sentit ni un. Abans havia copiat una moció de Viquipèdia per ara no sap ni 
llegir. 

Aquest punt diu exactament: “El Consell de Mallorca acorda personar-se com acusació en les 

diligències obertes al Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Manacor”. I aclareix que el Consell de Mallorca no 
acordarà res perquè haurien de saber que l’Institut Hípic té personalitat jurídica pròpia i qui s’hi ha de 
personar no és el Consell de Mallorca sinó l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca. 

El segon punt de la moció diu: “El Consell de Mallorca insta la direcció de l’Institut de l’Esport Hípic 

de Mallorca a elaborar una investigació administrativa...” Aquesta investigació ja està feta; “...posar-
los en coneixement del jutjat...” Ja està fet; “...dels grups polítics...” Això no perquè la Guàrdia Civil 
els ha dit que no ho facin; “...i de la Federació Balear de Trot...” 
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Li planteja a la Sra. Palou si sap què s’està fent ara mateix dins les quadres llogades privades. Ella no 
ho sap ni s’hi atreviria a entrar perquè la podria denunciar el propietari davant els jutjats i, per tant, 
desconeix si dins una quadra hi ha un animal mort ara o no. 

Afegeix, tot adreçant-se a la Sra. Palou, que no sap què és més greu. Ella ja ha condemnat el fet, que és 
gravíssim, però ho és més que unes institucions com el Consell de Mallorca o com l’Institut de l’Esport 
Hípic de Mallorca s’hagin d’anar a defensar als jutjats. 

Recorda que quan es mor un animal a les instal·lacions de l’Institut de l’Esport Hípic, l’assegurança 
civil de la institució cobreix el trasllat de l’animal així com el tractament adient però resulta que, quan 
governaven els partits que ara estan a l’oposició, no tenien assegurança de responsabilitat i civil i ara la 
institució s’haurà d’anar a defensar als jutjats per uns fets que varen tenir lloc aleshores i això és greu. 

Fa notar que no acusa el Sr. Colom però que imagina que és amic del Sr. Antoni Nadal, que va ser 
president de l’Institut de l’Esport Hípic. El Sr. Colom li ha dit que no ha escrit a les xarxes socials i té 
tota la raó però el Sr. Nadal, que és company seu de partit, sí que ho ha fet. 

A més a més, es mostra segura que el Sr. Dieguez no hagués presentat aquesta moció perquè és prou 
intel·ligent jurídicament per saber què ha de fer i què no ha de fer. 

El Sr. Antoni Nadal escrivia a les xarxes socials: “Ja hauria actuat la Federació Balear de Trot...” 

El Sr. GARAU (PSOE) interromp la intervenció de la Sra. Soler, per una qüestió d’ordre, i li diu a la 
presidenta que creu que ara no és el moment ni el context per parlar d’una persona que no és present a 
la Sala. 

La Sra. SOLER li diu al Sr. Garau que el Partit Socialista parla del Sr. Rajoy. 

La Sra. PRESIDENTA li indica al Sr. Garau que, abans de parlar, demani la paraula. 

La Sra. SOLER recorda que el Sr. Colom l’ha tractada de supèrbia però, en canvi, quan volen parlen 
del Sr. Rajoy que ni vendrà aquí ni està a prop d’aquí. 

Tot seguit reprèn la intervenció en relació al debat de la moció i continua comentat allò que el Sr. 
Nadal ha escrit les xarxes socials: “La Federació Balear de Trot i l’Institut Hípic no poden retardar més 
la seva condemna oficial contra la mort...”. 

Comenta, igualment, que membres del Partit Socialista l’acusen de si hagués actuat si el cavall 
tràgicament mort hagués estat d’alguna família felanitxera d’esquerres. 

És cert que el Sr. Colom no l’ha acusada però també és cert que ella ha de respondre de coses que fan o 
diuen el Sr. Bauzá o el Sr. Rajoy i, en canvi, el Sr. Colom no respon de les paraules de l’anterior 
president de l’Institut de l’Esport Hípic. 

Li assegura al Sr. Colom que, en relació a aquest tema, s’actuarà amb la màxima diligències i, com ha 
pogut comprovat, ja han fet tot el que demana amb la moció: la investigació interna es va començar el 
mateix dia 31 de desembre, han anat als jutjats a personar-s’hi però no els ho han permès. 

Remarca que s’hi actuat amb la màxima diligència però que, en cap cas, no cauran en la trampa 
d’embrutar més el món del trot i, a més a més, que no faran tot allò que l’anterior equip de govern feia 
malament: publicitat sense concurs, edició de llibres amb contractes fraccionats, un incendi dins 
l’Institut Hípic i una reposició de vidres que no saben qui la va pagar. Tampoc no pagaran dinars a la 
tercera edat perquè no és competència seva però el PSOE sí que ho feia. Hi ha gairebé 1.000€ de dinars 
a pensionistes. 

I encara hi ha més. Anaven a dinars i pagaven Havanas Clubs cubans, cosa que tampoc no faran ara 
com tampoc caipirinhas ni “solomillos Pedro Jiménez”. Tot això no ho faran perquè tenen més 
diligència que el PSOE a l’hora de governar i, políticament, saben quan han de presentar mocions i 
quan no i el PSOE ha embrutat el món del trot. 

El Sr. GARAU li demana la paraula a la Sra. presidenta per una qüestió d’ordre i explica que creu que 
la presidenta té la responsabilitat de no admetre aquest estil de fer política perquè, si tots es posassin al 
nivell de la Sra. Soler, aquesta casa s’enfonsaria en un mes. 

Per tant, demana que la Sra. Soler deixi de provocar d’aquesta manera i es comporti de forma correcta. 
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La Sra. PRESIDENTA li diu al Sr. Garau que ha dit el que havia de dir i ara cal continuar amb el debat 
i, per això, demana una mica de serenitat a tothom. A continuació anuncia que procediran a la votació 
de la moció que acaben de debatre. 

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). 
 
SEGON PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. MOCIÓ, PER LA VIA 
D’URGÈNCIA,QUE PRESENTA EL GRUP POLÍTIC PSM-
INICIATIVAVERDS-ENTESA AL CONSELL DE MALLORCA DE SUPORT 
AL FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
El Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació és una associació constituïda el 19 
d’octubre de 1993, de la qual actualment són socis 52 municipis de l’illa de Mallorca, 
l’associació Justícia i Pau (entitat impulsora), el Consell de Mallorca, la Universitat i 
el Govern de les Illes Balears.  
 
L’objectiu fundacional, segons els seus estatuts, és: “...coordinar les ajudes de les 
Administracions públiques i de les entitats privades de Mallorca al Tercer Món, per a 

què sigui més eficaç la cooperació i l’esforç de solidaritat del poble mallorquí envers 

els països subdesenvolupats.” 

 
Així, des de fa gairebé 20 anys, el Fons Mallorquí gestiona el recursos econòmics que 
els seus socis li confien, per a destinar-los a la cooperació per al desenvolupament 
dels països empobrits, mitjançant projectes de cooperació i d’emergència als països 
del Sud, i iniciatives de sensibilització per a la població de Mallorca. 
 
Tal i com manen els estatuts de l’associació, l’Assemblea General és el màxim òrgan 
de decisió, en el qual són representats tots els socis; la Comissió Executiva és l’òrgan 
directiu que du a terme les actuacions de l’entitat, a través de l’equip tècnic. La gestió 
dels recursos econòmics es fa amb criteris d’eficiència i eficàcia, sotmetent els 
comptes anuals a una Auditoria financera feta per una empresa externa, garantint així 
la transparència en la gestió. 
 
El rigor en la gestió econòmica queda reflectit en els seus estatuts, ja que les despeses 
d’administració i gestió no poden superar el 10% del total d’ingressos anuals. Això 
suposa que l’estructura tècnica del Fons Mallorquí sempre està ajustada al volum de 
recursos que gestiona, donant així una agilitat a l’entitat que la fa eficient. 
 
El consens entre tots els membres de l’associació ha estat i és una màxima en 
l’actuació de l’entitat. La Comissió Executiva es renova cada quatre anys, just després 
de les eleccions municipals i autonòmiques, amb una composició que reflecteix 
sempre la realitat del mapa polític illenc, tenint en compte el consens polític. Això fa 
del Fons Mallorquí una de les poques entitats de Mallorca on les decisions es prenen 
de forma consensuada per totes les forces polítiques.  
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Aquests darrers anys el Fons  pateix una greu situació econòmica com a conseqüència  
de que el Govern de les Illes Balears no ha fet les aportacions pressupostàries 
corresponents als exercicis 2011 i 2012 que van destinades a projectes compromesos 
en convocatòria pública que s’han executat o s’estan executant. 
 
Per tot això, el grup de Consellers del PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de 
Mallorca proposa al Ple que adopti els següents: 
 

Acords 
 
1.- El Ple del Consell de Mallorca manifesta el seu suport més ferm al Fons 
Mallorquí de Cooperació com a entitat gestora de la cooperació pública dels 
Ajuntaments de Mallorca, del Consell de Mallorca i del Govern de les Illes Balears. 
 
2.- El Ple del Consell de Mallorca insta al Govern de les Illes Balears a fer 
efectius, de manera immediata, els pagaments pendents al Fons Mallorquí de 
Solidaritat i Cooperació. 
 
 
Sotmesa la urgència a votació, s’aprova per unanimitat. 

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

Destaca la tasca que ha duit a terme el Fons Mallorquí de Solidaritat d’ençà de la seva creació, l’any 
1993.  

Fa avinent que sempre s’ha actuat amb el màxim consens, tant entre els diferents Grups polítics com 
entre les administracions Govern balear, ajuntaments i Consell de Mallorca. 

Destaca que tothom reconeix la feina extraordinària que ha fet durant aquest període i que és una 
institució estimada, que sentim com a pròpia.  

Ara, a causa de la manca de pagament del deute que té la Comunitat Autònoma de les Illes Balears amb 
el Consell de Mallorca, es posa en perill la seva existència, i és més evident si s’observen els exercicis 
pressupostaris de l’any 2011 i 2012, que afecten projectes que ja s’han executat o que s’estan 
executant.  

Per aquesta raó, la petició del Sr. Grup polític és clara: que el Ple del Consell de Mallorca com a tal 
insti el Govern balear a fer efectiu el deute que té amb el Fons Mallorquí de Solidaritat. 

Per acabar, expressa el suport total del seu Grup polític a aquesta entitat. 

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

Mostra l’acord total del seu Grup amb l’exposició que ha fet el Sr. Ensenyat i anuncia que votaran a 
favor d’aquesta proposta. 

Assegura que quan es faci la discussió del pressupost, recordaran que el Consell de Mallorca sempre 
havia aportat una quantitat molt superior a la que ara aporta l’actual equip de govern de la institució. 

D’altra banda, atès el discurs d’aquest nou govern, tan favorable a establir la prioritat dels serveis 
socials, insisteix a demanar que retornin al Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació l’aportació del 
Consell de Mallorca que li pertoca. 

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

Considera que aquesta és una moció que no admet molt de debat, perquè estan d’acord tant en el fons 
com en la forma, no només per la trajectòria i pels anys que ja fa que funciona, sinó per les execucions 
dels projectes que ha duit a terme. 
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D’altra banda, ja hi ha diferents consellers que han estat presidents del Fons Mallorquí de Solidaritat i 
Cooperació, per la qual cosa coneixen molt millor encara l’entitat i en podrien parlar i donar fe de la 
important labor que ha duit a terme.  

A continuació fa una petita matisació: al Consell de Mallorca mantenen el pagament endarrerit, con en 
el cas de moltes altres entitats, però han aconseguit pagat tot l’any 2011 al Fons Mallorquí de 
Solidaritat i Cooperació. Diu que intentaran pagar dins els primers mesos de 2012 i fer front amb un 
fraccionament a la quota de 2012.  

En aquest sentit, demana que es faci un canvi en la redacció del segon punt de la proposta, que demana 
que es faci efectiu el pagament de manera immediata. Atès que li consta que no serà possible fer-ho de 
manera immediata, proposa deixar-ho un poc més obert, i substituir l’expressió “de manera immediata” 
per “durant el primer trimestre” o “a curt termini” o bé “tan prest com sigui possible”.  

Diu que en aquest cas ho veu més factible, mentre que si es vota talment és demanar un impossible.  

Torna a dir que potser seria millor fer constar “durant el primer trimestre”, o bé allò que consideri el Sr. 
Ensenyat.  

El Sr. ENSENYAT intervé tot seguit. 

Mostra total acord amb els suggeriment de la Sra. Cirer. Diu que qualsevol de les tres fórmules que ha 
esmentat els satisfà, atès que l’esperit és aquest, que els projectes que ja s’han executat es facin 
efectius, perquè les entitats ja han bestret aquests doblers.  

La Sra. CIRER intervé a continuació. 

Demana al Sr. Mas, secretari general del Consell de Mallorca, quina fórmula li sembla més convenient: 
“durant el primer trimestre”, “a curt termini” o “tan prest com sigui possible”.  

La Sra. PRESIDENTA indica que es podria fer constar “tan prest com sigui possible”. 

El Sr. MAS (secretari general) respon que és indiferent, suggereix la fórmula “com més aviat millor” i 
aquesta és la que s’accepta per unanimitat. 

La Sra. CIRER agraeix al secretari la seva aportació. 

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

 
TERCER PUNT DESPATX EXTRAORDINARI . MOCIÓ CONJUNTA DELS 
GRUPS DE CONSELLERS DEL  PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA I 
SOCIALISTAS, PER LA VIA D’URGÈNCIA, PER DECLARAR NULITAT DE 
L’ACORD PRES A LA SESSIÓ PLENARIA DE DIA 13 DE DESEMBRE 
SOBRE EL TRACTAMENT DE COMBUSTIBLE DERIVAT DE RESIDU. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Atès que el passat 13 de desembre de 2012 el plenari del Consell de Mallorca va 
adoptar l’acord de “manifestar la conformitat al tractament de combustible derivat de 
residu (codis LER 19.12.10 i 19.12.12) d’acord amb l’establert a la Llei 13/2012, de 

20 de novembre de 2012, de Mesures urgents per a l’activació econòmica en matèria 

d’industria i energia, noves tecnologies, residus, aigües, altres activitats i mesures 

tributàries” . 
 
Aquest acord va ser pres amb els vots a favor del grup de consellers del Partit Popular 
i els vots en contra dels grups de consellers Socialista i del PSM-IniciativaVerds-
Entesa. 
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Atès que un terç dels membres que integren el Plenari varem sol·licitar l’emissió 
d’informe per part de secretaria i intervenció en relació al punt que es tractava i que 
d’acord a l’article 54.1 del Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d’abril el 
lliurament d’aquest informe és necessari en aquest cas. 
 
Aquest informe va ser lliurat en data posterior al de la celebració del plenari: 21 de 
desembre de 2012. 
 
La proposta d’acord estava condicionada a la votació de la urgència ja que no s’havia 
tractat a la comissió informativa del Ple per manca del preceptiu informe.  
 
En un primer moment, i d’acord a l’anteriorment exposat, el punt quedà sobre la taula. 
 
En finalitzar la sessió plenària ordinària es va incorporar per la via d’urgència el 
mateix punt que ja havia quedat sobre la taula hores abans. 
 
L’acord, sense l’informe preceptiu, es va prendre desprès de les reiterades 
advertències per part dels dos grups de l’oposició que es prenia de manera irregular i 
sense que la presidenta demanas parer a la secretaria ni la intervenció del Consell de 
Mallorca. 
 
Entenem que a tots els efectes l’aprovació d’aquest punt va ser irregular i de dubtosa 
legalitat per tot el procés que va acompanyar la votació del mateix, i per tant, el grups 
polítics PSM-IniciativaVerds-Entesa i Socialista presentam la següent proposta 
d’acord: 
 
• Declarar la nulitat de l’acord pres en la sessió plenaria de dia 13 de desembre. 
 

 

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

Recorda que dia 13 de desembre de 2012, en un principi, aquest acord que es va prendre havia quedat 
sobre la taula i l’oposició (1/3 dels membres del Ple del Consell de Mallorca) va sol·licitar que es 
lliuràs l’informe que l’hauria d’haver acompanyat des de l’inici.  

Atès que aquest informe es va lliurar en data posterior a la presa de l’acord i que tracta dels 
condicionaments d’aquest acord a altres passes que encara no s’han fet, el seu Grup considera que és 
urgent posar-hi seny i tractar aquesta moció el dia d’avui per, en tot cas, prendre una altra decisió, que 
en cap cas canviaria el resultat, atès que l’equip de govern té la majoria.  

Adverteix que, tot i això, donaria cobertura legal a l’acord que es va prendre aleshores, que actualment 
queda un poc enlaire.  

La Sra. GARRIDO (PSOE) intervé a continuació. 

Diu que el seu Grup s’adhereix a la petició que ha formulat la Sra. Palou. 

Manifesta que la urgència la marca el propi equip de govern i els retreu que no sàpiguen per quina raó 
és urgent aquest punt.  

Fa notar que és el govern actual qui ha fet saber que a partir d’avui i durant els primers dies de la 
propera setmana arribarà el primer vaixell amb residus d’aquest gas, procedents de la planta de 
Sabadell. En conseqüència, aquesta és la urgència.  

Sotmesa la urgència a votació, es rebutja per dotze vots a favor (PSOE i PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca), cap abstenció devuit vots en contra (PP). 
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QUART PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. MOCIÓ QUE PRESENTA EL 
GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR RELATIVA A LA 
REGENERACIÓ DE LA VIDA POLÍTICA I LA DESAPARICIÓ DE LA 
CORRUPCIÓ A LES INSTITUCIONS. 
 
Aquest punt s’ha debatut i votat en el punt 16. 

 

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta  
amb plecs de paper números de A-004350  a  A-004508. 

 

El secretari general     La presidenta  
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DECRETS DE 
PRESIDÈNCIA 

     

DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

12/11/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.2 DE PALMA, ACTUACIONS PA 
370/2012 

NÚM.D. 173/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

13/11/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.2 DE PALMA, ACTUACIONS PA 
370/2012 

NÚM.D. 174/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

14/11/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.1 DE 
MANACOR, DILIGÈNCIES PRÈVIES 1760/12 

NÚM.D. 177/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

14/11/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.3 DE 
MANACOR, DILIGÈNCIES PRÈVIES 2394/12 

NÚM.D. 176/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

14/11/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.4 DE 
PALMA, DILIGÈNCIES PRÈVIES 3231/12 

NÚM.D. 175/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

14/11/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT SOCIAL NÚM.2 DE 
PALMA, ACTUACIONS 988/12 

NÚM.D. 179/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

14/11/12 INTERPOSICIÓ RECURS CONT.ADMINISTRATIU CONTRA 
ACORD JURAT PROVINCIAL EXPROPIACIÓ 
ILLES BALEARS 5 OCTUBRE 2012 
RESOLUCIÓ NÚM.3731 

NÚM.D. 178/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

16/11/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.3 DE PALMA, ACTUACIONS PO 
187/2012 

NÚM.D. 180/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

21/11/12 COMPAREIXENÇA DAVANT LA SALA CONT.ADMINISTRATIVA 
DEL TSJ ILLES BALEARS ACTUACIONS PO 
401/2012 

NÚM.D. 183/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

26/11/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.2 DE PALMA, ACTUACIONS PA 
384/2012 

NÚM.D. 185/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

28/11/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.2 DE 
MANACOR DILIGÈNCIES PRÈVIES 
1708/2012 

NÚM.D. 187/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

28/11/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.3 DE 
MANACOR DILIGÈNCIES PRÈVIES 
1914/2012 

NÚM.D. 188/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

28/11/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.8 DE 
PALMA  DILIGÈNCIES PRÈVIES 4610/2012 

NÚM.D. 186/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

29/11/12 COMPAREIXENÇA EN EL RECURS CONT.ADMINISTRATIU 
ACTUACIONS PA 190/12 

NÚM.D. 189/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

29/11/12 COMPAREIXENÇA RECURS CONT.ADMINISTRATIU 
ACTUACIONS PA 190/12 

NÚM.D. 189/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

04/12/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.10 
DE PALMA, DILIGÈNCIES PRÈVIES 
3451/2012 

NÚM.D. 191/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

19/11/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.1, IMPOSICIÓ DE SANCIÓ PER OBRES 
EXECUTADES A LA PARCEL.LA 154, POL.6 
TM.SON SERVERA ACTUACIONS PO 208/12 

NÚM.D. 182/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

19/11/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.3 DE PALMA, ACTUACIONS PO 
177/2012 

NÚM.D. 181/12  

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/11/12 APROVACIÓ 
MODIFICACIÓ 
DEL CONTRACTE 

LLOGUER DEL LOCAL SITUAT AL CARRER 
PIUS XII DE MANACOR 

CRISTINA NICOLAU 
SUÑER 
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DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

22/11/12 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

PER ASSISTÈNCIA AL SEMINARI SOBRE LA 
LLEI 7/2012 DE MESURES URGENTS PER 
ORDENACIÓ URBANÍSTICA SOSTENIBLE 
DEL SECRETARI ADSCRIT AL SAT 

NICOLAU CONTI I JOAN 
ALCOVER 

 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PUBLICA 

22/11/12 INCLOURE  NÓMINA MES DESEMBRE DE 2012 PER 
DIETES ASSISTÈNCIA AL PLE I 
QUILOMETRATGE 

VEURE RELACIÓ 14395,94 

PRESIDÈNCIA 22/11/12 DELEGACIÓ REPRESENTACIÓ A LA JUNTA PER A LA 
MÚSICA DE LES ILLES BALEARS " 
ORQUESTRA SINFÓNICA DE LES ILLES 
BALEARS CIUTAT DE PALMA 

JOAN ROTGER SEGUÍ  

SECRETARIA 
GENERAL 

09/11/12 INSCRIPCIÓ REGISTRE ENTITATS DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA 

COFRADÍA DE SAN 
MIQUEL ARCÁNGEL 

 

SECRETARIA 
GENERAL 

03/12/12 APROVAR 
INSCRIPCIÓ 

REGISTRE ENTITATS DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA 

ASSOCIACIÓ BALEARICUS  

URBANISME I 
TERRITORI 

02/11/12 APROVACIÓ AUGMENT IVA CONTRACTE CONSERVACIÓ 
DE XARXA DE CARRETERES DE CIM ZONA 
1 ( EXP. 13/2009) 

CONTRATISTAS 
MALLORQUINES 
ASOCIADOS S.A 

 

URBANISME I 
TERRITORI 

02/11/12 APROVACIÓ AUGMENT IVA CONTRACTE CONSERVACIÓ 
DE XARXA DE CARRETERES DE CIM ZONA 
3 ( EXP. 15/2009) 

LLABRES FELIU OBRA 
CIVIL SA 

 

URBANISME I 
TERRITORI 

02/11/12 APROVACIÓ AUGMENT IVA CONTRACTE CONSERVACIÓ 
DE XARXA DE CARRETERES DE CIM ZONA 
4 ( EXP. 16/2009) 

OBRAS Y 
PAVIMENTACIONES MAN 
SA 

 

URBANISME I 
TERRITORI 

02/11/12 APROVACIÓ AUGMENT IVA CONTRACTE CONSERVACIÓ 
DE XARXA DE CARRETERES DE CIM ZONA 
5 ( EXP. 17/2009) 

CONSTRUCCIONES Y 
PAVIMENTACIONES 
SIQUIER S.A 

 

URBANISME I 
TERRITORI 

02/11/12 APROVACIÓ AUGMENT IVA CONTRACTE CONSERVACIÓ 
DE XARXA DE CARRETERES DE CIM ZONA 
6 ( EXP. 18/2009) 

AGLOMERADOS 
MALLORCA S.A 

 

URBANISME I 
TERRITORI 

02/11/12 APROVACIÓ AUGMENT IVA CONTRACTE CONSERVACIÓ 
DE XARXA DE CARRETERES DE CIM ZONA 
7 ( EXP. 19/2009) 

ELSAMEX S.A  

URBANISME I 
TERRITORI 

02/11/12 APROVACIÓ AUGMENT IVA CONTRACTE CONSERVACIÓ 
DE XARXA DE CARRETERES DE CIM ZONA 
8 ( EXP. 20/2009) 

MELCHOR MASCARO S.A  

URBANISME I 
TERRITORI 

02/11/12 APROVACIÓ REVISIÓ DE PREUS PER A LA SEGONA 
ANUALITAT I AUGMENT IVA DEL 
CONTRACTE DE SERVEI CONSERVACIÓ 
INTEGRAL XARXA CARRETERES CIM EIX 
PONENT LLEVANT ( EXP.32/2010) 

UTE: VIABAL, ROIG, 
VOPSA, URBIENT 

 

URBANISME I 
TERRITORI 

02/11/12 APROVACIÓ REVISIÓ DE PREUS PER A LA TERCERA 
ANUALITAT I AUGMENT IVA DEL 
CONTRACTE DE SERVEI CONSERVACIÓ 
INTEGRAL XARXA CARRETERES CIM EIX 
CENTRAL ( EXP.33/2010) 

UTE: MELCHOR 
MASCARO, 
ELECTROHIDRÀULICA, 
PROJECTES 
PAISATGISTICS DE 
BALERES I 
BALIZAMIENTOS Y SEÑAL. 

 

URBANISME I 
TERRITORI 

02/11/12 PRORROGA EXP. CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL 
MODIFICAT NÚM.1 DE PROJECTE ENLLAÇ 
DE LA MA-20 ( VIA CINTURA) AMB LA MA-15 
PER LA MA-3018, EXP.53/2010-M-1 

MELCHOR MASCARÓ S.A  
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RESOLUCIONS 
CONSELLERS 

     

DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

05/06/12 APROVAR 
CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

Conveni de col·laboració d'ingrés entre la 
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social i 
l'IMAS per finançar el manteniment i 
funcionament de la unitat de valoració del 
servei de menors en elscasos d'abusos 
sexuals infantils en l'àmbit del protocol marc 
interdisciplinari d'actuacions en casos de 
maltractament infantil a les Illes Balears. 

Conselleria de Salut, Família 
i Benestar Social 

114832 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

22/06/12 APROVAR 
CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

Conveni de col·laboració entre el SOIB i el 
Consell de Mallorca per a l'execució del 
Programa Experimental d'Ocupació Ergon per 
al període 2011/2012 

SOIB 391200 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

25/06/12 APROVAR 
CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

Conveni de col·laboració d'ingrés entre el SOIB 
i el Consell de Mallorca per a l'execució dels 
programes d'inserció sociolaboral de la renda 
mínima d'inserció per a l'any 2012 

SOIB 250000 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

13/07/12 ALTRES Conveni de col·laboració entre la Conselleria 
de Salut, Família i Benestar Social i l'IMAS per 
al desenvolupament d'accions formatives dins 
el marc del programa Alter d'intervenció 
socioeducativa per a joves en risc d'exclusió 
social i escolar. 

Conselleria de Salut, Família 
i Benestar Social 

0 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

20/07/12 APROVAR 
CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

Conveni de col·laboració entre l'IMAS i la 
Clínica Baviera per a la prevenció i diagnosi de 
l'ambliopiai altres problemes oculars dels 
menors en règim d'acollida residencial 

Clínica Baviera 0 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

02/08/12 APROVAR 
CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

Conveni de col·laboració entre la Conselleria 
de Salut, Família i Benestar Social i l'IMAS per 
gestionar diversos centres residencials i 
centres de dia per a l'any 2012. 

Conselleria de Salut, Família 
i Benestar Social 

11063661,69 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

10/09/12 APROVAR 
CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

Conveni de col·laboració entre l'associació Es 
Refugi, la Fundació Iberostar i l'IMAS per 
l'ampliació del centre d'acollida de persones en 
situació d'exclusió social de Ca l'Ardiaca. 

Associació Es Refugi 0 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

03/10/12 APROVAR 
CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

Conveni de col·laboració entre la Conselleria 
de Salut, Família i Benestar Social i l'IMAS pel 
manteniment de places per a persones amb 
discapacitat creades i concertades en aplicació 
de la disposició addicional setena de la llei 
14/2001 i el complement autonòmic de concert 
d'aquestes places transferides per la 
esmentada llei per a l'any 2012 

Conselleria de Salut, Família 
i Benestar Social 

10261823,02 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

09/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT 50% PER A DESPESES 
CORRENTS. PLA ESPECIAL 2012 

AJUNTAMENT 
BINISSALEM 

37763,5 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

09/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT 50% PER A DESPESES 
CORRENTS. PLA ESPECIAL 2012. 

AJUNTAMENT ESPORLES 36735 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

09/11/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

DE LES OBLIGACIONS DERIVADES DE LES 
FACTURES AMB REFERÈNCIA 
45/13000/20121109. Q/2012/1527 

TERCERS VARIS 8277,82 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

09/11/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

OBLIGACIÓ DERIVADA DE LA FACTURA 
CAT/120759 DEL SERVEI EMERGÈNCIES. 
Q/2012/1528 

COMERCIALIZADORA DE 
SERVICIOS ANTIFUEGO, 
SA 

2568,59 
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DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

13/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT 50%PER A DESPESES 
CORRENTS. PLA ESPECIAL 2012 

AJUNTAMENT LLORET DE 
VISTALEGRE 

36735 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

13/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT 50% PER A DESPESES 
CORRENTS. PLA ESPECIAL 2012. 

AJUNTAMENT MARRATXÍ 41959,5 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

13/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT 50% PER A DESPESES 
CORRENTS. PLA ESPECIAL 2012. 

AJUNTAMENT BÚGER 36735 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

13/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

CONTRACTE MENOR PEL 
SUBMINISTRAMENT URGENT DE 81 
UNITATS DE MÀNIGUES RACORADES 
D'ALUMINI PEL SERVEI BOMBERS 

CHUBBPARSI, SL 9185,71 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

13/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT 50% PER A DESPESES 
CORRENTS. PLA ESPECIAL 2012. 

AJUNTAMENT 
CAPDEPERA 

40011 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

14/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT 50% PER A DESPESES 
CORRENTS. PLA ESPECIAL 2012. 

AJUNTAMENT ANDRATX 40011 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

14/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT 50% PER A DESPESES 
CORRENTS. PLA ESPECIAL 2012. 

AJUNTAMENT ARIANY 34389 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

19/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

CONTRACTE MENOR PEL 
SUBMINISTRAMENT DE 6 
DESFIBRILADORS SEMIAUTOMÀTICS PER 
LES INTERVENCIONS PEL SERVEI 
BOMBERS DE MCA. 

CARDIVA 2, SL 11378,4 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

20/11/12 ALTRES NOMENAMENT TÈCNIC PER A LA 
VALORACIÓ OFERTES D'UN 
PROCEDIMENT CONTRACTACIÓ. 

AJUNTAMENT BUNYOLA  

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

20/11/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

ADO DE LES OBLIGACIONS DERIVADES DE 
LES FACTURES AMB REFERÈNCIA 
45/13000/20121120. Q/2012/1608 

TERCERS VARIS 5458,78 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

20/11/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

DE LES OBLIGACIONS DERIVADES DE LES 
FACTURES AMB REFERÈNCIA 
45/13000/20121121. Q/2012/1612. 

TERCERS VARIS 10221,11 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

21/11/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

DE DESPESA DE LA RELACIÓ Q/2012/1623 TERCERS VARIS 1406,01 
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DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

21/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT 50% PER A DESPESES 
CORRENTS. PLA ESPECIAL 2012. 

AJUNTAMENT FELANITX 40011 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

23/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

QUOTA 37 LLOGUER I MANTENIMENT DOS 
CAMIONS I UN VEHICLE UTIL DE BOMBERS 
MES NOVEMBRE 2012. 

SA NOSTRA DE RENTING 
SOCIEDAD 
UNIPERSONAL, SA 

8681,58 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

23/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

QUOTA 36 LLOGUER DOS CAMIONS I UN 
VEHICLE UTIL DE BOMBERS. 

SA NOSTRA DE RENTING 
SOCIEDAD 
UNIPERSONAL, SA 

8681,58 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

23/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

QUOTA 26 DEL LLOGUER I MANTENIMENT 
DE DOS CAMIONS I UN VEHICLE UTIL DE 
BOMBERS. 

SA NOSTRA DE RENTING 
SOCIEDAD 
UNIPERSONAL, SA 

8466,34 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

26/11/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

DE L'ABONAMENT D'INTERESSOS DE 
DEMORA RELATIU A DIVERSES FACTURES 
DE L'EXERCICI 2010 I 2011 

MATERIALES DE 
CONTRUCCIÓN GALMÉS, 
SA 

86,11 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

26/11/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

DE LES OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ 45/13000/2012121123 DEL SERVEI 
EMERGÈNCIES. Q/2012/1654 

TERCERS VARIS 3909,01 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

27/11/12 ALTRES CONVOCATÒRIA JORNADES "ASPECTOS 
PRÁCTICOS DE LA CONTRATACIÓN, 
ESPECIAL REFERENCIA AL CONTRATO DE 
OBRAS" 

SECRETARIS, 
INTERVENTORS I TAGs DE 
CONTRACTACIÓ DELS 
AJUNTAMENTS DE 
MALLORCA. 

2720 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

27/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

QUOTA 35 OCTUBRE CORRESPONENT 
LLOGUER AMB OPCIÓ DE COMPRA 8 
VEHICLES DE COMANDAMENT PEL SERVEI 
BOMBERS. 

SA NOSTRA DE RENTING 
SOCIEDAD 
UNIPERSONAL, SA 

2293,37 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

27/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

QUOTA 36 NOVEMBRELLOGUER AMB 
OPCIÓ DE COMPRA DE 8 VEHICLES DE 
COMANDAMENT PEL SERVEI DE 
BOMBERS. 

SA NOSTRA DE RENTING 
SOCIEDAD 
UNIPERSONAL, SA 

2293,37 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

27/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

QUOTA 112 OCTUBRE CORRESPONENT AL 
LLOGUER I MANTENIMENT DE 4 VEHICLES 
AUTOBOMBA. 

SA NOSTRA DE RENTING, 
SA 

13507,66 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

29/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT INTERESSOS DE DEMORA 
RELATIU A DIVERSES FACTURES DELS 
EXERCICIS 2010 I 2011. 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN GALMÉS, 
SA 

86,11 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

30/11/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

DE LES OBLIGACIONS DERIVADES DE LES 
FACTURES AMB REFERÈNCIA 
45/13000/20121130. DEL SERVEI 
EMERGÈNCIES. Q/2012/1681 

TERCERS VARIS 4172,13 
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DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

30/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

QUOTA OCTUBRE DEL SERVEI 
COMUNICACIONS SIRDEE PEL 
SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I 
MANTENIMENT TERMINALS I ACCESSORIS. 

TELEFÒNICA MOVILES 
ESPAÑA, SA 

15907,28 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

05/12/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT 50% A L'AJUNTAMENT SANT 
JOAN PER A DESPESES CORRENTS. PLA 
ESPECIAL 2012 

AJUNTAMENT SANT JOAN 36375 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

05/12/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

DE LES OBLIGACIONS DERIVADES DE LES 
FACTURES 45/13000/20121205 DEL SERVEI 
D'EMERGÈNCIES. Q/2012/1703 

TERCERS VARIS 3323,88 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

13/12/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT 50% PER A DESPESES 
CORRENTS. PLA ESPECIAL 2012 

ENTITAT LOCAL MENOR 
PALMANYOLA 

37763,5 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/12/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2012/1653 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BENS O SERVEIS 
REFUGI TOSSALS VERDS 

RELACIÓ Q/2012/1653 8759,1 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER OBLIGACIÓ CARLSON WAGONLIT 
ESPAÑA, SÑU 

1746,56 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

08/10/12 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

ADJUDICACIÓ CONTRACTE PRIVAT 
D'ALIENACIÓ DE LA RECUPERACIÓ DEL 
PAPER-CARTO PROCEDENT DE LA 
RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT 

SAICA NATUR BALEARES, 
S.L. 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

09/10/12 ALTRES ACORD DISMINUCIÓ RECONEIXEMENT 
OBLIGACIÓ  

INSTITUT HIPIC DE 
MALLORCA 

3528,66 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10/10/12 INICIAR 
EXPEDIENT 

CONTRACTACIÓ OBRES EXECUCIÓ 
PROJECTE REHABILITACIÓ CASA TAFONA 
CAN BOI 

?  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/10/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2012/1412 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BENS O SERVEIS 
REFUGI TOSSALS VERDS 

REPSOL BUTANO, S.A. 1400,64 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/10/12 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT 
COMISSIÓ SERVEIS 

A.A.O.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

24/10/12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ GARANTIA AUTOVENTA MANACOR, 
S.L. 

2023,76 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/10/12 DEVOLUCIÓ 
INGRESSOS 

DEVOLUCIÓ IMPORT ABONAT PER 
RESERVA REFUGIS 

C.B.B. 35,2 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/10/12 DEVOLUCIÓ 
INGRESSOS 

DEVOLUCIÓ IMPORT ABONAT 
ANTICIPADAMENT PER RESERVA REFUGIS 

Mª.A.P.E. 79,2 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/10/12 ALTRES NO INCOACIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0102/11 

M.B.M.  
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/10/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0145/11 M.A.M. 630,3 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/10/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0232/11 B.V.C. 202 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/10/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0118/11 A.M.B. 101 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/10/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0132/11 J.C.M.S. 962 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/10/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0133/11 R.J.M.S. 962 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/10/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0240/11 G.F.D. 902 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/10/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0134/11 M.O.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/10/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0135/11 J.M.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/10/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0113/12 

M.R.V.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/10/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0120/12 

B.V.R.V.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/10/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0087/12 

G.P.O.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/10/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0119/12 

R.C.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/10/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0124/12 

P.B.F.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/10/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0084/12 

A.C.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/10/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0086/12 

T.G.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/10/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0121/12 

A.J.L.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/10/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0118/12 

L.R.C.  
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/10/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0117/12 

O.R.S.P.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/10/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0066/12 

F.S.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/10/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0123/12 

J.G.G.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/10/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BETSRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2012/187 

1497,69 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/10/12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ GARANTIA S.T.B. 1709,07 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

31/10/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0057/12 C.M.I. 101 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

31/10/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0172/11 D.C. 202 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

31/10/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0166/11 A.T.B. 101 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

31/10/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0127/12 

B.C.A.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

31/10/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0125/12 

J.S.P.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

31/10/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0126/12 

P.S.B.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

02/11/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2012/189 

2000 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

02/11/12 ALTRES INCLUSIÓ DINS NOMINA DESPESES PER 
DESPLAÇAMENT I/O DIETES I/O 
MATRICULA 

A.A.O.M. 352,6 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

02/11/12 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL 
LABORAL 

CONTRACTACIÓ TREBALLADORS 
DIRECTIUS I MESTRES TALLER OCUPACIÓ 
PEDRA I NATURA 2012-13 

?  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

02/11/12 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL 
LABORAL 

CONTRACTACIÓ TREBALLADORS 
DIRECTIUS I MESTRES TALLER OCUPACIÓ 
SON AMER 2012-13 

?  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

02/11/12 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL 
LABORAL 

CONTRACTACIÓ TREBALLADORS 
FORESTALS MARGERS TALLER OCUPACIÓ 
PEDRA I NATURA 2012-13 

?  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

02/11/12 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL 
LABORAL 

CONTRACTACIÓ TREBALLADORS 
DIRECTIUS I MESTRES TALLER OCUPACIÓ 
SON AMER 2012-13 

?  
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/11/12 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTURA COLOMS G.G.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ  FUNDACIÓ CASTELL 
D'ALARÓ 

80000 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

06/11/12 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT 
COMISSIÓ SERVEIS 

I.F.G.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

06/11/12 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT 
COMISSIÓ SERVEIS 

Mª.C.E.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

06/11/12 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT 
COMISSIÓ SERVEIS 

C.S.B.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

06/11/12 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT 
COMISSIÓ SERVEIS 

Mª.C.E.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

06/11/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2012/663 8540,9 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

06/11/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES JUAN TRIAS E HIJOS, S.A. 60,48 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

07/11/12 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-10564 J.M.E.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

07/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ M.M.M. 479,98 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

08/11/12 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-11135 C.G.F.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

08/11/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0215/11 C.M. 403 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

08/11/12 ALTRES IDENTIFICACIÓ NOU AGENT CAÇA E.S.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/11/12 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTURA COLOMS J.M.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/11/12 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTURA COLOMS J.J.V.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/11/12 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTURA CONILLS G.B.V.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/11/12 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-10948 C.D.C.  
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/11/12 ALTRES CREACIÓ VEDAT SA VINYA FUSTES DE LLEVANT  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/11/12 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-10046 B.P.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/11/12 ALTRES ABONAMENT COMPLEMENT 
PROLONGACIÓ JORNADA 

A.C.C., C.F.G.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/11/12 ALTRES AJUDA PER ESCOLARITAT A.C.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/11/12 ALTRES APROVACIÓ INCREMENT DESPESA M.M.M. 787,12 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/11/12 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-11950 S.J.F.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/11/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0012/12 M.R.C. 511 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/11/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0158/11 A.M.F.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/11/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0256/11 J.C.D. 231,16 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/11/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0022/12 M.R.N.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/11/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0042/12 S.A.C. 571 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/11/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0092/12 Mª.M.G.B. 101 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/11/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0135/12 

B.R.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/11/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0136/12 

S.G.A.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/11/12 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA 
CAMPIONAT BALEAR CAÇA MENOR 

FEDERACIÓ BALEAR 
CAÇA 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/11/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2012/197 

651,06 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/11/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2012/198 

1124,88 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/11/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES COMPAÑIA 
CONCESIONARIA DEL 
TUNEL DE SOLLER, S.A. 

620,2 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

20/11/12 INICIAR 
EXPEDIENT 

MODIFICACIÓ CONTRACTES SERVEI 
RECOLLIDA SELECTIVA PAPER-CARTÓ, 
VIDRE I ENVAOSO LLEUGERS PER 
REAJUSTAR ANUALITATS 

?  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

20/11/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2012/1618 429,42 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

20/11/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2012/1613 979,66 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

20/11/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2012/1620 433,96 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

20/11/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2012/1614 3772,66 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

20/11/12 ALTRES INCLUSIÓ DINS NOMINA DESPESES PER 
DESPLAÇAMENT I/O DIETES I/O 
MATRICULA 

Mª.C.E.R. 29,96 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

20/11/12 ALTRES INCLUSIÓ DINS NOMINA DESPESES PER 
DESPLAÇAMENT I/O DIETES I/O 
MATRICULA 

C.S.B. 29,96 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/11/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2012/199 

2000 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/11/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2012/200 

1555,31 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/11/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2012/1622 690,39 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/11/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2012/1625 4009,25 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/11/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2012/1626 4231,77 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/11/12 INCLUSIÓ 
NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

NCLUSIÓ NÒMINA DESPESES 
QUILOMETRATGE 

PERSONAL DEP. MEDI 
AMBIENT 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/11/12 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-11738 J.M.C.G.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/11/12 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-10761 G.B.O.  
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/11/12 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-10883 R.C.G.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/11/12 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-11752 ALTIVO PROPERTIES, S.L.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/11/12 ALTRES APROVACIÓ PTC REGIM GENERAL VEDAT 
PM-10564 

J.M.E.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/11/12 ALTRES APROVACIÓ PTC REGIM GENERAL VEDAT 
PM-10418 

ORENOL, S.A.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/11/12 ALTRES APROVACIÓ PTC REGIM GENERAL VEDAT 
PM-10109 

ORENOL, S.A.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/11/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0064/12 J.R.B.B. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/11/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0073/12 D.R.M. 101 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/11/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0075/12 D.F.T. 101 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/11/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0074/12 J.E.D. 101 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/11/12 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

DEIXAR SENSE EFECTES INICI EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ LLOGUER VEDAT CAÇA 

?  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/11/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES SOCIEDAD ESTATAL DE 
CORREOS Y 
TELEGRAFOS, S.A. 

687,02 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/11/12 ALTRES INCLUSIÓ DINS NOMINA DESPESES PER 
DESPLAÇAMENT I/O DIETES I/O 
MATRICULA 

I.F.G. 44,94 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/11/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELAICÓ COMPTABLE 
J/2012/202 

58,06 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/11/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2012/207 

58,06 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/11/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2012/206 

58,06 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/11/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELAICÓ COMPTABLE 
J/2012/204 

78,75 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/11/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2012/205 

90,59 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/11/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2012/203 

58,06 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/11/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT  E.S.C. 34,33 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/11/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2012/208 

500 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/11/12 INICIAR 
EXPEDIENT 

REGLAMENT PEL QUAL ES REGULEN LES 
VEDES I ELS RECURSOS CINEGETICS 

?  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/11/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2012/1648 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BENS O SERVEIS 
REFUGI SON AMER 

RELACIÓ Q/2012/1648 8635,94 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/11/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2012/1652 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BENS O SERVEIS 
REFUGI CAN BOI 

RELACIÓ Q/2012/1652 4942,1 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/11/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2012/1651 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BENS O SERVEIS 
REFUGI MULETA 

RELACIÓ Q/2012/1651 7798,73 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/11/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2012/1649 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BENS O SERVEIS 
REFUGI PONT ROMA 

RELACIÓ Q/2012/1649 638,98 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/11/12 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTURA COLOMS J.M.B.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/11/12 ALTRES AUTORITZACIÓ MODIFICACIÓ DIES CAÇA F.X.S.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/11/12 ALTRES AUTORITZACIÓ CANVI DIES DE CAÇA 
VEDAT PM-10469 

F.X.S.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/11/12 APROVACIÓ 
LIQUIDACIÓ 

APROVACIÓ COMPTE JUSTIFICATIU 
22120009407 

J/2012/214 3347,83 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/11/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2012/213 

64,4 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/11/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2012/211 

18,3 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/11/12 ALTRES INCLUSIÓ DINS NOMINA DESPESES PER 
DESPLAÇAMENT I/O DIETES I/O 
MATRICULA 

Mª.C.E.R. 414,88 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/11/12 ALTRES INCLUSIÓ DINS NOMINA DESPESES PER 
DESPLAÇAMENT I/O DIETES I/O 
MATRICULA 

M.A.S.C. 446,78 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/11/12 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-10715 J.F.G.LL.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/12/12 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTURA AVIRAM 
DOMESTIC ASSILVESTRAT 

B.S.V.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/12/12 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ 
REPORTATGE FOTOGRÀFIC A CAPOCORB 

FEDERACIÓ BALEAR DE 
CAÇA 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

06/12/12 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT 
COMISSIÓ SERVEIS 

M.A.S.C.  

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

10/09/12 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

R. d'aprovació contracte serv. estudi sobre 
turisme i discapacitats intel.lectuals a Mllca 

"Mallorca Diversa" 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

10/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Estudis i treballs técnics Secretaría General. SRA. PAZ ALOMAR GARAU 1497,6 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

10/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Factura núm. 4/2012C Despeses de D I 
Projectes 

LACOMBA PRODUCCIONS 
SLU 

2618,12 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

10/09/12 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

Contracte menor de serv. per a l'estudi i 
disseny gràfics, muntatge i impressió de la guia 
"On anar" 

Sr. Vicente Lluis Terrassa 
Díaz 

0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

10/09/12 INCLUSIÓ 
NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Proposta d'abonament per quilometratge (Feb, 
Abr, Maig, Jn, Jl) 

Sr. Antoni Salom Martorell 214,69 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

14/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2012/1204 per procediment abreujat Sra. Ana Groizard Cardosa 4420,84 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

20/09/12 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

Proposicións i Requeriment per contractació CABLEUROPA, SAU (Lot 1) 
I TELEFONICA MÓVILES, 
SAU (Lot 2) 

 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

21/09/12 INICIAR 
EXPEDIENT 

Reft. a contractació del serv. de publicitat i 
promoció del CdM 

Directora Insular de 
Presidència 

70800 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

25/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament fact. relacionada a la Resolució INFORMATICA EL CORTE 
INGLES, S.A. 

38979,58 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

27/09/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

Q/2012/1294 D I PROJECTES 193,64 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

28/09/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

Q/2012/1298  AUTORIDAD PORTUARIA 
DE BALEARES 

236,26 
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DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

23/10/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR,AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER L¿OBLIGACIÓ DERIVADA DE 
LA FACTURA NÚM. A2012-0235 INCLOSA EN 
LA RELACIÓ Q/2012/1458 

DI 7, SL 1498,6 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

24/10/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

Q/2012/1429 SE CORREOS Y 
TELEGRAFOS, SA 

3,79 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

24/10/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

Q/2012/1428 AENA AEROPUERTOS, SA 238,82 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

24/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Manteniment SICALWIN i GpMet SAGE AYTOS, SLU. 5106,96 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

24/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Manteniment i suport aplicació biblioteques INNOVATIVE 
INTERFACES, Ltd. 

8678,18 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

24/10/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR,AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER L¿OBLIGACIÓ DERIVADA DE 
LA FACTURA NÚM. A2012-0304 
 INCLOSA EN LA RELACIÓ Q/2012/1459 

DI 7, SL 2721,23 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

25/10/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

Servei de fotografía d'actes protocolaris SRA MERCEDES 
RODRIGUEZ SALIDO 

1989,04 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

25/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ 
DERIVAT DE LA FACTURA INCLOSA EN EL 
RO N.APUNT PREVI 920120008952 
REFERENT AL  SERVEI DE RECEPCIÓ, VIA 
INTERNET, DE LES NOTÍCIES REFERENTS 
A BALEARS DE L'AGÈNCIA EFE , MESOS DE 
JULIOL I AGOST DE 2012 
AGENCIA EFE SA 
 
 

AGENCIA EFE SA 1868,53 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

25/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ 
DERIVAT DE LA FACTURA INCLOSA EN EL 
RO N.APUNT PREVI 920120008953 
REFERENT AL  SERVEI DE RECEPCIÓ, VIA 
INTERNET, DE LES NOTÍCIES REFERENTS 
A BALEARS DE L'AGENCIA EUROPA 
PRESS, MES DE SETEMBRE   DE 2012 
 

EUROPA PRESS 
DELEGACIONES, SL 
 

880,43 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

25/10/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR,AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER L¿OBLIGACIÓ DERIVADA DE 
LA FACTURA NÚM. A2012-0306, INCLOSA 
EN LA RELACIÓ Q/2012/1460 

DI 7, SL 1901,94 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

26/10/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

Q/2012/1419 DEPT. INFORMATICA 410,8 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

26/10/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR,AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER L¿OBLIGACIÓ DERIVADA DE 
LES FACTURES INCLOSES EN LA RELACIÓ 
Q/2012/1440 

DIVERSOS SEGONS 
RELACIÓ ADJUNTA 

747,82 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

29/10/12 APROVACIÓ 
LIQUIDACIÓ 

Cursos d'educació digital a biblioteques Estudi 6 Gestió 
Socioeducativa, S.L. 

0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

29/10/12 APROVACIÓ 
LIQUIDACIÓ 

Patrocini XXVII Edició Mostra Cuina 
Mallorquina 

Associació Empresarial de 
Restauració de Mallorca 

0 
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DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

29/10/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR,AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER L¿OBLIGACIÓ DERIVADA DE 
LA FACTURA NÚM. A2012-0305 INCLOSA EN 
LA RELACIÓ Q/2012/1463 

DI 7, SL 1901,94 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

30/10/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

Pagament quota ordinària del CdM Fundació Privada 
Democracia y Gobierno 
Local 

8505 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

30/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Contractació  del manteniment tècnic del 
sistema d'emmagatzament i backup corporatiu 

HEWLETT PACKARD 
ESPAÑOLA S.L. 

2641,01 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

30/10/12 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

FIRA A LONDRES "FIRA WORLD TRAVEL 
MARKET" 

SRA. JOANA Mª 
MASSANET LOFQUIST 

 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

30/10/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR,AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER L¿OBLIGACIÓ DERIVADA DE 
LA FACTURA NÚM. A2012-0309 INCLOSA EN 
LA RELACIÓ Q/2012/1464 

DI 7, SL 1105,37 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

31/10/12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Per garantía de contracte (Promoció 
"Delikatessen") 

Moderna Organización y 
Dirección de 
Acontecimientos SL 

2688,84 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

31/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2012/1469 SR. ALEJANDRO 
GONZALEZ SALINAS 

300 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

31/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Registre marca "Raixa" CONSULPI SL 1149,5 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

31/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Activitats culturals i esportives relac. 
Instituciona 

SR. JOAN BERGA CIFRE 3776 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

02/11/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

Q/2012/1484 IRU GESTIÓ PRODUCCIÓ 
SL 

2420 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

02/11/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

Q/2012/1426 FONT OASIS S.L. 48,96 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

02/11/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

Q/2012/1488 AGÉNCIA TIBUTÀRIA, 
DEPENDÈNCIA REGIONAL 
DE RECAPTACIÓ 

681,45 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

02/11/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

Q/2012/1483 Al llistat adjunt 7748,67 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

02/11/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

Q/2012/1486 Llistat adjunt 930,09 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

02/11/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

Q/2012/1485 Al llistat adjunt 1790,57 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

02/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2012/1487 ASSOC XEREMIERS I MAT 
PROMO 

ASSOC XEREMIERS I 
BÒRIS GRAFIC SL 

3400 
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DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

05/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Grup Musical a l'acte Institucional de la Diada 
de Mllca 2012 

SR. ANTONI SALOM 
MARTORELL 

375 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

05/11/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2012/190  Paquets d'aigua Lanjaron i Bezoya 
per Presidència 

Dept Presidència 169,45 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

06/11/12 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRI
ES 

Per al personal de l'Oficina d'Informació de la 
Plaça de la Reina i del Port. 

Sr.Fco J Pérez Infantes/ Sr. 
Fafel Ribas Mayol/ Sr. 
Lorenzo Ques Llompart 

 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

06/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2012/1522 CANON ESPAÑA, SA 467,58 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

06/11/12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

En garantia de contracte privat de patrocini Associació Empresarial de 
Restauració de Mallorca 

2542,37 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

07/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Programa de gestió de recursos humans del 
CIM 

CARLOS CASTILLA 
INGENIEROS SA 

3139,69 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

07/11/12 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT EN 
COMISSIÓ DE SERVEIS DE LA INTÈRPRET 
EN LLENGUA DE SIGNES PER ASSISTIR A 
UN TALLER AMB RELACIÓ A LA LLENGUA 
SIGNES A MADRID DIA 10/11/12 

ANA ROSA ABEJÓN 
CALLEJA 

 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

08/11/12 APROVACIÓ 
INCREMENT IVA 

Reft. Contracte del serv. d'assessorament 
tècnic del jardins de Raixa. 

Sr. Antonio García-Delgado 
e Intervenció Gral. 

208,97 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

08/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Quota novembre 2012 Grups Polítics amb 
representació en el CdM 

16933,56 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

08/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Quota de l'any 2012 FELIP 7480,16 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

08/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Concesió per programa de pràctiques en 
empreses i i entitats dels estudiants de la UIB 

FUEIB 30000 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

08/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Despeses de la D I Projectes. Fact nº 5/2012 C LACOMBA PRODUCCIONS 
SLU 

2684,69 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

08/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Despeses de la D I Projectes. Fact nº 6/2012 C LACOMBA PRODUCCÍONS 
SLU 

2684,69 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

09/11/12 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRI
ES 

OFICIÍNA INFORMACIÓ TURISTICA A 
L'AEROPORT 

SR. JOAN B PERICÁS 
FRANCO 

 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

09/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2012/1529  Relació diversos adjunta D I DE PROJECTES 524,58 
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DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

09/11/12 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

Sol.licitud de reintegrament de l'inscripció a 
Seminari 

Sr. Nicolau Conti Fuster 45 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

09/11/12 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRI
ES 

Al personal de l'Oficina Turística de l'Aeroport Sra. M Paz Jiménez/ Sra. 
Margalida Fiol 

 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

09/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Programa de gestió de recursos humans  del 
CIM 

CARLOS CASTILLA 
INGENIEROS SA 

18838,16 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

12/11/12 APROVACIÓ 
LIQUIDACIÓ 

De contracte de 25 llicències del sistema de 
gestió Innopac Millennium 

INNOVATE interfaces Ltd 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

12/11/12 INICIAR 
EXPEDIENT 

Per devolució parcial de la subvenció 
concedida pel projecte "Mallorca@, L'illa 
Digital-Fase II" 

Vicepresidència Econòmica, 
de Promoció i Govern de les 
IB 

293938,69 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

12/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Manteniment SICALWIN i GpMet (4ºtr.de 2012) SAGE AYTOS, SLU 5106,92 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

12/11/12 INCLUSIÓ 
NÒMINA PER 
DIETES 

Assitencia a la "Fira Wordl Travel Market" SRA JOANA MASSANET 
LOFQUIST 

 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

13/11/12 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

Sol.licitud de reintegrament de l'inscripció a 
Seminari 

Sr. Joan Alcover Bauzà 45 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

13/11/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2012/195 INTERVENCIÓ GENERAL 1048,25 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

13/11/12 APROVACIÓ 
LIQUIDACIÓ 

Contracte manteniment del equips de 
microinformàtica... 

UP7 BALEAR S.L. UTE 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

14/11/12 APROVACIÓ 
LIQUIDACIÓ 

Suministrament i manteniment del sistema 
d'antivírics del CdM 

TECNOCOM, 
Telecomunicacions i 
Energia, SA 

0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

16/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Servei Jurídic i Contencios Secretaria General SRA MARIA LUISA VIDAL 
FERRER 

602,8 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

16/11/12 ABONAMENT 
CURSOS 

ABONAMENT DESPESES  ASISTÈNCIA DE 
LA INTÈRPRET EN LLENGUA DE SIGNES, 
AL TALLER AMB RELACIÓ A LA LLENGUA 
DE SIGNES QUE TENGUÉ LLOC A MADRID 
EL 10-11-12 

ANA ROSA ABEJÓN 
CALLEJA 

 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

19/11/12 INCLUSIÓ 
NÒMINA PER 
DIETES 

Desplaçament per l'Estat Español per Comisió 
de serveis. 

Sra. Carmen de España 
Fortuny 
 

71,6 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

20/11/12 APROVACIÓ 
INCREMENT IVA 

Servei de 8 zones wifi a direrents 
dependències del CdM 2ºsemest.12 

TELCONET BALEAR SL 6751,48 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

22/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2012/1636 Honoraris assesorament jurídic Llistad adjunt 635,31 
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DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

22/11/12 MODIFICACIÓ 
CONTRACTE 

Modificació de la garantia definitiva del serv. de 
telecomunicacions.... 

TELEFONICA MÓVIL SAU I 
CABLEUROPA, SAU 

22370,34 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

23/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2012/1641 Renov  Subscripció Ley 
jurísprudc.. 

Relació al Llistat adjunt 3511,2 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

23/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Adquisició fotografias Presidenta a actes.. Sr. Antoni Salom Martorell 549,24 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

23/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2012/1640   Llistat de relació adjunt 2504,03 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

26/11/12 APROVACIÓ 
INCREMENT IVA 

Modificació de R. a contracte de serv. de 
mateniment a Raixa 

TRAGSA 1202,78 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

26/11/12 MODIFICACIÓ 
LLOC DE 
TREBALL 

Presentació propostes (32 fitxes) dels llocs a 
modificar 

FUNCIÓ PÚBLICA 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

26/11/12 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT EN 
COMISSIÓ DE SERVEIS DE LA INTÈRPRET 
EN LLENGUA DE SIGNES PER ASSISTIR AL 
II SEMINARI CNLSE: PERFILES 
PROFESIONALES VINCULADOS A LA 
LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA" A 
MADRID EL 29/11/12 

ANA ROSA ABEJÓN 
CALLEJA 

 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

28/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

R. per reparació dels rentamans del 1er pis per 
adecuació a normativa discapacitats 

Sr. Antoni Salom Martorell 65,34 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

28/11/12 APROVACIÓ 
INCREMENT IVA 

Servei de fotografia a actes protocol.laris del 
CdM 

Sra. Mercedes Rodriguez 
Salido 

5283,11 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

28/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2012/1665 Fons Recurs Casació   SR. Alejandro Gonzalez 
Salinas 

360 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

28/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2012/1664 Billet ávió Carmen de España CARLSON WAGONLIT 
ESPAÑA SLU 

83,41 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

03/12/12 INICIAR 
EXPEDIENT 

Servei de fotografía d'actes protocol.laris 
(procediment negociat sense publicitat) 

SRA. MERCEDES 
RODRIGUEZ 

47625,6 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/07/12 ALTRES SOL·LICITUD  INFORMACIO JUNTA 
PERSONAL CIM DEMANADA DI HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

JUNTA PERSONAL CIM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/07/12 ALTRES SOL·LICITUD INFORMACIO QUE HA FET 
CCOO CIM A di HISENDA I FUNCIO PUBLICA 

SECCIO SINDICAL CCOO 
CIM 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/07/12 ALTRES LLUIRAMENT INFORMACIO SECCIONS 
SINDICALS CIM 

SECCIONS SINDICALS CIM  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/09/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

GUARDIES TORN REFORC PARCS 
BOMBERS NOV 2011 

PERSONAL ADSCRIT ALS 
PARCS BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/09/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

GUARDIES REFORÇ PARCS BOMBERS DES 
2011 

PERSONAL ADSCRIT ALS 
PARCS BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/09/12 INICIAR 
EXPEDIENT 

AJUDA PER ESCOLARITAT PJGA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/09/12 CESSAMENT EN 
LLOC DE 
TREBALL 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO LLOC 
TREBALL EFECTUATS PER MATEIXA 
UTORITAT 

AGL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/09/12 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS AGL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/09/12 CESSAMENT EN 
LLOC DE 
TREBALL 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO AL LLOC 
TREBALL EFECTUATS MATEIXA 
AUTORITAT 

MAMB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/09/12 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS MAMB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/09/12 CESSAMENT EN 
LLOC DE 
TREBALL 

CESSAMENT I PRESA POSSESSSIO AL 
LLOC TREBALL EFECTUATS PER MATEIXA 
AUTORITAT 

LBJ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/09/12 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS LBJ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/09/12 CESSAMENT EN 
LLOC DE 
TREBALL 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO AL LLOC 
TREBALL EFECTUATS MATEIXA 
AUTORITAT 

JAF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/09/12 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS JAF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/09/12 CESSAMENT EN 
LLOC DE 
TREBALL 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO LLOC 
TREBALL EFECTUATS MATEIXA 
AUTORITAT 

ARL  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/09/12 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS ARL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/09/12 CESSAMENT EN 
LLOC DE 
TREBALL 

CESSAEMNT I PRESA POSSESSIO LLOC 
TREBALL EFECTUATS MATEIXA 
AUTORITAT 

JGHS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/09/12 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS JGHS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/09/12 CESSAMENT EN 
LLOC DE 
TREBALL 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO LLOC 
TREBALL EFECTUATS MATEIXA 
AUTORITAT 

JFG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/09/12 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS JFG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/09/12 CESSAMENT EN 
LLOC DE 
TREBALL 

FINALITZACIO COMISSIO SERVEIS GBB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/09/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVIDAD 

JRM 2310,6 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/09/12 INICIAR 
EXPEDIENT 

AJUDA ESCOLARITAT PVM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/09/12 ALTRES INCLUSIO NOMINA DESPESES DERIVADES 
TRAMITACIO PRORROGA CONDUIR 
VEHICLES 

JAG 80,4 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/09/12 ALTRES INCLUSIO NOMINA DESPESES DERIVADES 
TRAMITACIO PRORROGA CONDUIR 
VEHICLES 

SOS 80,4 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/09/12 ALTRES INCLUSIO NOMINA DESPESES DERIVADES 
TRAMITACIO PRORROGA CONDUIR 
VEHICLES  

MPK 80,4 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/09/12 ALTRES INCLUSIO NOMINA DESPESES DERIVADES 
TRAMITACIO PRORROGA CONDUIR 
VEHICLES 

ACB 80,4 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/09/12 ALTRES INCLUSIO NOMINA DESPESES DERIVADES 
TRAMITACIO PRORROGA CONDUIR 
VEHICLES 

JABB 80,4 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/09/12 ALTRES INCLUSIO NOMINA DESPESES DERIVADES 
TRAMITACIO PRORROGA CONDUIR 
VEHICLES 

BAM 80,4 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/09/12 ALTRES INCLUSIO NOMINA DESPESES DERIVADES 
TRAMITACIO PRORROGA CODUIR 
VEHICLES 

SMA 80,4 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/09/12 ALTRES INCLUSIO NOMINA DESPESES DERIVADES 
TRAMITACIO PROROGA CONDUIR 
VEHICLES 

VTM 80,4 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/09/12 ALTRES INCLUSIO NOMNA DESPESES DERIVADES 
TRAMITACIO PRORROGA CONDUI 
VEHICLES  

JMJJ 80,4 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/09/12 ALTRES INCLUSIO NOMINA DESPESES DERIVADES 
TRAMITACIO PRORROGA CONDUIR 
VEHICLES 

ATL 80,4 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/09/12 ALTRES INCLUSIO NOMINA DESPESES DERIVADES 
TRAMITACIO PROROGA CONDUIR 
VEHICLES 

EJSE 80,4 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/09/12 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA JACS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/09/12 FINALITZACIÓ 
CONTRACTE 
LABORAL 

BAIXA PMR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/09/12 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA MAGS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/09/12 CESSAMENT EN 
LLOC DE 
TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL JMP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/09/12 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRI
ES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT AL 
SERVEI D'EMERGENCIES 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/09/12 ALTRES CANCELACIO BESTRETA MCP 964,64 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/09/12 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

JUBILACIO MCC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/09/12 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL 
LABORAL 

CONTRACTACIO REGIM LABORAL 
DELINEANT  

SCG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/09/12 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO EN PART RESOLUCIO 
CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

MJMP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/09/12 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO EN PART RESOLUCIO 
CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

EMPL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/09/12 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO EN PART RESOLUCIO 
CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

MRC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/09/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRUDUCTIVITAT 

MAEM 68,67 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/09/12 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

FINALITZACIO REDUCCIO JORNADA FJGV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/09/12 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA JLUM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/09/12 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA BPL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/09/12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA  GTA 1812,96 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/09/12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA AMA 1794 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/09/12 ALTRES ABONAMENT LIQUIDACIO VACANCES JMP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/09/12 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

CONCESSIO LLICENCIA ASSUMPTES 
PROPIS 

APS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/09/12 ALTRES ABSENCIA FUNCIONARI DEL SEU LLOC 
FEINA 

GOP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/09/12 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA 
 

CPC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/09/12 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA MVR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/09/12 FINALITZACIÓ 
CONTRACTE 
LABORAL 

BAIXA ESM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/09/12 FINALITZACIÓ 
CONTRACTE 
LABORAL 

BAIXA JMR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/09/12 APROVACIÓ 
NÒMINA 

APROVACIO NOMINA SEPT 2012 PERSONAL ADSCRIT A LA 
CORPORACIO 

2868599,57 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/09/12 FINALITZACIÓ 
CONTRACTE 
LABORAL 

BAIXA AML  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/09/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

EMJP 34,33 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/09/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

MMB 34,33 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/09/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT  

AMGS 34,33 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/09/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

SFB 34,33 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/09/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

BEC 34,33 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/09/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

DQN 34,33 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/10/12 ALTRES AUTORITZACIO PER RELAITZACIO CURS 
SEMIPRESENCIAL PREVENCIO RISCOS 
LABORALS (NIVELL BASIC) 

FFF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/10/12 BORSA INTERINS APROVACIO LLISTA DEFINITIVA 
ASPIRANTS SELECCIONATS 2 BORSES 
ENGINYERS TECNICS PROCEDIMIENT 
CONCURS MERITS 

ALTRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/10/12 ALTRES AUTORITZACIO REALITZACIO CURS 
SEMIPRESENCIASL DE PREVENCIO 
REISCOS LABORALS (NIVELL BASIC) 

LRE  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/10/12 ALTRES REINTEGRAMENT DE SUBVENCIÓ PER 
UNA OBRA INCLOSA EN EL P.O.S. ANY 2009 
BUNYOLA 

MINISTERI D'HISENDA I 
ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES 

40229,61 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/10/12 ALTRES REINTEGRAMENT DE SUBVENCIÓ PER 
UNA OBRA INCLOSA EN EL P.O.S. ANY 2006 
COSTITX 

MINISTERI D'HISENDA I 
ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES 

14822,81 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/10/12 ALTRES REINTEGRAMENT DE SUBVENCIÓ PER 
UNA OBRA INCLOSA EN EL P.O.S. ANY 2008 
LLOSETA 

MINISTERI D'HISENDA I 
ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES 

53162,42 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/10/12 ALTRES REINTEGRAMENT DE SUBVENCIÓ PER 
UNA OBRA INCLOSA EN EL P.O.S. ANY 2008 
BÚGER 

MINISTERI D'HISENDA I 
ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES 

31024,22 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/10/12 ALTRES REINTEGRAMENT DE SUBVENCIÓ PER 
UNA OBRA INCLOSA EN EL P.O.S. ANY 2007 
SANTA MARIA DEL CAMÍ 

MINISTERI D'HISENDA I 
ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES 

23395,04 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/10/12 ALTRES REINTEGRAMENT DE SUBVENCIÓ PER 
UNA OBRA INCLOSA EN EL P.O.S. ANY 2008 
SA POBLA 

MINISTERI D'HISENDA I 
ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES 

17953,63 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

? 2057,19 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

? 258,07 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/10/12 INICIAR 
EXPEDIENT 

INICI EXPEDIENT CONTRACTACIÓ SERVEIS 
AUXILIARS EDIFICIS DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

?  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/10/12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 219/2012 D.M.N. 315,91 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/10/12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 169/2012 MERCADONA S.A. 900,6 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES SERVEIS 
AUXILIARS EDIFICIS DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

UNIDAD DE SERVICIOS LA 
MEDITERRANEA S.L. 

1280,42 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES ENERGIA 
ELECTRICA EDIFICIS DEL CONSELL 

ENDESA ENERGIA SAU 16979,24 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/10/12 MODIFICACIÓ DE 
LA RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ RESOLUCIÓ DE 12 D'ABRIL 
D'ABONAMENT DE DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

? 3247,11 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/10/12 MODIFICACIÓ DE 
LA RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ RESOLUCIÓ DE 29 DE 
MARÇ DE 2012 D'ABONAMENT DE 
DESPESES FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

? 717,1 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/10/12 REQUERIMENT 
ABONAMENT 
INDEGUT 

REINTEGRAMENT ABONAMENT INDEGUT N.C.G. 241,6 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/10/12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 240/2012 M.G.L. 1028,03 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI LLAR DE LA INFANCIA 

? 1380,26 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC 
CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES 
PÚBLIQUES A LES CARRETERES 

UTE EIX CENTRAL  487,81 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC 
CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES 
PÚBLIQUES A LES CARRETERES 

OBRAS Y 
PAVIMENTACIONES MAN 
SA 

312,2 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC 
CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES 
PÚBLIQUES A LES CARRETERES 

MELCHOR MASCARÓ S.A. 2539,03 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ ADQUISICIÓ VESTUARI PER A 
MAJORDOMIA I PARC MÒBIL DEL CONSELL 
DE MALLORCA 

BUSQUETS UNIFORMIDAD 
SLU 

7521,36 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/10/12 ENDOSSAMENT 
FACTURES 
ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDOS CERTIFICACIÓ 32 OBRA 
"PROJECTE DE MODIFICAT 1 DEL 
PROJECTE DE CONDICIONAMENT MA-
2040" EXP 07/10 

UTE VIAS Y OBRS 
PÚBLICAS SA/ 
PAVIMENTACIONES Y 
OBRA CARBONELL SA / 
BANCO DE VALENCIA SA 

165631,13 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC 
CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES 
PÚBLIQUES A LES CARRETERES 

UTE ACSA OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS SA 
INFRAESTRUCTURAS SA I 
FERRER PONS 
HERMANOS SA 

4317,7 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC 
CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES 
PÚBLIQUES A LES CARRETERES 

UTE VIAS Y 
CONSTRUCCIONES SA I 
EXCAVACIONS S'HORTA 
SA. 

2974,72 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC 
CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES 
PÚBLIQUES A LES CARRETERES 

UTE VOPSA-PYOCSA 190,7 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC 
CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES 
PÚBLIQUES A LES CARRETERES 

MELCHOR MASCARÓ S.A. 562,25 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

? 540,42 



 122

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/10/12 REINCORPORACI
Ó LLOC DE 
TREBALL 

INCORPORACIO LLOC TREBALL O PLAÇA JFCL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/10/12 REINCORPORACI
Ó LLOC DE 
TREBALL 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO AL 
LLOC TREBALL 

MRDS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT BESTRETA 50% SUBVENCIÓ FEDERACIÓ BALEAR DE 
CAÇA 

60000 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/10/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA DE CAIXA FIXA SERVEIS GENERALS 308,6 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

? 157301,8 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

? 21238,82 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI LLAR DE LA INFÀNCIA 

? 81,03 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

? 2975,79 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARIA SERVEIS GENERALS 

? 1214,6 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/10/12 ENDOSSAMENT 
FACTURES 
ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDOS PARCIAL CERTIFICACIO 13 
PROJECTE DE CONSERVACIO INTEGRAL 
DE LA XARXA DE CARRETERES DEL 
CONSELL DE MALLORCA EIX PONENT 
LLEVANT 

BBVA 556042,96 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/10/12 ALTRES SOL·LICITUD REMISIO INFORMACIO 
NOMBRE D'ENGINYERS 

GRUP PSM-INICIATIVA 
ELS VERDS-ENTESA  

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/10/12 ALTRES CANCEL·LACIO CAIXA FIXA DEPARTAMENT HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/10/12 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRI
ES 

HORES EXTRAORDINARIES DESEMBRE 
2011 

PERSONAL ADSCRID AL 
COS BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/10/12 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRI
ES 

HORES EXTRAORDINARIES NOVEMBRE 
2011 

PERSONAL ADSCRIT AL 
COS BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/10/12 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRI
ES 

HORES EXTRAORDINARIES OCTUBRE 2011 PERSONAL ADSCRIT AL 
COS BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/10/12 REQUERIMENT 
ABONAMENT 
INDEGUT 

REINTEGRAMENT PAGAMENT INDEGUT V.R. L. 642,98 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

? 1972,02 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI LLAR DE LA INFANCIA 

? 955,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

? 833,64 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/10/12 ALTRES AUTORITZACIO REALITZACIO CURS 
NORMATIVA SOBRE FISCALITZACIO I 
INTERVENCIO 

EMF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/11/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIO RETENCIONS SINDICALS 
PRACTICADES  OCTUBRE 2012 

SINDICATS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/11/12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA  BPL 918,26 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIONS PREVENCIO MUTUA 
BALEAR PREVIS SLU 

3935,3 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES 54/92060/20121024 JMAR 1240 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES 54/92060/20121023 BFC 1220 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES 54/92060/20121022 CRP 3080 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES 54/92060/20121021 MALC 3060 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES 54/62060/20121020 CBL 2980 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES 54/92060/20121019 GRP 3040 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/11/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTERES 54/2210/20121109 
RECEPTES DISPENSADES PERSONAL CIM 
SEPT 2012 

COL·LEGI OFIACIAL DE 
FARMACEUTICS DE LES 
ILLES BALEARS 

1667,65 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/11/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 
54/22110/20121107RECEPTES 
DISPENSADES PERSONAL CIM JULIOL 2012 

COL·LEGI OFIACIAL DE 
FARMACEUTICS DE LES 
ILLES BALEARS 

2592,55 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/11/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 54/22110/20121108 
RECEPTES DISPENSADES PERSONAL CIM 
AGOST 2012 

COL·LEGI OFIACIAL DE 
FARMACEUTICS DE LES 
ILLES BALEARS 

1191,83 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES 54/92060/20121029  CMU 1230 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES 54/92060/20121025 AGP 1190 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/11/12 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

RETENCIONS JUDICIALS I 
ADMINISTRATIVES APLICADES PERSONAL 
CIM NOM OCTUBRE 2012 

PERSONAL ADSCRIT A LA 
COORPORACIO 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/11/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIO, DISPOSICIO I 
RECONEIXEMENT DESPESA INGRES 
QUIOTES SEGURETAT SOCIAL 
COTITZACIO OCTUBRE2012 

TRESORERIA GENERAL 
SEGURETAT SOCIAL 

1127381 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/11/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

GUARDIES REFORÇ PARCS BOMBERS 
MARÇ 2012 

PERSONAL ADSCRIT COS 
BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/11/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

GUARDIES REFORÇ PARCS BOMBERS 
ABRIL 2012 

PERSONAL ADSCRIT AL 
COS BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/11/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

GUARDIES REFORÇ PARCS BOMBERS 
MAIG 2012 

PERSONAL ADSCRIT AL 
COS BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/11/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

GUARDIES REFORÇ PARCS BOMBERS 
JUNY 2012 

PERSONAL ADSCRIT AL 
COS BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/11/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

GUARDIES REFORÇ PARCS BOMBERS 
FEBRER 2012 

PERSONAL ADSCRIT 
PARCS BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/11/12 CESSAMENT EN 
LLOC DE 
TREBALL 

FI NOMENAMENT ABM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/11/12 PRORROGA 
INTERINITAT 

PRORROGA PRESTACIO SERVEIS REGIM 
INTERINITAT EXECUCIO PROGRAMA 
TEMPORAL 

FCC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/11/12 CESSAMENT EN 
LLOC DE 
TREBALL 

FI NOMENAMENT  OJCG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/11/12 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRI
ES 

HORES EXTRAORDINARIES OIT DEPT PRESIDENCIA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/11/12 AUTORITZAR 
ASSEMBLEES 
PERSONAL 

AUTORITZACIO ASSEMBLEA  
INFORMATIVA LLAR ANCIANS 

PERSONAL ADSCRIT 
COORPORACIO 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/11/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 54/92060/20121111 PERSONES FISIQUES O 
JURIDIQUES 

3052,81 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/11/12 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL (ART 10.1.C LLEI 7/2007 I 
ART 15.2.D LLEI 3/2007) 

DRS  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/11/12 ALTRES RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS EN SITUACIO IT 

MAEM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/11/12 PRORROGA 
INTERINITAT 

PRORROGA PRESTACIO SERVEIS REGIM 
INTERINITAT EXECUCIO PROGRAMA 
TEMPORAL 

MALE  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/11/12 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRI
ES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT AL 
DPT HISENDA I FUNCIO 
PUBLICA (MAJORDOMIA) 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/11/12 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRI
ES 

ABONAMENT HORES EXTRAORDINARIES 
OIT 

PERSONAL ADSCRIT DPT 
PRESIDENCIA 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/11/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

PRIMES ASSEGURANCES 
RESPONSABILITAT CIVIL  

JRG 1384,44 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/11/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

PRIMES ASSEGURANCES 
RESPONSABILITAT CIVIL 

APE 1384,44 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/11/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

PRIMES ASSEGURANCES 
RESPONSABILITAT CIVIL 

FGV 1384,44 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/11/12 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

AJUDA ECONOMICA PER JUBILACIO 
FORÇOSA 

LRC 2292,03 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/11/12 PERMIS 
MATERNITAT/PAT
ERNITAT 

CONCESSIO LLICENCIA  O PERMIS JACA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/11/12 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA / PERMIS LACTANCIA PMR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/11/12 PERMIS 
MATERNITAT/PAT
ERNITAT 

CONCESSIO LLICENCIA O PERMIS MBB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/11/12 INICIAR 
EXPEDIENT 

EXPEDIENT AJUDA PER ESCOLARITAT JACA  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/11/12 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO HORNADA LABORAL  JACA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/11/12 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA  PCO  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/11/12 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA  ESC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/11/12 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA / PERMIS LACTANCIA MBB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/11/12 COBERTURA 
PLACES 

COBERTURA PLAÇA SUBSTITUCIO 
ANTICIPADA AUX GESTIO TECNICA  

DPT URBANISME I 
TERRITORI 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/11/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

GUARDIES REFORÇ PARCS BOMBERS 
JULIOL 2012 

PERSONAL ADSCRIT AL 
COS BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/11/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

GUARDIES REFORÇ PARCS BOMBERS 
AGOST 2012 

PERSONAL ADSCRIT 
PARCS BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/11/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 54/92060/20121113  
DPT HISENDA I FUNCIO PUBLICA 

PERSONES FISIQUES O 
JURIDIQUES 

10080 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/11/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

MAVP 34,33 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/11/12 INICIAR 
EXPEDIENT 

EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT MBB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/11/12 INICIAR 
EXPEDIENT 

EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT MAVP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/11/12 ALTRES FIXACIO AMPLIACIOHORNADA 
CONTRACTE RELLEU GUARDA REFUGI  

PMR  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/11/12 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

DEIXAR SENSE EFECTES REDUCCCIO 
JORNADA 

JCTP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/11/12 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA MCSS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/11/12 ALTRES DETERMINACIO DEDUCCIONS APLICAR 
PERSONA QUE HA EXERCIT DRET VAGA 
14-N 

PERSONAL ADSCRIT A LA 
COORPORACIO 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/11/12 ALTRES DENEGACIO CANVI EN MODALITAT 
RETORN BESTRETA A COMPTE 

CCT  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/11/12 INICIAR 
EXPEDIENT 

EXPEDIENT AJUDA PER ESCOLARITAT LAV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/11/12 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO AL 
LLOC TREBALL (ART 10.1.C LLEI 7/2007 I 
ART 15.2.D LLEI 3/2007) 

LAV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/11/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 54/92060/20121116 
DPT HISENDA I FUNCIO PUBLICA 

PERSONES FISIQUES I 
JURIDIQUES 

2880 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/11/12 PERMIS 
MATERNITAT/PAT
ERNITAT 

LLICENCIA O PERMIS JCTP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/11/12 ALTRES RECONEIXEMENT DRET 
100%RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

MFMH  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/11/12 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL (ART10.1.B LLEI 7/2007 I 
ART 15.2B LLEI 3/2007) 

MRBO  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/11/12 CESSAMENT EN 
LLOC DE 
TREBALL 

COMISSIO SERVEIS EN CCAA/ ALTRES 
ADMINISTRACIONS 

MIRA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/11/12 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

FINALITZACIO COMISSIO SERVEIS ADU MIRA  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/11/12 ALTRES INCLUSIO NOMINA AJUDES PER PROTESIS PERSONAL ADSCRIT A LA 
COORPORACIO 

1753 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/11/12 ALTRES INCLUSIO NOMINA AJUDA PER PROTESIS MRM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/11/12 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DESESTIMAR SOL·LICITUD BECA PER 
ESTUDIS 

JRC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/11/12 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL 
LABORAL 

CONTRACTACIO EN REGIM LABORAL 
OFICIAL CARRETERES 

FSF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/11/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

PERSONAL ADSCRIT DPT 
HISENDA I FUNCIO 
PUBLICA 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/11/12 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO AL  
LLOC TREBALL (ART 10.1.A LLEI 7/2007 I 
ART 15.2.A LLEI 3/2007) 

ABM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/11/12 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA / PERMIS LACTANCIA MLV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/11/12 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA BMS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/11/12 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA FCC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/11/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

PRIMES ASSEGURANCES 
RESPONSABILITAT CIVIL 

CMRR 1384,44 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/11/12 INICIAR 
EXPEDIENT 

EXPEDIENT AJUDA ESCOLARIAT FCC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/11/12 FINALITZACIÓ 
CONTRACTE 
LABORAL 

BAIXA FSF  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/11/12 PERMIS 
MATERNITAT/PAT
ERNITAT 

CONCESSIO LLICENCIA O PERMIS FCC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/11/12 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO BESTRETA REFV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/11/12 ALTRES RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS EN SITUACIO IT 

JOS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/11/12 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

BAIXA SNG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/11/12 COBERTURA 
PLACES 

COBERTURA PRESSUPOSTARIA 
CONTRACTACIO LABORALS  

DEPARTAMENT MEDI 
AMBIENT 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/11/12 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA AST  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/11/12 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRI
ES 

ABONAR HORES EXTRAORDINARIES  PERSONAL ADSCRIT A 
INTERVENCIO I SERVEI  
COMPTABILITAT 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/11/12 INICIAR 
EXPEDIENT 

EXPEDIENT AJUDA PER ESCOLARITAT AST  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/11/12 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL (ART 82 LLEI 3/2007  DE 27 
DE MARÇ) 

JMJ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/11/12 PERMIS 
MATERNITAT/PAT
ERNITAT 

CONCESSIO LLICENCIA O PERMIS AST  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/11/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT  

AMCB 34,33 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/11/12 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRI
ES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT DPT 
PRESIDENCIA (OFICINES 
TURISME) 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/11/12 FINALITZACIÓ 
CONTRACTE 
LABORAL 

BAIXA PJRE  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/11/12 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO AL 
LLOC TREBALL ( ART 10.1.A LLEI 7/200 I 
ART 15.2.A LLEI 3/2007) 

MJGM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/11/12 CESSAMENT EN 
LLOC DE 
TREBALL 

FI NOMENAMENT MPMM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/11/12 CESSAMENT EN 
LLOC DE 
TREBALL 

FI NOMENAMENT MPB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/11/12 COBERTURA 
PLACES 

COBERTURA PLAÇA PER SUBSTITUCIO 
JUBILACIO ANTICIPADA CONDUCTOR  

DEPARTAMENT  
URBANISME I TERRITORI 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/11/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

DRS 34,33 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/11/12 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DESESTIMACIO BECA PER ESTUDIS MPJJ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/11/12 APROVACIÓ 
NÒMINA 

APROVACIO NOMINA NOVEMBRE 2012 PERSONAL ADSCRIT A LA 
COORPORACIO 

3136706,82 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/11/12 ALTRES DETERMINACIO DEDUCIONS APLICADES 
AL PERSONAL EXERCI VAGA 14-N 

PERSONAL ADSCRIT A LA 
COORPORACIO 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/11/12 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DESESTIMAR SOL·LICITUD BECA PER 
ESTUDIS 

MMC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIO ASISA, ASISTENCIA 
SANITARIA 
INTERPROVINCIAL 
SEGUROS 

35345,56 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/11/12 INICIAR 
EXPEDIENT 

EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT MJGM  



 132

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/11/12 ALTRES AUTORITZACIO REALITZACIO JORNADA 
FORMACIO PRACTICA EXTINCIO INCENDIS 

APR/JGL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/11/12 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA JFO  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/11/12 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO EN PART RESOLLUCIO 
ABONAMENT HORES EXTRES 

PERSONAL OIT DEL 
DEPARTAMENT 
PRESIDENCIA 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/11/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

CONCESSIOCOMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

PERSONAL ADSCRIT 
DEPARTAMENT HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/11/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILLA 
ECONOMIA 

SVC 338,71 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/11/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL/-A  
GRAU DRET 

FBS 310,49 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/11/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL/-A  
ENGINYER INDUSTRIAL 

CBM 327,75 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/11/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL/-A  
POTSGRAU PROTOCOL I GESTIO 
ESDEVENIMENTS  

ABS 282,26 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/11/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL/-A 
GRAU CIENCIES JURIDIQUES PER 
ADMONS PUBLIQUES 

JCV 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/11/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS PROPIS 
GRAU DRET 

MCG 169,35 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/11/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL/-A 
PSICOLOGIA 

JFMG 84,67 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/11/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL/-A 
GRAU EDUCACIO PRIMARIA 

JFD 451,62 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/11/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS PROPIS 
RUS 

JMGS 112,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/11/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS PROPIS 
PSICOLOGIA 

AMHC 169,35 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/11/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL/-A  
GRAU EDUCACIO INFANTIL 

ELA 451,62 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/11/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS PROPIS 
CIENCIES  AMBIENTALS  

SMB 112,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/11/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL/-A  
HISTORIA DE L'ART 

SMA 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/11/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS PROPIS MAMR 169,35 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/11/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL/-A 
ECONOMIA 

PMRB 338,71 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/11/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS PROPIS 
ENGINYERIA EDIFICACIO 

MARC 327,75 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/11/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENTT BECA PER ESTUDIS FILL/A 
FARMACIA 

FRV 393,3 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/11/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL/A 
PEDAGOGIA 

FRP 42,33 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/11/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL/A 
GRAU EDUCACIO INFANTIL 

MRRV 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/11/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS PROPIS 
ANGLES 

MSFR 112,9 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/11/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS PRPIS 
RUS  BASIC 2 I ANGLES INTERMEDI 

AMCB 225,8 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/11/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL/A 
ADE 

JANA 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/11/12 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA  CVL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/11/12 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA  MLV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/11/12 ABONAMENT 
CURSOS 

GRATIFICACIO REALITZACIO CURS GLPM 1975 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/11/12 ABONAMENT 
CURSOS 

GRATIFICACIO REALITZACIO CURS FFF 2015 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/11/12 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRI
ES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT 
VICEPRESIDENCIA 
(TEATRE PRINCIPAL) 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/11/12 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO EN PART RESOLUCIO 
ABONAMENT HORES EEXTRAORDINARIES 

PERSONAL ADSCRIT AL 
DEPARTAMENT HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 
(INTERVENCIO/SERVEI 
COMPTABILITAT) 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/11/12 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

AJUDA ECONOMICA PER JUBILACIO 
FORÇOSA 

ECP 2292,03 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/12/12 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRI
ES 

HORES EXTRAORDINARIES  PERSONAL ADSCRIT DPT 
URBANISME I TERRITORI 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/12/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI APS  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/12/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI JBT  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/12/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI DCN  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/12/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI GDP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/12/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI JLFR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/12/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AGN  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/12/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI MMGV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/12/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI GOP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/12/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI APL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/12/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI JPP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/12/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI MMRS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/12/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI ASG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/12/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI SST  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/12/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI JFSG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/12/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI JGBS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/12/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI JMCM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/12/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI MGO  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/12/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI MAFC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/12/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI RCP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/12/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI JVM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/12/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI EMB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/12/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI PTD  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/12/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI IFG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/12/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI JGG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/12/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI JFA  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/12/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI MSD  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/12/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI CTPP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/12/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI ALO  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/12/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI PCP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/12/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI NENL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/12/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI MGHS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/12/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI FGM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/12/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI RPCM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/12/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/12/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI NVM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/12/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI YIGS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/12/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI FSF  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/12/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI ERC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/12/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI FSF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/12/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI BEC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/12/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI MIGF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/12/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI JGHS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/12/12 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

RETENCIONS JUDICIALS I 
ADMINISTRATIVES APLICADES AL 
PERSONAL CIM NOMINA NOVEMBRE 2012 

PERSONAL ADSCRIT A LA 
CORPORACIO 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/12/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIO, DISPOSICIO I 
RECONEIXEMENT DESPESA INGRES 
QUOTES SEGURETAT SOCIAL COTITZACIO 
NOV 2012 
 

TRESORERIA GENERAL 
SEGURETA SOCIAL 

1127381 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/12/12 CESSAMENT EN 
LLOC DE 
TREBALL 

JUBILACIO FORÇOSA PER FINALITZR LA 
PERLLONGACIO SERVEIS 

PRL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/12/12 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

JUBILACIO PRL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/12/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

ABM 34,33 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/12/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI CCD  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/12/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI AGV  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/12/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI FSE  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/12/12 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO PROTESIS JTL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/12/12 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO PROTESIS CEP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/12/12 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO PROTESIS ACG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/12/12 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO PROTESIS ACG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/12/12 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO PROTESIS MFN  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/12/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT  

AOL 2700 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/12/12 ABONAMENT 
CURSOS 

GRATIFICACIO REALITZACIO CURS EMF 1440 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/12/12 ALTRES RECONEIXEMENTDRETA 100% 
RETRIBUCIONS EN SITUACIO IT 

MRIC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/12/12 ALTRES PRIMES ASSEGURANCES 
RESPONSABILITAT CIVIL 

PJBG 363,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/12/12 ALTRES CANCEL·LACIO BESTRETA  RRJ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/12/12 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL MRV  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/12/12 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

JUBILACIO MRV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/12/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

INCLUSIO NOMINA AJUDES PER PROTESIS PERSONAL ADSCRIT A LA 
CORPORACIO 

1695 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/12/12 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

JUBILACIO ANTICIAPADA PER CAUSES 
LEGALMENTE ESTABLERTES 

MPR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/12/12 CESSAMENT EN 
LLOC DE 
TREBALL 

JUBILACIO ANTICIPADA MPR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/12/12 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL 
LABORAL 

CONTRACTACIO REGIM LABORAL GUARDA 
DE CAMP 

PJRE  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/12/12 ALTRES SITUACIONS INCAPACITAT TEPORAL 
CARACTER EXCEPCIONA QUE 
RECONEIXEN COMPLEMENT ECONOMIC 
FINS 100% RETRIBUCIONS 

PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/12/12 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RECONEIXEMENT TEMS SERVEIS 
EFECTES COMPUT TRIENNIS 

PIAG  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/07/12 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000061/2011-HLSR M.M.R.S.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/10/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2012013693 C.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/11/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT.  2012008269 G.M.T.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/11/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 20112012014478 N.D.M.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/11/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2012012680 D.V.A.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/11/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2012009761 J.E.P.V.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/11/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2012012215 J.G.R.  



 141

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/11/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 20112012014477 P.K.H.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/11/12 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002370/2012-EXPCED A.R.S.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/11/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT.003912/2012 A 003930/2012 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/11/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2012013698 I.L.G.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/11/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2012012667 S.S.N.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/11/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2012013666 J.S.H.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/11/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003931/2012 A 004015/2012 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/11/12 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

ESCUDERIA TR BALEAR  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/11/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 004016/2012 A 004022/2012 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/11/12 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000024/2012-HLSR J.M.S.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/11/12 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000058/2012-HLSR L.F.D.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/11/12 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000063/2012-HLSR T.F.W.R.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/11/12 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000071/2012-HLSR M.M.A.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/11/12 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000034/2012-HLSR M.R.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/11/12 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000037/2012/HLSR D.O.E.W.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/11/12 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000060/2011-HLSR V.M.C.C.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/11/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 004023/2012 A 004028/2012 VARIS  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/11/12 ALTRES DICTAMEN INTEGRAT DE L'ACTIVITAT 
EXPT. 42/12 

AJUNTAMENT 
D'EXPORLES 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/11/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/134 M.F.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/11/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/044 COMUNITAT DE 
PROPIETARIS EDIFICI 
SUN 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/11/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/133 D.E.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/11/12 REGISTRE 
ENTITATS 

DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ UA C-2 
NNSS CAMPOS 

VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/11/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 004029/2012 A 004052/2012 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/11/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/124 EDILOCAL, SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/11/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/141 E.R.I.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/11/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. Q/2012/1606 
DEL SERVEI D'URBANISME (15110) 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

2338,49 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/11/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/138 J.R.V.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/11/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 004053/2012 A 004078/2012 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/11/12 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT EN 
COMISSIÓ DE SERVEIS PER TAL 
D'ASSISTIR AL FUNCIONAMENT DE LES 
ESTACIONS D'ITV, SA 

F.R.O.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/11/12 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

PENYA CICLISTA 
SENCELLES 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/11/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 004079/2012 A 004091/2012 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/11/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT.2012013695 F.J.T.E.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/11/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2012014031 M.G.R.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/11/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2012013697 C.D.F.  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/11/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2012014211 G.N.S.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/11/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2012010686 I.L.G.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/11/12 ALTRES DICTAMENT INTEGRAT DE L'ACTIVITAT 
EXPT 24/12 

SAICA NATUR BALEARES 
SL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/11/12 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT EN 
COMISSIÓ DE SERVEIS PER TAL 
D'ASSISTIR A LA 71ª REUNIÓ 
COORDINACIÓ D'ITV DE VEHICLES A LES 
CA 

M.M.D.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/11/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 004092/2012 A 004101/2012 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/11/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 004102/2012 A 004122/2012 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/11/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2012014605 AJUNTAMENT DE PALMA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/11/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 201214193 A.M.F.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/11/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 20112012003922 A.H.W.T.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/11/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2012010540 P.R.E.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/11/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2012010683 J.P.J.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/11/12 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

AJUNTAMENT DE SA 
POBLA 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/11/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 004123/2012 A 004163/2012 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/11/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/137 J.M.R.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/11/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/174 URBANIZAODRA CALA 
ESMERALDA, S.A. 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/11/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

SERVEI D'ITV J/2012/210 (3/2012) INTERVENCIÓ GENERAL 1811,62 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/11/12 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

 
NÚM. EXPT. 002864/2012 

C.R.J.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/11/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 004164/2012 A 004212/2'12 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/11/12 ALTRES RESOLUCIÓ DE QUALIFICACIÓ I INFORME 
DE L'ACTIVITAT EXPT. 04/12 

MES BLANCA, SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/11/12 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002707/2012 PUERTAS METALICAS 
FERRIOL SL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/11/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/173 EDIFICACIONES DE 
BALEARES S.L.U. 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/11/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/144 AJUNTAMENT DE 
MANACOR 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/11/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/171 A.V.G.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/11/12 ABONAR 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

MES DE NOVEMBRE C.M.G. 8,16 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/11/12 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000044/2012-HLSR C.N.G.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/11/12 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000143/2011-HLSR SON BACH, SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/11/12 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000250/2009-HLSR P.R.G.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/11/12 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000252/2009-HLSR A.R.G.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/11/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 004213/2012 A 004228/2012 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/11/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/145 I.C.W.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/11/12 ALTRES DICTAMEN INTEGRAT DE L'ACTIVITAT 
EXPT. 40/12 

MORA-VICENS, SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

29/11/12 REGISTRE 
ENTITATS 

PRACTICAR ASSENTAMENT INSCRIPCIÓ 
EN EL REGISTRE JC DE LA UA SECTOR 8 
ZONA EST CANYAMEL 

VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

29/11/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/146 J.M.S.  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/11/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

DEPARTAMENT D'URBANISME I TERRITORI 
J/2012/216 (11/2012) 

INTERVENCIÓ GENERAL 2929,92 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/11/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 004229/2012 A 004248/2012 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/12/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 004249/2012 A 004274/2012 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/12/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

APROVAR QUOTES ANUAL 2011I 2012 
NÚM./REF. 100.02.12 

RECEP-
ENELC/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

6000 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/12/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES Q/2012/1644 DEL 
SERVEI D'ACTIVITATS CLASSFICADES 
(17900) 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

42,05 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/12/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. Q/2012/1682 
DEL SERVEI D'ACTIVITATS CLASSIFICADES 
(17900) 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

912,46 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/12/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

NÚM. EXPT. FISC. 79.3/11 TRAGSA/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

85192,5 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/12/12 DENEGACIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM. EXPT. 002661/2012 D.R.R.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/12/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 004275/2012 A 004307/2012 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/12/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2011/053 C.W.M.R.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/12/12 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000097/2012-XIG 

M.J.V.M.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/12/12 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000091/2012-XIG 

ENDESA DISTRIBUCIÓ 
ELÈCTRICA SLU 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/12/12 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS SOCIAL NÚM. EXPT. 
000051/2012-XIG 

INVERSION 19 SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/12/12 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000081/2012-XIG 

ENDESA DISTRIBUCIÓ 
ELÈCTRICA SLU 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/12/12 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000127/2010-XIG 

R.F.C.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/12/12 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000085/2012-XIG 

S.J.M.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/12/12 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000090/2012-XIG 

M.R.S.  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/12/12 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000062/2012-XIG 

INGENIEROS EMETRES, 
S.L.P. 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/12/12 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000086/2012-XIG 

SIAHWOSH GHAENI  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/12/12 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000047/2012-XIG 

C.R.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/12/12 REGISTRE 
ENTITATS 

INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE CP SON 
AMETLER VI 

VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/12/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 004308/2012 A 004329/2012 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

07/12/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/149 P.P.A.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

07/12/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 4330/2012 A 004339/2012 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/12/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/156 H.B.M.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/12/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/132 J.C.G.P.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/12/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2008/200 J.C.G.P.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/12/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 004340/2012 A 004354/2012 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/12/12 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITA NO 
PERMANENT 

INSTITUT CALVIANER 
D'ESPORTS 

 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1348, FRA. 90458664 DATA 
25/07/2012, DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA, EXERCICI 2012 

RAVAL EDICIONS, SLU 1406,93 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1405, DESPESES DEL SERVEI 
DE PATRIMONI HISTÒRIC, EXERCICI 2012 

VARIS 729,49 
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ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I PROPOSTA DE PAGAMENT DE LA 
SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER ACORD DEL 
CONSELL EXECUTIU 11/09/2012 PEL 
DESENVOLUPAMENT D'ESDEVENIMENTS 
ESPORTIUS MALLORCA 2012 

TORNEIG VOLEI PLATJA 
FESTES SANT PERE 

900,56 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/10/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

ADJUDICACIÓ PEL SUBMINISTRAMENT DE 
MATERIAL ESPORTIU DESTINAT AL 
DESENVOLUPAMENT DELS PROGRAMES 
ESPORTIUS DE LA DI ESPORTS ANY 2012 

H2O2 SPORT GLOBAL 20630,96 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/10/12 INCLUSIÓ 
NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

QUILOMETRATGE MES SETEMBRE 2012 JTRM 237,74 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/10/12 INCLUSIÓ 
NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

QUILOMETRATGE MES SETEMBRE 2012 NVM 54,99 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/10/12 INCLUSIÓ 
NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

QUILOMETRATGE MES SETEMBRE 2012 MRJ 151,77 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/10/12 INCLUSIÓ 
NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

QUILOMETRATGE MES AGOST 2012 NBA 63,64 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1340, FRA. 2792012 DATA 
04/10/2012, DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA, EXERCICI 2012 

DISEÑO, COMUNICACIÓN 
Y PUBLICIDAD TRES, SL 

598,95 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1346, FRA. 0047 DATA 
04/10/2012, DESPESES DE BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS, EXERCICI 2012 

TALCA HUANO, SLL 955,9 
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ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1356, FRA. V264 DATA 
31/08/2012, DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA, EXERCICI 2012 

JORVICH, SL 2997,2 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1338, DESPESES DEL SERVEI 
DE CULTURA, EXERCICI 2012 

VARIS 2957,61 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1357, DESPESES D'ÒRGANS 
DE GOVERN CULTURA, EXERCICI 2012 

VIAJES MARTEL, SL 238,74 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1355, DESPESES DEL SERVEI 
DE PATRIMONI HISTÒRIC, EXERCICI 2012 

VARIS 520,45 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1349, DESPESES DE LA 
SECCIÓ DE JOVENTUT, EXERCICI 2012 

VARIS 142,19 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1342, DESPESES DELS 
SERVEIS ADMINISTRATIUS DE CULTURA I 
PATRIMONI, EXERCICI 2012 

VIAJES MARTEL, SA 254,09 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO FRA 6730 DATA 01/07/2012, FRA. 6858 
DATA 31/07/2012 I FRA. 6991 DATA 
31/08/2012, DESPESES SERVEI DE 
SOCORRISME PISCINA POL. SANT FERRAN 
ENTRE 21/05/2012 I 31/08/2012, 
PRESSUPOST 2012 

EMERGÈNCIES SETMIL SL 7929,47 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO FRA. 6859 DATA 31/07/2012, 6992 DE 
31/08/2012, DESPESES PEL SERVEI 
D'APREN A NEDAR DEL POL. SAN FERRAN, 
PRESSUPOST 2012 

EMERGÈNCIES SETMIL SL 9090,63 
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ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
PATRIMONI 
HISTÒRIC 

AUTORITZACIÓ D'URGÈNCIA PROJECTE 
INICI INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA 
PREVENTIVA SUBSIDIARI DEL PROJECTE 
BÀSIC AL C/ OMS, 45 DE PALMA 

VARIS  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1367, FRA. 00066 DATA 
26.09.2012, DESPESES DE PROMOCIÓ 
SOCIAL I ASSOCIACIONISME, EXERCICI 
2012 

MAR 220,22 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1363, FRA FA12-19135 DATA 
30.09.2012, DESPESES DEL CENTRE 
SOCIOCULTURAL D'INCA, EXERCICI 2012 

COMERCIAL BORDOY, SL 33,26 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/3628, DESPESES A TRIBUTS 
DE L'AJUNTAMENT D'INCA, DESPESES DEL 
CENTRE SOCIOCULTURA D'INCA, 
EXERCICI 2012 

AJUNTAMENT D'INCA 3013,8 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/10/12 INCLUSIÓ 
NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA DE DESPESES 
PER DESPLAÇAMENTS AL "IV CONGRESO 
NACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS" 
DEL 9 AL 11 D'OCTUBRE 2012 

NMS 297,11 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1379, DESPESES DEL CENTRE 
SOCIOCULTURAL DE MANACOR, EXERCICI 
2012 

VARIS 141,26 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/10/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PEL 
SUBMINISTRAMENT DE ROBA ESPORTIVA 
PER A EQUIPAR ALS I LES ESPORTISTES 
QUE PARTICIPEN ALS DIFERENTS 
PROGRAMES ORGANITZATS PER LA DI 
ESPORTS 

PLAÇA 18 S.L 21774,31 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1385 (34200/20121016), 
DESPESES DEL POLIESPORTIU SANT 
FERRAN, EXERCICI 2012 

VARIS 1955,52 
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ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/10/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR I DISPOSAR CONTRACTE 
MENOR PER DUR A TERME L'EDICIÓ DE 
500 EXEMPLARS DEL LLIBRE "TOTES LES 
AUS DEL MÓN. VESIONS DE POESIA 
PORTUGUESA" DE JOSEP M. LLOMPART 

VARIS 8329,63 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/10/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR I DISPOSAR CONTRACTE 
MENOR PER DUR A TERME ACTIVITATS EN 
COMMEMORACIÓ DE L'ANY ANTONI M. 
ALCOVER 

VARIS 21648,6 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO DERIVADES DEL REBUTS INCLOSOS 
A Q/2012/1392 (34200/20121017), RELATIVA 
A TRIBUTS CORRESPONENTS A 
L'EXERCICI 2012 

AJUNTAMENT DE PALMA 10801,5 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1396 (34200/20121018), 
DESPESES DEL POLIESPORTIU SANT 
FERRAN, EXERCICI 2012 

VARIS 812,13 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I PROPOSTA D'ORDRE DE PAGAMENT 
CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA MITJANÇANT ACORD DEL PLE 
EN SESSIÓ 14/06/2012, PEL PERÍODE 
ENTRE 31/10/2011 I 30/10/2012 

FEDERACIÓ BALEAR DE 
RUGBI 

5000 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO FRA. 418 DATA 30/09/2012, DESPESES 
DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE 
JARDINERIA DEL POLIESPORTIU SANT 
FERRAN DURANT L'ANY 2012, 
PRESSUPOST 2012 

BC 1167,65 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/10/12 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

MODIFICAR RESOLUCIÓ DE DATA 
21/02/2012, Q/2012/81 (34200/20120216), 
DESPESES DEL POLIESPORTIU SANT 
FERRAN, EXERCICI 2012 

PLANISI SA 3224,92 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO DERIVADES DELS REBUTS INCLOSOS 
A Q/2012/1387, RELATIVA A TRIBUTS 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2012 

AJUNTAMENT DE PALMA 7125,15 
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ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO DELS REBUTS INCLOSOS A 
Q/2012/1384, RELATIVA A TRIBUTS 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2012 

AJUNTAMENT DE PALMA 172,5 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO DELS REBUTS INCLOSOS A 
Q/2012/1390, RELATIVA A TRIBUTS 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2012 

AJUNTAMENT DE 
LLUCMAJOR 

819,76 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1397 (34002/20121018) 
DESPESES DE LA COMISSIÓ D'ESPORTS, 
EXERCICI 2012 

S.E. CORREOS Y 
TELÉGRAFOS SA. 

837,24 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1398 (34002/20121019) 
DESPESES DE LA COMISSIÓ D'ESPORTS, 
EXERCICI 2012 

DE SALABERT E HIJOS, 
SA. 

765,97 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1400, DESPESES DE 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I MUSEUS, 
EXERCICI 2012 

VARIS 580,79 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1391, FRA. 11572 DATA 
26/09/2012, DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA, EXERCICI 2012 

L'ABADIA MONTSERRAT, 
SA 

2899,52 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1399, DESPESES DEL SERVEI 
DE PATRIMONI, EXERCICI 2012 

VARIS 770,51 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1401, DESPESES DELS 
SERVEIS ADMINISTRATIUS DE CULTURA, 
PATRIMONI I ESPORTS, EXERCICI 2012 

VARIS 894,19 
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ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1364, DIETES PONÈNCIA 
TÈCNICA D'ARTESANIA 

VARIS 1292,15 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ I RO DESPESES DE 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I MUSEUS, 
EXERCICI 2012 

VARIS 665 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
PATRIMONI 
HISTÒRIC 

AUTORITZACIÓ D'URGÈNCIA DE L'ANNEX A 
L'INFORME PRELIMINAR DE LA 1ª FASE 
DELS TREBALLS DE CONSERVACIÓ-
RESTAURACIÓ DE LES PINTURES MURALS 
DE L'ESGLÉSIA DE SANT ANTONI DE VIANA 
(PALMA) 

AJUNTAMENT DE PALMA  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/10/12 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

MODIFICACIÓ RESOLUCIÓ DE 14/03/2012, 
ADO Q/2012/191 (34200/20120313) 
DESPESES POLIESPORTIU SANT FERRAN, 
EXERCICI 2012 

PLANISI SA 696,47 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/10/12 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

MODIFICACIÓ RESOLUCIÓ 02/05/2012, 
DISPOSICIÓ I RO Q/2012/549 
(34200/20120427), DESPESES 
POLIESPORTIU SANT FERRAN, EXERCICI 
2012 

PLANISI SA 1100,31 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I PROPOSTA DE PAGAMENT DE LA 
SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER ACORD DEL 
CONSELL EXECUTIU 11/09/2012, XXVII 
TROFEO S.A.R. INFANTA ELENA 

REAL CLUB ESCUELA 
EQUITACIÓN DE 
MALLORCA 

1575,98 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I PROPOSTA DE PAGAMENT DE LA 
SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER ACORD DEL 
CONSELL EXECUTIU 11/09/2012, ESCUELA 
INFANTIL DE WATERPOLO 

CLUB NATACIÓN CIUTAT 
DE PALMA 

1463,41 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I PROPOSTA DE PAGAMENT DE LA 
SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER ACORD DEL 
CONSELL EXECUTIU 11/09/2012, 
CAMPIONAT DE PESCA D'ALTURA 

CLUB NÀUTIC 
S'ESTANYOL 

787,99 
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ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I PROPOSTA DE PAGAMENT DE LA 
SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER ACORD DEL 
CONSELL EXECUTIU 11/09/2012, TORNEIG 
VOLEI PLATJA FESTES SANT PERE 

CLUB VOLEIBOL SÓLLER 900,56 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ OBLIGACIÓ 
PER L'ORGANITZACIÓ DE LA SETMANA 
DEL LLIBRE EN CATALÀ (ACOR 14/06/2012 
DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ) 

GREMI DE LLIBRETERS 
DE MALLORCA 

18000 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/10/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ DE 
L'APORTACIÓ ECONÒMICA, ANUAL I 
ORDINÀRIA DE 2012 

FUNDACIÓ SANTUARI DE 
LLUC 

13000 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER I LIQUIDACIÓ D'OBLIGACIÓ I 
PROPOSTA DE PAGAMENT 
CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA PER ACORD DEL CONSELL 
EXECUTIU 11/09/2012, ANY 2012 

BOOKACTIVITY.ES 2046,87 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER I LIQUIDAR OBLIGACIÓ I 
PROPOSTA DE PAGAMENT 
CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ PER 
ACORD DEL CONSELL EXECUTIU 
11/09/2012, ANY 2012, CAMPUS A LA MAR 
2012 

CLUB NÀUTIC 
S'ESTANYOL 

1238,27 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER I LIQUIDAR OBLIGACIÓ I 
PROPOSTA PAGAMENT, SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA PER ACORD DEL CONSELL 
EXECUTIU 11/09/2012, ACTIVITAT XVIII 
TROFEU NEDADOR COMPLET 

CLUB NATACIÓ VOLTOR 
BALEAR 

1688,56 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER I LIQUIDAR OBLIGACIÓ I 
PROPOSTA PAGAMENT, SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA PER ACORD DEL CONSELL 
EXECUTIU 11/09/2012, ACTIVITAT TORNEIG 
LA BALANGUERA ESCACS RÀPID 

CLUB D'ESCACS LA 
BALANGUERA 

400 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER I LIQUIDAR OBLIGACIÓ I 
PROPOSTA PAGAMENT, SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA PER ACORD DEL CONSELL 
EXECUTIU 11/09/2012, ACTIVITAT TORNEIG 
LA BALANGUERA JOVES PROMESES 

CLUB D'ESCACS LA 
BALANGUERA 

1000 
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ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER I LIQUIDAR OBLIGACIÓ I 
PROPOSTA PAGAMENT, SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA PER ACORD DEL CONSELL 
EXECUTIU 11/09/2012, ACTIVITAT DIADA 
CASTELLERA 

COLLA CASTELLERA 
AL·LOTS DE LLEVANT 

1238,27 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER I LIQUIDAR OBLIGACIÓ I 
PROPOSTA PAGAMENT, SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA PER ACORD DEL CONSELL 
EXECUTIU 11/09/2012, ACTIVITAT DIA DE 
L'AMISTAT 

CLUB DOJO MURATORE 1245 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER I LIQUIDAR OBLIGACIÓ I 
PROPOSTA PAGAMENT, SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA PER ACORD DEL CONSELL 
EXECUTIU 11/09/2012, ACTIVITAT FINAL 
CURS GIMNÀSIA RÍTMICA 

CLUB G.R. SA MARINA DE 
LLUCMAJOR 

675,42 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO FRA 017/121907 DATA 15/10/2012, 
DESPESES ELABORACIÓ DELS LLIBRETS 
DEL CONSELL DE MALLORCA, 
PRESSUPOST 2012 

AMADIP-ESMENT 21707,4 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/10/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

ADJUDICAR CONTRACTE MENOR PEL 
SERVEI D'ORGANITZACIÓ II JORNADA 
FORMATIVA SOBRE GESTIÓ DE L'ESPORT 
BASE ALS MUNICIPIS DE MALLORCA, DI 
ESPORTS 

CONSULTORA Y 
AUDITORIA DE TURISMO 
Y MEDIO AMBIENTE S.L. 
(C.A.T.M.A.) 

5879,26 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER I LIQUIDAR OBLIGACIÓ, 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS ANY 
2010, DI ESPORTS, ACTIVITAT 
"EQUIPAMENT CASAL CAN RAFALERO" 

AJUNTAMENT SA POBLA 7699,63 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER I LIQUIDAR OBLIGACIÓ, 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS ANY 
2010, DI ESPORTS, ACTIVITAT "DOTACIÓ I 
MILLORA CASAL" 

AJUNTAMENT D'ALGAIDA 1355,49 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

25/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1435, DESPESES DE 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I MUSEUS, 
EXERCICI 2012 

VARIS 430,42 
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ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

25/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1432, FRA. 12012 DATA 
16/10/2012, DESPESES DE BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS, EXERCICI 2012 

MMNC 850 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

25/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/212/1433, DESPESES DEL SERVEI 
DE CULTURA, EXERCICI 2012 

VARIS 1796,24 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

25/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1437, FRA. 1112 DATA 
13/10/2012, DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA, EXERCICI 2012 

ASSOCIACIÓ VERSIÓN 
ACIDA 

1000 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

25/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1434, DESPESES DEL SERVEI 
DE CULTURA, EXERCICI 2012 

VARIS 2100,56 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

25/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1436, FRA. 400421741 DATA 
08/10/2012, DESPESES DE LA SECCIÓ DE 
JOVENTUT, EXERCICI 2012 

CANON ESPAÑA, SA 137,78 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

25/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ I RO FRA. 1712 DATA 
15/10/2012, DESPESES DEL SERVEI DE 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I MUSEUS, 
EXERCICI 2012 

CMM 1650 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

25/10/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2012/185 (20.33128.22201-20.33620.21400-
20.33620.22201-20.91203.22601) 

VARIS 955,07 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

25/10/12 INCLUSIÓ 
NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ NÒMINA DESPESES PER 
DESPLAÇAMENTS CURS "TINTAS 
METALOÁCIDAS Y SU TRATAMIENTO" DEL 
15-17/10/2012 

MFG 683,2 
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ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/10/12 ALTRES DENEGACIÓ DEL PAGAMENT DE 
DESPESES DERIVADES DE 
L'INCOMPLIMENT DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ CIM-AJ. ALGAIDA PER 
CONSTRUIR UNA SALA POLIVALENT A 
ALGAIDA 

AJUNTAMENT D'ALGAIDA  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ I RO D'ABONAMENT DE LA 
QUANTITAT ESTABLERTA A LA 
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DE LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS ANY 
2010, DEPARTAMENT ESPORTS, 
JOVENTUT I IGUALTAT DEL CIM 

AJUNTAMENT DE 
VALLDEMOSSA 

397,74 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/10/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

ADAPTACIÓ DEL CONTRACTE MENOR PEL 
FUNCIONAMENT I DESENVOLUPAMENT DE 
LES NOVES APLICACIONS 
"www.esportbasemallorca.net" ANY 2012 AL 
RÈGIM DE L'IVA VIGENT 

ETP 80,7 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1442 (34101/20121025), 
DESPESES DE L'ESPORT ESCOLAR, 
EXERCICI 2012 

VARIS 3930,35 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1443 (34200/20121022) 
DESPESES DEL POLIESPORTIU SANT 
FERRAN, EXERCICI 2012 

VARIS 1692,68 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO FRA. 1256 DATA 23/10/2012, DESPESES 
DEL CONTRACTE MENOR PER A 
L'ORGANITZACIÓ DE LA "I SUPERCOPA 
CONSELL DE MALLORCA", PRESSUPOST 
2012 

BIG AL'S MALLORCA 
SPORT 

7866,25 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/10/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

ADAPTACIÓ DEL CONTRACTE MENOR PEL 
SERVEI DE MANTENIMENT DE JARDINERIA 
DEL POIESPORTIU SANT FERRAN ANY 
2012, RÈGIM D'IVA VIGENT 

BC 117,6 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ I RO I PROPOSTA DE 
PAGAMENT, SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER 
ACORD DEL CONSELL EXECUTIU 
11/09/2012, ACTIVITAT "TROFEU 
MALLORCA D'ESCACS LLAMPECS" 

CLUB D'ESCACS IBULL 562,85 
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ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1453, FRA. 12/11 DATA 
22/06/2012, DESPESES D'ÒRGANS DE 
GOVERN, EXERCICI 2012 

JJOF 2280 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO PER HAVER-SE JUSTIFICAT LA 
REALITZACIÓ DEL CONCERT MUSICAL 
SUBVENCIONAT DINS EL CIRCUIT DE 
MÚSICA TRADICIONAL 2012 

ASSOCIACIÓ ESCOLA DE 
BALL A SA PLAÇA DE 
CONSELL 

250 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO PER HAVER-SE JUSTIFICAT LA 
REALITZACIÓ DEL CONCERT MUSICAL 
SUBVENCIONAT DINS EL CIRCUIT DE 
MÚSICA TRADICIONAL 2012 

ASSOCIACIÓ ESCOLA DE 
BALL A SA PLAÇA DE 
CONSELL 

275 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO PER HAVER-SE JUSTIFICAT LA 
REALITZACIÓ DEL CONCERT MUSICAL 
SUBVENCIONAT DINS EL CIRCUIT DE 
MÚSICA TRADICIONAL 2012 

ASSOCIACIÓ ESCOLA DE 
BALL A SA PLAÇA DE 
CONSELL 

300 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/10/12 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

MODIFICACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ DEL 
CONTRACTE MENOR PER DUR A TERME 
LA CONTRACTACIÓ DE TALLERS A LES 
BIBLIOTEQUES DE LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 

VARIS 15456 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/10/12 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

MODIFICACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ DEL 
CONTRACTE MENOR PER DUR A TERME 
LA CONTRACTACIÓ D'ESPECTACLES 
TEATRALS, XARXA BIBLIOTEQUES DE 
MALLORCA 

VARIS 14065,02 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDAR I RO I PROPOSTA DE PAGAMENT 
CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA PER ACORD DEL CONSELL 
EXECUTIU DE 11/09/2012, ACTIVITAT 
"CAMPUS DE GIMNASIA RÍTMICA" 

CLUB GIMNÀSTIC 
S'ARENAL-PLAYA DE 
PALMA 

675,42 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDAR I RO I PROPOSTA DE PAGAMENT 
CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA PER ACORD DEL CONSELL 
EXECUTIU DE 11/09/2012, ACTIVITAT "12 
HORES HOQUEI LÍNIA 2012" 

ENTITAT ESPANYA 
HOQUEI CLUB 

1013,13 
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ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

31/10/12 ALTRES INICI PROCEDIMENT DE DECLARACIÓ DE 
PÈRDUA DEL DRET AL COBRAMENT TOTAL 
DE SUBVENCIÓ PEL PROJECTE CIUTAT 
2012 

CLUB VOLEIBOL CIDE 800 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

31/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO FRA. 12/2393 DATA 29/06/2012, 
DESPESES PEL SERVEI DE MANTENIMENT 
DE LA COBERTA I EL PAVIMENT EXTERIOR 
DE LES OFICINES DE LA DI ESPORT A SAN 
FERRAN, PRESSUPOST 2012 

IMPERIAL S.L. 11902,07 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

31/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO FRA 06 DATA 05/10/2012, DESPESES 
MES ABRIL 2012 DEL CONTRACTE DEL 
SERVEIS MÈDICS PER A LA COBERTURA 
DELS CENTRES PERIFÈRICS I 
ESPECIALITATS DE MEDICINA ESPORTIVA 
CIM 

ABEME 1819,44 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

31/10/12 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

MODIFICACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ DEL 
CONTRACTE MENOR PER DUR A TERME 
LA CONTRACTACIÓ DE CONTACONTES A 
LES BIBLIOTEQUES DE LA XARXA DE 
MALLORCA 

VARIS 10805,2 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

31/10/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR I DISPOSAR CONTRACTE 
MENOR PER L'ADQUISICIÓ DE 85 
EXEMPLARS DEL NÚM 67 DEL BOLLETÍ DE 
LA REVISTA D'ESTUDIS HISTÒRICS 

SOCIETAT 
ARQUEOLÒGICA 
LUL·LIANA 

3824,18 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

31/10/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR I DISPOSAR CONTRACTE 
MENOR PER L'EDICIÓ DE 500 EXEMPLARS 
DEL LLIBRE "MEMÒRIA DEL PATRIMONI 
CULTURAL 2010-2011" 

VARIS 4475,53 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

31/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT 
CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ 
APROVADA PEL CONSELL EXECUTIU DE 
01/10/2008 

CLUB BALONCESTO 
IMPRENTA BAHIA 

2000 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

31/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT 
CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ 
APROVADA PEL CONSELL EXECUTIU DE 
01/10/2008 

PUERTO DE POLLENSA 
FUTBOL CLUB 

515,31 
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ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

31/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT 
CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ 
APROVADA PEL CONSELL EXECUTIU DE 
01/10/2008 

CLUB ESPORTIU XELSKA 816,12 

 

 


