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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

Identificació de la sessió 

Núm.: 19/2012 
Caràcter: ordinària  
Data: 13 de desembre de 2012 
Hora: de 10.11 h a 16.46 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) 
Maria Luisa Dubón Petrus (PSOE) 
Joan Ferrà Martorell (PSOE) 
Jaime Juan Garau Salas (PSOE) 
Mercedes Garrido Rodríguez (PSOE) 
Melchora Gómez Andrés (PSOE) 
 Rosario Sánchez Grau (PSOE) 
Joana Aina Campomar Orell (PSM-IV-EXM) 
Miquel Ensenyat Riutort (PSM-IV-EXM) 
Joan Font Massot (PSM-IV-EXM) 
Maria Magdalena Palou Canaves (PSM-IV-EXM) 
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També hi assistiren els Hbles. Srs. consellers executius: Jaume Juan Garcia i Mauricio 
Rovira de Alós. 

Hi ha excusat l’assistència l’Hble. Sr. consellers: Francesc Josep Dalmau Fortuny 
(PSOE) 
 

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

En el punt 7 surten el senyor Jeroni Salom (PP) i el Sr. Garau  (PSOE). El Sr. Garau 
torna en el punt 11, i el Sr. Jeroni Salom en el punt 12. En el punt 14 surt la senyora 
Campomar que torna en el punt 15 b). En el punt 22 surten la senyora Margalida Roig 
(PP), el senyor Llamas (PP), el senyor Crespí (PP), la senyora Dubón (PSOE) i el Sr. 
Font (PSM-IV-ExM). Tots tornen el punt següent, excepte la Sra. Margalida Roig que 
torna en el punt 32. En el punt 23 surt el senyor Vidal (PP) que torna en el punt 27. En 
el punt 27 surten el senyor Jeroni Salom (PP),  el senyor Mulet (PP), el senyor Ferrà 
(PSOE), la senyora Campomar i el senyor Ensenyat (PSM-IV-ExM). La senyora 
Campomar torna en el punt 33;  el senyor Jeroni Salom torna en el punt 34; els 
senyors Mulet (PP), Ferrà (PSOE) i Ensenyat (PSM-IV-ExM) tornen en el punt 36.  
En el punt 38 surten el senyor Jeroni Salom (PP) i el senyor Garau (PSOE). El senyor 
Garau torna en el punt 41; el senyor Jeroni Salom (PP) torna en el punt 47. En el punt 
47 surten els senyors Crespí i Rotger (PP), la Sra. Soler (PP), la Sra. Palou i el Sr. 
Font (PSM-IV-ExM). Tots ells tornen en el punt següent, excepte la Sra. Soler (PP) 
que torna en el punt 50. En el punt 48 surt la Sra. Campomar (PSM-IV-ExM), que 
torna en el punt 49. En el punt 49 surt el Sr. Crespí que torna en el punt 52 (PP). En el 
punt 50 surten la Sra. Margalida Roig, el Sr. Vidal (PP) i la Sra. Sánchez (PSOE). 
Tots ells tornen en el punt 52. En el punt 51 surt el Sr. Ensenyat (PSM-IV-ExM) que 
torna en el punt 52 següent. En el punt 53 surten la Sra. Presidenta, el Sr Crespí (PP), i 
el Sr. Garau (PSOE). La Sra. Presidenta torna en el punt 56; el Sr. Crespí (PP) en el 
punt 57; i el Sr. Garau (PSOE) en el punt 54.  En el punt 54 surten el Sr. Jeroni Salom 
(PP) i la Sra. Garrido (PSOE). Ambdós tornen en el punt següent, 55. En el punt 56 
surt la Sra. Soler (PP), que torna en el punt 57. En el punt 57 surten el Sr. Rotger i la 
Sra. Ginard (PP), que tornen en el punt següent, 58. En el punt 58 surt la Sra. Sánchez 
(PSOE), que torna en el punt 61. En el punt 59 surten el Sr. Mulet (PP), i els senyors 
Garau i Ferrà (PSOE). Tots ells tornen en el punt següent, 60. En el punt 60 surten la 
Sra. Presidenta, el Sr. Crespí, la Sra. Margalida Roig, la Sra Soler (PP) i la Sra. Dubón 
(PSOE). Tots ells tornen en el punt 61 següent. En el punt 61 surt la Sra. Campomar 
(PSM-IV-ExM), que torna en el punt 67. En el punt 62 surt el Sr. Font (PSM-IV-
ExM) que torna en el punt 65. En el punt 64 surten els senyors B. Roig, Jeroni Salom 
(PP), Ensenyat (PSM-IV-ExM), Alemany (PSOE), i les senyores Gómez i Garrido 
(PSOE). Tots ells tornen en el punt 65 posterior. En el punt 73 surten les senyores 
Palou i Campomar, i els senyors Font i Ensenyat (PSM-IV-ExM) que tornen en el 
despatx extraordinari, excepte la Sra. Campomar que abandona definitivament la 
sessió. En el punt extraordinari núm. 7 abandona la sessió el Sr. Alemany (PSOE).   

 

ORDRE DEL DIA: 
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A) PART RESOLUTIVA 

PRESIDÈNCIA 

1. Lectura i aprovació de les actes de les reunions anteriors (26-10-2012 i 8-11-2012). 

2. Declaracions institucionals 

VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

3. Resolució de l’expedient 4/2011 que se segueix pels moviments de terra pel pas 
d’instal.lacions als carrers Gatvaire. del Vapor, Santueri ( carretera) i un altre carrer 
sense nom, amb paviment de terra, en Porto Colom a Felanitx. 
 
4. Execució de la sentència núm. 526/2012, de 13 de juliol dictada per la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears per 
la qual es declara nul l’acord plenari de dia 5-3-09 de declaració com a BIC, amb 
categoria de monument,  el sistema hidràulic de la Font de Mestre Pere i la Síquia de 
Na Cerdana en els termes municipals de Palma, Valldemossa i Bunyola. 
 
5. Proposta d’acord de declaracio com a bé d’interès cultural, amb la categoría de 
conjunt històric, a favor del nucli antic de Petra. 
 
6. Proposta d’aprovació definitiva del reglament sobre el procediment a seguir per a la 
declaració de festes d’interès cultural a l’illa de Mallorca. 
 
7. Proposta d’acord de modificació de l’expedient de declaració com a bé catalogat, a 
favor de la Ferreteria la Central (delimitació del bé) en el carrer Sant Magí, núm. 37 
de Palma. 
 
8. Proposta d’aprovació definitiva del Reglament de reconeixement i registre de 
museus i col.leccions museogràfiques de Mallorca. 
 
9. Proposta de modificació del representant suplent del Consell Insular de Mallorca a 
la Comissió Interinsular d’Artesania de les Illes Balears. 
 
10. Proposta de modificació del representant suplent del CIM a la Comissió 
d’Artesania de les Illes Balears. 
 
11. Nomenament dels representants del Consell Insular de Mallorca a la Comissió 
Mixta en matèria de patrimoni històric entre el Consell de Mallorca i el Bisbat de 
Mallorca. 
 
12. Proposta d’acord de renuncia del Consell Insular de Mallorca a ser membre de la 
Fundació Privada Democràcia i Govern Local. 
 
13. Aprovació si escau, de la concessió d’una subvenció nominativa de 40.000.00€ a 
favor de l’Institut Públic del Teatre Municipal de Manacor per dur a terme la XVI Fira 
de Teatre de Manacor. 
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14. Proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de la 
Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports. 
 

15a.Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de la 
Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports (exp 240)  (*) 

15b. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de la 
Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports (exp 240-discrepancia)  (*) 

16. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de la 
Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports (exp 271-discrepancia)  (*) 

17. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de la 
Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports (exp 294)  (*) 

18a. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de la 
Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports (exp 299)  (*) 

18b. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de la 
Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports (exp 299-discrepancia)  (*) 

19a. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de la 
Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports (exp 82)  (*) 

19b. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de la 
Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports (exp 82-discrepancia)  (*) 

20. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de la 
Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports del rdl 4/2012 (exp 145-discrepancia)  
(*) 

21. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de la 
Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports (exp 272)  (*) 

 
 

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA 

22. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits del 
Departament de Presidència per a despeses de l’exercici 2011. import total: 25.313,86 
€. Número de referència: REC 78.4/12. 
 
 
DEPARTAMENT D'URBANISME I TERRITORI 

23. Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits del 
Departament d’Urbanisme i Territori  corresponent a 2012. 
 
24. Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits del 
Departament d’Urbanisme i Territori  corresponent a 2011. 
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25. Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits del 
Departament d’Urbanisme i Territori  corresponent a 2012 del Departament 
d’Urbanisme i Territori (Direcció Insular de Carreteres). 
 
26. Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits del 
Departament d’Urbanisme i Territori  corresponent a 2011 del Departament 
d’Urbanisme i Territori ( Direcció Insular de Carreteres). 
 
27. Proposta d’acord de desestimació del recurs especial en matèria de contractació 
interposat per l’UTE EXCAVACIONES S’HORTA, S.A. i VÍAS Y 
CONSTRUCCIONES, S.A., contra l’Acta de la Mesa de contractació, de 29 
d’octubre de 2012, en la qual es proposava la classificació de les ofertes presentades a 
la licitació de l’obra del Projecte de construcció de connexió de l’autopista de Llevant 
Ma-19 amb el Molinar i el Camí Fondo. Terme Municipal de Palma. MFI.- Clau 09-
10.0-ML.- Exp. 10/2012.  
 
28. Proposta d’acord de desestimació dels recursos especials en matèria de 
contractació interposat per l’UTE ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS, SA i 
ANTONIO GOMILA, SA, contra l’Acta de la Mesa de contractació, de 29 d’octubre 
de 2012, que l’excloïa de licitació del contracte de les obres 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; 
Projecte de construcció del desdoblament de carretera Ma-30 i millora de l’enllaç 
entre l’eix central (Ma-13+Ma-13A) i la Ma-30 i nous accessos a centre comercial. 
TM de Marratxí (Millora d’accessos a Palma). MFI. Clau: 10-22.0-DC.- Exp. 9/2012; 
i Projecte de construcció de connexió de l’autopista de Llevant Ma-19 amb el Molinar 
i el Camí Fondo. Terme Municipal de Palma. MFI.- Clau 09-10.0-ML.- Exp. 10/2012.  
 
29. Proposta d’acord de desestimació del recurs especial en matèria de contractació 
interposat per l’UTE MATIAS ARROM BIBILONI (MAB), CONSTRUCCIONES, 
EXCAVACIONES Y ASFALTOS, SL (COEXA) i TECSA EMPRESA 
CONSTRUCTORA, SA, contra l’Acta de la Mesa de contractació, de 29 d’octubre de 
2012, que l’excloïa de licitació del contracte de les obres 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; del 
Projecte de construcció del desdoblament de carretera Ma-30 i millora de l’enllaç 
entre l’eix central (Ma-13+Ma-13A) i la Ma-30 i nous accessos a centre comercial. 
TM de Marratxí (Millora d’accessos a Palma). MFI. Clau: 10-22.0-DC.- Exp. 9/2012; 
i del Projecte de construcció de connexió de l’autopista de Llevant Ma-19 amb el 
Molinar i el Camí Fondo. Terme Municipal de Palma. MFI.- Clau 09-10.0-ML.- Exp. 
10/2012. 
  
30. Proposta d’acord de desestimació dels recursos especials en matèria de 
contractació interposats per l’UTE AGLOMERADOS MALLORCA, SA 
(AGLOMSA) i ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, SA, contra l’Acta de la Mesa de 
contractació, de 29 d’octubre de 2012, que l’excloïa de licitació del contracte de les 
obres del Reformat del projecte de construcció del desdoblament de la Ma-30 entre 
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Son Ferriol i la carretera d’Inca (Ma-13A). Accés Pla de Na Tesa. MFI. Clau: 10-
21.0R-DC. MFI.- Exp. 8/2012; del Projecte de construcció del desdoblament de 
carretera Ma-30 i millora de l’enllaç entre l’eix central (Ma-13+Ma-13A) i la Ma-30 i 
nous accessos a centre comercial. TM de Marratxí (Millora d’accessos a Palma). MFI. 
Clau: 10-22.0-DC.- Exp. 9/2012; i del Projecte de construcció de connexió de 
l’autopista de Llevant Ma-19 amb el Molinar i el Camí Fondo. Terme Municipal de 
Palma. MFI.- Clau 09-10.0-ML.- Exp. 10/2012. 
  
31. Proposta d’acord de desestimació dels recursos especials en matèria de 
contractació interposat per l’UTE AZVI, SA i OBRAS Y PROMOCIONES COMAS, 
SA, contra l’Acta de la Mesa de contractació, de 29 d’octubre de 2012, que l’excloïa 
de licitació del contracte de les obres 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; del Projecte de construcció 
del desdoblament de carretera Ma-30 i millora de l’enllaç entre l’eix central (Ma-
13+Ma-13A) i la Ma-30 i nous accessos a centre comercial. TM de Marratxí (Millora 
d’accessos a Palma). MFI. Clau: 10-22.0-DC.- Exp. 9/2012; i del Projecte de 
construcció de connexió de l’autopista de Llevant Ma-19 amb el Molinar i el Camí 
Fondo. Terme Municipal de Palma. MFI.- Clau 09-10.0-ML.- Exp. 10/2012.  
 
DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA 

32. Rectificació de la proposta d’aprovació de l’expedient núm. 19 quant al canvi de 
destinació (CD04/2012). 
 
33. Estudi, i si escau, inadmissió a tràmit del recurs extraordinari de revisió interposat 
per la Sra. Juana Ana Ochogavia Cerdà contra l’acord del plenari del Consell de 
Mallorca de 7 d’abril de 2011.  
 
34. Proposta d’acord per a l’aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits 
corresponents a l’exercici 2011 del Departament d’Hisenda i Funció Pública. 
 
35. Proposta d’acord per a l’aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits 
corresponents a l’exercici 2011, 2010 i 2009 del Departament d’Hisenda i Funció 
Pública. 
 
36. Proposta d’acord pel qual el Consell de Mallorca cedeix gratuïtament a la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears les accions de la societat mercantil pública 
Institut de Biologia Animal de Balears, SA (IBABSA)  (*) 
 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 

37. Proposta de manifestació de 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’indústria i energia, noves tecnologies, residus, aigües, altres activitats i mesures 
tributàries  (*) 
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DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 

38. Proposta d’acord per a la declaració de no disponibilitat de crèdits. 

39. Proposta d’aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits de l’Institut 
Mallorquí d’Afers Socials (Exp. REC 06/2012). 

40. Proposta d’aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits de l’Institut 
Mallorquí d’Afers Socials (Exp. REC 05/2012). 

DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL 

41. Proposta d’acord d’aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits del 
Departament de Cooperació Local corresponent a 2011, factures RDL 4/2012. 
 
42. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit del 
Departament de Cooperació Local ( Direcció Insular d’Emergències) corresponent a 
les factures d’Endesa Energia S.A Unipersonal de gener a març 2012. 
 
43. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit del 
Departament de Cooperació Local ( Direcció Insular d’Emergències) corresponent a 
les factures d’Endesa Energia S.A Unipersonal d’abril a agost 2012. 
 
44. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit del 
Departament de Cooperació Local ( Direcció Insular d’Emergències) corresponent als 
exercicis 2007, 2009, 2010 i 2011. 
 

II) PART DE CONTROL 

45. Decrets i resolucions per donar-ne compte 

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

46. Decrets a ratificar. 

a) Designació de la persona representant del Consell Insular de Mallorca a la 
Comissió Tècnica d’Avaluació de coneixements de català. 

b) Correcció d’errada material en el decret de dia 30 de novembre de designació 
de la persona representant del  Consell Insular de Mallorca a la Comissió 
Tècnica d’Avaluació de coneixements de català. 

c) Designació de les persones representants del Consell Insular de Mallorca a la 
Comissió de Coordinació dels Ens Territorials de les Illes Balears en matèria de 
cooperació al desenvolupament. 

d) Nomenament dels representants del Consell Insular de Mallorca al Patronat i a 
la Comissió Executiva de la Fundació Jocs Mundials Universitaris, Universiada 
Palma de Mallorca 99. 
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MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC  

47. Moció del Grup Socialista al Consell de Mallorca sobre la pròrroga del pressupost 
del Consell de Mallorca. 
 
48. Moció del Grup Socialista al Consell de Mallorca sobre el servei de bombers del 
Consell de Mallorca. 
 
49. Moció del Grup Socialista al Consell de Mallorca sobre la paga extra de Nadal. 
 
50. Moció del Grup Socialista al Consell de Mallorca sobre l’impuls i finançament Pla 
Nacional de la Sida. 
 
51. Moció del Grup Socialista al Consell de Mallorca sobre la dinamització del sector 
audiovisual de Mallorca. 
 
52. Moció del Grup Socialista al Consell de Mallorca sobre l’Assemblea de Batles i 
Batlesses de l’illa de Mallorca. 
 
53. Moció del Grup Polític PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de Mallorca sobre 
Dret a decidir per les Illes Balears. 
 
54. Moció del Grup Polític PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de Mallorca sobre 
els atacs a la població de Gaza. 
 
55. Moció del Grup Polític PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de Mallorca sobre 
el Circuit d’Arts Escèniques de Mallorca. 
 
56. Moció del Grup Polític PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de Mallorca sobre 
l’esbucament de les cases il·legals de Ses Covetes. 
 
57. Moció del Grup Polític PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de Mallorca sobre 
desnonaments. 
 
58. Moció del Grup Polític PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de Mallorca sobre 
els Pressuposts Generals de l’Estat i de la Caib. 
 
59. Moció del Grup Polític PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de Mallorca sobre 
la Recuperació d’Ofici de la Possessió de la Carretera Vella de Lluc a Pollença. 
 
60. Moció del Grup Polític PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de Mallorca sobre 
la presència de menors a les places de bous. 
 
61. Moció del Grup Polític PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de Mallorca sobre 
el pagament del Serpreisal. 
 
62. Moció del Grup de Consellers del Partit Popular sobre Dia Internacional de la 
Infància. 
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63. Moció del Grup de Consellers del Partit Popular sobre concessió i instal·lacions 
Son Reus. 
 
64. Moció del Grup de Consellers del Partit Popular sobre violència de gènere. 
 
 
INTERPEL·LACIONS 
 
65. Interpel·lació que formula el Sr. Jaume Garau Salas a la Sra. Catalina Cirer 
Adrover sobre actuacions que ha fet aquest any el Consell de Mallorca en matèria de 
serveis socials i les que pensa fer l’any que ve. 
 
66. Interpel·lació que formula el Sr. Joan Font Massot sobre convocatòria de les 
subvencions pel desenvolupament d’activitats socioambientals en matèria cinegètica o 
de pesca fluvial. 
 
 
PREGUNTES 
 
67. Pregunta que formula el Sr. Jaume Colom al Sr. Mauricio Rovira (Nomenament 
Director Gerent de l’Agència Protecció Legalitat Urbanística) 
 
68. Pregunta que formula la Sra. Silvia Cano Juan a la Sra. Catalina Cirer Adrover 
(Convocatòria del Consell de la Dona) 
 
69. Pregunta que formula la Sra. Silvia Cano Juan a la Sra. Catalina Cirer Adrover 
(Pagament servei teleassistència) 
 
70. Pregunta que formula el Sr. Joan Font Massot (Actuacions Vicepresident i Consell 
de Cultura, Patrimoni i Esports per compliment acords). 
 
71. Pregunta que formula el Sr. Joan Font Massot (Pròrroga pressupost) 
 
72. Pregunta que formula el Sr. Joan Font Massot (Commemoració i reconeixement 
alguna figura històrica) 
 
73. Pregunta que formula el Sr.Antonio Llamas Màrquez al Sr. Mauricio Rovira de 
Alós (Actuacions temporal novembre) 
 
74. Pregunta que formula el Sr. Antoni Mulet Campins al Sr. Joan Rotger Seguí 
(Col·laboració ajuntaments esport base) 
 
75. Pregunta que formula la Sra. Isabel Llinás Warthmann a la Sra. Catalina Cirer 
Adrover (Renta mínima d’inserció). 
 
76. Pregunta que formula la Sra. Coloma Terrasa Ventanyol a la Sra. Catalina Cirer 
Adrover (Programa “Volem ser actius per envellir millor”). 
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PRECS 

III) DESPATX EXTRAORDINARI 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS 

La Sra. PRESIDENTA comenta que, abans d’iniciar la sessió, vol dir dues 
coses. 

La primera és demanar disculpes perquè en aquest Ple duen una sèrie de punts 
per despatx extraordinari ja que no és la manera adequada de dur-los-hi malgrat 
que distints representats de l’equip de govern s’han posat en contacte amb 
distints representats dels grups de l’oposició per tal d’explicar, abans de 
començar el Ple, quin era el motiu i quin era el contingut dels punts que duen 
per despatx extraordinari. 

La segona qüestió fer una observació en el sentit que atès que hi ha 76 punts 
més els de despatx extraordinari, convendria fer entre tots un esforç per intentar 
sintetitzar les intervencions, és a dir, que hi hagi debat però evitar estendre’s 
més del que sigui necessari. 

 

PRESIDÈNCIA 

PUNT 1. LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES REUNIONS 
ANTERIORS (26-10-2012 I 8-11-2012). 

El Sr. MAS (secretari general) adverteix que s’ha detectat un error en el punt 27 de 
l’acta del Ple de dia 8 de novembre de 2012. Concretament es tracta d’una transacció 
que s’havia cregut que feia referència a l’apartat 3r del punt 27 quan, en realitat, la 
transacció feia referència als tres apartats de l’esmentat punt. 

Fa constar igualment que s’ha rectificat l’error i s’ha procedit a repartir la correcció a 
tots els consellers. 

La Sra. SÁNCHEZ (PSOE) proposa unes correccions en les actes que ara s’han 
d’aprovar. 

Pel que fa a l’acta del Ple de dia 26 d’octubre de 2012, en la pàgina 13, primer 
paràgraf, es diu: “Anuncia que el seu Grup polític votarà...” i hauria de dir: “Anuncia 
que el seu Grup polític no votarà...”. En la mateixa pàgina, paràgraf novè, allà on diu: 
“...i quan aquest préstec no és necessari s’hagués...”, ha de dir: “...i quan aquest 
préstec no seria necessari si s’hagués...”.  

En quant a l’acta del Ple de 8 de novembre de 2012, indica que en el primer paràgraf 
de la pàgina 124, allà on diu: “...esmenta el cas d’una partida de 6M€ consignada...”, 
hauria de dir: “...esmenta el cas d’una partida de 6M€ a consignar...” i en el paràgraf 
següent, línia quarta, allà on diu: “...que se consignin 5M€...”, hauria de dir: “...que se 
consignin 6M€...”.  



 11

El Sr. MAS fa notar que les sessions s’enregistren i es transcriu allò que se sent però, 
no obstant això, per part de Secretaria General no hi ha cap problema en corregir les 
intervencions, no els acords, de les actes. 

La Sra. PRESIDENTA manifesta que, per tant, sotmeten a votació l’aprovació de les 
actes amb les matisacions i correccions que ha exposat la Sra. Sánchez amb el 
compromís que Secretaria General revisarà els enregistraments de les sessions per 
verificar allò que s’hi va dir. 

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

PUNT 2. DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) llegeix la declaració institucional 
següent: 

 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL CONSELL DE MALLORCA EN EL PLE 
DE 13 DESEMBRE DE 2012 
 
L'Organització Mundial de la Salut (OMS) va declarar al tercer diumenge de 
novembre (aquest Diumenge 18 de Novembre), com a "Dia en Record de les Víctimes 
d'Accidents de Trànsit", per col·locar en l'agenda pública internacional les 
conseqüències devastadores de la sinistralitat vial i reclamar mesures sobre aquest 
tema.  
 
Pràcticament a diari es produeixen  morts o ferits derivats d’imprudències comeses 
amb vehicles a motor. Moltes d’ aquestes son provocades per la conducció baix els 
efectes de l’alcohol o les drogues . 
 
Un col·lectiu especialment afectat per aquestes imprudències son els ciclistes.  
Concretament, a  Espanya en moren 1 cada 4 dies, i cada dia ni ha 7 de ferits. 
 
Aquest any han mort sis ciclistes a les carreteres de la nostra illa i lamentablement en 
la majoria de casos han estat per circumstàncies on els conductors han actuat de forma 
imprudent i en segons quins casos s’han donat a la fuita.  
 
Es per això que des del Consell de Mallorca volem donar suport a les famílies i  
condemnar enèrgicament els fets delictius que han ocasionat la mort de totes aquestes 
persones, i traslladar les nostres condolences al seu àmbit familiar.  
 
Demanar als jutjats i tribunals competents, el màxim rigor en l’aplicació de la llei per 
els autors d’aquests delictes i similars, per tal que serveixi d’exemple i corregeixi 
conductes que causen danys irreparables.  
 
Seguir implementant  en les nostres carreteres i ciutats, mesures de seguretat  i vials  
especialment dedicats a protegir  els ciclistes. 
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Sol·licitam la posada en marxa d’un protocol d’actuació propi per aquests tipus 
d’accidents mortals entre vehicle i ciclista com ja existeixen en els casos de víctimes 
de terrorisme o de violència de gènere. 
 
Sotmesa la declaració institucional a votació, s’aprova per unanimitat. 

 
VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

 
VALLDEMOSSA I BUNYOLA. 
 
PUNT 3. RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT 4/2011 QUE SE SEGUEIX PELS 
MOVIMENTS DE TERRA PEL PAS D’INSTAL·LACIONS ALS CARRERS 
GATVAIRE, DEL VAPOR, SANTUERI ( CARRETERA) I UN ALTRE 
CARRER SENSE NOM, AMB PAVIMENT DE TERRA, EN PORTO COLOM 
A FELANITX. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports que diu: 
 
Vist que per resolució de dia 2 d’abril de 2012 el vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports va iniciar l’expedient sancionador 4/11 pels motius i les persones més amunt 
indicades. 
 
Vista l’acta d’inspecció de dia 18 de maig de 2011 i que les obres executades no 
disposaven de l’autorització prèvia i preceptiva de la Comissió Insular de Patrimoni 
Històric en els termes regulats en l’article 37.1 de la Llei 12/98, de 21 de desembre 
del Patrimoni  que regula que qualsevol intervenció que es vulgui realitzar en una 
zona arqueològica, entre d’altres, així com en el seu entorn de protecció haurà de 
comptar amb l’autorització de la Comissió Insular prèviament a l’atorgament de la 
llicència municipal d’ús del sòl, entre d’altres. 
 
Vist que l’Ajuntament de Felanitx va concedir llicència municipal per decret de batllia 
de data 23 d’abril de 2008 i part de les obres transcorren per la delimitació inicial del 
jaciment i una altra part per la nova delimitació del bé, en la qual s’havia declarat la 
suspensió de l’execució de les llicències d’obres ja concedides. 
 
Atès que el jaciment arqueològic dels Clossos de Can Gaià, conjunt de navetes, està 
declarat Bé d’Interès Cultural per mor del Decret 2563/1966, de 10 de setembre pel 
que es declararen Monuments Històric-Artístics i es col·locaren sota la protecció de 
l’Estat tots els monuments megalítics, coves prehistòriques i altres restes 
prehistòriques i protohistòrics de les Illes de Mallorca i Menorca i que posteriorment 
per la Disposició  Addicional primera de la Llei 16/85, de 25 de juny del Patrimoni 
Històric Espanyol i la Disposició Addicional primera de la Llei 12/98, de 21 de 
desembre del Patrimoni Històric de les Illes Balears, va continuar tenint aquesta 
consideració i es va registrar amb l’IMPP 0402, R-I-51-0002064, amb referència en el 
número de l’inventari de la carta arqueològica del Govern de les Illes Balears, 
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Conselleria de Cultura, Educació i Esports, Direcció General de Cultura, Servei de 
Patrimoni: 19/71. 
 
Atès que posteriorment per acord plenari de dia 24-01-00 (BOCAIB núm. 45, 08-04-
00), es va modificar l’expedient, per un costat l’àmbit va passar a tenir la consideració  
de Bé d’Interès Cultural amb categoria de zona arqueològica i per un altre es va 
determinar un entorn de protecció. 
 
Per acord plenari de dia 13 de setembre de 2012 s’ha modificat aquest àmbit ampliant 
la zona del BIC i el seu entorn de protecció. 
 
Atès que l’òrgan competent per a resoldre els expedients sancionadors és el Ple del 
Consell Insular de Mallorca tal i com regula l’art. 110.2 de la Llei 12/1998, de 21 de 
desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears, el vicepresident de Cultura, 
Patrimoni i Educació, en ús de les competències previstes en l’article 31.2 e) del 
Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca aprovat definitivament pel Ple de 
8 de març de 2004 (BOIB núm. 38 de 16-03-04), parcialment modificat pel Ple del 
CIM en sessió de dia 13 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158 de 20-10-2011) i la lletra 
e) de l’article 3 del decret d’organització del Consell Insular de Mallorca aprovat per 
decret de presidència de 15-07-11 corregit per decret de 19-07-11 (BOIB núm. 111 de 
21-07-11) i modificat posteriorment per decret de 10-10-11 (BOIB núm. 159 de 22-
10-11), decret de 15-03-12 (BOIB núm. 48 de 03-04-12) i decret 11-04-12 (BOIB 
núm. 59 de 26-04-12), i d’acord amb els articles 15, 17 i 19 del decret 14/1994, de 10 
de febrer, eleva al Ple la següent proposta d’ 
 
ACORD 
 
I.-  Desestimar les al·legacions presentades per l’empresa LEMBUS, SL el dia 27 de 
setembre de 2012 (NRE 27462), en base a la motivació de l’informe de Resolució 
redactat per la instructora el dia 31 d’octubre de 2012 el qual com a motivació 
s’adjunta i forma part integrant d’aquest acord. 
 
II.- Sancionar a: 
a.- L’Ajuntament de Felanitx, a una quantitat de 2.971,08 € al trobar-se dintre del 
grup previst en l’article 105,1 de la LPHIB per infracció de l’article 102 apartat 2 al 
haver atorgat llicència d’urbanística d’obres de remoció d’un bé d’interès cultural, 
incomplint el que disposen els articles 8.3 i 37 de la Llei 12/98, de 21 de desembre del 
Patrimoni Històric de les Illes Balears,  
 
b.-LEMBUS, SL (Rpt. Gabriel Oliver Monserrat): en qualitat de promotor. 
Jeronimo Pascual Galmés: en qualitat de tècnic redactor 
Hnos Gost Simó, SA: en qualitat d’empresa constructora 
A una quantitat conjunta de 2.971,08 € al trobar-se dintre del grup previst en l’article 
105, punt 2 apartat b) de la LPHIB i incomplir l’article 102 apartat 4 al contravenir el 
disposat en l’article 29.2 de la Llei 12/98, de 21 de desembre del Patrimoni Històric 
de les Illes Balears. 
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De conformitat amb l’informe tècnic de Resolució signada per la instructora del 
procediment de dia 31 d’octubre de 2012 el qual com a motivació s’adjunta i forma 
part integrant del present acord. 
 
III.  Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Felanitx, a l’empresa LEMBUS, SL 
(Rpt. Gabriel Oliver Monserrat), Sr. Jerónimo Pascual Galmés i a Hnos Gost Simó, 
SA i comunicar-ho a la Intervenció i Tesoreria del CIM. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

 
PUNT 4. EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA NÚM. 526/2012, DE 13 DE JULIOL 
DICTADA PER LA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS PER LA 
QUAL ES DECLARA NUL L’ACORD PLENARI DE DIA 5-3-09 DE 
DECLARACIÓ COM A BIC, AMB CATEGORIA DE MONUMENT,  EL 
SISTEMA HIDRÀULIC DE LA FONT DE MESTRE PERE I LA SÍQUIA DE 
NA CERDANA EN ELS TERMES MUNICIPALS DE PALMA, Es dóna compte 
de la següent proposta del president de la Comissió Insular de Patrimoni Històric que 
diu: 
 

Resolució judicial: SENTENCIA Actuacions: PO 108/2009 
Data resolució judicial: 13/07/2012 
Número de la Sentència: 526 
Òrgan jurisdiccional: SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL TSJ-IB 
Acte recorregut: Sentència del jutjat contenciós – administratiu núm. 1 de Palma de dia 
4 de maig de 2011 en la qual es recorria l’acord adoptat pel CIM en sessió plenària de 
dia 5-03-2009 en que es declarava com a BIC amb categoria de monument, a favor del 
sistema hidràulic de la Font de Mestre Pere i la Síquia de Na Cerdana en els termes 
municipals de Palma, Valldemossa i Bunyola. 
Contingut resolució judicial:  Desestimar el recurs d’apel·lació interposat contra la 
sentència número 184/2011, de 4 de maig dictada pel jutjat contenciós administratiu 
núm. 1 de Palma i tan sols CONFIRMAR la seva decisió  sense acceptar la seva 
fonamentació jurídica. 
 
Atès que el Ple ordinari del Consell Insular de Mallorca, en sessió de dia 5 de març de 
2009 va acordar, entre d’altres, declarar com a Bé d’Interès Cultural, amb la categoria 
de monument, a favor del sistema hidràulic de la Font de Mestre Pere i la Síquia de 
Na Cerdana dels termes municipals de Palma, Valldemossa i Bunyola. 
 
Atès que Drac Hotels, SLU va interposar un recurs contenciós administratiu amb 
entrada en el Decanat el 20-05-09 contra l’acord del Ple del CIM de 5 de març de 
2009 que confirmà l’acord de 23-1-09 de la Comissió Insular d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca el qual acordà informar 
favorablement la declaració de BIC amb categoria de monument del bé més amunt 
esmentat. 
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Per tot això, i en virtut del que disposa la Llei 12/1998, de 21 de desembre del 
Patrimoni Històric de les Illes Balears i d’acord amb les competències atribuïdes per 
la Llei 6/1994, de 13 de desembre, als Consells Insulars en matèria de Patrimoni 
Històric, i el Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca, aprovat pel Ple del 8 
de març de 2004 (BOIB núm. 38 de 16-03-04) parcialment modificat per acord del ple 
de 13 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158 de 20-10-11), el President de la Comissió 
Insular de Patrimoni Històric eleva al Ple la següent proposta d’ 
 
ACORD 
 
1r.- Executar, en els seus estrictes termes i pel que fa a l’àmbit de competència del Ple 
del Consell Insular de Mallorca, la sentència de la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 526, de 13 de juliol, que 
deriva de les actuacions núm. 108/2009 del jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de 
Palma. 
L’objecte del recurs contenciós administratiu va ser l’acord adoptat pel Ple del 
Consell Insular de Mallorca el dia 5 de març de 2009, mitjançant el qual es va declarar 
com a Bé d’Interès Cultural, amb la categoria de monument, a favor del sistema 
hidràulic de la Font de Mestre Pere i la Síquia de Na Cerdana dels termes municipals 
de Palma, Valldemossa i Bunyola. 
 
2n.- L’esmentada sentència del Tribunal Superior de Justícia núm. 526 va confirmar 
la decisió del jutjat contenciós administratiu que estimà el recurs interposat per DRAC 
HOTELS, SLU tot declarant nul l’acord del Ple del CIM de 5-3-09 per no ser 
conforme a dret tot i que no va compartir els seus arguments jurídics ja que el jutjat va 
considerar que l’acord d’ampliació del termini per a resoldre de dia 14-4-08 no estava 
motivat i la sala va considerar que aquest acord estava suficientment motivat però que 
l’expedient s’havia de considerar caducat pel transcurs del termini legal per a resoldre 
des de l’acord d’ampliació.   
 
3r.- Deixar sense efecte l’acord del Ple del CIM de dia 5 de març de 2009, mitjançant 
el qual es va declarar com a Bé d’Interès Cultural, amb la categoria de monument, a 
favor del sistema hidràulic de la Font de Mestre Pere i la Síquia de Na Cerdana dels 
termes municipals de Palma, Valldemossa i Bunyola. 
 
4r.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el Boletín 
Oficial del Estado, ja que l’esmentada resolució afecta a la declaració d’un Bé 
d’Interès Cultural amb la categoria de monument.  
 
5è.- Donar trasllat d’aquest acord a la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de les Illes Balears, per conducte de l’Assessoria Jurídica del 
Consell Insular; així com als Ajuntaments de Palma, Valldemossa i Bunyola. 
 
El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) intervé per reiterar la voluntat manifestada 
tant a la Comissió de Patrimoni com a la Comissió Informativa –i espera que també ara d’aquest Ple– 
de reiniciar aquest expedient tot d’una que sigui possible. 

La Sra. DUBON (PSOE) indica que la postura del seu Grup va en una línia molt propera a la que ha 
manifestat el Sr. Font però, en tot cas, vol fer constar que aquesta sentència ve a dir que està motivada 
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per una qüestió formal de terminis i en destaca el fet que el mateix jutge diu que no està d’acord amb 
els temes de fons que planteja el recurs. 

Així doncs, de qualque manera, el jutge dóna la raó al Consell de Mallorca en quant als valors 
patrimonials que tenen aquests elements i, per tant, el seu Grup insta a tornar a iniciar, al més aviat 
possible, aquest expedient. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) fa notar que, evidentment, ara pertoca 
acatar la sentència i donar-li compliment.  

Igualment explica que l’expedient no s’ha pogut dur a terme de manera eficaç perquè va caducar la 
seva tramitació però recorda que ja va manifestar a la Comissió de Patrimoni que la voluntat de l’equip 
de govern és reiniciar aquest expedient de declaració de BIC perquè és cert que els valors patrimonials 
d’aquests espais es mantenen i no estan afectats, en absolut, per la sentència. 

Per tant, un cop que els serveis jurídics ho permetin (primer calia adoptar aquest acord), es reiniciarà 
l’expedient de declaració de BIC i aprofita per reiterar que aquesta és la voluntat de l’equip de govern, 
voluntat que ja manifestaren en la Comissió de Patrimoni. 

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

 
PUNT 5. PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIO COM A BÉ D’INTERÈS 
CULTURAL, AMB LA CATEGORÍA DE CONJUNT HISTÒRIC, A FAVOR 
DEL NUCLI ANTIC DE PETRA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del president de la Comissió Insular de 
Patrimoni Històric que diu: 
 
Atesa la sol·licitud presentada per l’Ajuntament de Petra, de data 30 de desembre de 
2010 (NRE 224 de 5 de gener de 2011), en relació a la declaració com a Bé d’Interès 
Cultural, amb categoria de Conjunt Històric, a favor del nucli antic de Petra. 

 

Atès que a la sessió de dia 29 d’abril de 2011 la Comissió Insular d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric va acordar, entre d’altres, la incoació de 
l’expedient de declaració com a Bé d’Interès Cultural, amb categoria de Conjunt 
Històric a favor del nucli antic de Petra, la descripció del qual figura a l’informe 
tècnic de data 18 d’abril de 2011. 

Atès que es va obrir el tràmit d’audiència als interessats i informació pública i es va 
sol·licitar l’informe a la UIB, que va ésser emès el 15 de juny de 2011. 

Ateses les al·legacions presentades per l’Ajuntament de Petra i per la Sra. Bàrbara 
Ribas Font. 

Atès l’informe de dia 4 de maig de 2012 emès pels tècnics cap de secció de béns 
culturals, cap de secció d’arquitectura i per la tècnica en Patrimoni Artístic. 

Atès que a la sessió de dia 15 de maig de 2012 la Comissió Insular de Patrimoni 
Històric va acordar, entre d’altres: desestimar les al·legacions presentades per 
l’Ajuntament de Petra i per la Sra. Bàrbara Ribas Font, modificar la delimitació del 
conjunt històric de Petra i del seu entorn de protecció descrits a l’informe tècnic de dia 
18 d’abril de 2011, per tal de recollir les consideracions incloses a l’informe de la UIB 
de 15 de juny de 2011, essent la delimitació final la que figura a la planimetria forma 
part integrant de l’acord i obrir un nou període d’informació pública i d’audiència als 
interessats. 
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Atès que no s’ha presentat cap al·legació a la modificació i delimitació del conjunt 
històric de Petra i del seu entorn de protecció. 

Per tot això, i en virtut del que disposa el Títol I de la Llei 12/1998, de 21 de 
desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, i d’acord amb les competències 
atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de desembre, als Consells Insulars en matèria de 
Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca, aprovat 
pel Ple del 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38 de 16-03-04) parcialment modificat per 
acord del ple de 13 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158 de 20-10-11), el President de 
la Comissió Insular de Patrimoni Històric eleva al Ple la següent proposta d’ACORD: 
 

I. Declarar com a Bé d’Interès Cultural, amb categoria de conjunt històric al 
nucli antic de Petra, la descripció i la delimitació del qual figuren els 
intormes tècnics de dia 18 d’abril de 2011 i de dia 4 de maig de 2012 els 
quals com a motivació s’adjunten i formen part integrant del present acord. 

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

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

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

 

El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) fa notar que intervé també en qualitat de 
petrer i ho fa per felicitar per aquesta declaració que considera que és molt positiva per al poble en 
general de cara a la conservació del seu patrimoni i, per això, la seva coalició es congratula per aquest 
acord. 

També voldria instar el Consell de Mallorca perquè se segueixi la tramitació de tots aquells expedients 
de declaració de centres històrics com a BIC que puguin estar dins un calaix. Concretament es refereix 
al cas de Palma atès que aquests dies ha sortit als mitjans de comunicació el cas d’un edifici situat a la 
plaça Quadrado. L’edifici en si no té un valor especial però si el conjunt de la plaça i ara s’esbucarà la 
façana d’aquest edifici d’una forma totalment legal per mor de no haver-se declarat el BIC del casc 
històric de Palma. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) assenyala que, evidentment, avui 
tothom es congratula per dur aquesta declaració d’ampliació de casc antic de Petra com a Bé d’Interès 
Cultural la qual reforça la protecció del patrimoni de Mallorca en quant a aquells espais i aspectes que 
la mereixen. 

A més a més, des de la Comissió de Patrimoni s’està fent feina perquè tots els expedients es puguin 
agilitar al màxim i, per tant, en aquest sentit coincideix amb les paraules del Sr. Font. 

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

 
PUNT 6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT 
SOBRE EL PROCEDIMENT A SEGUIR PER A LA DECLARACIÓ DE 
FESTES D’INTERÈS CULTURAL A L’ILLA DE MALLORCA. 



 18

 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni 
Històric i Esports que diu: 
 
Vista la memòria del Director Insular de Patrimoni Històric de 19 d’abril de 2011, en 
la qual es justifica la necessitat i oportunitat de desenvolupar reglamentàriament la 
Llei 1/2002, de 19 de març, de cultura popular i tradicional de les Illes Balears pel que 
fa al procediment que s’ha de seguir per a les declaracions de festes d’interès cultural 
a l’illa de Mallorca. 
 
Vist l’informe jurídic del cap de servei de Patrimoni Històric, de 19 d’abril de 2011. 
 
Vist que, el 17 de maig de 2011, el Ple del Consell Insular de Mallorca va aprovar 
inicialment el reglament sobre el procediment a seguir per a la declaració de festes 
d’interès cultural a l’illa de Mallorca. 
 
Vist l’informe jurídic, de 27 de setembre de 2011, relatiu a les al·legacions 
presentades a l’aprovació inicial del reglament. 
 
Vist l’informe del secretari tècnic de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i 
Esports, de 16 de maig de 2012, de correcció del procediment i valoració de les 
al·legacions presentades. 
 
D’acord amb el Consell Consultiu mitjançant el dictamen emès el 12 de setembre de 
2012. 
 
D’acord amb l’informe jurídic emès , el 19 d’octubre de 2012, per la TAG del Servei 
de Patrimoni Històric en relació a les observacions, de caràcter no essencial, incloses 
dins el dictamen, que proposa: 
 

1.- Introduir com a primers paràgrafs de l’exposició de motius, els següents: 

 

Els articles 72,1 i 84.2 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, per la qual 

s’aprova l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, atribueix als consells 

insulars l’exercici de la potestat reglamentària en les competències atribuïdes 

com a pròpies. 

 

L’article 70.6 de l’Estatut inclou dins les competències pròpies dels consells 

insulars les referides al patrimoni monumental, cultural, històric, artístic, 

arquitectònic, arqueològic i paisatgístic dins el seu àmbit territorial. 

 

2.- Modificar el text del Reglament de festes d’interès general, de tal manera 

que allà on diu: 

 

[...] 

 

Article 2.- Procediment de declaració. Inici 
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1. El procediment de declaració d’una festa d’interès cultural s’iniciarà 

d’ofici per acord de la Comissió Insular de Patrimoni Històric del Consell de 

Mallorca, o a instància de part. 

 

2. Qualsevol administració pública o persona física i/o jurídica podrà instar 

l’adopció de l’acord d’iniciació del procediment. La decisió de no iniciar el 

procediment haurà de ser motivada. 

 

[...] 

 

Ha de dir: 

 

Article 2.- Procediment de declaració. Inici 

 

1. El procediment de declaració d’una festa d’interès cultural s’iniciarà, 

d’ofici o a instància de part, per acord de la Comissió Insular de Patrimoni 

Històric del Consell de Mallorca. 

 

2. Qualsevol administració pública o persona física i/o jurídica podrà instar 

l’adopció de l’acord d’iniciació del procediment. La decisió de no iniciar el 

procediment haurà de ser motivada i, contra aquest acord, que no esgota la 

via administrativa, es podran interposar els recursos administratius i/o 

contenciosos administratius d’acord amb allò que disposa la Llei 30/1992, de 

26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del 

procediment administratiu comú i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la 

jurisdicció contenciosa administrativa. 

 

[...] 

 
D’acord amb l’article 31.2, d) del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca aprovat 
per acord de Ple de 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16/03/2004), i modificat 
per acord de Ple de 13 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158, de 20/10/2011); i el 
Decret d’organització del Consell de Mallorca de 15 de juliol de 2011, corregit pel 
decret de dia 19 de juliol (BOIB núm. 111, de 21/07/2011), modificat pels decrets de 
presidenta de 10 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 159, de 22/10/2011), 15 de març de 
2012 (BOIB núm. 48, de 03/04/2012) i 11 d’abril de 2012 BOIB núm. 59, de 
26/04/2012). 
 
Per tot l’exposat, i en ús de les competències atribuïdes, el vicepresident de Cultura, 
Patrimoni i Esports eleva al Ple la següent  
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
 
I - Estimar les al·legacions presentades per la Conselleria d’Educació, Cultura i 
Universitats del Govern de les Illes Balears relatives a la titulació dels articles del  
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Reglament sobre el procediment a seguir per a la declaració de festes d’interès 
cultural a l’illa de Mallorca i de previsió de l’informe preceptiu del Consell Assessor 
de Cultura Popular i Tradicional de les Illes Balears, previ a la declaració d’una festa 
com d’interès cultural, incloent-ho, a tal efecte, dins l’article 6.1 relatiu als informes 
preceptius, concedint a tal efecte, tant al Consell Assessor de Cultura Popular i 
Tradicional de Mallorca com al Consell Assessor de Cultura Popular i Tradicional de 
les Illes Balears, un termini de 10 dies per evacuar els corresponents informes de 
conformitat amb a l’article 43.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
II.- Estimar la proposta presentada a l’informe sobre l’impacte de gènere relativa a la 
substitució del concepte “interessats” per “persones interessades” recollit a l’article 5 
del text del Reglament sobre el procediment a seguir per a la declaració de festes 
d’interès cultural a l’illa de Mallorca. 
 
III.- Aprovar definitivament, d’acord amb el Consell Consultiu, el Reglament sobre 
el procediment a seguir per a la declaració de festes d’interès cultural a l’illa de 
Mallorca, que figura com annex al present acord.  
 
IV.- Notificar-ho a als interessats. 
 
V.- Comunicar-ho al Govern de les Illes Balears i a la Delegació del Govern de 
l’Estat. 
 
VI. Publicar-ho al BOIB. 
 

ANNEX 
 
REGLAMENT 3/2012, SOBRE EL PROCEDIMENT A SEGUIR PER A LA 
DECLARACIÓ DE FESTES D’INTERÈS CULTURAL A L’ILLA DE 
MALLORCA 
Exposició de motius: 
 
Els articles 72,1 i 84.2 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, per la qual s’aprova 
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, atribueix als consells insulars l’exercici de 
la potestat reglamentària en les competències atribuïdes com a pròpies. 
 
L’article 70.6 de l’Estatut inclou dins les competències pròpies dels consells insulars 
les referides al patrimoni monumental, cultural, històric, artístic, arquitectònic, 
arqueològic i paisatgístic dins el seu àmbit territorial. 
D’acord amb el que preveu el Títol IV de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del 
patrimoni històric de les Illes Balears, formen part del patrimoni etnològic els llocs i 
els béns, mobles i immobles, com també els coneixement i les activitats que són o que 
han estat expressió rellevant de la cultura tradicional del poble de les Illes Balears en 
els aspectes materials, econòmics, socials o espirituals. 
 
Per la seva banda, tal i com s’assenyala a l’Exposició de Motius de la Llei 1/2002, de 
19 de març, de cultura popular i tradicional de les Illes Balears, la cultura popular i 
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tradicional, a través de les múltiples i molt diverses manifestacions que té, és 
considerada arreu del món com uns dels elements que configuren i que defineixen la 
personalitat col·lectiva dels pobles. I una d’aquestes manifestacions són, precisament, 
les celebracions de festes tradicionals pròpies de la cultura dels pobles que formen 
part de l’Illa de Mallorca.  
 
Aquesta Llei preveu al seu article 5 que les celebracions de les festes tradicionals 
pròpies de la cultura popular de les Illes Balears d’especial arrelament i rellevància 
podran ser declarades festes d’interès cultural mitjançant acord plenari del consell 
insular competent, declaració que ha de comptar amb l’informe previ del Consell 
Assessor de Cultura Popular i Tradicional de les Illes Balears. 
 
El mateix article 5 preveu que cada consell insular, en l’àmbit de les seves 
competències, podrà aprovar el reglament en el qual s’especifiqui el procediment per 
a la declaració de les festes d’interès cultural. I el present reglament aprofita en gran 
mesura el procediment establert a la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni 
històric de les Illes Balears per a les declaracions de béns d’interès cultural, ja que es 
considera que el rang de protecció, promoció i foment de les festes més rellevants ha 
de ser semblant al que gaudeixen els béns d’interès cultural. 
 
La Llei 1/2002, de 19 de març, també preveu l’existència d’òrgans insulars de 
consulta semblants al Consell Assessor de Cultura Popular i Tradicional de les Illes 
Balears. En aquest sentit, l’article 10 assenyala que en cada consell insular poden 
constituir-se òrgans similars al Consell Assessor de Cultura Popular i Tradicional per 
exercir millor les seves competències en les matèries regulades en aquesta Llei. 
Mitjançant acord de Ple de 3 d’octubre de 2005, es va aprovar el reglament del 
Consell Assessor de Cultura Popular i Tradicional de Mallorca. 
 
El reglament també preveu la creació d’un Registre Insular de Festes d’Interès 
Cultural, que a més de les característiques que la componen i els elements que li són 
propis, haurà d’incloure tota modificació i adaptació històrica que es produeixi 
desprès de la seva declaració. 
En definitiva, amb aquest reglament es pretén donar resposta a l’obligació que tenen 
els poders públics a l’hora de promoure la salvaguarda, estudi, investigació i 
transmissió a les generacions futures de les festes tradicionals pròpies de la cultura 
mallorquina. 

CAPÍTOL I 
Procediment de declaració de festes d’interès cultural 

 
Article 1.- Objecte 
 
1. D’acord amb allò que estableix l’article 5 de la Llei 1/2002, de 19 de març, de 
cultura popular i tradicional de les Illes Balears, les celebracions de les festes 
tradicionals pròpies de la cultura popular de l’illa de Mallorca d’especial arrelament i 
rellevància podran ser declarades festes d’interès cultural. 
 
2. Tots els poders públics radicats a l’illa de Mallorca tenen l’obligació de vetllar per 
la protecció i promoció de les festes declarades d’interès cultural, com també per 
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conservar-ne els seus trets i elements més característics i essencials, sense perjudici de 
l’evolució natural i de l’adaptació històrica de cada festa. 
 
3. Així mateix, i dins l’àmbit de les seves respectives competències, els poders públics 
radicats a l’illa de Mallorca promouran el coneixement i difusió de les festes 
declarades d’interès cultural. 
 
Article 2.- Procediment de declaració. Inici 
 
1. El procediment de declaració d’una festa d’interès cultural s’iniciarà, d’ofici o a 
instància de part, per acord de la Comissió Insular de Patrimoni Històric del Consell 
de Mallorca. 
 
2. Qualsevol administració pública o persona física i/o jurídica podrà instar l’adopció 
de l’acord d’iniciació del procediment. La decisió de no iniciar el procediment haurà 
de ser motivada i, contra aquest acord, que no esgota la via administrativa, es podran 
interposar els recursos administratius i/o contenciosos administratius d’acord amb allò 
que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú i la Llei 29/1998, de 
13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
3. Les declaracions de festes d’interès cultural requeriran d’un procediment 
individualitzat per a cada una d’elles. Excepcionalment, es podran declarar d’interès 
cultural de forma genèrica determinades festes en els casos en què per les seves 
característiques i similituds, la seva relació entre elles, o per motius històrics, ho facin 
aconsellable. 
 
Article 3.- Informació prèvia 
 
Abans d’iniciar-se el procediment, la Comissió Insular de Patrimoni Històric podrà 
sol·licitar dels particulars o de qualsevol organisme públic o privat la informació 
necessària sobre la festa que es pretén declarar d’interès cultural. De no obtenir-se 
l’esmentada informació en el termini màxim de dos mesos, la Comissió Insular de 
Patrimoni Històric acordarà l’inici del procediment previ els informes tècnics que 
corresponguin. 
 
Article 4.-Incoació 
 
1. L’acord d’incoació del procediment de declaració ha d’incloure una descripció de 
la festa o festes de què es tracta, suficient per a la seva identificació. En aquesta 
descripció hi ha de figurar, almenys, una memòria històrica, documentació fotogràfica 
i bibliogràfica de la festa objecte de la declaració. 
 
2. A més a més, i amb caràcter previ a l’acord d’incoació, serà necessari comptar amb 
l’informe descriptiu i tècnic del Consell Assessor de Cultura Popular i Tradicional de 
Mallorca, en el qual es defineixin les característiques de la festa, la memòria històrica, 
el lloc o indret de celebració i els elements que li són propis. 
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Article 5.-Notificació i publicació 
 
1. L’acord d’inici del procediment de declaració s’haurà de notificar a les persones 
interessades, si n’hi ha, a l’Ajuntament o Ajuntaments dels municipis on les festes es 
celebrin, i al Govern de les Illes Balears, per tal que hi formulin les al·legacions o 
suggeriments que hi estimin necessaris, donant-los a tal efecte un termini de quinze 
dies hàbils.  
 
2. Així mateix, l’acord d’inici s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears i a la pàgina web del Consell de Mallorca, tot obrint un període d’informació 
pública d’un mes per tal que qualsevol persona i/o institució pugui formular les 
al·legacions o suggeriments que estimin convenients. 
 
Article 6.- Informes preceptius 
 
1. A més de l’informe previ i preceptiu del Consell Assessor de Cultura Popular i 
Tradicional de Mallorca, de l’informe previ i preceptiu del Consell Assessor de 
Cultura Popular i Tradicional de les Illes Balears i de la documentació assenyalada a 
l’article 4 d’aquest reglament; a l’expedient de declaració hi haurà de constar informe 
favorable de l’Ajuntament o del municipi on la festa o festes es celebrin, o dels 
Ajuntaments del municipis on es celebrin, si són varis. 
 
2. Opcionalment, es podran demanar informes d’altres entitats científicoculturals o a 
les institucions consultives previstes a l’article 96 de la Llei 12/1998, de 21 de 
desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears, radicades a l’illa de Mallorca. 
 
Article 7.-Órgan competent 
 
La declaració d’una festa o festes com a d’interès cultural s’acordarà pel Ple del 
Consell Insular de Mallorca, a proposta de la Comissió Insular de Patrimoni Històric. 
 
Article 8.- Notificació i publicació  
 
La declaració s’haurà de notificar als interessats, si n’hi ha, a l’Ajuntament o 
Ajuntaments dels municipis on les festes es celebrin, i al Govern de les Illes Balears, i 
publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web del Consell Insular 
de Mallorca. 
 
Article 9.- Finalització del procediment 
 
L’acord de declaració s’haurà d’adoptar en el termini màxim d’un any, comptat a 
partir del dia següent al de la data d’incoació de l’expedient. Transcorregut aquest 
termini sense que s’hagi produït la declaració, es produirà la caducitat automàtica de 
l’expedient i s’arxivaran les actuacions sense més tràmits, sense perjudici que, si ho 
estima oportú, la Comissió Insular de Patrimoni Històric iniciï nou procediment de 
declaració seguint les determinacions contingudes al present reglament. 
Article 10.- Deixar sense efecte una declaració 
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Per deixar sense efecte la declaració d’una festa o festes com d’interès cultural s’haurà 
de seguir el mateix procediment previst en aquest reglament per a les declaracions. 
 
CAPÍTOL II 
El Registre Insular de Festes d’Interès Cultural 
 
Article 11.- Registre Insular de Festes d’Interès Cultural 
 
1. Es crea el Registre Insular de Festes d’Interès Cultural a l’illa de Mallorca en el 
qual s’inscriuran els acords de declaració d’una festa o festes com a d’interès cultural 
adoptats pel Ple del Consell Insular de Mallorca. 
 
2. El Registre depèn orgànicament del departament competent en matèria de cultura i 
patrimoni del Consell Insular de Mallorca, i a més de la informació continguda a 
l’expedient, s’hi hauran d’anotar els principals esdeveniments que es produeixin una 
vegada que s’hagi dut a terme la declaració, per a un millor i major record històric, 
així com per a la conservació dels elements essencials de la festa o festes de què es 
tracti, sense perjudici de l’evolució natural i de l’adaptació històrica de cada festa o 
festes. 
 
Article 12.- Expedició de títol d’inscripció 
 
L’òrgan del qual depèn el Registre Insular de Festes d’Interès Cultural expedirà als 
Ajuntaments i/o interessats que així ho sol·licitin el corresponent títol acreditatiu de la 
inscripció, que contindrà la informació essencial sobre la festa o festes que gaudeixen 
de la condició de festa d’interès cultural. 
 
Disposició final.- Entrada en vigor 
 
Aquest reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial 
de les Illes Balears i una vegada transcorregut el termini previst a l’article 65.2 de la 
Llei 7/1985, de dia 2 d’abril, de bases de règim local. 
 
 
El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) inicia la seva intervenció. 

Adverteix que aquesta intervenció inclou també el punt 8, referit a la proposta d’aprovació definitiva 
del Reglament de reconeixement i registre de museus i col·leccions museogràfiques de Mallorca. 

Diu que no sap si tenien previst dir-ho, però per si de cas ho vol dir ell, perquè li toca i ho fa tot seguit. 
Recorda que quan l’actual equip de govern va començar a governar es va trobar una aprovació inicial, 
tant pel que fa al Reglament de museus com del Reglament per a la declaració del BIC de festes i la 
veritat és que estan contents pel fet que ho hagin tirat endavant. 

Considera que la seva coalició s’ha de felicitar per haver començat aquesta feina, culminada pel govern 
del PP, perquè avui ja es disposa d’un reglament que estableix les condicions mínimes que s’han de 
reunir per tenir la consideració de museu i perquè, d’altra banda, també queda regulat que les nostres 
festes populars puguin ser declarades BIC. 

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

Diu que és evident que se reconeix la feina que ha fet aquesta institució i per totes les persones que 
varen iniciar aquesta aprovació de reglament. 
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Recorda al Sr. Font que ja ho varen reconèixer amb motiu de l’anunci de la roda de premsa d’aquest 
Ple i, certament, el 17 de maig de 2011 el Ple del Consell de Mallorca ja va aprovar inicialment aquest 
reglament, que ha estat objecte d’una sèrie d’al·legacions i de correccions i, a més, també ha estat 
sotmès al dictamen del Consell Consultiu, que va ser emès ja de manera definitiva el 12 de setembre de 
2012.  

Assegura que també es congratulen de forma conjunta per l’aprovació d’aquest reglament que 
aconseguirà, sense cap dubte, que les festes de Mallorca d’interès cultural aconsegueixin la preservació 
que se mereixen.  

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

 
PUNT 7. PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT DE 
DECLARACIÓ COM A BÉ CATALOGAT, A FAVOR DE LA FERRETERIA 
LA CENTRAL (DELIMITACIÓ DEL BÉ) EN EL CARRER SANT MAGÍ, 
NÚM. 37 DE PALMA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del president de la Comissió Insular de 
Patrimoni Històric que diu: 
 
Atès que a la sessió de dia 15 de maig de 2012 la Comissió Insular de Patrimoni 
Històric va acordar, entre d’altres, la incoació de l’expedient de modificació de 
l’expedient de declaració com a Bé Catalogat, a favor de la Ferreteria La Central 
(delimitació del bé) en el carrer Sant Magí núm. 37 de Palma. 
Atès que es va obrir el tràmit d’informació pública (BOIB núm. 81 de 05-06-12) i 
d’audiència als interessats: 

- Sra. G. Ludmila Rivacoba Wamba (justificant de recepció 13-07-12) 
- Sra. Maria Luisa Santoro Payan (justificant de recepció 10-07-12) 
- Ajuntament de Palma (justificant de recepció 06-07-12) 
 

Ateses les al·legacions presentades per: 

- Sra. Maria Luisa Santoro Payan, el dia 05-06-12 (NRE 16362), 
- Sra. Gloria-Ludmila Rivacoba Wamba, el dia 24 de setembre de 2012 

(NRE 27092). 
 

Atès els informes tècnics de dia 31-10-12 i de 03-05-12 emesos pels tècnics del Servei 
de Patrimoni Històric. 

Per tot això, i en virtut del que disposa el Títol I de la Llei 12/1998, de 21 de 
desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, i d’acord amb les competències 
atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de desembre, als Consells Insulars en matèria de 
Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca, aprovat 
pel Ple del 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38 de 16-03-04) parcialment modificat per 
acord del ple de 13 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158 de 20-10-11), el President de 
la Comissió Insular de Patrimoni Històric eleva al Ple la següent proposta d’ACORD: 
 

I. Desestimar les al·legacions presentades per la Sra. Maria Luisa 
Santoro Payan el día 5-06-2012 (NRE 16362) i per la Sra. Gloria-
Ludmila Rivacoba Wamba el dia 24 de setembre de 2012 (NRE 
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27092), en base a l’informe tècnic de dia 31 d’octubre de 2012, el 
qual com a motivació s’adjunta i forma part integrant del present 
acord. 

II. Modificar l’expedient de declaració com a Bé Catalogat a favor de 
la Ferreteria La Central (delimitació del Bé), situada en el carrer 
Sant Magí, núm. 37 de Palma, la motivació del qual figura a 
l’informe tècnic de dia 3 de maig de 2012 el qual com a motivació 
s’adjunta i forma part integrant del present acord.  

III. Els efectes d’aquesta declaració són els que genèricament 
estableixen la Llei 12/98, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric 
de les Illes Balears i la normativa concordant. 

IV. Aquest acord s’ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i 
s’ha d’anotar al Catàleg Insular de Patrimoni Històric de Mallorca i 
comunicar-ho a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè 
procedeixen a la seva anotació al Catàleg General del Patrimoni 
Històric de les Illes Balears. 

V. Aquest acord s’ha de notificar als interessats, a l’Ajuntament de 
Palma i al Govern de les Illes Balears. 

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

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

“Honorable Sra. presidenta, honorables senyores i senyors consellers, la Unió d’Associacions de 
Mallorca, amb seu a la popular i marinera barriada de Santa Catalina i que té moltes entitats catalineres 
adherides (Associació de Veïns Es Raval de Santa Catalina, Associació Cultural Santa Catalina, Club 
Santa Catalina Atlètic, Club Ciclista Santa Catalina, Consell de Centre del Centre Cultural Santa 
Catalina, Associació d’Amics de la Tercera Edat ‘Bona Gent’, etc.), referent a la declaració, com a Bé 
Catalogat, a favor de la ferreteria La Central (més coneguda com Ca Don Pau), exposa el següent: 

La drogueria i ferreteria La Central va ser fundada l’any 1916 pel Sr. Pau Gelabert i Calafell. Donat 
l’auge naval propiciat pels nombrosos pescadors i gent de la mar de principis del segle XX, es va 
dedicar aquest establiment a vendre els articles propis del ram però, primordialment, va tenir el seu 
enfocament en la venda de productes i estris per a les embarcacions: pintures, patents, massilles, estopa 
i claus galvanitzats entre molts altres articles adients per a la posada a punt per a la navegació. Li va 
succeir el seu nebot, Sr. Francisco Sampol Gelabert, qui va ser durant anys un eficaç continuador del 
negoci. 

Llavors, durant molts d’anys, el titular del negoci va ser el Sr. Gabriel Serra Bosch, emprenedor, veterà 
i dinàmic comerciant coneixedor d’aquesta classe de negocis amb el mossatge ben après ja que essent 
un xicot –gairebé un nin– va entrar en aquest establiment com a empleat i, per això, tenia virtuts 
suficients per ser digne continuador d’una empresa que amb orgull pot figurar entre les primeres per 
antiguitat i competència al barri de Santa Catalina. 

La ferreteria La Central és tan coneguda i popular que, sense temor a equivocar-nos, ens atreviríem a 
dir que mai no ha existit un cataliner desconeixedor de l’existència d’aquest establiment conegut també 
a altres llocs de Palma perquè és un dels comerços que fa molts d’anys va traspassar els límits de Santa 
Catalina. 

L’edifici on està ubicat aquest antic comerç està considerat d’interès artístic i arquitectònic essent la 
seva construcció de l’any 1908 i on poc després s’instal·là el referit comerç, temps suficient per poder 
catalogar-lo entre els primers de solera, encara en plena activitat, de Santa Catalina. 

Voldríem matisar que la nostra entitat no és futuròloga però la simple visió que ens donen les 
nombroses entitats ciutadanes catalineres que estan amb nosaltres ens donen peu a predir que amb Ca 



 27

Don Pau hi ha comerç per molts d’anys: establiment amb el títol de “Don”. I és que la ferreteria i 
drogueria La Central és qualque cosa més i millor que un simple comerç amb un lloable historial. Ca 
Don Pau és orgull de casta catalinera. Aquest fabulós i ancestral barri assolellat i afavorit per la brisa 
de la mar que tant ha caracteritzat i segellat la idiosincràsia de la bona gent d’aquesta estratègica 
parcel·la de la nostra molt noble i lleial ciutat de Palma.” 

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

 
PUNT 8.  PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT DE 
RECONEIXEMENT I REGISTRE DE MUSEUS I COL.LECCIONS 
MUSEOGRÀFIQUES DE MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports que diu: 
 
La Llei 4/2003, de museus de les Illes Balears estableix com a competències del 
Consell de Mallorca el reconeixement i la revocació dels museus i de les col·leccions 
museogràfiques dins el seu àmbit territorial (article 46, b) i c). 
 
L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, aprovat per Llei Orgànica 1/2007, de 28 
de febrer, atribueix als consells insulars, com a pròpies i, entre d’altres, les 
competències sobre  museus i arxius i biblioteques de titularitat autonòmica, en el seu 
àmbit territorial. 
 
Així mateix i, segons el mateix Estatut, En les competències que són atribuïdes com a 
pròpies als consells insulars, aquests exerceixen la potestat reglamentària (art. 72). 
 
Desenvolupant aquesta potestat reglamentària, el Departament de Cultura i Patrimoni  
elaborà un reglament de reconeixement i registre de museus, amb la finalitat d’esser 
una eina pràctica d’aplicació de la Llei. 
 
Davant la necessitat urgent de comptar amb un procediment de reconeixement i 
registre de museus, primera passa per complir efectivament la Llei 4/2003, de museus 
de les Illes Balears i poder incidir per treure endavant  aquests centres culturals, es 
feia obligat l’aprovació del Reglament de reconeixement i registre de museus i 
col·leccions museogràfiques de Mallorca. 
 
Això atès, el Consell de Mallorca l’aprovà inicialment en sessió de dia 10 de 
novembre de 2008. Aquest Reglament sofrí una sèrie de canvis, com a conseqüència 
de la incorporació d’al·legacions, suggeriments, recomanacions i observacions del 
Grup de Consellers del PP, de l’Institut de la Dona i del Consell Consultiu de les Illes 
Balears.  
 
Ateses aquestes modificacions, es considerà convenient començar de bell nou el 
procediment, en ares d’una major transparència. Per aquesta raó, en lloc de presentar 
al Ple una proposta d’aprovació definitiva, se’n tornà a presentar una d’inicial, amb 
totes les passes que això comporta.    
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D’aquesta manera, el Ple del Consell de Mallorca, en 4 de novembre de 2010, 
n’acordà l’aprovació inicial. 
 
Conformement amb l’article 102 de la Llei  20/2006, municipal i de règim local de 
les Illes Balears, en concordança amb l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i 
l’article  56 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, que aprova el text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local, se n’obrí el termini 
d’informació pública, perquè el veïnatge i les persones legítimament interessades 
poguessin examinar l'expedient i formular reclamacions, objeccions o observacions. 
 
L’anunci es publicà al Butlletí Oficial de les Illes Balears el dia 7 de desembre de 
2010, núm. 178. 
 
Per altra part, se’n sol·licità informe a la Comissió Tècnica Insular de Museus, 
màxim òrgan consultiu en matèria de museus de Mallorca, creada per mandat de la 
Llei 3/2003, de museus per acord del Ple de 7 de març de 2005, el Reglament de la 
qual va ser aprovat definitivament el 7 de juny de 2005 (BOIB 119, d’11 d’agost de 
2005). La Comissió, per unanimitat, en sessió de 25 de novembre de 2010, aprovà 
la proposta de Reglament. 
 
Se’n demanà, també, informe, a la Comissió Tècnica Interinsular de Museus. 
 
Així mateix, se’n sol·licità informe a la Federació de Municipis de les Illes Balears, 
entitat que comprèn tots els municipis de Mallorca, ja que no es troba constituïda 
encara l’Assemblea de Municipis de l’illa de Mallorca, conformement amb l’article 4 
de la Llei 20/2006, municipal i de règim local de les Illes Balears. 
 
Igualment, se’n sol·licità informe sobre l’impacte de gènere de l’Institut Balear de la 
Dona, preceptiu segons la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, d’igualtat (art. 19) i 
la Llei 12/2006, de 20 de setembre, de la dona de les Illes Balears (art. 7, g).  
L’Institut ha informat que no hi ha detectat cap situació de desigualtat per qüestions 
de sexe. 
 
Com esmenta el cap de Secció de Museus, consultat el Registre Insular d’Entitats de 
Participació Ciutadana del Consell de Mallorca no hi figura cap entitat que guardi 
relació directa amb l’objecte del Reglament, per la qual cosa no hi ha pogut haver cap 
participació les associacions veïnals i de defensa de les persones consumidores i 
usuàries establertes en l’àmbit territorial de l’Illa de Mallorca. 

El Grup de Consellers del Partit Popular del Consell de Mallorca presentà al·legacions 
al Reglament de reconeixement i registre de museus i col·leccions museogràfiques de 
Mallorca, dins el termini reglamentari previst. 

 
Així mateix, la Junta Interinsular de Museus presentà unes observacions al 
Reglament. 
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D’acord amb la normativa esmentada, aquestes al·legacions i observacions s’han de 
resoldre i el Reglament s’ha d’aprovar definitivament pel Ple amb l’informe previ de 
la Comissió Informativa General i de Comptes. 

 
Les al·legacions i les observacions presentades vénen informades pel cap de la Secció 
de Museus del Consell de Mallorca. Les conclusions són les següents: 
 
. Acceptar l’al·legació del Partit Popular als articles 11 i 20 en el sentit d’explicitar en 
la redacció la notificació als interessats i a l’ajuntament on està ubicat el museu. 
 
. Acceptar l’al·legació del Partit Popular quant a l’òrgan competent, conseller/a 
competent en matèria de cultura, en lloc de la consellera executiva/el conseller 
executiu del Departament de Cultura i Patrimoni. Aquesta modificació es fa extensiva 
quan es parla del Departament i es modifica en tots els articles que en parlen, que es 
canvien per competent en matèria de cultura. 
 
. Acceptar la consideració de la Conselleria d’Educació i Cultura en el sentit 
d’eliminar els punts suspensius a l’article 5.3. 
 
. Acceptar la consideració de la Conselleria d’Educació i Cultura sobre l’article 16: 
d’eliminar el número 1 de l’apartat i d’incorporar les dades següents: 
 
g) director i/o responsable  
 
h) horaris i règim d’accés 
 
. Incorporar a l’article 21. 2 a) de la memòria del pla anual.  
 

Desestimar-ne la resta. 

Les modificacions que es proposen no alteren substancialment el text del Reglament i 
s’ajusten a la normativa aplicable, en particular, a la Llei 4/2003, de museus de les 
Illes Balears. 
 
L’expedient, amb la proposta d’aprovació definitiva, es trameté al Consell Consultiu 
de les Illes Balears, el qual, en 3 de juny de 2011 n’emeté  el Dictamen 88/2011, 
preceptiu, conformement amb l’article 18.8 de la Llei 5/2010, reguladora del Consell 
Consultiu. 
 
El Dictamen conclou que el procediment per a l’elaboració del projecte d’aquesta 
disposició reglamentària s’ha tramitat de manera adequada (Conclusió 2ª.). 
 
Així mateix i, vista la data d’emissió del Dictamen –3 de juny de 2011, període 
electoral-, el Consell Consultiu avisa que els membres del Consell Insular de 
Mallorca en funcions no poden aprovar el reglament que és objecte del dictamen, 

d’acord amb la consideració jurídica quarta, les observacions de la qual són de 

caràcter essencial per a l’ús de la fórmula ritual establerta en l’article 4.3 de la Llei 

5/2010, de 16 de juny (Conclusió 3ª.). 
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L’òrgan competent per acordar-ne l’aprovació definitiva és el Ple del Consell de 
Mallorca (102 de la Llei  20/2006, municipal i de règim local de les Illes Balears, en 
concordança amb l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i l’article  56 del RDL 
781/1986, de 18 d’abril, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local). 
 
L’acord s’adoptarà per majoria simple dels membres presents (article 94 de la Llei 
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local i 47 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril). 
 
L’acord es comunicarà al Govern de les Illes Balears, a la Delegació del Govern i al 
Consell Consultiu. 

  
El Reglament entrarà en vigor als vint dies de què s’hagi publicat íntegrament en el 
Butlletí Oficial de les Illes Balears, conformement amb l’article 2 del Codi Civil 
vigent.  

 
Atesos els informes del cap de la Secció de Museus,  la memòria justificativa del 
director insular de Cultura i l’informe sobre els aspectes jurídics; 
 
Vist l’informe del secretari tècnic insular sobre la correcció del procediment seguit i a 
la valoració de les al·legacions i les observacions presentades; 
 
Atesa la memòria justificativa de la directora insular de Cultura i Patrimoni; 
 
D’acord amb l’article 31.2,d) del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca aprovat 
per acord de Ple de 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16/03/2004), i modificat 
per acord de Ple de 13 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158, de 20/10/2011); i el 
Decret d’organització del Consell de Mallorca de 15 de juliol de 2011, corregit pel 
decret de dia 19 de juliol (BOIB núm. 159, de 22/10/2011), 15 de març de 2012 
(BOIB núm. 48, de 03/04/2012) i 11 d’abril de 2012 BOIB núm. 59, de 26/04/2012). 
 
Per tot això, i en ús de les competències atribuïdes, el vicepresident de Cultura, 
Patrimoni i Esports eleva al Ple la següent  
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
1. Resoldre les al·legacions al Reglament de reconeixement i registre de museus i 
col·leccions museogràfiques, aprovat inicialment pel Consell de Mallorca, el dia 4 de 
novembre de 2010, presentades pel grup de consellers del Partit Popular i les 
observacions de l’informe de la Junta Interinsular de Museus  en el sentit següent: 
 
. Acceptar l’al·legació del Partit Popular als articles 11 i 20 en el sentit d’explicitar en 
la redacció la notificació als interessats i a l’ajuntament on està ubicat el museu. 
 
. Acceptar l’al·legació del Partit Popular quant a l’òrgan competent, conseller/a 
competent en matèria de cultura, en lloc de la consellera executiva/el conseller 
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executiu del Departament de Cultura i Patrimoni. Aquesta modificació es fa extensiva 
quan es parla del Departament i es modifica en tots els articles que parlen de: 
competent en matèria de Cultura i Patrimoni que es canvien per competent en matèria 
de cultura. 
 
 Acceptar la consideració de la Conselleria d’Educació i Cultura en el sentit 
d’eliminar els punts suspensius a l’article 5.3. 
 
. Acceptar la consideració de la Conselleria d’Educació i Cultura sobre l’article 16: 
d’eliminar el número 1 de l’apartat i d’incorporar les dades següents: 
 
g) director i/o responsable  
 
h) horaris i règim d’accés 
 
. Incorporar a l’article 21. 2 a) de la memòria el pla anual.  
 

2. Desestimar-ne la resta. 

 

3. Aprovar definitivament, d’acord amb el Consell Consultiu, el Reglament de 
reconeixement i registre de museus i col·leccions museogràfiques de Mallorca. 
 
4. Comunicar-ho al Govern de les Illes Balears i a la Delegació del Govern de l’Estat. 
 
5. Publicar-lo íntegrament en el BOIB. 
 
 
ANNEX 
 
Reglament 5/2012, 
 
REGLAMENT DE RECONEIXEMENT I REGISTRE DE MUSEUS I DE  
COL·LECCIONS MUSEOGRÀFIQUES DE MALLORCA 
 
La finalitat d’aquest Reglament és la de dotar el Consell de Mallorca de la norma 
jurídica que desplegui les competències que se li assignen en l’article 46 de la Llei 
4/2003, de 26 de març, de museus de les Illes Balears, sobre reconeixement de museus 
i col·leccions museogràfiques de Mallorca.  
 
El reconeixement dels museus i les col·leccions museogràfiques de Mallorca i la 
incorporació en el Registre insular és el primer i imprescindible esglaó per gestionar 
aquests equipaments culturals. Els procediments de reconeixement, registre i 
revocació són eines que permeten regular el panorama museístic insular i treballar per 
la qualitat en la conservació, la investigació i la difusió del patrimoni moble insular.    
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TÍTOL I. Objecte i àmbit d’aplicació  
Article 1. Objecte  
 
L’ objecte d’aquest Reglament  és el desplegament  parcial de la  Llei 4/2003, de 26 
de març, de museus de les Illes Balears, en matèria de reconeixement i registre de 
museus i de col·leccions museogràfiques de Mallorca.  
 
Article 2. Àmbit d’aplicació  
 
Les disposicions d’ aquest Reglament són aplicables a tots els  museus i les 
col·leccions museogràfiques de Mallorca, reconeguts  o que es pretenguin reconèixer, 
sobre els quals tengui competència el Consell de Mallorca. 
 
 
TÍTOL II. Reconeixement  de museus i col·leccions museogràfiques  
 
Capítol I. Disposicions generals  
 
Article 3. Òrgan competent  
 

1. El conseller o la consellera competent en matèria de cultura és l’òrgan 
competent per reconèixer els museus i les col·leccions museogràfiques a 
Mallorca. 

2. El reconeixement dels museus i de les col·leccions museogràfiques de 
titularitat estatal situats a Mallorca, que gestionen administracions públiques 
de les Illes Balears, és automàtic. 

 
Article 4. Departament que el tramita 
 
El procediment per reconèixer els museus i les col·leccions museogràfiques el tramita 
el departament competent en matèria de cultura del Consell de Mallorca. 
 

Capítol II. Iniciació i tramitació 

 
Article 5. Iniciació  
 
1. La consellera o el conseller competent en matèria de cultura, d’ofici o a instància de 
part interessada, n’inicia el procediment per reconeixer el museu o la col·lecció 
museogràfica. 

 
2. Per a iniciar del procediment a instància de part interessada, les persones o entitats, 
públiques o privades, interessades en el reconeixement d’un museu o d’una col·lecció 
museogràfica, sol·liciten al departament competent en matèria de cultura del Consell 
de Mallorca el reconeixement. 
  
3. La sol·licitud, dirigida  al departament competent en matèria de cultura del Consell 
de Mallorca, es presenta a qualsevol de les terminals del Registre General d’entrada 
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del Consell de Mallorca, o a les adreces electròniques de la institució, sens perjudici 
del que es disposa en l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.  
 
4 . L’escrit que serveix de base per a la iniciació ha d’anar acompanyat de la 
documentació acreditativa dels extrems següents: 
 
4.1.Titularitat dels béns o objectes dipositats  
 
4.2. Acompliment dels requisits següents, establerts en l’article 5.2. i 5.3. de la Llei de 
museus: 
 
- Per als museus 
 

a) Disposar d’un pla director del centre museístic 
 
b) Béns mobles i/o col·leccions suficients i adequats a l’àmbit territorial i temàtic 

i als objectius del museu i al seu projecte museogràfic 
 

c) Immoble adequat destinat a seu del museu amb caràcter permanent. Ha de 
disposar d’espais suficients: d’àrea pública sense col·leccions, amb zona 
d’acollida i serveis, i d’àrea pública amb col·leccions. Ha de disposar de sales 
de reserva suficients i adequades per a la conservació dels fons del museu.    

 
d) Pressupost i personal suficient que en garanteixi el funcionament. 

 
e) Direcció, conservació i manteniment a càrrec de personal qualificat, la 

formació i coneixements del qual s’ajustin als continguts del museu. 
 

f) Inventari dels fons. S’ha d’explicitar el sistema de documentació emprat. 
 
g) Exposició ordenada de les col·leccions. A partir del pla director s’ha d’exposar 

el missatge que es vol transmetre, la temàtica i la cronologia que abasta. S’han 
d’especificar les principals peces que formaran l’exposició i els sistemes de 
conservació que s’hi aplicaran.    

 
h) Fons accessibles per a la investigació, la consulta, l’ensenyament, la 

divulgació i el gaudi públic. El museu ha de disposar d’espai suficient per a la 
consulta i la investigació de les col·leccions i de la documentació. 

 
i) Horari de visita pública. 
 
j) Mesures de seguretat adequades i suficients per als seus fons. Ha de disposar 

dels estudis sobre l’anàlisi de riscs i dels mitjans necessaris per a la detecció i 
protecció de robatoris, detecció i extinció d’incendis i protecció per 
inundacions. S’han d’indicar el sistemes de control de la humitat i de la 
temperatura. 
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k) Organització d’activitats per a la difusió i el coneixement dels seus fons. 
 

l) Estatuts o normes d’organització i govern. 
 
m) Disposar d’un pla anual d’activitats. 

 
- Per a les col·leccions museogràfiques: 

 
a) Exposició permanent, coherent i ordenada de béns i/o col·leccions. S’ha 

d’exposar el missatge que es vol transmetre, la temàtica i la cronologia que 
abraça. S’han d’indicar les principals peces que formen l’exposició i els 
sistemes de conservació que s’hi aplicaran. 

 
b) Inventari dels fons. S’ha d’explicitar el sistema de documentació emprat. 

 
c) Obertura al públic amb caràcter fix, continuat o periòdic. 

 
d) Mesures de seguretat adequades i suficients per als seus fons. Ha de disposar 

dels estudis sobre l’anàlisi de riscs i dels mitjans necessaris per a la detecció i 
protecció de robatoris, detecció i extinció d’incendis i protecció per 
inundacions. S’han d’indicar el sistemes de control de la humitat i de la 
temperatura. 

 
e) Mesures d’accessibilitat per facilitar la investigació i la consulta dels 

seus fons. 
 
Article 6. Pla director del museu  
 
1. Tot museu del qual es promogui el reconeixement s’ha de definir en un pla director, 
que reculli les propostes teòriques i els objectius.  

 
2. S’entén per pla director aquell document que, d’una forma detallada, 
estableix les línies mestres del futur del museu respecte de les seves necessitats. 
 
3. El pla director ha de tenir la vigència màxima de deu anys. 
 
4. El pla director es configura en les fases següents: 
 
Fase A. Definició de la institució: 
 
1. Plantejament conceptual. Es tracta d’establir els principis bàsics que hauran de 

definir: 
. el marc temàtic, cronològic i geogràfic de les col·leccions 
. el missatge que s’ha transmetre 

. una explicació raonada sobre la responsabilitat del museu respecte de les 
seves col·leccions i al seu entorn social i cultural 

. el tipus de públic al qual va destinat el museu 
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 . l’anàlisi de la comunicació i la difusió del museu   
2. Anàlisi i avaluació. En aquest àmbit es planteja la diagnosi exhaustiva de les 

funcions, els recursos i els serveis per tal d’establir deficiències i prioritats. S’hi 
han de tractar els aspectes següents: 

a. Història i caràcter de la institució. Breu història de l’entitat, sistema de 
gestió i normes per les quals es regeix.    

b. Col·leccions: origen i història de les col·leccions, titularitat, nombre de 
peces que les integren i ubicació. Sistema de documentació. Estat de la 
investigació. Criteris generals de conservació. 

c. Arquitectura: ubicació i història de l’edifici, estat de conservació, règim de 
protecció, anàlisi dels espais, exposició dels accessos i les circulacions, 
anàlisi de les instal·lacions.   

d. Exposició. Plantejar el discurs expositiu, els materials que formen 
l’exposició permanent, sistemes emprats per la transmissió de la 
informació i les característiques del muntatge expositiu. 

e. Difusió i comunicació: definició de públic, gestió de les visites, 
estadístiques, serveis, programació d’activitats 

f. Seguretat: pla de seguretat, protecció contra incendis i emergències 
g. Recursos humans: estructura orgànica del centre 
h. Recursos econòmics: formes de finançament, ingressos i despeses 
i. Avaluació final  

 
Fase B. Programes: En aquesta segona fase s’han d’establir les actuacions que cal dur 
a terme per assolir els objectius establerts a la fase anterior. Els programes que s’han 
de desenvolupar són: 

a. Programa institucional: propostes per a la millora de la gestió. 
b. Programa de col·leccions: programa d’increment de col·leccions, programa 
de documentació, programa d’investigació, programa de conservació. 
c. Programa arquitectònic: relació dels espais amb establiment dels usos i les 
funcions, relació dels accessos i circulacions, definició de les instal·lacions i 
els equipaments necessaris per a cada espai, establir els sistemes de 
comunicació entre els espais i la circulació. 
d. Programa d’exposició: establir el disseny general de l’exposició permanent i 
els recursos de comunicació. 
e. Programa de difusió i comunicació: tipus de públic al qual s’orienten els 
serveis, establir les pautes generals de difusió externa. 
f. Programa de seguretat: anàlisi de riscs a partir dels mitjans que disposa el 
museu  
g. Programa de recursos humans: places necessàries, qualificació del personal i 
funcions.  
h. Programa econòmic: anàlisi dels recursos econòmics per gestionar el centre 
i la proposta de captació d’aquests recursos. 

 
Fase C. Projectes. Cada un dels programes s’executa a través dels projectes, els 
processos dels quals es desglossen en els estudis previs, la redacció i l’execució. 
 

Article 7. Pla anual d’activitats del museu 
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 S’entén per pla anual d’activitats del centre museístic el document que, de manera 
ordenada i raonada, planifica i preveu totes les activitats d’investigació, conservació, 
adquisició, divulgació i administració que el museu ha de desenvolupar al llarg d’un 
any. En aquest pla s’han d’especificar els objectius aconseguits i els no aconseguits 
d’un any per l’altre, i analitzar-ne les causes. 
 
Article 8. Projecte de les col·leccions museogràfiques 
 
En el cas de les col·leccions museogràfiques, el projecte ha de concretar els aspectes 
següents: 
 

a) Persona responsable de la gestió i el funcionament de la col·lecció 
 
b) Estructura orgànica que sustenta el projecte i sistema d’organització 

 
c) Calendari i fases del projecte 
 
d) Àmbit cultural i temàtica 

 
e) Descripció de l’immoble, on s’ha de fer constar la propietat, les 

característiques tipològiques, les obres per a l’adaptació per ubicar la 
col·lecció i la planimetria   

 
f) Inventari dels béns, on s’ha de fer constar l’origen dels fons, la propietat i la 

procedència, a més de les previsions de creixement de la col·lecció 
 

g) Previsions i horari de visita  
 

Article 9. Tramitació  

 
1. Iniciat el procediment, el departament competent en matèria de cultura del 
Consell de Mallorca comprova la concurrència de tots els requisits exigibles, així 
com dels documents preceptius.  
2.Si la sol·licitud no reuneix els requisits legalment exigibles, o no n’hi inclou els 
documents acreditatius, es requereix  la persona interessada i se li concedeix el 
termini de deu dies per esmenar les deficiències o per aportar documents, amb la 
indicació que, si no ho fa, s’entén que desisteix de la petició, prèvia la resolució 
corresponent. Aquest termini es pot ampliar fins a cinc dies, a petició de la part 
interessada o a iniciativa de l’òrgan, si les circumstàncies ho aconsellen i amb 
l’ampliació no es perjudiquen drets de terceres persones, en els termes que 
s’estableixen en l’article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

 
3. Transcorregut aquest termini sense que la persona interessada n’hagi esmenat les 

deficiències o presentat la documentació preceptiva i dictada la resolució, s’arxiva 
la sol·licitud sense més tràmit. 
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4. En el cas de museus o col·leccions museogràfiques que no siguin de titularitat 

municipal, el departament competent en matèria de cultura del Consell de 
Mallorca sol·licita un informe a l’ajuntament on ha d’ubicar-se.  

 
5. Dins el termini de dos mesos des de la recepció de la documentació completa, la 

Comissió Tècnica Insular de Museus i els serveis tècnics de museus del Consell 
de Mallorca informen tècnicament sobre el projecte presentat. A les sessions de 
la Comissió Tècnica hi poden assistir, amb veu i sense vot, les persones 
interessades o, si escau, les persones representants d’aquestes, i l’ajuntament on 
ha d’estar el museu o la col·lecció museogràfica. 

 
6. Instruït el procediment o just abans de redactar-se la proposta de resolució, es 

posa de manifest l’expedient a les persones interessades i a l’ajuntament on ha 
d’estar el museu o la col·lecció museogràfica i se’ls atorga el termini de quinze 
dies per presentar-hi al·legacions. Examinades, en el seu cas, les al·legacions 
presentades, la Comissió Tècnica Insular de Museus eleva, en el termini de dos 
mesos,  proposta de resolució a la consellera o al conseller competent en matèria 
de cultura del Consell de Mallorca. 

 

Article 10. Inspeccions tècniques 

 
El departament competent en matèria de cultura del Consell de Mallorca pot fer 
inspeccions tècniques per al seguiment del projecte presentat, tant en la fase 
d’execució com una vegada que estigui acabat. 
 
Capítol III. Reconeixement i inscripció en el Registre de Museus i Col·leccions 
Museogràfiques del Consell de Mallorca  
 

Article 11. Resolució de reconeixement i d’inscripció 

 
1. La resolució de la consellera o del conseller competent en matèria de cultura del 
Consell de Mallorca reconeix o no el museu o la col·lecció museogràfica i n’ordena, 
en el cas de reconèixer-lo, la inscripció en el Registre Insular de Museus i 
Col·leccions Museogràfiques del Consell de Mallorca. 
 
2. En la resolució s’estableix un camp temàtic i, si escau, el marc geogràfic en funció 
dels fons, dels objectius, de la programació i de l’àmbit d’actuació del museu o de la 
col·lecció museogràfica i s’hi inclou la denominació pública que s’autoritza. 
 
3. La resolució de reconeixement i d’inscripció del museu o de la col·lecció 
museogràfica s’ha de notificar oficialment a la persona interessada i a l’ajuntament on 
s’ubica el museu i publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 
 
4.  Transcorreguts sis mesos des de la presentació de la sol·licitud, si el procediment 
s’ha iniciat a sol·licitud de la persona interessada, o des de la data de l’acord 
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d’iniciació si el procediment ha estat iniciat d’ofici, sense que se n’hagi notificat 
resolució expressa, la persona interessada pot considerar desestimada la sol·licitud, 
conformement l’article 8.5. de la Llei 4/2003, de 26 de març, de museus de les Illes 
Balears, d’acord amb el que es preveu en l’article  43 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 
 

Article 12. Utilització del nom de museu o col·lecció museogràfica 

 
Els centres que no obtenguin el reconeixement, no poden utilitzar el nom de museu o 
de col·lecció museogràfica.   
 
 
TÍTOL III El Registre de Museus i Col·leccions Museogràfiques del Consell de 
Mallorca 
 

Capítol I. La inscripció en el Registre  

 
Article 13. Inscripció  

1. La inscripció en el Registre de Museus i Col·leccions Museogràfiques es 
practica en virtut de la resolució del conseller o de la consellera competent en 
matèria de cultura del Consell de Mallorca, per la qual es reconeix el museu o 
col·lecció i n’ordena la inscripció.  

 
2. L’ordre d’inscripció no és necessària en el cas dels museus i les col·leccions 

museogràfiques integrades en la Xarxa de Museus de Mallorca, en què la 
inscripció és automàtica. 

 

Article 14. Acreditació de la inscripció 

 
L’acreditació de la inscripció es lliura als museus i les col·leccions inscrits.   
 

Article 15. Requisit per percebre ajudes i subvencions 

 
La inscripció en el Registre de Museus i Col·leccions Museogràfiques es considera 
requisit indispensable per percebre ajudes i subvencions del Consell de Mallorca.  
 

Article16. Dades del Registre 

  
En el Registre es fan constar les dades següents:  
 
a) Titularitat del museu o col·lecció 
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b) Règim jurídic 
 
c) Denominació i domicili del museu o col·lecció museogràfica  
 
d) Àmbit d’actuació i normes d’organització  
 
e) Descripció dels béns mobles i immobles 

 
f) Tipologia i àmbits temàtics 
 
g) El director o la directora responsable 
 
h) Horaris i règim d’accés 
 

Article 17. Modificacions de les dades 

 
Les persones titulars dels museus han de comunicar al departament competent en 
matèria de cultura del Consell de Mallorca qualsevol modificació de les dades que 
consten en el Registre.  
 

Article18 . Publicitat del Registre 

 
La informació general del Registre és pública, sense perjudici del que es preveu en la 
normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal. 
 

Capítol II. Revocació del reconeixement i cancel·lació de la inscripció en el 
Registre 

 

Article 19. Causes de revocació   

 
La falta de compliment i/o manteniment dels requisits que varen donar lloc al 
reconeixement i a la inscripció poden suposar la revocació del reconeixement dels 
museus i de les col·leccions museogràfiques. 
 

Article 20. Procediment de revocació  

  
1. La revocació prevista en l’article anterior, s’inicia d’ofici o a instància de part. 

 
2. La revocació s’ha de tramitar d’acord amb el procediment establert en l’article 9 
anterior i són preceptius els informes de la Comissió Tècnica Insular de Museus i del 
personal tècnic de museus del departament competent en matèria de cultura del 
Consell de Mallorca. Prèviament a la proposta de resolució que acordi la revocació, 
s’ha de donar audiència a la persona titular del museu  o la col·lecció museogràfica. 
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3. La resolució de la consellera o del conseller competent en matèria de cultura del 
Consell de Mallorca revoca o no el reconeixement del museu o de la col·lecció 
museogràfica, i n’ordena, en el cas de revocar-lo, la cancel·lació de la inscripció en el 
Registre Insular de Museus i Col·leccions Museogràfiques del Consell de Mallorca o, 
en el cas de revocació temporal,  l’anotació preventiva de cancel·lació. 

 
4. La resolució de revocació i cancel·lació de la inscripció del museu o de la col·lecció 
museogràfica s’ha de notificar oficialment a la persona interessada i a l’ajuntament on 
s’ubica el museu, i publicar-se en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 
 
Capítol III. Obligació d’informació periòdica 
 

Article 21. Remissió d’informació 

 
Els museus i les col·leccions museogràfiques inscrits en el Registre han de remetre al 
departament competent en matèria de cultura del Consell de Mallorca la informació 
següent, en els terminis fixats a continuació: 
 

1. En el mes de desembre de cada any: còpia de les fitxes d’inventari de les peces 
ingressades, estiguin o no exposades. 

 
2. En el primer trimestre de cada any: 

 
a) Memòria del pla anual d’activitats de l’any anterior, comprensiva dels 

diferents serveis del museu i de la dotació de personal, així com del 
nombre de persones visitants anuals, d’acord amb l’exposat en l’art. 6 
de la llei 4/2003, de 26 de març, de museus de les Illes Balears. 

b) Memòria econòmica 
 
 
Disposició final 
 
Aquest Reglament entra en vigor als vint dies d’haver-se publicat íntegrament en el 
Butlletí Oficial de les Illes Balears.  
 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

 

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA 

 

PUNT 9. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL REPRESENTANT SUPLENT 
DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA A LA COMISSIÓ 
INTERINSULAR D’ARTESANIA DE LES ILLES BALEARS. 
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Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta: 
 
El Decret 6/2009, de 6 de febrer, modifica l’art.2 i l’art.4 del Decret 103/2000, de 7 de 
juliol, pel que es regulen la composició i les funcions de la Comissió d’artesania de 
les Illes Balears. 
 
D’acord amb el Decret 6/2009, la Comissió d’artesania està composta, entre d’altres 
pel conseller delegat o consellera delegada de l’àrea que exerceixi les competències 
en matèria d’artesania del Consell Insular de Mallorca. 
 
Per això, propòs que el ple adopti l’acord següent: 
 

1. Cessar a la Sra. Maria Magdalena Garcia Gual, consellera electa, com a 
suplent del representant del Consell Insular de Mallorca a la Comissió 
d’artesania de les Illes Balears, i agrair-li els serveis prestats. 

 
2. Nomenar com a representant del Consell insular de Mallorca a la Comissió 

d’artesania de les illes Balears a la Sra. Catalina Sureda Fons, Directora 
Insular de Cultura i Patrimoni, com a suplent. 

 
3. Notificar-ho  a  les persones interessades i a la Vice-presidència Econòmica, 

de Promoció Empresarial i d’Ocupació del Govern de les Illes Balears. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot en contra 
i dotze abstencions (PSOE i PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 

 
 
PUNT 10. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL REPRESENTANT SUPLENT 
DEL CIM A LA COMISSIÓ D’ARTESANIA DE LES ILLES BALEARS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta: 
 
 
El Decret 6/2009, de 6 de febrer, modifica l’art.2 i l’art.4 del Decret 103/2000, de 7 de 
juliol, pel que es regulen la composició i les funcions de la Comissió d’artesania de 
les Illes Balears. 
 
D’acord amb el Decret 6/2009, la Comissió d’artesania està composta, entre d’altres 
pel conseller delegat o consellera delegada de l’àrea que exerceixi les competències 
en matèria d’artesania del Consell Insular de Mallorca. 
 
Per això, propòs que el ple adopti l’acord següent: 
 
1. Cessar a la Sra. Maria Magdalena Garcia Gual, consellera electa, com a 
suplent del representant del Consell Insular de Mallorca a la Comissió d’artesania de 
les Illes Balears, i agrair-li els serveis prestats. 
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2. Nomenar com a representant del Consell insular de Mallorca a la Comissió 
d’artesania de les illes Balears a la Sra. Catalina Sureda Fons, Directora Insular de 
Cultura i Patrimoni, com a suplent. 
 
3. Notificar-ho  a  les persones interessades i a la Vice-presidència Econòmica, 
de Promoció Empresarial i d’Ocupació del Govern de les Illes Balears. 
 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot en contra 
i dotze abstencions (PSOE i PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 
 
 
PUNT 11. NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DEL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA A LA COMISSIÓ MIXTA EN MATÈRIA DE 
PATRIMONI HISTÒRIC ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I EL 
BISBAT DE MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports que diu: 
 
Vist l’acord de constitució de la Comissió Mixta en matèria de Patrimoni Històric 
entre el Consell Insular de Mallorca i el Bisbat de Mallorca subscrit mitjançant 
conveni signat per ambdues parts el 21 de maig de 2012. 
 
Vist que a la clàusula sisena de l’acord esmentat s’estableix que la Comissió Mixta 
serà copresidida per la Presidenta del Consell de Mallorca i el Bisbe de Mallorca i que 
formaran part d’aquesta Comissió Mixta tres representants del Consell de Mallorca i 
tres representants del Bisbat de Mallorca, nomenats per les respectives institucions i 
d’acord amb les seves pròpies competències. 
 
D’acord amb l’article 48 del Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca, 
aprovat pel Ple de 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38 de 16-03-2004), els 
nomenaments dels representants de la corporació en tota classe d’òrgans col·legiats o 
d’entitats en les quals hagi d’estar representada serà competència del Ple, excepte 
quan la legislació corresponent assigni aquesta competència a un altre òrgan de la 
corporació. 
 
D’acord amb l’article 31.2 e) del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat 
pel Ple de 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38 de 16-03-2004), els consellers executius 
tenen atribuïda la funció de preparar i proposar al Ple els acords escaients respecte de 
les matèries atribuïdes al seu departament. 
 
Vist l’exposat i en ús de les atribucions conferides, el vicepresident de Cultura, 
Patrimoni i Esports eleva al Ple del Consell Insular la següent proposta d’ 
 

ACORD 
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1.- Nomenar, com a representants del Consell Insular de Mallorca a la Comissió 
Mixta en matèria de Patrimoni Històric entre el Consell Insular de Mallorca i el Bisbat 
de Mallorca, a les següents persones: 
 

- Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports 
- Sra. Catalina Sureda Fons, directora insular de la Vicepresidència de 

Cultura, Patrimoni i Esports 
- Sr. Miquel Barceló Llompart, secretari tècnic de la Vicepresidència de 

Cultura, Patrimoni i Esports 
 
2.- Notificar-ho al Bisbat de Mallorca i a les persones interessades  
 
3.- Publicar-ho en el Butlletí Oficial de les Illes Balears 
 
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 12. PROPOSTA D’ACORD DE RENUNCIA DEL CONSELL INSULAR 
DE MALLORCA A SER MEMBRE DE LA FUNDACIÓ PRIVADA 
DEMOCRÀCIA I GOVERN LOCAL. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Presidència: 
 
Antecedents 
 
1. El ple del Consell Insular de Mallorca en sessió de dia 5 de març de 2009 va 
aprovar l’acord d’adhesió del Consell Insular de Mallorca a la Fundació Democràcia i 
Govern Local.  
 
2. Mitjançant resolució de 24 de juliol de 2009, el president de la Diputació de 
Barcelona va designar al Consell de Mallorca com a membre de ple dret del Patronat 
de la Fundació Democràcia i Govern Local. 
 
3. La proposta de la directora insular de Presidència de 31 d’octubre de 2012 indica 
que, vista la situació econòmica global del Consell de Mallorca, es considera que no 
es podrà continuar fent front a la despesa corresponent al pagament de la quota com a 
membre de la Fundació i per tant proposa que s’iniciïn els tràmits per acordar la 
renúncia del Consell de Mallorca al seu càrrec com a membre del Patronat de la 
Fundació Democràcia i Govern Local. 
 
Normativa 
 
D’acord amb l’article 18.2 h) de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions el 
cessament del patrons d’una Fundació es produirà, entre d’altres per renuncia. 
 
Vist l’anterior, el conseller executiu del Departament de Presidència, en ús de les 
atribucions que li són conferides per la legislació vigent, proposa al Ple de la 
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corporació, amb el dictamen previ de la Comissió Informativa General i de Comptes, 
l'adopció de l'acord següent  
 
ACORD 
 
1. Renunciar a ser membre de ple dret de la Fundació Privada Democràcia i Govern 
Local, amb NIF G62771498 i domicili social a la seu de la Diputació de Barcelona 
(Rambla de Catalunya, 126) i, conseqüentment, deixar de formar part del patronat de 
l’esmentada Fundació. 
 
2. Sotmetre l'expedient a informació pública mitjançant la inserció dels corresponents 
anuncis en el tauler d'edictes del Consell de Mallorca i en el Butlletí Oficial de les 
Illes Balears per tal que totes les persones que estiguin interessades puguin examinar-
lo i presentar les reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents, dins el 
termini de trenta dies a comptar des de la inserció del corresponent anunci en el 
butlletí. Si no se'n presenten, l'acord inicial s'entendrà definitivament aprovat sense 
necessitat d'un nou acord exprés. 
 
3. Comunicar el present acord a la “Fundació Privada Democràcia i Govern Local. 
 
4. Aquest acord de renuncia serà efectiu a partir de la data de la seva aprovació 
definitiva. 
 
La Sra. PALOU (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) sol·licita que, abans de dur a terme la seva 
intervenció, li agradaria que el conseller o consellera responsable d’aquesta àrea els informi de quina 
quantitat estan parlant ja que en els antecedents de l’exposició de motius diu textualment: “La proposta 
de la directora insular de Presidència de 31 d’octubre de 2012 indica que, vista la situació econòmica 
global del Consell de Mallorca, es considera que no es podrà continuar fent front a la despesa 
corresponent al pagament de la quota com a membre de la Fundació” i es proposa que s’iniciïn els 
tràmits que duen avui aquí. 

Malgrat això, no ha trobat enlloc de quina quota estan parlant i voldria conèixer-la perquè és important 
saber de quins termes estan parlant. 

La Sra. GARRIDO (PSOE) anuncia que el seu Grup votarà en contra perquè entenen que una quota de 
9.000€, en els moments que vivim s’està qüestionant molt el paper del Consell de Mallorca i atès que 
aquesta Fundació està integrada únicament per governs intermedis (consells, diputacions i cabildos) i 
quan s’està qüestionant també el paper d’aquests governs intermedis, és molt important fer notar el 
paper d’aquests govern. 

Observa, a més a més, que quan el Consell de Mallorca entrà a formar part d’aquesta Fundació ho va 
fer per petició expressa dels tècnics del Consell de Mallorca. 

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) explica que l’aportació prevista, segons pressupost, era 
de 9.500€. No obstant això, segons les informacions que té i vist que no es pot justificar la totalitat dels 
9.500€, enguany l’aportació del Consell de Mallorca a la Fundació Privada Democràcia i Govern Local 
seria de 8.505€. 

Destaca, tot seguit, que l’equip de govern ha de prioritzar les despeses i, d’aquest cas concret, diu que 
ja se’n va parlar amb els juristes de la casa (Secretaria General i lletrats) i no coincideix amb l’opinió 
de la Sra. Garrido perquè considera que allò que fa aquesta Fundació es pot fer des del mateix Consell 
de Mallorca en quant a temes d’assessorament i d’anàlisi de normativa jurídica que vengui regulada des 
de la Unió Europea o des de l’Estat i es mostra convençut que els tècnics del Consell de Mallorca 
poden fer el seguiment i l’anàlisi d’aquesta normativa. 
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Tot i això, entén que qualsevol baixa d’una entitat, com aquesta que s’inicià des de la Diputació 
Provincial de Barcelona i a la qual es va adherir el Consell de Mallorca l’any 2009, creï reticències per 
part del Grup Socialista o no hi estigui d’acord però cal assenyalar que el l’equip de govern considera 
que la Federació Espanyola de Municipis i Províncies és un fòrum idoni per parlar d’aquests temes. 

Per altra banda lamenta que, si havien de prioritzar aquesta anàlisi jurídica, doncs no haguessin creat i 
dotat l’Oficina Jurídica la qual, per cert, sí que ha posat en marxa l’actual equip de govern i, per tant, 
les anàlisis de la normativa, des de fa uns mesos i gràcies a la dotació de personal de l’Oficina Jurídica, 
ja està en marxa. 

Així doncs, opina que els cursos i seminaris es poden impartir per part dels mateixos tècnics de la casa i 
que queden cobertes totes les iniciatives que donen lloc a aquesta Fundació i, per tant, a l’hora de 
prioritzar doncs compten amb 9.500€ que en aquests moments el Consell de Mallorca pot destinar a 
finalitats més importants. 

La Sra. PALOU diu que, un cop aclarit el cost d’aquesta quota, des del PSM-IniciativaVerds-Entesa 
per Mallorca volen manifestar la seva total oposició a aquest acord per tal de renunciar a ser membres 
de la Fundació Democràcia i Govern Local. 

El motiu que s’esgrimeix per part del departament responsable que no hi haurà fons per afrontar 
aquesta quota no els sembla un motiu ni adequat, ni de pes, ni adient ni rellevant.  

És una llàstima que s’usi la recurrent excusa que no hi ha doblers quan, per exemple, en el punt 34 de 
l’ordre del dia del Ple d’avui el Consell de Mallorca renunciarà, a favor del Govern de les Illes Balears, 
a unes accions que tenen un cost estimat d’uns 54.000€, és a dir, unes 8 vegades la quota d’aquesta 
Fundació i que diuen que no poden pagar mentre renuncien, a favor del Govern, d’aquesta altra xifra. 

El Govern de les Illes Balears ni paga allò que li pertoca al Consell de Mallorca ni dóna la cara i és el 
responsable d’aquesta situació econòmica de manca de liquiditat del Consell de Mallorca. El Govern de 
les Illes Balears és el culpable de tenir el peu damunt el Consell de Mallorca i d’esclafar-lo com a tal. 

Amb la decisió de deixar de ser membres de la Fundació Democràcia i Govern Local, des del PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca consideren que s’està fent una passa enrere en matèria local, una 
passa enrere més en quant al suport als municipis. 

Recorda que en l’acord d’adhesió de 2009 es deia que l’activitat de la Fundació redundava en exclusiu 
benefici dels ens locals però, amb la decisió que prenen avui, es deixen d’interessar de formar part d’un 
ens que agrupa diputacions com la de Barcelona, Corunya, Alacant, Badajoz, Càceres, Girona, 
Granada, Osca, Lugo, Lleida, Ourense, Pontevedra, Sevilla, Valladolid, Saragossa, el cabildo de Gran 
Canària, el cabildo de Tenerife i el Consell de Menorca. 

La tasca d’aquesta Fundació és contribuir i donar suport al coneixement, estudi, difusió i assessorament 
en matèria de dret i règim local tot comparant el que passa a cadascuna de les autonomies mitjançant el 
debat entre els tècnics la qual cosa significa que no és un fòrum comparable amb la FEMP ja que la 
FEMP és un fòrum de polítics i la Fundació és un fòrum de tècnics. 

Un debat, en el dia d’avui, amb l’actualitat que vivim, quan es treballa amb clusters per enriquir el 
pensament de tothom amb totes les aportacions, els sembla una equivocació renunciar a formar part 
d’aquesta Fundació i, per tant, anuncia el vot en contra del seu Grup a aquest punt. 

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

 
PUNT 13.  APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CONCESSIÓ D’UNA 
SUBVENCIÓ NOMINATIVA DE 40.000,00 € A FAVOR DE L’INSTITUT 
PÚBLIC DEL TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR PER DUR A TERME 
LA XVI FIRA DE TEATRE DE MANACOR 
 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports que diu: 
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Antecedents 
 
El gerent de l’Institut Públic del Teatre Municipal de Manacor va presentar, el 20 de 
setembre de 2012, en el registre general de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i 
Esports, una sol·licitud de subvenció perquè el Consell de Mallorca donés suport a la 
XVI Fira de Teatre de Manacor, que es va realitzar l’any 2011, atès que és un 
esdeveniment cultural consolidat que ha contribuït, notablement, a augmentar el nivell 
del teatre a les Illes Balears. 
 

El pressupost d’execució de la XVI Fira de Teatre de Manacor va ser de 104.000 €. 

 
En els pressuposts generals del Consell Insular de Mallorca per l’any 2012  hi ha la 
partida 20.33430.48964 "Subvenció Institut Teatre Municipal de Manacor Fira de 
Teatre que s’ha augmentat en 40.000,00 € per donar suport a la Fira de 2011, tal i com 
ho acredita la RC amb el núm. de referència 2012/13258. 
 
La memòria justificativa de la directora insular de Cultura i Patrimoni, exposa els motius 
per concedir una subvenció nominativa de 40.000,00 € a favor de l’entitat esmentada. 
 
La cap del Servei Jurídic Administratiu de la Vicepresidencia de Cultura, Patrimoni i 
Esports ha emès informe favorable sobre els aspectes jurídics d’aquesta subvenció. 
 
El secreteri tècnic de la Vicepresidencia de Cultura, Patrimoni i Esports ha proposta la 
concessió de la subvencíó nominativa esmentada. 
 
La Intervenció General del Consell de Mallorca ha fiscalitzat de conformitat la 
concessió d’una subvenció nominativa de 40.000,00 € a favor l’Institut Públic del 
Teatre Municipal de Manacor. 
 
En virtut de tot el que s'ha exposat, elev al Ple del Consell de Mallorca, desprès del 
dictamen de la Comissió Informativa General i de Comptes els següents 
 

ACORDS 

 

1. Aprovar l’expedient 38/2012 relatiu a la concessió d’una subvenció nominativa de 
40.000,00 € a favor de l’Institut Públic del Teatre Municipal de Manacor, titular del 
CIF Q-0700604-B, per tal de donar suport a  la  XVI Fira de Teatre de Manacor, el  
pressupost de la qual és de 104.000,00 €.  
 
2. Autoritzar una despesa de 40.000,00 €, a càrrec de la partida pressupostària 
20.33430.48964 (número de referència 2012/13258), en concepte de subvenció 
nominativa, i disposar-la a favor de Institut Públic del Teatre Municipal de Manacor 
amb CIF Q-0700604-B. 
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3. Aprovar el conveni adjunt amb l’Institut Públic del Teatre Municipal de Manacor 
amb CIF Q-0700604-B. 
 
4. Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 
Contra aquesta resolució que exhaureix la via administrativa es poden interposar, 
alternativament, els recursos següents: 
 
Directament el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenció Administratiu 
que resulti competent, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent 
de la notificació del present acord. 
 
El recurs de reposició potestatiu davant l'òrgan que ha dictat aquesta resolució en el 
termini d'un mes, comptador a partir del dia següent de la notificació de la present 
resolució.  
 
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició podrà interposar-se el recurs 
contenciós administratiu davant l’òrgan jurisdiccional esmentat, en el termini de dos 
mesos, comptadors a partir del dia següent de la notificació de la desestimació del 
recurs de reposició. Un cop transcorregut un mes des de la interposició d’aquest recurs 
sense que s’hagi notificat la resolució, podrà interposar-se el recurs contenciós 
administratiu, contra la desestimació presumpta del recurs de reposició, sense limitació 
temporal, mentre no hi hagi resolució expressa. 
 
No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi 
pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de 
la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 4/1999, de 13 de gener, de 
modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
La qual cosa us comunic perquè en tengueu coneixement i als efectes oportuns. 
 
CONVENI ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I L’INSTITUT PÚBLIC DEL 
TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR  

 
Palma,  XXXXXXXX de 2012 
 
Reunits, d'una part, Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports del Consell de Mallorca, amb el NIF S0711002F, i, de l’altra, el Sr. Bartomeu 
Amengual Morey, gerent de l’Institut Públic del Teatre Municipal de Manacor, titular 
del NIF Q-0700604-B. 
 
Actuen el Sr.Rotger, en nom i representació del CIM i el Sr. Amengual en nom i 
representació de l’esmentat Institut. 
 
Es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d’obrar i 
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DIUEN 
Que són objectius comuns del Consell de Mallorca, mitjançant la Vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports i de l’Institut Públic del Teatre Municipal de Manacor, 
entre d’altres, el foment i la difusió de la creació i producció teatral. 
 
Que en el Ple del Consell de Mallorca de 13 de desembre de 2012 es va acordar 
establir un conveni entre el Consell de Mallorca, mitjançant la Vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports, i l’Institut Públic del Teatre Municipal de Manacor. 
 
I, per dur-los a terme, 

CONVENEN 

1.Objectius del projecte 
El Consell de Mallorca, mitjançant la Vicepresidència de Cultura, 

Patrimoni i Esports, aportarà la quantitat de 40.000,00 € a l’Institut Públic del Teatre 
Municipal de Manacor per donar suport a la realització de la XVI Fira de Teatre de 
Manacor que contempla el següents objectius: 
 
� Promocionar i difondre a les Illes Balears i a la resta d’Espanya els espectacles 

teatrals produïts a les Illes Balears. 
� Difondre el espectacles de fora de les Balears per tal d’ avaluar-los , a fi que, si 

interessen, programar-los als teatres de les Illes Balears. 
� Contribuir a augmentar el nivell de qualitat i enriquir l’imaginari de les 

companyies i productores de teatres de les Illes Balears. 
 
El pressupost total de les despeses per a la realització del projecte cultural és de 
104.000,00 €. 
Temporalització del projecte: octubre i novembre de 2011. 
 
2. Naturalesa del projecte 
La subvenció que s’atorga mitjançant el present conveni és de caràcter voluntari i 
eventual i es pot anul·lar, revocar i reintegrar en tot moment per les causes previstes 
en la llei o en aquestes clàusules; no genera cap dret a l'obtenció d'altres subvencions 
en anys posteriors i no es pot al·legar com a precedent.  És compatible amb altres 
ajudes o subvencions que pugui rebre l’entitat beneficiària per al mateix projecte, 
sempre que el còmput total de les ajudes no superi el pressupost del projecte. 
 
El fet de concedir aquesta subvenció implica l’obligatorietat de fer el projecte cultural 
subvencionat i, consegüentment, l’entitat beneficiària ha de cercar altres fonts de 
finançament o bé aportar-hi fons propis per dur-ne a terme l’execució de la totalitat 
del pressupost. 
 
3. Dotació pressupostària 
L’import de la subvenció s’imputa a la partida 20.33430.48964 “Subv. Institut Teatre 
Municipal de Manacor/Fira” d’acord amb la RC núm. de referència 2012/13258. 
 
4. Despesa subvencionable. Pressupost del projecte i pressupost subvencionable 
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En principi, per definició i d’acord amb el que estableix l’article 31 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, és despesa subvencionable i, 
consegüentment, forma part del pressupost inicial del projecte cultural, la que respon 
a la naturalesa d’aquest, és estrictament necessària per planificar, preparar, coordinar, 
executar i difondre el projecte, està legalment justificada amb factures o altres 
documents que l’acreditin, la temporalització dels quals es computa en els dotze 
mesos anteriors a l’execució del projecte i fins a aquesta data com a límit. Es 
considera despesa realitzada la que s’ha abonat abans que acabi el termini de 
presentació de la documentació justificativa de la subvenció i, la forma de justificar i 
d’acreditar-ne el pagament es recull a la clàusula número 9. 
 
No formen part del pressupost subvencionable, atesa la naturalesa del crèdit 
pressupostari referit en la clàusula número 3, tot i que formin part del pressupost del 
projecte, les inversions i obres, la compra d'equipaments o de qualsevol altre bé 
inventariable de naturalesa similar. 
 
En tot cas, no són despeses subvencionables i, per tant, no formen part ni del 
pressupost subvencionable ni del pressupost del projecte: 
 

- Les despeses que no compleixin els objectius esmentats en la clàusula 1. 
- Les despeses l’import de les quals s’hagi adquirit a un preu superior al 

valor de mercat. 
- Les despeses financeres, les d’assessoria jurídica o financera, les despeses 

notarials i registrals, les despeses pericials per a la realització del projecte 
subvencionat i les d’administració específiques si no hi estan directament 
relacionades i no són indispensables per preparar-lo ni dur-lo a terme. 

 
- Els interessos deutors dels comptes bancaris, els interessos, els recàrrecs i 

les sancions administratives i penals, i les despeses de procediments 
judicials. 

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

 
Sobre la despesa subvencionable, s’han de tenir en compte les particularitats següents: 
 
a) Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quantitats establertes en la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic per al contracte menor, 
el beneficiari ha de demanar, com a mínim, 3 ofertes a diferents proveïdors abans de 
contreure el compromís per fer l’obra, prestar el servei o lliurar el bé, llevat que per 
les especials característiques no hi hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats o 
empreses que ho puguin efectuar, o llevat que la despesa ja s’hagués realitzat amb 
anterioritat a la subvenció.  L’elecció d’una de les ofertes, que s’han de presentar amb 
la justificació de la subvenció, s’ha de fer en virtut de criteris d’eficiència i economia; 
en cas contrari, quan l’oferta seleccionada no hagi estat la més avantatjosa 
econòmicament (art. 31.3 de la Llei 38/2003) se n’ha de presentar una memòria 
justificativa. 
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b) Quan al document justificatiu de la despesa s’hagi emès a través de mitjans 
telemàtics, l’entitat beneficiària hi ha d’adjuntar una declaració responsable sobre el 
fet que l’import total justificat o, si escau, la part imputada a la subvenció no s’ha fet 
servir ni es farà servir per justificar altres subvencions. 
 

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

La instrucció correspon a la Secretaria Tècnica de la Vicepresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports, que du a terme tots els actes de tràmit necessaris per vetllar pel 
compliment dels requisits de la subvenció, a més d’exercir les facultats previstes en 
l'article 24. 2 i 3 de la Llei 38/2003 general de subvencions, i les que s'esmenten en 
aquest conveni. L'òrgan instructor, quan ha comprovat, d’una banda, la documentació 
presentada per l’entitat beneficiaria, sia a l’hora de presentar la sol·licitud inicial sia a 
l’hora de justificar la subvenció i, d’altra banda, si està al corrent en el compliment de 
les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb les obligacions tributàries del 
Consell de Mallorca, ha de dictar la proposta d’acord. 
 
La Intervenció General del Consell de Mallorca s’encarrega de la fiscalització prèvia 
de la documentació presentada pel beneficiari i de les propostes formalitzades per la 
Secretaria Tècnica.  
 
El Ple del Consell de Mallorca és l’òrgan que acorda la concessió de la subvenció i, si 
escau, aprova el conveni.  
 
El vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports dicta la resolució de reconeixement de 
l’obligació i, finalment, la consellera executiva del Departament d’Hisenda i Funció  
 
Pública o el conseller/la consellera que la substitueixi ordena l’abonament de 
l’obligació reconeguda, és a dir, el pagament de la subvenció. 
 
El termini màxim de resolució d'aquest procediment és de 3 mesos, comptadors a partir 
del dia d’entrada en el registre general de la sol·licitud de subvenció del beneficiari. 
 
6. Subcontractació 
L’entitat beneficiària pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte 
cultural subvencionat, d'acord amb els requisits establerts en els articles 29 de la Llei 
38/2003, 68.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
reglament de l’esmentada Llei: 
 

a)   L’entitat beneficiària pot subcontractar la realització del projecte cultural 
objecte de la sol·licitud fins al 100% del seu import (art. 29.2 de la Llei 
38/2003; art. 68.1 del Reial decret 887/2006). 

 
b) Quan l’activitat concertada amb terceres persones excedeixi el 20% de 

l’import de la subvenció i aquest import sigui superior a 60.000 €, la 
subcontractació estarà sotmesa al compliment dels requisits següents: 
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- Que el contracte es faci per escrit. 
- Que l’entitat concedent de la subvenció l’autoritzi prèviament, en la forma 

que determina aquesta clàusula (art. 29.3 de la Llei 38/2003). 
 

En aquest sentit, s’autoritza al beneficiari a dur a terme la subcontractació, en 
el cas que s’ultrapassin els límits esmentats, si aporta els documents següents: 

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

supòsits de vinculació amb la persona o l’entitat subcontractada prevists en 
els articles 68.2 del Reial decret 887/2006.  

 
c) L’entitat beneficiària, d'acord amb l’article 29.7 de la Llei 38/2003, no pot 

concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 
 

1. Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions de l'article 13 de 
la Llei 38/2003. 

2. Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per realitzar 
l'activitat objecte de contractació. 

3. Intermediaris o assessors els honoraris dels quals siguin un percentatge del 
cost total de l'operació, llevat que el pagament estigui justificat en 
referència al valor de mercat del treball efectuat o dels serveis prestats. 

 
 
4. Persones o entitats vinculades amb l’entitat beneficiària, llevat que la 

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

 
En tot cas, no s’entén compresa dins el terme subcontractació, la contractació 
d’aquelles despeses en les quals hagi d’incórrer el beneficiari per realitzar el projecte 
per si mateix.   
S’autoritza el supòsit de subcontractació a favor de persones o entitats vinculades a 
l’entitat beneficiària sempre que es faci d’acord amb aquests termes: 
 

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

 
7. Beneficiaris 
El beneficiari ha de complir les obligacions establertes en les disposicions normatives 
que hi són aplicables: les de l’article 14 de la Llei 38/2003 general de subvencions; 
lesde l’article 10 del Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de 
Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 26 de juliol de 2001 (BOIB núm. 
132 de 3/11/01) i les recollides en aquestes clàusules i les següents:   
 

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

 
� Acreditar davant el Consell de Mallorca, tal com estableixen les clàusules 

d’aquest conveni, que s’ha realitzat el projecte i que s’han complert els 
requisits o les condicions determinats per la concessió de la subvenció. Si 
s’han produït modificacions, cal comunicar-les, tal com recull la clàusula 
número 8. 

 
� Comunicar a l'òrgan que ha concedit la subvenció, en qualsevol moment o, en 

tot cas, en justificar-la, l'obtenció d’altres subvencions, ajudes, recursos o 
ingressos que financin el projecte cultural subvencionat. 

 
� Sotmetre’s a les actuacions posteriors de comprovació i control financer que 

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

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

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

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

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

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

inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte d'actuacions de 
comprovació i control. 
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� Prendre les mesures de difusió adients per fer públic el suport econòmic del 
Consell de Mallorca al projecte cultural subvencionat. En el cas que es 
realitzin fulletons, cartells i qualsevol altre material imprès, s’hi ha d’incloure 
la imatge corporativa de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports del 
Consell de Mallorca.  

 
� Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists en els articles 37 de la 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
8. Modificació del projecte subvencionat 
Quan l’entitat beneficiària hagi d’introduir canvis que no afecten els aspectes 
essencials del projecte i, consegüentment, no n’alteren la naturalesa ni les finalitats i 
no el desvirtuen, és suficient que l’entitat beneficiària els comuniqui al més aviat 
possible o, en tot cas, a l’hora de justificar la subvenció. 

 

9. Justificació i pagament de la subvenció 

L’abonament de la subvenció, que es fa mitjançant transferència bancària, s’efectua 
quan l’entitat beneficiària ha justificat, com estableix aquesta clàusula, la realització 
del projecte cultural i l’execució del seu pressupost inicial, d’acord amb l’article 32 
del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 general 
de subvencions.  
 
L’entitat beneficiària ha d’acreditar, abans de rebre el pagament de la subvenció, que 
està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social davant l’Administració de l’Estat, i de les obligacions tributàries amb el 
Consell de Mallorca.  
 
Pel que fa a les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, s’ha de presentar la 
certificació administrativa corresponent. No obstant això, l’entitat beneficiària pot 
substituir aquestes certificacions per una declaració responsable en els casos següents: 
a) quan l'import de la subvenció concedida no superi els 3.000,00 € (art. 24.4 del 
Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 general de 
subvencions; b) quan l’entitat beneficiària sigui una fundació del sector públic (art. 
24.6 del Reial decret 887/2006; c) quan l’entitat beneficiària no estigui obligada a 
presentar les declaracions o documents relatius a les obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social (art. 22.1 del Reial decret 887/2006). 
 
Pel que fa a les obligacions tributàries amb el Consell de Mallorca, ho acredita d’ofici 
la Tresoreria de la institució insular.   

 

Documentació justificativa: La justificació de la realització del projecte cultural 
subvencionat i de l’execució del seu pressupost, s'ha de dur a terme, d’acord amb els 
articles 72 i 73 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions (BOE núm.176, de 25/7/2006), a 
través d'un compte justificatiu que està integrat per la documentació següent: 
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A) Memòria tècnica 
 
És la documentació amb la qual el beneficiari demostra que ha fet el projecte cultural 
subvencionat, tal com el va presentar inicialment o amb la introducció dels canvis 
que, prèviament, ha comunicat al departament. En aquest sentit, ha de presentar: 

 

- Memòria explicativa de l'activitat realitzada amb la indicació dels resultats obtinguts 
i de tots aquells aspectes que siguin rellevants. Si no s’ha executat la totalitat del 
projecte per causes alienes o de força major, la memòria n’ha d’exposar les causes i 
ha d’explicar la resta del projecte realitzat. 
 
- Un exemplar de la publicitat escrita i gràfica relativa a l’activitat subvencionada, en 
què hi ha de constar el patrocini de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports 
del Consell de Mallorca, amb el logotip de la institució. 
 
- Qualsevol altra documentació que li sigui requerida als efectes de comprovar la 
realització del projecte cultural. 
 

B) Memòria econòmica:  
 
Aquesta documentació pretén comprovar per una banda, quines han estat les despeses 
derivades de l’execució del projecte realitzat i, per altra banda, si escau, les distintes 
fonts de finançament amb les que s’ha duït a terme. Així, a través d'aquesta memòria 
econòmica es pretén la liquidació i, consegüentment, l'abonament de l'import definitiu 
de la subvenció concedida.  

 

Aquesta memòria està integrada per la documentació següent: 
 

� Annex I. Declaració responsable de la realització del projecte cultural 
subvencionat i del seu pressupost, a la qual s'ha d’adjuntar la relació detallada 
i equilibrada dels ingressos que l’han finançat i les despeses que  
sense cap mena de dubte pertanyen al projecte subvencionat (art. 72.2 del 
Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 
general de subvencions). 

 
� Relació de les despeses i dels ingressos del projecte cultural subvencionat. 

La relació de despeses s'ha d'estructurar d'acord amb les partides del 
pressupost presentat i ha d'indicar les següents dades de les factures o 
documents acreditatius: la denominació del proveïdor i el seu CIF, el número, 
l’import, la data d'emissió i la de pagament, el concepte de la factura o del 
document similar. La relació d'ingressos ha d'assenyalar les ajudes, les 
subvencions, els ingressos o els fons propis que han finançat el projecte 
subvencionat, indicant-ne l'import i la procedència.  En el cas que no hi hagi 
altres ingressos que financin el projecte s’ha d’adjuntar una declaració 
responsable sobre aquesta circumstància. 
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Així mateix, en el cas que s’hagin produït desviacions entre les partides del 
pressupost inicial i les del pressupost d’execució del projecte, aquelles s’han 
d’indicar. En aquest sentit, s’admeten desviacions de fins al 10% del 
pressupost inicial, per la qual cosa si no es justifica  el 90% del pressupost 
inicial del projecte s’ha de revocar parcialment la subvenció d’acord amb allò 
establert en la clàusula 12. 

 

� Una declaració responsable de l’entitat beneficiària sobre el fet que la 
despesa justificada no té un valor superior al de mercat (art. 31.1 i 33 de la 
Llei 38/2003). ( Annex 1) 

 

� Fotocòpies compulsades per la secretaria de l’entitat local de què depèn, de 
les factures  o altres documents amb valor probatori equivalent amb 
validesa en  

 
 

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

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

de la factura. 
 

En el cas que l'operació descrita en la factura o document equivalent estigui 
exempta o no subjecta a l'impost, o que el subjecte passiu de l'impost 
corresponent a aquella sigui el seu destinatari, s’hi ha d'incloure una referència 
a les disposicions corresponents de la Directiva 77/388/CEE de 17 de maig 
(Sisena Directiva del Consell en matèria de l'impost sobre el valor afegit), o 
als preceptes corresponents de la Llei de l'impost; o indicar-hi que l'operació 
n’està exempta o no subjecta, o que el subjecte passiu de l'impost és el 
destinatari de l'operació. 

 
Així mateix, les factures o els justificants que es volen imputar a la subvenció, 
s’han d’estampillar pel beneficiar amb un segell que reculli les dades següents:  
la data de concessió de la subvenció, si la imputació del justificant és total o 
parcial i  l'import del justificant que s'imputa a la subvenció. 

 
Les fotocòpies dels justificants de les despeses del projecte, inclosos els 
estampillats, s’han de presentar de forma ordenada, és a dir, s’han d’agrupar en 
el mateix ordre establert en la relació de despeses que s’adjunta a  l’annex 1. 
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� L’acreditació de l’abonament de la despesa del projecte s’ha de justificar 
mitjançant la documentació següent, segons el tipus de pagament: 

 
- Transferència bancària (s’hi ha d’adjuntar l’extracte bancari corresponent). 
- Ingrés bancari (còpia del document bancari justificatiu). 
- Xec nominatiu (còpia del xec i de l’extracte bancari). 
- Certificat bancari.  
- Qualsevol altre mitjà de pagament acceptat per la normativa vigent que 

permeti acreditar l’abonament del justificant. 
 
En el cas que el pagament es faci en divises, l’entitat beneficiària ha d’aportar 
l’equivalència del canvi oficial en euros que correspongui a la data del 
document justificatiu de la despesa. 
Limitació : No s’admeten els pagaments en metàl·lic. 

 
No obstant això, i només per a la subvenció d’enguany, s’admet el pagament 
en efectiu de factures o altres documents justificatius que no tinguin un import 
superior a 100 € (IVA inclòs), sempre que el pagament s’hagués efectuat abans 
de la data del present conveni. En aquest sentit, el justificant ha de portar la 
llegenda “pagat” o “rebut” amb la signatura o el segell de l’emissor del 
justificant. 

 
� Una declaració responsable de l’entitat beneficiària que acrediti que no 

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

� Les 3 ofertes de diferents proveïdors o, en el seu cas, una memòria 
justificativa sobre l’oferta seleccionada, tal com recull la clàusula número 4 
apartat c. 

� La documentació relativa a la subcontractació que s’hagi de presentar 
d’acord amb el que estableix la clàusula  número 6. 

 
Qualsevol altra documentació que li sigui requerida als efectes de comprovar la 
justificació econòmica del projecte cultural. 

Termini de presentació: L’entitat beneficiària ha de presentar la documentació 
justificativa, recollida en aquesta clàusula, al més aviat possible, i, en tot cas, en el 
termini de 10 dies, comptadors des de l’endemà de la recepció de la notificació de la 
concessió de la subvenció, en qualsevol terminal del registre general del Consell 
(Centre Cultural de la Misericòrdia: plaça de l’Hospital, 4; seu del Consell: Palau 
Reial, 1; Llar de la Joventut: General Riera, 111 i Llar de la Infància: General Riera, 
113 -Palma-), així com en els llocs establerts en l'apartat 4 de l'article 38 de la Llei 
30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999. 
 
En el cas que la documentació justificativa s’enviés per correu, s’ha de presentar a 
correus perquè la segellin a fi d’acreditar que s’ha enviat dins el termini esmentat en 
el paràgraf anterior. No obstant això, si aquesta documentació no entrés en el registre 
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general dins el 10 dies naturals següents al de la finalització del termini esmentat no 
s’ha d’admetre en cap cas. 
 
10. Pagament fraccionat i bestreta   
a) Pagaments fraccionats 
 
L’entitat beneficiària, sense perjudici del que estipula la clàusula anterior, pot 
sol·licitar una bestreta de  la subvenció i l’abonament de pagaments fraccionats. 
 
A mesura que es vagi executant el projecte cultural subvencionat, l’entitat beneficiària 
pot demanar l’abonament de pagaments a compte de la subvenció que corresponguin 
al ritme d’execució del projecte, per un import corresponent a la part proporcional de 
la subvenció justificada (art. 34.4 de la Llei 38/2003 general de subvencions, art. 88.1 
del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 
38/2003). 
 
Límit: L’entitat beneficiària pot sol·licitar l’abonament de pagaments fraccionats fins 
al 90% de l’import de la subvenció. En  el cas d’haver rebut una bestreta de la 
subvenció, aquesta també computa a l’efecte del percentatge anterior 
 
Garantia: No s’exigeix la constitució de cap garantia per abonar pagaments 
fraccionats. 
 
Documents addicionals : 
 
En el cas de pagaments fraccionats, a més de les factures corresponents, s’ha 
d’adjuntar: 
 

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

- Una memòria tècnica parcial. 
- Material gràfic per difondre les activitats realitzades  
- Una relació de despeses i ingressos.  
 

 b) Pagaments anticipats (bestretes)  
 
L’entitat beneficiària, si no disposa de recursos propis suficients per finançar la 
realització del projecte cultural, pot sol·licitar una bestreta de la subvenció abans del 
termini disposat per justificar-la (art.34.4 de la Llei 38/2003 general de subvencions, 
art. 88.2 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el reglament d’aquesta Llei, i 
base d’execució 23.2 dels Pressuposts de 2012 del Consell de Mallorca).   
 
Límit: L’entitat beneficiària pot demanar una bestreta de fins al 50% de l’import de la 
subvenció, per la qual cosa ha de constituir les garanties que s’estableixen en el 
paràgraf següent. 
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Garantia: L’entitat beneficiària ha de constituir una garantia mínima del 120% de 
l’import de la bestreta sol·licitada, mitjançant un aval bancari, davant la Tresoreria del 
Consell de Mallorca.  
 
No obstant això, d’acord amb les bases d’execució dels Pressuposts del Consell de 
Mallorca, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública pot atorgar, 
excepcionalment i sempre que les entitats beneficiàries siguin ajuntaments o 
entitatssense ànim de lucre, una bestreta de fins al 50% de l’import de la subvenció 
sense l’obligació de constituir l’aval bancari, amb l’informe favorable previ del centre 
gestor. 
11. Inspecció i comprovació 

El Consell de Mallorca pot, per una banda, auditar tant econòmica com tècnicament, 
el programa cultural objecte de la subvenció, i, per altra banda, inspeccionar i 
comprovar les activitats culturals que hagi subvencionat, sense perjudici de les 
competències que puguin correspondre, per normativa legal o reglamentària, a altres 
organismes o institucions.  

12. Revocació i reintegrament de la subvenció 
Si l’entitat beneficiària incompleix les obligacions contemplades en les clàusules del 
conveni o en el Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de 
Mallorca, oincorre en alguna de les causes de l’article 37 de la Llei 38/2003, els 
òrgans competents del Consell revocaran la concessió de la subvenció. En 
conseqüència, l’entitat beneficiària perdrà el dret a cobrar l’ajuda o, si ja l’ha cobrada, 
l’haurà de reintegrar, d’acord amb el que estableixen: l’article 40.1 de la Llei 38/2003, 
l’article 13.2 del Reglament esmentat. 
 
De la mateixa manera, si l’entitat beneficiària obté ajudes, subvencions o altres 
recursos que no hagi comunicat, o altera les condicions o aspectes rellevants del 
projecte que s’hagin pogut tenir en compte per concedir l’ajuda, aquesta serà revocada 
i l’entitat no la cobrarà o haurà de reintegrar-la, d’acord amb els preceptes esmentats 
abans. 
 
No obstant, si l’entitat beneficiària ha complert de forma significativa amb les seves 
obligacions, si de la documentació justificativa presentada es dedueix que ha tingut 
voluntat de compliment, es farà una revocació parcial de la concessió de la subvenció 
i, consegüentment, perdrà el dret a cobrar-la íntegrament, d’acord amb l’aplicació dels 
criteris de gradació següents: 
 
1. En el cas d’execució parcial del projecte, que ha de suposar, almenys, fer el 50% de 
les seves activitats o del seu pressupost (quan només estigui integrat per una activitat),  
 
l’import de la revocació parcial ha de ser el resultat d’aplicar a l’import inicial de la 
subvenció el percentatge que representa la part del pressupost inicial no executada en 
relació al pressupost inicial. 
 
2. En el cas que l’entitat beneficiària hagi executat íntegrament el projecte cultural, 
però la justificació presentada fos inadequada, perquè no s’ajusta als requisits 
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establerts en les clàusules del conveni o és insuficient, perquè no s’ha executat la 
totalitat del pressupost, l’import de la revocació parcial, ha de ser:  
 

- En el primer supòsit, el resultat d’aplicar a l’import inicial de la subvenció 
el percentatge que representa la part de l’import del pressupost inicial no  

 
justificada adequadament en relació amb el pressupost inicial. 

 
- En el segon supòsit, el resultat d’aplicar a l’import inicial de la subvenció el 

percentatge que representa la part del pressupost inicial no justificada en 
relació amb el pressupost inicial.  

 
Ara bé, si la desviació produïda entre el pressupost inicial i el pressupost executat no és 
superior al 10%,  no s’ha de fer cap revocació. 
 
3. En el cas que l’import total de la suma de la subvenció més la resta d’altres ajuts, 
subvencions, ingressos o fons propis amb què es finança el projecte cultural superi el 
pressupost d’execució d’aquest, l’import de la revocació parcial de la subvenció ha de 
ser la quantitat que excedeix el pressupost executat. 
 
4. En el cas que l’entitat beneficiària, per causes que li siguin imputables, incompleixi 
l’obligació de prendre les mesures per difondre el finançament públic del projecte 
cultural subvencionat, s’ha de distingir: 
 

a) Si s’ha previst una partida de publicitat en el pressupost inicial o bé ha 
sorgit aquest tipus de despesa en el pressupost d’execució, l’import de 
la revocació parcial de la subvenció ha de ser la quantitat que resulti 
d’aplicar, sobre la partida esmentada, el percentatge que representa la 
subvenció envers el pressupost inicial. 

 
b) Si no hi ha despesa de publicitat prevista en el pressupost inicial, ni en 

consta en el d’execució, l’import de la revocació parcial ha de ser la 
quantitat que resulti d’aplicar el 5% sobre l’import de la subvenció 
concedida. 

 
13. Sancions 
L'incompliment d'aquestes clàusules i de la resta de la normativa vigent en matèria de 
subvencions està sotmès al règim d'infraccions i sancions del títol IV de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a la resta de la normativa que 
hi sigui d'aplicació. 
 
14. Control financer 
L’entitat beneficiària s’ha de sotmetre a les actuacions de comprovació i control 
financer tant del Consell de Mallorca com de la Sindicatura de Comptes o de la resta 
d’organismes que estableixi l’ordenament jurídic. 
 
El Consell de Mallorca podrà, en qualsevol moment, auditar, tant econòmicament com 
tècnicament, el programa cultural objecte de la subvenció. 
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15. Règim jurídic 

La subvenció nominativa, objecte d’aquest conveni es regeix pel que estableixen  les 
seves clàusules; per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
(BOE núm. 276, de 18/11/2003); el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions (BOE núm.176, de 
25/7/2006); el Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de 
Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 26 de juliol de 2001 (BOIB núm. 
132 de 3/11/2001); la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la 
Llei 4/1999; la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars; el Reglament 
orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 2 de 
juliol de 2001 i modificat el 13 d’octubre de 2011(BOIB núm. 158, de 20 d’octubre de 
2011); el Decret de d’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 111, de 21 de 
juliol de 2011); l'Ordenança vigent de procediment administratiu del Consell de 
Mallorca, aprovada pel Ple del Consell de Mallorca de 2 de maig de 1995 (BOIB de 
10/8/1995) i modificada per la Llei 4/1999 i la resta de la normativa que hi sigui 
d'aplicació. 

16. La vigència d’aquest conveni finalitza el 31 de desembre de 2012. 

I en prova de conformitat, el signen les dues parts en tres exemplars i a un sol efecte, 
en el lloc i en la data indicats al començament. 

 
Palma,  XXXXXXX d’abril de 2012 
 

Vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports  Gerent de l’Institut Públic del 
Teatre Municipal de Manacor 

 

Joan Rotger Seguí     Bartomeu Amengual Morey 
 
Nota: D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, us informam que: 
 
1. Les dades s'incorporaran en un fitxer de dades personals, inscrit en l'Agència 
Espanyola de Protecció de Dades, del qual és responsable el Consell de Mallorca. 
Aquest fitxer serveix per registrar i arxivar tots els convenis subscrits pels diferents 
departaments del Consell de Mallorca. 
 
2. Cessions previstes de les dades: no se'n preveuen. 
 
3. L'òrgan administratiu davant del qual podeu exercitar, si escau, els drets d'accés, 
rectificació, cancel·lació, oposició i els altres que reconegui la Llei orgànica 15/1999, 
és la Secretaria General del Consell de Mallorca, carrer Palau Reial núm. 1, 07001 
Palma. 
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ANNEX I 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE 
CULTURAL SUBVENCIONAT I DEL SEU PRESSUPOST 
 
_____________________________________________________________________,  
 
com a responsable de l’entitat _____________________________________________ 
____________________________________________________________________,
amb CIF________________________, en relació a la subvenció concedida per la 
Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca per dur a 
terme el projecte cultural__________________ ___________________________.                                                                           
 
Declar sota la meva responsabilitat 
 
1.- Que l’esmentat projecte s’ha realitzat. 
 
2.- Que la relació detallada i equilibrada de despeses i d'ingressos que integren el 
pressupost executat del projecte ha estat la que s'adjunta. 
 
Nota: 1. La relació de despeses, que s'ha d'estructurar d'acord amb les partides del 
pressupost presentat, ha d'indicar les següents dades de les factures o documents 
acreditatius: la denominació del proveïdor i el seu CIF, el número, l’import, la data 
d'emissió i la de pagament, i el concepte de la factura o del document similar; la  
relació d'ingressos ha d'assenyalar les ajudes, les subvencions, els ingressos o els fons 
propis que han finançat el projecte subvencionat, indicant-ne l'import i la procedència; 
2. Aquesta relació de despeses i ingressos ha d’anar signada pel beneficiari. 
 
3. Que les despeses relacionades, l’import total de les quals és de .....................€,  
corresponen sense cap dubte al projecte cultural subvencionat i no tenen un valor 
superior al de mercat . 
 
4.- Que l’entitat beneficiària no recupera ni compensa l’IVA suportat en la despesa 
subvencionable de l’execució del projecte, d’acord amb l’article 31.8 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
5. Que la subvenció atorgada pel Consell de Mallorca s’ha aplicat a la finalitat per a la 
qual es va concedir i que no supera, amb les subvencions i altres ingressos 
concurrents, el cost del projecte subvencionat. 
 
6. Que s’adjunten la totalitat dels justificants del pressupost d’execució del projecte 
cultural subvencionat i que, si n’és el cas, la resta de documentació relativa al projecte 
cultural resta a disposició del Consell de Mallorca i de la Sindicatura de Comptes a la  
seu d’aquesta entitat, situada en_______________________________ 
  . 
I, perquè consti, sign aquesta declaració a ______________________________, el 
________ d___________________ de 2012 
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El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) explica que avui, dia 13 de desembre de 
2012, duen a Ple una subvenció per a la Fira de Teatre de Manacor de 2011. Recorda que aquesta 
subvenció va ser objecte d’atenció dels mitjans de comunicació per les informacions contradictòries 
que indiquen tant que es donava com que no, fins que els responsables polítics de Cultura veieren 
realment la importància i la necessitat de donar suport a aquesta Fira de Teatre. 

El seu Grup, evidentment, votarà a favor de la concessió d’aquesta subvenció nominativa perquè són 
coneixedors de la transcendència i la importància cultural que té per al món del teatre la Fira de Teatre 
de Manacor. 

No obstant això, el seu Grup no comparteix la forma en què s’ha gestionat aquesta subvenció i, en 
aquest sentit, fa notar que estam a finals de desembre de 2012 i avui s’aprovarà la subvenció de 2011. 

En consultar la documentació de l’expedient es constata que ja en el mes d’abril hi havia la proposta de 
conveni (la proposta que consta a l’expedient duu data d’abril de 2012) i l’aprovaran ara, en el mes de 
desembre, però encara haurà d’anar a publicació en el BOIB i tendran un termini de justificació de 10 
dies per la qual cosa considera que si no van vius no seran a temps de justificar la subvenció dins 
enguany. 

Per això, no els ha de venir de nou si per les raons que siguin el Teatre de Manacor no pot accedir a 
aquesta subvenció o n’ha de renunciar. Voldria que això no passàs però veu que el procés els duu a 
pensar que hi hagi moltes possibilitat que passi. 

Insisteix, per acabar, que no entenen com aquesta subvenció de 2011, quant ja s’ha aprovat la 
subvenció de 2012, la duen avui al darrer Ple ordinari de 2012. Pensa que la partida pressupostària hi 
era i de la mateixa manera que es tramita ara la subvenció doncs l’haguessin poguda tramitar dins el 
mes de gener o febrer atès que ja en el mes de gener tenien el pressupost aprovat. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) matisa que el termini de 10 dies per 
justificar la subvenció serà temps suficient atès que parlen d’una convocatòria d’ajudes per a unes 
despeses realitzades en 2011. 

Per altra banda, el motiu del retard en la tramitació és perquè s’han hagut de fer les modificacions 
pressupostàries necessàries per poder dur a terme avui aquest expedient. 

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

 
PUNT 14. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE LA VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports que diu: 

1. S'han presentat factures corresponents a béns i serveis prestats amb destí a la 
Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports durant l’any 2012. 

2. S'ha emès informe jurídic i informe d'Intervenció General núm. ref. REC 277.2/12 
de data 29 de novembre de 2012, que figuren al corresponent expedient. 

3. La disposició addicional vint-i-dues de la LCSP imposa a l’administració 
l’exigència de responsabilitat de caràcter patrimonial derivada de les actuacions en 
matèria de contractació de les autoritats i del personal al servei de les administracions 
públiques, afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté 
aquesta llei per part del personal al servei de les administracions públiques, quan hi 
hagi almenys negligència greu, constitueix falta molt greu de la que la seva 
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responsabilitat disciplinària s’exigirà de conformitat amb la normativa específica en la 
matèria”. 

4. És procedent el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust que 
suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als 
particulars a haver de recórrer davant els tribunals de justícia pel cobrament dels seus 
crèdits. 

5. D’acord amb la legislació vigent, correspon al Ple del Consell de Mallorca el 
reconeixement extrajudicial de crèdits, expedient que, amb caràcter previ, haurà de 
dictaminar la Comissió Informativa corresponent. 

6. D’acord amb les bases d’execució, correspon a la consellera executiva d’Hisenda i 
Funció Pública l’ordenació del pagament.  

Per tot això, el Vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports proposa al Ple que 
adopti el següent 

ACORD 

1. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits que se detallen a la relació 
adjunta, que fan un total de VUITANTA-UN MIL CINC-CENTS NORANTA-CINC 
EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS (81.595,39 €). 

2. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions de les factures incloses a la relació 
adjunta, per import total de VUITANTA-UN MIL CINC-CENTS NORANTA-CINC 
EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS (81.595,39 €) contretes per la 
Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports segons el següent detall: 

  
CODI 

RELACIÓ 
CENTRE/SERVEI IMPORT RC 

1 F/2012/23 
CENTRE SOCIOCULTURAL 

DE MANACOR 
164,82 € 920120007970 

2 F/2012/24 
CENTRE SOCIOCULTURAL 

D’INCA 
251,25 € 920120007969 

3 F/2012/45 
POLIESPORTIU SANT 

FERRAN 
7.519,52 € 920120009451 

4 F/2012/46 ESPORT ESCOLAR 73.659,80 € 920120009450 

3. Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2012, les 
despeses aprovades amb els codis de relació F/20121/23, F/2012/24, F/2012/45 i 
F/2012/46, s’imputaran a les següents aplicacions pressupostàries: 

CODI RELACIÓ APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES 

F/2012/23 2012 20 33702 22100 ............ 164,82 € 

F/2012/24 2012 20 33701 22100 ............. 251,25 € 
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F/2012/45 2012 20 34200 21000 .............7.519,52 € 

F/2012/46 2012 20 34101 22707 ............ 73.659,80 € 

4. Proposar a la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública l’ordenament dels 
pagaments. 
 
La Sra. PRESIDENTA, abans d’iniciar la discussió del punt 14, demana als distints Grups polítics si 
estan d’acord a veure de manera conjunta tots els reconeixements extrajudicials de crèdit que consten a 
l’ordre del dia del Ple.  

Reitera que proposa fer un debat conjunt de tots els REC de l’ordre del dia, diu que els nomenarà i 
després si ho desitgen es farà una votació conjunta o separada de tots ells, si volen fer grups, el que 
decideixin els portaveus dels Grups polítics. 

Els Grups polítics decideixen fer un debat conjunt. 

La PRESIDENTA fa notar que es farà de forma conjunta, menys en el cas del Despatx Extraordinari, 
que se farà després.  

Torna a demanar als portaveus si els sembla bé que es faci així i rep la resposta afirmativa. 

La PRESIDENTA reitera que tant és possible fer-los tots conjuntament, tant els de Vicepresidència, 
Presidència, Urbanisme, Medi Ambient, etc com fer-ho per departaments. 

El Sr. GARAU (PSOE) diu que ho faria per departaments i així tendrien un ordre més fàcil. 

La PRESIDENTA, en aquest cas, demana si els sembla bé que es ratifiqui la inclusió dins l’Ordre del 
Dia dels punts 15 a), 15 b), 16, 17, 18 a), 18 b), 19 a), 19 b), 20 i 21.  

Tot seguit, s’inicia el debat conjunt dels punts que s’han esmentat abans. 

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

Adverteix que el seu Grup polític farà el debat de tots els reconeixements extrajudicials de crèdit en 
aquest punt, perquè encara avui, a darrera hora, els han arribat REC, a les 8,30 h.  

Considera que, sense haver pogut estudiar un determinat REC ni tenir tampoc la seva documentació, no 
cal dir més coses.  

En canvi, sí que vol insistir i retreure el fet que en aquest Ple se presentin reconeixements extrajudicials 
de crèdit per un import de 2,5M€ aproximadament, inclòs el darrer que ha vist avui matí a darrera hora. 
Observa que, considerant que l’equip de govern del Consell de Mallorca té una majoria absoluta, 
absolutíssima i que va tenir els pressuposts aprovats en el termini que pertocava, la veritat és que és 
mal d’entendre.  

Fa notar que dins aquests REC, dins cada paquet, hi ha absolutament de tot, és cert. Hi ha segurament 
factures pendents que corresponen a la passada legislatura i també n’hi ha moltíssimes que són 
d’aquesta legislatura.  

Assenyala que han de pensar en la dificultat que suposava el fet de governar amb uns pressuposts 
prorrogats. Diu que després ho discutiran, atès que sembla que ara el PP també vol continuar la seva 
gestió amb pressuposts prorrogats. En aquest sentit, retreu la branca que varen donar als membres de 
l’equip de l’anterior legislatura, perquè havien governat amb els pressuposts prorrogats.  

Adverteix que el fet de governar amb pressuposts prorrogats dificulta més la gestió econòmica i això fa 
que a vegades no se puguin seguir els tràmits que pertoca i en conseqüència s’hagi de recórrer després 
als REC. 

Anuncia que el seu Grup polític s’abstendrà a l’hora de votar tots els REC que es presenten, de tots els 
departaments.  

Fa notar que en aquest cas hi ha diferents informes de la Intervenció del Consell de Mallorca, alguns 
amb les discrepàncies o amb les deficiències que se solen fer en aquests casos, quan s’ha de considerar 
que la feina s’ha fet i s’ha de pagar o bé quan argumenta deficiències més greus (procediment 
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contractual no correcte, o alguns casos en què s’ha d’aprovar la corresponent convocatòria pública de 
subvencions i ve a dir que és una subvenció encoberta, o alguns casos en què no hi ha constància que 
les feines s’hagin fet).  

Assegura que amb això no vol dir que no n’hi pugui haver d’altres d’ara i de la passada legislatura, 
d’una i de l’altra; puntualitza que els tirs no van per aquí, però fa notar que n’hi ha molts que tenen 
informe negatiu de la Intervenció, amb requisits essencials.  

Per aquesta raó el seu Grup polític té dificultats per votar-hi a favor. Atès que hi ha una mescla de 
factures i de multes de la ORA que se lleven i se tornen a posar, factures d’infraccions de trànsit per 
excés de velocitat que estan per allà... Considera que hi una mica de desgavell en tot això dels REC, raó 
per la qual s’abstendran a l’hora de votar aquesta proposta. 

La Sra. SÁNCHEZ (PSOE) intervé a continuació. 

Coincideix amb el parer del Sr. Font. Assegura que ha resultat molt difícil revisar la informació, perquè 
els expedients no estaven disponibles fins ahir matí, i a més estaven desordenats, intercanviats els 
informes d’un amb l’expedient d’un altre, i s’ha complicat.  

Retreu que la feina s’hagi fet d’aquesta forma, que insisteix a definir com a “deprisa y corriendo”, però 
afirma que això no és nou. Fa notar que és molt complicat fer els reconeixements extrajudicials de 
crèdit i que per poder fer la feina de l’oposició necessiten un poc més d’ordre i de rigor. 

Tot i això, han fet l’esforç d’aclarir allò que han pogut i, en el cas dels que tenen la conformitat de la 
Intervenció, votaran a favor del reconeixement de l’obligació. 

Pensa que s’han de pagar les factures de despeses perquè queda clar que s’ha prestat el servei, per la 
qual cosa existeix l’obligació cap a una tercera persona; s’ha d’evitar que el proveïdor hagi d’acudir als 
tribunals, i amb més motiu ara que s’aplicaran les taxes que ha establert el Sr. Ruiz Gallardón.  

Deixa clar que aquest vot no convalida ni té intenció de convalidar si no hi hagués cap actuació en 
contra de l’ordenament jurídic, i que també són conscients de les dificultats de gestió i que moltes 
d’aquestes factures se presenten per reconeixement per tramitació fora de termini o per mala tramitació 
administrativa i fa que no es compleixi el principi d’anualitat pressupostària.  

Quant a l’apartat dels que tenen informe discrepant de la Intervenció, fa notar que en el punt 19.b i en 
el punt 20 se mesclen discrepàncies per una diferència de criteri entre la Intervenció i el centre gestor 
sobre si la factura correspon a una subvenció o no; tot i que entenen que a vegades el límit és tan fi que 
el criteri és discutible, hi ha discrepàncies perquè Intervenció no té clar que s’hagi prestat el servei o no 
i aquesta és la línia vermella. Si no tenim clar si s’ha prestat o no el servei, no podem aprovar el 
reconeixement extrajudicial de crèdit.  

Fins i tot l’informe 20 diu que la Tresoreria no pot pagar dues vegades la mateixa despesa, amb la qual 
cosa indica a l’equip de govern que o bé deixi l’expedient sobre la taula i separi les que són 
discrepàncies per diferència de criteri d’aquelles en què no s’ha prestat el servei. Adverteix que si no ho 
fa així, el seu Grup polític haurà de votar en contra.  

En el cas dels expedients 18.b, 16 i 15.a les discrepàncies que són per aquestes diferències de criteri 
demanen la votació per separat, perquè s’abstendrien a la part de resoldre la discrepància amb la 
Intervenció i votarien a favor del reconeixement extrajudicial de crèdit.  

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) inicia la seva intervenció. 

Diu que comparteix, en gran part, el contingut de l’exposició que acaba de fer la Sra. Sánchez. En 
canvi, discrepa totalment de les manifestacions que ha fet abans el Sr. Font.  

Observa que la Sra. Sánchez coneix les dificultats que comporta la gestió d’aquest tipus d’expedients 
perquè ho ha fet, i reconeix que és cert que tothom s’ha d’exigir més rigor.  

Reconeix també que allò que no és gens desitjable és que s’incorporin reconeixements extrajudicials de 
crèdit a l’ordre del dia del Ple, tant si és ordinari com si es fa per despatx extraordinari, en un Ple de 
final d’any, deprisa y corriendo, com ha dit la Sra. Sánchez. Fa notar que es pot tractar d’expedients la 
majoria dels quals pot fer més d’un mes o dos que estiguin perfectament tancats i fiscalitzats. 
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Reitera la coincidència de parer amb la Sra. Sánchez pel fet que ella també coneix les dificultats que 
suposa aquest tipus de gestió per bé que, tot i aquestes dificultats, reconeix que no són les formes 
adequades de presentar aquest tipus d’expedients.  

Per aquesta raó, assegura que s’ho posa com a assignatura pendent, per fer-hi feina per tal de millorar la 
gestió durant el proper any i que aquesta situació no es repeteixi. Reconeix que alguns dels expedients 
que se presenten avui ja podria fer més d’un mes que podrien estar arreglats perquè corresponen a 
factures antigues. 

A continuació s’adreça al Sr. Font. 

Li fa notar que una majoria absoluta no té res a veure amb un reconeixement extrajudicial de crèdit.  

També li fa avinent que no ho diu només ella. No sap si ell ha pogut escoltar la Sra. Sánchez quan ha 
explicat els motius de molts d’aquests REC i ha dit que alguns d’ells han estat provocats per les 
errònies anualitats d’una sèrie de contractes.  

Li fa notar que això és així, i per molta majoria que un partit polític pugui tenir aquestes coses passen. 
A més a més, a vegades alguns proveïdors presenten les factures dins uns anualitat que no és la 
corresponent i s’ha de presentar per reconeixement extrajudicial. Torna a dir al Sr. Font que aquestes 
coses ocorren, per molta majoria que tengui el partit que governa. 

Quant al tema del despatx extraordinari li diu que després en parlarà la consellera executiva de Medi 
Ambient, atès que ella presenta precisament unes factures la majoria de les quals són de l’any 2011 i 
creu que algunes d’elles corresponen al període anterior a la presa de possessió de l’actual equip de 
govern.  

Diu al Sr. Font que aquestes factures se varen presentar durant l’any 2012 i estan pagades per mitjà del 
préstec que es va fer el mes de març–abril. Torna a dir que són factures que ja estan pagades. Li recorda 
que en un passat Ple es va fer un expedient de modificació de crèdits precisament per comptabilitzar 
aquestes factures i que avui se presenta el seu reconeixement, que és el gruix de l’import total que a ell 
el preocupa.  

Reitera que no és desitjable haver de presentar reconeixements extrajudicials de crèdit, i que és cert que 
s’han de posar a fer més feina i fer-la amb més rigor, però no es pot comprometre a no dur-ne. Afirma 
que és evident que faran feina per no dur-ne, però és materialment impossible poder dir que mai no 
duran un despatx extraordinari.  

Observa que també és cert, com ha dit la Sra. Sánchez, que en el cas d’algunes d’aquestes factures és 
difícil poder delimitar la línia entre allò que és una subvenció o un contracte de serveis. Pel que fa al 
cas d’aquelles factures sobre les quals no queda acreditat el servei segons els informes de la Intervenció 
del Consell de Mallorca, assegura que per part seva sí que considera que s’han prestat tots els serveis 
però, atès el contingut de l’informe, entenen que el Grup polític del Sr. Font no vulgui donar suport a 
l’aprovació d’aquestes factures.  

Reitera que totes les factures que se presenten avui per reconeixement extrajudicial de crèdit 
corresponen a serveis prestats, per la qual cosa els proveïdors tenen dret a cobrar.  

El Sr. FONT intervé a continuació. 

Assegura que sap perfectament què és i què no és una majoria absoluta i per aquesta raó, el molesta que 
la Sra. Roig li qüestioni. 

Recorda a la Sra. Roig que ell ha gestionat una majoria absoluta, amb una majoria de govern i amb una 
minoria de govern i és molt diferent haver d’arribar a acords amb tots els grups polítics que conformen 
un govern o una representació en una entitat que ser conscient que, vagi com vagi, l’equip de govern té 
una majoria absoluta i ho pot aprovar. 

Tot i que sap que no és el cas, perquè l’actual equip de govern té la confiança de la ciutadania, se’ls 
imagina gestionant i havent de negociar els reconeixements extrajudicials de crèdit amb altres grups 
polítics, i es planteja què haguessin fet, perquè si sense haver de negociar amb ningú ho presenten en el 
darrer Ple ordinari de l’any, si ho haguessin hagut de negociar no sap com ho haurien fet.  
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Observa que amb aquesta reflexió pretén fer notar que l’equip de govern s’ha d’espavilar de veritat i ha 
de millorar molt la seva gestió, perquè no és admissible que en el darrer Ple presentin una immensa 
majoria de tots els reconeixements extrajudicials de crèdit, per valor de més de 2M€, amb molts dubtes.  

Insisteix a dir que ha vist informes d’Intervenció que parlen d’una factura d’una multa per excés de 
velocitat i d’una multa de la ORA que s’ha llevat, que s’ha tornat a posar, i que no sap ben bé el què ha 
passat realment.  

En conseqüència, diu que és cert que els reconeixements extrajudicials de crèdit són pràcticament 
inevitables, en una gestió econòmica; és cert i no ho discutirà, però insisteix a dir que la gestió 
d’aquesta institució se pot millorar moltíssim.  

La Sra. ROIG intervé a continuació. 

Diu al Sr. Font que reconeix que s’ha de millorar la gestió, però li fa avinent que allò que no farà serà 
seguir el seu exemple, perquè és precisament allò que no s’ha de fer.  

Li fa saber que en aquesta llista de reconeixement de factures del Departament de Cultura i Esports que 
se presenta n’hi ha precisament per un import de 400.000€ que creu que corresponen a l’anterior 
legislatura. Per aquesta raó rebutja que precisament ell vulgui donar exemples de com s’han de fer les 
coses. Desitja que li quedi clar que la forma en què ell va gestionar el seu departament no serà un 
exemple per ella; en canvi, sí que podran ser referents i exemples de gestió altres persones que han 
gestionat àrees d’aquesta institució.  

Tot seguit respon a uns comentaris de discrepància del Sr. Font. Li fa notar que quan ell ha parlat ella 
l’ha escoltat, tot i que hagi dit moltes barbaritats. Per aquesta raó li demana que no l’interrompi i la 
deixi continuar la seva intervenció. 

Refusa una vegada més el retret del Sr. Font i li reitera que no té res a veure que se presentin els 
esmentats REC amb el fet de tenir la majoria absoluta de govern. Els REC venen provocats per altres 
motius que no tenen res a veure amb les majories.  

Torna a dir que no és desitjable presentar-ho a finals d’any i que és cert que hi ha expedients que 
s’haguessin pogut tramitar abans, però faran feina per millorar aquesta gestió. 

És cert que no han de negociar res, però és que un REC no s’ha de negociar, si són despeses que s’han 
fet s’han de presentar al Ple, s’han de convalidar i s’han de pagar, no se negocia si pagarem o no 
pagarem, quan el servei s’ha prestat realment.  

Insisteix a dir al Sr. Font que això no és negociable; no sap què feia ell si ho negociava, o si és que 
negociava pagar-ne uns o altres, però el cert és que si el servei s’ha prestat s’ha de pagar.  

Per acabar, reitera un cop més un per un tots els arguments anteriors per refusar del tot el retret del Sr. 
Font.  

La PRESIDENTA fa notar que no li ha quedat clar, un cop acabades les intervencions, com s’ha de 
votar aquest bloc. Demana si sembla bé que es votin els punts un per un.  

Tot seguit se fa la votació de forma conjunta. 

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

 

PUNT 15A. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE LA 
VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS (EXP 240). 

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

  1. S'han presentat factures corresponents a béns i serveis prestats amb destí a la 
Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports durant l’any 2012. 
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2. S'ha emès informe jurídic i informe d'Intervenció General núm. ref. REC 240.3/12 
de data 29 de novembre de 2012, que figuren al corresponent expedient. 

3. La disposició addicional vint-i-dues de la LCSP imposa a l’administració 
l’exigència de responsabilitat de caràcter patrimonial derivada de les actuacions en 
matèria de contractació de les autoritats i del personal al servei de les administracions 
públiques, afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté 
aquesta llei per part del personal al servei de les administracions públiques, quan hi 
hagi almenys negligència greu, constitueix falta molt greu de la que la seva 
responsabilitat disciplinària s’exigirà de conformitat amb la normativa específica en la 
matèria”. 

4. És procedent el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust que 
suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als 
particulars a haver de recórrer davant els tribunals de justícia pel cobrament dels seus 
crèdits. 

5. D’acord amb la legislació vigent, correspon al Ple del Consell de Mallorca el 
reconeixement extrajudicial de crèdits, expedient que, amb caràcter previ, haurà de 
dictaminar la Comissió Informativa corresponent. 

6. D’acord amb les bases d’execució, correspon a la consellera executiva d’Hisenda i 
Funció Pública l’ordenació del pagament.  

Per tot això, el vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports proposa al Ple que adopti 
el següent 

ACORD 

 

1. Resoldre la discrepància, plantejada en relació al que informa la Intervenció 
General, a favor del centre gestor sobre l’aprovació del reconeixement 
extrajudicial de crèdits corresponent a l’exercici 2012 de la Vicepresidencia  de 
Cultura, Patrimoni i Esports. 

2. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits que se detallen a la relació 
adjunta, que fan un total de VINT MIL SET-CENTS NORANTA-CINC EUROS 
AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS (20.795,86€). 

3. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions de les factures incloses a la 
relació adjunta, per import total de VINT MIL SET-CENTS NORANTA-CINC 
EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS (20.795,86€) contretes per la 
Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports segons el següent detall: 

 

  
CODI 

RELACIÓ 
CENTRE/SERVEI IMPORT RC 

1 F/2012/31 SERVEI DE CULTURA 11.204,10 € 220120019494 



 69

2 F/2012/29 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 

MUSEUS 
9.591,76 € 220120019493 

 

4. Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2012, les 
despeses aprovades amb el codi de relació F/2012/31 i F/2012/29, s’imputarà a les 
següents aplicacions pressupostàries: 

 5. 

Proposar a la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública l’ordenament dels 
pagaments. 

 

Es ratifica la inclusió d’aquest punt per unanimitat. 

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

 

15B. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE LA VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS (EXP 240-DISCREPANCIA). 

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

1. S'han presentat factures corresponents a béns i serveis prestats amb destí a la 
Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports durant l’any 2012. 

2. S'ha emès informe jurídic i informe d'Intervenció General núm. ref. REC 240.3/12 
de data 29 de novembre de 2012, que figuren al corresponent expedient. 

3. La disposició addicional vint-i-dues de la LCSP imposa a l’administració 
l’exigència de responsabilitat de caràcter patrimonial derivada de les actuacions en 
matèria de contractació de les autoritats i del personal al servei de les administracions 
públiques, afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté 
aquesta llei per part del personal al servei de les administracions públiques, quan hi 
hagi almenys negligència greu, constitueix falta molt greu de la que la seva 
responsabilitat disciplinària s’exigirà de conformitat amb la normativa específica en la 
matèria”. 

4. És procedent el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust que 
suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als 
particulars a haver de recórrer davant els tribunals de justícia pel cobrament dels seus 
crèdits. 

CODI RELACIÓ 
APLICACIONS 
PRESSUPOSTÀRIES 

F/2012/31 2012 20 33490 22609 ....... 11.204,10 € 

F/2012/29 2012 20 33200 22101 ......... 9.591,76 € 
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5. D’acord amb la legislació vigent, correspon al Ple del Consell de Mallorca el 
reconeixement extrajudicial de crèdits, expedient que, amb caràcter previ, haurà de 
dictaminar la Comissió Informativa corresponent. 

6. D’acord amb les bases d’execució, correspon a la consellera executiva d’Hisenda i 
Funció Pública l’ordenació del pagament.  

Per tot això, el funcionari que subscriu proposa al Vicepresident de Cultura, Patrimoni 
i Esports que proposi al Ple que adopti el següent 

ACORD 

1. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits que se detallen a la relació 
adjunta, que fan un total de TRENTA-SIS MIL DOS-CENTS NORANTA-CINC 
EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS (36.295,12€). 

2. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions de les factures incloses a la 
relació adjunta, per import total de TRENTA-SIS MIL DOS-CENTS NORANTA-
CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS (36.295,12€) contretes per la 
Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports segons el següent detall: 

  
CODI 

RELACIÓ 
CENTRE/SERVEI IMPORT RC 

1 F/2012/1 
PROMOCIÓ SOCIAL I 
ASSOCIACIONISME 

23.070,98 € 220120009743 

2 F/2012/7 
POLIESPORTIU SANT 

FERRAN 
11.356,56 € 220120019492 

3 F/2012/8 
CENTRE SOCIOCULTURAL 

INCA 
1.166,42 € 220120007859 

4 F/2012/9 
CENTRE SOCIOCULTURAL 

MANACOR 
701,16 € 220120007858 

 

3. Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2012, les 
despeses aprovades amb els codis de relació F/20121/1, F/2012/7, F/2012/8 i 
F/2012/9, s’imputaran a les següents aplicacions pressupostàries: 

 4.  

Proposar a la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública l’ordenament dels 
pagaments. 

CODI RELACIÓ 
APLICACIONS 
PRESSUPOSTÀRIES 

F/2012/1 2012 20 23200 22706 ....... 23.070,98 € 

F/2012/7 2012 20 34200 22100 ....... 11.356,56 € 

F/2012/8 2012 20 33701 22100 ......... 1.166,42 € 

F/2012/9 2012 20 33702 22001 ............ 701,16 € 
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Es ratifica la inclusió d’aquest punt per unanimitat. 

Es sotmet a votació el punt 1, s’aprova per denou vots a favor (PP), cap vot en contra i 
dotze abstencions (PSOE i PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 

Es sotmet a votació la resta de punts, s’aproven per vint-i-vuit vots a favor (PP i 
PSOE), cap vot en contra i quatre abstencions (PSM-IniciativaVerds-Entesa per 
Mallorca). 

 

16. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE LA VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS (EXP 271-DISCREPANCIA).   

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

1. S'han presentat factures corresponents a béns i serveis prestats amb destí a la 
Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports durant l’any 2012. 

2. S'ha emès informe jurídic i informe d'Intervenció General núm. ref. REC 271.2/12 
de data 29 de novembre de 2012, que figuren al corresponent expedient. 

3. La disposició addicional vint-i-dues de la LCSP imposa a l’administració 
l’exigència de responsabilitat de caràcter patrimonial derivada de les actuacions en 
matèria de contractació de les autoritats i del personal al servei de les administracions 
públiques, afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté 
aquesta llei per part del personal al servei de les administracions públiques, quan hi 
hagi almenys negligència greu, constitueix falta molt greu de la que la seva 
responsabilitat disciplinària s’exigirà de conformitat amb la normativa específica en la 
matèria”. 

4. És procedent el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust que 
suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als 
particulars a haver de recórrer davant els tribunals de justícia pel cobrament dels seus 
crèdits. 

5. D’acord amb la legislació vigent, correspon al Ple del Consell de Mallorca el 
reconeixement extrajudicial de crèdits, expedient que, amb caràcter previ, haurà de 
dictaminar la Comissió Informativa corresponent. 

6. D’acord amb les bases d’execució, correspon a la consellera executiva d’Hisenda i 
Funció Pública l’ordenació del pagament.  

Per tot això, el vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports proposa al Ple que adopti 
el següent 

ACORD 
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1. Resoldre la discrepància, plantejada en relació al que informa la Intervenció 
General, a favor del centre gestor sobre l’aprovació del reconeixement 
extrajudicial de crèdits corresponent a l’exercici 2012 de la Vicepresidencia  de 
Cultura, Patrimoni i Esports. 

2. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits que se detallen a la relació 
adjunta, que fan un total de CINC-CENTS NOU EUROS AMB VINT-I-SIS 
CÈNTIMS (509,26 €). 

3. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions de les factures incloses a la 
relació adjunta, per import total de CINC-CENTS NOU EUROS AMB VINT-I-
SIS CÈNTIMS (509,26 €) contretes per la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i 
Esports segons el següent detall: 

 

  
CODI 

RELACIÓ 
CENTRE/SERVEI IMPORT RC 

1 F/2012/41 SERVEI DE JOVENTUT 509,26 € 220120019495 

4. Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2012, les 
despeses aprovades amb els codis de relació F/20121/41, s’imputarà a la següent 
aplicació pressupostària: 

CODI RELACIÓ APLICACIONS 
PRESSUPOSTÀRIES 

F/2012/41 2012 20 33790 22706 ............ 509,26 € 

5. Proposar a la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública l’ordenament dels 
pagaments. 

 

Es ratifica la inclusió d’aquest punt per unanimitat. 

Es sotmet a votació el punt 1, s’aprova per denou vots a favor (PP), cap vot en contra i 
tretze abstencions (PSOE i PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 

Es sotmet a votació la resta de punts, s’aproven per vint-i-vuit vots a favor (PP i 
PSOE), cap vot en contra i quatre abstencions (PSM-IniciativaVerds-Entesa per 
Mallorca). 

 

17. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE LA VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS (EXP 294). 

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



 73

1. S'han presentat factures corresponents a béns i serveis prestats amb destí a la 
Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports durant l’any 2012. 

2. S'ha emès informe jurídic i informe d'Intervenció General núm. ref. REC 294/12 de 
data 3 de desembre de 2012, que figuren al corresponent expedient. 

3. La disposició addicional vint-i-dues de la LCSP imposa a l’administració 
l’exigència de responsabilitat de caràcter patrimonial derivada de les actuacions en 
matèria de contractació de les autoritats i del personal al servei de les administracions 
públiques, afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté 
aquesta llei per part del personal al servei de les administracions públiques, quan hi 
hagi almenys negligència greu, constitueix falta molt greu de la que la seva 
responsabilitat disciplinària s’exigirà de conformitat amb la normativa específica en la 
matèria”. 

4. És procedent el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust que 
suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als 
particulars a haver de recórrer davant els tribunals de justícia pel cobrament dels seus 
crèdits. 

5. D’acord amb la legislació vigent, correspon al Ple del Consell de Mallorca el 
reconeixement extrajudicial de crèdits, expedient que, amb caràcter previ, haurà de 
dictaminar la Comissió Informativa corresponent. 

6. D’acord amb les bases d’execució, correspon a la consellera executiva d’Hisenda i 
Funció Pública l’ordenació del pagament.  

Per tot això, el vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports proposa al Ple que adopti 
el següent 

ACORD 

1. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits que se detallen a la relació 
adjunta, que fan un total de SIS MIL SIS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB 
SETANTA-VUIT CÈNTIMS (6.646,78 €). 

2. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions de les factures incloses a la relació 
adjunta, per import total de SIS MIL SIS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB 
SETANTA-VUIT CÈNTIMS (6.646,78 €) contretes per la Vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports segons el següent detall: 

 

  
CODI 

RELACIÓ 
CENTRE/SERVEI IMPORT RC 

1 F/2012/50 EDIFICI KREKOVIC  6.150,08 € 220120019499 

2 F/2012/51 PATRIMONI HISTÒRIC 496,70 € 220120020037 
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3. Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2012, les 
despeses aprovades amb els codis de relació F/2012/50 i F/2012/51, s’imputaran a les 
següents aplicacions pressupostàries: 

 
4. 
Propos
ar a la 
consell
era 
executi
va d’Hisenda i Funció Pública l’ordenament dels pagaments. 

 

Es ratifica la inclusió d’aquest punt per unanimitat. 

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

    

18A. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE LA VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS (EXP 299). 

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

1. S'han presentat factures corresponents a béns i serveis prestats amb destí a la 
Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports durant els anys 2010 i 2011. 

2. S'ha emès informe jurídic i informe d'Intervenció General núm. ref. REC 299/12 de 
data 30 de novembre de 2012, que figuren al corresponent expedient. 

3. La disposició addicional vint-i-dues de la LCSP imposa a l’administració 
l’exigència de responsabilitat de caràcter patrimonial derivada de les actuacions en 
matèria de contractació de les autoritats i del personal al servei de les administracions 
públiques, afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté 
aquesta llei per part del personal al servei de les administracions públiques, quan hi 
hagi almenys negligència greu, constitueix falta molt greu de la que la seva 
responsabilitat disciplinària s’exigirà de conformitat amb la normativa específica en la 
matèria”. 

4. És procedent el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust que 
suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als 
particulars a haver de recórrer davant els tribunals de justícia pel cobrament dels seus 
crèdits. 

CODI RELACIÓ APLICACIONS 
PRESSUPOSTÀRIES 

F/2012/50 2012 20 33220 22100 ............ 6.150,08 € 

F/2012/51 2012 20 33620 22100 ............. 496,70 € 
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5. D’acord amb la legislació vigent, correspon al Ple del Consell de Mallorca el 
reconeixement extrajudicial de crèdits, expedient que, amb caràcter previ, haurà de 
dictaminar la Comissió Informativa corresponent. 

6. D’acord amb les bases d’execució, correspon a la consellera executiva d’Hisenda i 
Funció Pública l’ordenació del pagament.  

Per tot això, el vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports proposa al Ple que adopti 
el següent 

ACORD 

1. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits que se detallen a la relació 
adjunta, que fan un total de MIL NOU-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB 
VINT CÈNTIMS (1.946,20 €). 

2. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions de les factures incloses a la relació 
adjunta, per import total de MIL NOU-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB 
VINT CÈNTIMS (1.946,20 €) contretes per la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni 
i Esports segons el següent detall: 

 

  
CODI 

RELACIÓ 
CENTRE/SERVEI IMPORT RC 

1 F/2012/48 EDIFICIO KREKOVIC 696,20 € 220120019672 

2 F/2012/49 PATRIMONI HISTÒRIC 1.250,00 € 220120020050 

 

3. Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2012, les 
despeses aprovades amb els codis de relació, F/2012/48 i F/2012/49, , s’imputaran a 
les següents aplicacions pressupostàries: 

CODI RELACIÓ APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES 

F/2012/48 2012 20 33220 21000 ............. 696,20 € 

F/2012/49 2012 20 33620 22606 .......... 1.250,00 € 

 

4. Proposar a la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública l’ordenament dels 
pagaments. 

 

Es ratifica la inclusió d’aquest punt per unanimitat. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-vuit vots a favor (PP i PSOE), cap 
vot en contra i quatre abstencions (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 
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18B. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE LA VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS (EXP 299-DISCREPANCIA) . 

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

1. S'han presentat factures corresponents a béns i serveis prestats amb destí a la 
Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports durant els anys 2010 i 2011. 

2. S'ha emès informe jurídic i informe d'Intervenció General núm. ref. REC 299/12 de 
data 30 de novembre de 2012, que figuren al corresponent expedient. 

3. La disposició addicional vint-i-dues de la LCSP imposa a l’administració 
l’exigència de responsabilitat de caràcter patrimonial derivada de les actuacions en 
matèria de contractació de les autoritats i del personal al servei de les administracions 
públiques, afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté 
aquesta llei per part del personal al servei de les administracions públiques, quan hi 
hagi almenys negligència greu, constitueix falta molt greu de la que la seva 
responsabilitat disciplinària s’exigirà de conformitat amb la normativa específica en la 
matèria”. 

4. És procedent el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust que 
suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als 
particulars a haver de recórrer davant els tribunals de justícia pel cobrament dels seus 
crèdits. 

5. D’acord amb la legislació vigent, correspon al Ple del Consell de Mallorca el 
reconeixement extrajudicial de crèdits, expedient que, amb caràcter previ, haurà de 
dictaminar la Comissió Informativa corresponent. 

6. D’acord amb les bases d’execució, correspon a la consellera executiva d’Hisenda i 
Funció Pública l’ordenació del pagament.  

Per tot això, el vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports proposa al Ple que adopti 
el següent 

ACORD 

 

1. Resoldre la discrepància, plantejada en relació al que informa la Intervenció 
General, a favor del centre gestor sobre l’aprovació del reconeixement extrajudicial de 
crèdits corresponent als exercicis 2010 i 2011 de la Vicepresidencia  de Cultura, 
Patrimoni i Esports, de les relacions F/2012/42, F/2012/52 i de la factura núm. 32310 
de 30/06/2010 per import de 211,33 € inclosa dins la relació F/2012/53. 
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2. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits que se detallen a la relació 
adjunta, que fan un total de QUATRE-MIL CINC-CENTS CINQUANTA-DOS 
EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS (4.552,87 €). 

3. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions de les factures incloses a la 
relació adjunta, per import total de QUATRE-MIL CINC-CENTS CINQUANTA-
DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS (4.552,87 €) contretes per la 
Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports segons el següent detall: 

 

  
CODI 

RELACIÓ 
CENTRE/SERVEI IMPORT RC 

1 F/2012/42 SERVEI DE CULTURA 1.215,46 € 220120019711 

2 F/2012/52 ESPORT ESCOLAR 3.000,00 € 220120019685 

3 F/2012/53 

ORGANS GOVERN 
VICEPRESIDENCIA DE 

CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS 

337,41 € 220120019694 

4. Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2012, les 
despeses aprovades amb el codi de relació F/2012/42, F/2012/52 i F/2012/53 
s’imputaran a les següents aplicacions pressupostàries: 

 5. 

Proposar a la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública l’ordenament dels 
pagaments. 

 

Es ratifica la inclusió d’aquest punt per unanimitat. 

Es sotmet a votació el punt 1, s’aprova per denou vots a favor (PP), cap vot en contra i 
tretze abstencions (PSOE i PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 

Es sotmet a votació la resta de punts, s’aproven per vint-i-vuit vots a favor (PP i 
PSOE), cap vot en contra i quatre abstencions (PSM-IniciativaVerds-Entesa per 
Mallorca). 

 

19A. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE LA VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS (EXP 82). 

CODI RELACIÓ 
APLICACIONS 
PRESSUPOSTÀRIES 

F/2012/42 2012 20 33490 22609 ....... 1.215,46 € 

F/2012/52 2012 20 34101 22707 .......... 3.000,00 € 

F/2012/53 2012 20 91203 22601 .............337,41 € 
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Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports que diu: 

1. S'han presentat factures corresponents a béns i serveis prestats amb destí a la 
Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports durant els anys 2010 i 2011. 

2. S'ha emès informe jurídic i informe d'Intervenció General núm. ref. REC 82.3/12 
de data 4 de desembre de 2012, que figuren al corresponent expedient. 

3. La disposició addicional vint-i-dues de la LCSP imposa a l’administració 
l’exigència de responsabilitat de caràcter patrimonial derivada de les actuacions en 
matèria de contractació de les autoritats i del personal al servei de les administracions 
públiques, afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté 
aquesta llei per part del personal al servei de les administracions públiques, quan hi 
hagi almenys negligència greu, constitueix falta molt greu de la que la seva 
responsabilitat disciplinària s’exigirà de conformitat amb la normativa específica en la 
matèria”. 

4. És procedent el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust que 
suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als 
particulars a haver de recórrer davant els tribunals de justícia pel cobrament dels seus 
crèdits. 

5. D’acord amb la legislació vigent, correspon al Ple del Consell de Mallorca el 
reconeixement extrajudicial de crèdits, expedient que, amb caràcter previ, haurà de 
dictaminar la Comissió Informativa corresponent. 

6. D’acord amb les bases d’execució, correspon a la consellera executiva d’Hisenda i 
Funció Pública l’ordenació del pagament.  

Per tot això, el vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports proposa al Ple que adopti 
el següent 

ACORD 

1. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits que se detallen a la relació 
adjunta, que fan un total de SEIXANTA-CINC MIL QUATRE-CENTS NORANTA-
CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS (65.495,33 €). 

2. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions de les factures incloses a la relació 
adjunta, per import total de SEIXANTA-CINC MIL QUATRE-CENTS NORANTA-
CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS (65.495,33 €) contretes per la 
Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports segons el següent detall: 

  
CODI 

RELACIÓ 
CENTRE/SERVEI IMPORT RC 

1 F/2011/54 P. RESTAURACIÓ MOLINS 93,26 € 220120001404 

2 F/2011/63 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 

MUSEUS 
25.315,13 € 220120001369 
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3 F/2011/64 
NORMALITZACIÓ 

LINGÜÍSTICA 
27.194,86 € 220120001371 

4 F/2011/66 EDIFICI KREKOVIC 1.126,63 € 220120001370 

5 F/2011/60 
POLIESPORTIU SANT 

FERRAN 
3.137,34 € 220120001410 

6 F/2011/61 COMISSIO D’ESPORTS 118,09 € 220120001409 

7 F/2011/62 MEDICINA ESPORTIVA 2.994,33 € 220120001411 

8 F/2011/81 
CENTRE SOCIOCULTURAL 

INCA 
4.312,96 € 220120001407 

9 F/2011/78 
CENTRE SOCIOCULTURAL 

MANACOR 
483,74 € 220120001408 

10 F/2011/70 
ÒRGANS DE GOVERN 

(IGUALTAT) 
248,40 € 220120005389 

11 F/2011/82 
SERVEI DE JOVENTUT 

(IGUALTAT) 
470,59 € 220120005390 

3. Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2012, les 
despeses aprovades amb els codis de relació F/2011/54, F/2011/63, F/2011/64, 
F/2011/66,  F/2011/60, F/2011/61, F/2011/62, F/2011/81, F/2011/78, F/2011/70 i 
F/2011/82, s’imputaran a les següents aplicacions pressupostàries: 

CODI RELACIÓ APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES 

F/2011/54 
2011 50 33640 22101 .............. 27,60 € 
2011 50 33640 22199 .............. 65,66 € 

F/2011/63 
2011 20 33200 22609 ............ 669,25 € 
2011 20 33200 22706 ....... 24.645,88 € 

F/2011/64 
2011 20 33400 22001 ....... 11.509,80 € 
2011 20 33400 22606 ....... 15.685,06 € 

F/2011/66 2011 20 33310 22100 ......... 1.126,63 € 

F/2011/60 2011 60 34200 22100 ..........3.137,34 € 

F/2011/61 
2011 60 34002 20300 ...............27,00 € 
2011 60 34002 22201 ...............91,09 € 

F/2011/62 
2011 60 34003 20300 ...............27,00 € 
2011 60 34003 22106 ..........2.967,33 € 

F/2011/81 

    2011 20 33701 22609 ......... 3.633,60 € 
    2011 20 33701 22003 .............187,02 € 
    2011 20 33701 22000 ............ 201,78 € 
    2011 20 33701 22615 .............. 74,79 € 
    2011 20 33701 22100 ........... .215,77 € 

F/2011/78 
    2011 20 33702 22609 ............ 297,36 € 
    2011 20 33702 22100 ............ 186,38 € 

F/2011/70 2011 30 91204 22601 .............248,40 € 

F/2011/82 2011 30 23210 22606 .............470,59 € 

4. Proposar a la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública l’ordenament dels 
pagaments. 
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Es ratifica la inclusió d’aquest punt per unanimitat. 

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

 

19B. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE LA VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS (EXP 82-DISCREPANCIA). 

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

1. S'han presentat factures corresponents a béns i serveis prestats amb destí a la 
Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports durant els anys 2010 i 2011. 

2. S'ha emès informe jurídic i informe d'Intervenció General núm. ref. REC 82.3/12 
de data 4 de desembre de 2012, que figuren al corresponent expedient. 

3. La disposició addicional vint-i-dues de la LCSP imposa a l’administració 
l’exigència de responsabilitat de caràcter patrimonial derivada de les actuacions en 
matèria de contractació de les autoritats i del personal al servei de les administracions 
públiques, afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté 
aquesta llei per part del personal al servei de les administracions públiques, quan hi 
hagi almenys negligència greu, constitueix falta molt greu de la que la seva 
responsabilitat disciplinària s’exigirà de conformitat amb la normativa específica en la 
matèria”. 

4. És procedent el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust que 
suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als 
particulars a haver de recórrer davant els tribunals de justícia pel cobrament dels seus 
crèdits. 

5. D’acord amb la legislació vigent, correspon al Ple del Consell de Mallorca el 
reconeixement extrajudicial de crèdits, expedient que, amb caràcter previ, haurà de 
dictaminar la Comissió Informativa corresponent. 

6. D’acord amb les bases d’execució, correspon a la consellera executiva d’Hisenda i 
Funció Pública l’ordenació del pagament.  

Per tot això, el vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports proposa al Ple que adopti 
el següent 

ACORD 

1. Resoldre la discrepància, plantejada en relació al que informa la Intervenció 
General, a favor del centre gestor sobre l’aprovació del reconeixement 
extrajudicial de crèdits corresponent a l’exercici 2012 de la Vicepresidencia  de 
Cultura, Patrimoni i Esports. 
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2. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits que se detallen a la relació 
adjunta, que fan un total de DOS-CENTS CINQUANTA-UN MIL SET-CENTS 
CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS (251.757,85 
€). 

3. Autoritzar , disposar i reconèixer les obligacions de les factures incloses a la 
relació adjunta, per import total de DOS-CENTS CINQUANTA-UN MIL SET-
CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS 
(251.757,85 €) contretes per la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports 
segons el següent detall: 

  
CODI 

RELACIÓ 
CENTRE/SERVEI IMPORT RC 

1 F/2011/65 SERVEI DE CULTURA 52.311,65 €
220120001372 
220120001373 

2 F/2011/67 PATRIMONI HISTÒRIC 45.555,38 € 220120001398 

3 F/2011/44 MUSEU DE L’ESPORT 3.280,40  € 220120001495 

4 F/2011/47 ESPORT ESCOLAR 22.761,97 € 220120001412 

5 F/2011/202 PERSONES MAJORS 21.240,00 € 220120001405 

6 F/2011/46 SERVEI DE JOVENTUT 106.608,45 €
220120001486 
220120001485 

 

4. Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2012, les 
despeses aprovades amb els codis de relació F/2011/65, F/2011/67, F/2011/44, 
F/2011/47, F/2011/202 i F/2011/46, s’imputaran a les següents aplicacions 
pressupostàries: 

CODI RELACIÓ 
APLICACIONS 
PRESSUPOSTÀRIES 

F/2011/65 
2011 20 33490 22609 ....... 51.426,65 € 
2011 20 33490 68900 ............ 885,00 € 

F/2011/67 

2011 20 33620 22100 ............ 318,46 € 
2011 20 33620 22609 ....... 36.050,32 € 
2011 20 33620 22706 ......... 4.035,60 € 
2011 20 33620 24000 ......... 5.151,00 € 

F/2011/44 2011 60 33340 22706...........3.280,40 € 

F/2011/47 2011 60 34101 22707 ........22.761,97 € 

F/2011/202 2011 20 23200 22602 ........21.240,00 € 

F/2011/46 

2011 30 33790 20300 ...............27,00 €  
2011 30 33790 21900 ..........2.037,86 € 
2011 30 33790 22606 ..........9.008,50 € 
2011 30 33790 22609 ........29.411,01 € 
2011 30 33790 62300 ........66.124,08 € 
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5. Proposar a la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública l’ordenament dels 
pagaments. 

 

Es ratifica la inclusió d’aquest punt per unanimitat. 

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

 

20. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE LA VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS DEL RDL 4/2012 (EXP 145-
DISCREPANCIA). 

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

1. S'han presentat factures corresponents a béns i serveis prestats amb destí a la 
Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports durant els anys 2008 a 2011. 

2. S'ha emès informe jurídic i informe d'Intervenció General núm. ref. REC 145.3/12 
de data 4 de desembre de 2012, que figuren al corresponent expedient. 

3. La disposició addicional vint-i-dues de la LCSP imposa a l’administració 
l’exigència de responsabilitat de caràcter patrimonial derivada de les actuacions en 
matèria de contractació de les autoritats i del personal al servei de les administracions 
públiques, afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté 
aquesta llei per part del personal al servei de les administracions públiques, quan hi 
hagi almenys negligència greu, constitueix falta molt greu de la que la seva 
responsabilitat disciplinària s’exigirà de conformitat amb la normativa específica en la 
matèria”. 

4. És procedent el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust que 
suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als 
particulars a haver de recórrer davant els tribunals de justícia pel cobrament dels seus 
crèdits. 

5. D’acord amb la legislació vigent, correspon al Ple del Consell de Mallorca el 
reconeixement extrajudicial de crèdits, expedient que, amb caràcter previ, haurà de 
dictaminar la Comissió Informativa corresponent. 

6. D’acord amb les bases d’execució, correspon a la consellera executiva d’Hisenda i 
Funció Pública l’ordenació del pagament.  

Per tot això, el vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports proposa al Ple que adopti 
el següent 

ACORD 
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1. Resoldre la discrepància plantejada per la intervenció a favor del centre gestor 
sobre l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits corresponent als exercicis 
2008 a 2011 de la Vicepresidencia  de Cultura, Patrimoni i Esports. 

2. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits de les factures del RDL 
4/2012 que es detallen a la relació adjunta, que fan un total de VUITANTA MIL SET-
CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS (80.775,08 €). 

3. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions de les factures del RDL 
4/2012 incloses a la relació adjunta, per import total de VUITANTA MIL SET-
CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS (80.775,08 €) contretes 
per la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports segons el següent detall: 

  
CODI 

RELACIÓ 
CENTRE/SERVEI IMPORT 

1 Q/2012/588 PATRIMONI HISTÒRIC 1.172,07 €

2 Q/2012/589 SERVEI DE CULTURA 45.335,60 €

3 Q/2012/694 ESPORT ESCOLAR 23.458,99 €

4 Q/2012/1003 
SERVEI DE JOVENTUT 

(IGUALTAT) 
475,00 €

5 Q/2012/1008 COMISSIÓ D’ESPORTS 9.918,00 €

6 Q/2012/1011 
ÒRGANS DE GOVERN 

CULTURA 
415,42 €

 

4. Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2012, les 
despeses aprovades amb els codis de relació Q/2012/588, Q/2012/589, Q/2012/694, 
Q/2012/1003, Q/2012/1008 i Q/2012/1011, s’imputaran a les següents aplicacions 
pressupostàries: 

 

CODI RELACIÓ 
APLICACIONS 
PRESSUPOSTÀRIES 

Q/2012/588 
2012 20 33620 21300 ............ 249,41 € 
2012 20 33620 22606 ............ 922,66 € 

Q/2012/589 
2012 20 33490 22609 ......... 4.389,60 € 
2012 20 33490 22706 ......... 7.080,00 € 
2012 20 33490 22707 ....... 33.866,00 € 

Q/2012/694 2012 20 34101 22114 ....... 23.458,99 € 

Q/2012/1003 2012 20 33790 22609 .............475,00 € 

Q/2012/1008 2012 20 34002 22707 ..........9.918,00 € 

Q/2012/1011 2012 20 91203 23110 .............415,42 € 
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5. Proposar a la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública l’ordenament dels 
pagaments. 

 

Es ratifica la inclusió d’aquest punt per unanimitat. 

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

 

PUNT 21. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE LA VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS (EXP 272). 

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

1. S'han presentat factures corresponents a béns i serveis prestats amb destí a la 
Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports durant l’any 2012. 

2. S'ha emès informe jurídic i informe d'Intervenció General núm. ref. REC 272.3/12 
de data 4 de desembre de 2012, que figuren al corresponent expedient. 

3. La disposició addicional vint-i-dues de la LCSP imposa a l’administració 
l’exigència de responsabilitat de caràcter patrimonial derivada de les actuacions en 
matèria de contractació de les autoritats i del personal al servei de les administracions 
públiques, afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté 
aquesta llei per part del personal al servei de les administracions públiques, quan hi 
hagi almenys negligència greu, constitueix falta molt greu de la que la seva 
responsabilitat disciplinària s’exigirà de conformitat amb la normativa específica en la 
matèria”. 

4. És procedent el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust que 
suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als 
particulars a haver de recórrer davant els tribunals de justícia pel cobrament dels seus 
crèdits. 

5. D’acord amb la legislació vigent, correspon al Ple del Consell de Mallorca el 
reconeixement extrajudicial de crèdits, expedient que, amb caràcter previ, haurà de 
dictaminar la Comissió Informativa corresponent. 

6. D’acord amb les bases d’execució, correspon a la consellera executiva d’Hisenda i 
Funció Pública l’ordenació del pagament.  

Per tot això, el vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports proposa al Ple que adopti 
el següent 

ACORD 
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1. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits que se detallen a la relació 
adjunta, que fan un total de NOU MIL NOU-CENTS EUROS AMB TRENTA-CINC 
CÈNTIMS (9.900,35 €). 

2. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions de les factures incloses a la relació 
adjunta, per import total de NOU MIL NOU-CENTS EUROS AMB TRENTA-CINC 
CÈNTIMS (9.900,35 €) contretes per la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i 
Esports segons el següent detall: 

 

  
CODI 

RELACIÓ 
CENTRE/SERVEI IMPORT RC 

1 F/2012/11 
CENTRE SOCIOCULTURAL 

INCA 
850,42 € 920120006873 

2 F/2012/12 
CENTRE SOCIOCULTURAL 

MANACOR 
528,50 € 920120006872 

3 F/2012/22 
POLIESPORTIU SANT 

FERRAN 
7.357,11 € 920120008091 

4 F/2012/37 EDIFICI KREKOVIC 905,83 € 920120009192 

5 F/2012/38 PATRIMONI HISTÒRIC 258,49 € 920120009240 

 

3. Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2012, les 
despeses aprovades amb els codis de relació F/2012/11, F/2012/12, F/2012/22, 
F/2012/37 i F/2012/38, s’imputaran a les següents aplicacions pressupostàries: 

 
4. 
Propos
ar a la 
consell
era 
executi
va 
d’Hise
nda i 
Funció 
Pública 
l’ordenament dels pagaments. 

 

Es ratifica la inclusió d’aquest punt per unanimitat. 

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

 

CODI RELACIÓ APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES 

F/2012/11 2012 20 33701 22100 ............ 850,42 € 

F/2012/12 2012 20 33702 22100 ............. 528,50 € 

F/2012/22 2012 20 34200 22100 ........... 7.357,11 € 

F/2012/37 2012 20 33220 22100 ............. 905,83 € 

F/2012/38 2012 20 33620 22100 ............. 258,49 € 
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DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA 

PUNT 22. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DEL DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA 
PER A DESPESES DE L’EXERCICI 2011. IMPORT TOTAL: 25.313,86 €. 
NÚMERO DE REFERÈNCIA: REC 78.4/12. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Presidència: 
 
ANTECEDENTS: 
 
1. S'han presentat factures corresponents a subministraments i serveis prestats amb 
destí al Departament de Presidència durant l’any 2011 i 2012, que provenen activitats 
de l’any 2011, que no han seguit el procediment legalment establert. 
 
2. S'han emès informes jurídics i informe d'Intervenció General número de referència 
78.4/12 de data 26 de novembre de 2012, que figuren al corresponent expedient. 
 
3. La disposició addicional 19 del TRLCSP imposa a l’administració l’exigència de 
responsabilitat de caràcter patrimonial derivada de les actuacions en matèria de 
contractació de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques, 
afegint que “la infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté aquesta llei per 
part del personal al servei de les administracions públiques, quan hi hagi almenys 
negligència greu, constitueix falta molt greu de la que la seva responsabilitat 
disciplinària s’exigirà de conformitat amb la normativa específica en la matèria”. 
 
4. És procedent el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust que 
suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als 
particulars a haver de recórrer davant els tribunals de justícia per el cobrament dels 
seus crèdits. 
 
5. El Departament de Presidència del Consell de Mallorca va iniciar l’expedient per a  
l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de despeses corresponents als 
exercicis 2011. En aquest sentit es va sotmetre  l’expedient a la fiscalització 
preceptiva prèvia de la Intervenció General i va ser fiscalitzat de disconformitat, 
posant de manifest, entre altres, la següent deficiència essencial: “... Els grups polítics 
han de pagar les seves despeses amb les aportacions que perceben cada any del 
Consell. La Corporació ha de dur a terme les contractacions pròpies, no les dels grups 
polítics ...”  
 
6. El Departament de Presidència va plantejar la discrepància a la Intervenció General 
del Consell tal i com es preveu a la base d’execució 52 del vigent pressupost i la 
Intervenció General ha considerat que persisteixen les objeccions de l’informe de 
disconformitat emès. 
 
7. A més, consta a l’expedient: 
Informes justificatius de la secretària tècnica del Departament de Medi Ambient. 
Informe justificatiu del cap de Serveis Generals i Patrimoni. 
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Informes jurídics del cap de servei de la Secretària Tècnica del Departament de 
Presidència. 
Certificats de reserva de crèdit. 
 
8. D’acord amb la legislació vigent, correspon al Ple del Consell de Mallorca el 
reconeixement extrajudicial de crèdits, expedient que, amb caràcter previ, haurà de 
dictaminar la Comissió Informativa corresponent. 
 
9. D’acord amb les bases d’execució, correspon a la consellera executiva de 
d’Hisenda i Funció Pública l’ordenació dels pagaments. 
 
Atès l’abans exposat, l’Hble. Sra. Presidenta, en ús de les atribucions que li són 
conferides per la legislació vigent, proposa al Ple de la corporació que adopti el 
següent  
 
A C O R D: 
 
1r. Aprovar el reconeixement extrajudicial del crèdit que se detalla a la relació 
adjunta, que fa un total de VINT-I-CINC MIL TRES-CENTS TRETZE EUROS 
AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS (25.313,86 €). 
 
2n. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions de les factures incloses a la 
relació adjunta, per import total de VINT-I-CINC MIL TRES-CENTS TRETZE 
EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS (25.313,86 €), contretes pel Departament 
de Presidència segons el següent detall: 
 

  
CODI 
RELACIÓ 

CENTRE   IMPORT RC  

1 F/2011/74 DI de Projectes 1.940,49 € 220120001379 

2 F/2011/73 DI de Relacions Institucionals 1.888,00 € 220120001363 

3 F/2011/80 Servei d’Informàtica 

792,77 € 
20.323,54 € 
220,29 € 
148,77 € 

220120000805 
220120001473 
220120001047 
220120001479 

    TOTAL 25.313,86 €   
 
 
4t. Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2012, les 
despeses aprovades amb els codi de relació relacionades en el punt anterior 
s’imputaran a les aplicacions pressupostàries que figuren al document RC de cada 
expedient. 
 
5è. Proposar a la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública l’ordenament dels 
pagaments. 
 
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. 
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El Sr. FELIP (portaveu de la Unió d’Associacions de Mallorca) fa la següent intervenció: 

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

Per molt que ens mengem el cervell (tal vegada som mig betzols), no podem comprendre el tema dels 
reconeixements extrajudicials de crèdits. Veim aquest reconeixement incoherent, anormal, esgavellat. I 
la pregunta clau que formulam, amb tots els respectes, a l’equip de govern del Partit Popular al Consell 
de Mallorca és la següent: Com és possible que una institució com el CIM pugui gastar uns doblers que 
no estan pressupostats? És mal d’entendre, molt mal d’entendre i els suggerim, per favor, que ens ho 
expliquin. Potser (tot és possible en aquest món dels nostres pecats) ens convencin i fins i tots siguem 
capaços de donar-los la raó si ens convencen amb arguments. 

Segons el nostre modest entendre, si el Consell de Mallorca es gasta uns doblers que no estan 
pressupostats, ho consideram com el resultat d’una mala gestió. Una gestió infausta que no ha sabut 
estar a l’altura de les circumstàncies. Una gestió que, econòmicament, s’ha fet sense to ni so. Una 
gestió que deixa molt a desitjar. Una gestió incompetent, políticament parlant. Una gestió davant la 
qual s’ha de rompre a plorar. Una gestió política i econòmica que s’ha de qualificar amb un zero com 
una catedral. 

Sí, ja sabem que el Govern de les Illes Balears té, com qui diu, en l’ostracisme (en el banquet com en 
l’esport) el Consell de Mallorca però també és cert que l’equip de govern que presideix l’Hble. Sra. 
presidenta, Maria Salom, només s’atreveix a protestar tímidament a misses dites. Però aquest atenuant 
no ens serveix. No és suficient per poder justificar una mala gestió de gastar uns doblers no 
pressupostats. 

Tot i això, no donam tota la culpa a l’equip de govern del Partit Popular al Consell de Mallorca ja que 
(tot s’ha de dir) Madrid se’n riu de les Illes Balears i del seu govern Bauzá agenollat des del primer 
moment. La realitat és que la retallada brutal de Rajoy és una maçada a un poble en crisi. Les Illes 
Balears suporten un espoli fiscal descomunal, proporcionalment superior al de Catalunya. Per contra, 
els illencs callen i aguanten. Madrid reserva aquest tracte de metròpoli prepotent als perifèrics, dèbils i 
resignats. Té al president del Govern de les Illes Balears vinclat davant Rajoy i padastre implacable del 
seu poble. El poble de la submissió i de l’espoliació a mans plenes.” 

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

 
 
DEPARTAMENT D'URBANISME I TERRITORI 

 
La Sra. PRESIDENTA demana si no hi ha inconvenient en tractar, de manera 
conjunta, els punts 23, 24, 25 i 26. 

La Sra. PALOU (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) sol·licita que, en primer 
lloc, el conseller responsable els expliqui un poc els punts. 

 
PUNT 23. PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DEL 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DEL DEPARTAMENT 
D’URBANISME I TERRITORI  CORRESPONENT A 2012. 
 
Es dóna compte del conseller executiu del Departament d’Urbanisme i Territori que 
diu: 
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Ateses les factures presentades corresponents a serveis prestats amb destí al 
Departament d’Urbanisme i Territori, que no han seguit el procediment legalment 
establert. 

Atès que procedeix el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust 
que suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als 
particulars a haver de recórrer davant els tribunals de justícia per el cobrament dels 
seus crèdits. 

Atesa la memòria justificativa, l’informe jurídic, i l’informe d’Intervenció General 
que figuren al corresponent expedient. 

Atesa la disposició addicional 22 de la Llei de Contractes del Sector Públic que regula 
la responsabilitat patrimonial de les autoritats i del personal al servei de les 
administracions Públiques derivada de les seves actuacions en matèria de contractació 
administrativa, tant per danys causats a  particulars com a la pròpia Administració, 
que s'exigirà d'acord amb el que disposa el títol X de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, i en el Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel qual s'aprova el 
Reglament dels procediments de les Administracions Públiques en matèria de 
responsabilitat patrimonial. Atès que el punt 2 diu que  la infracció o aplicació 
indeguda dels preceptes continguts en aquesta Llei per part del personal al  servei de 
les administracions públiques, quan hi hagi almenys negligència greu, constituirà falta 
molt greu, que s’exigirà d'acord amb la normativa específica en la matèria. 

Atès que hi ha crèdit adequat i suficient al pressupost de despeses per a l’any 2012 per 
fer front a la totalitat de les despeses. 

Atès que d’acord amb la legislació vigent, correspon al ple del Consell de Mallorca el 
reconeixement extrajudicial de crèdits i amb caràcter previ haurà de dictaminar la 
Comissió Informativa corresponent. 

Per tot l’exposat, es proposa que el Ple adopti el següent 

ACORD 

1. Aprovar el reconeixement extrajudicial d’un crèdit de SIS-MIL CENT 
CINQUANTA-NOU AMB SEIXANTA CENTIMS (6.159,60 €), a càrrec del 
pressupost de 2012 del Departament d’Urbanisme i Territori, d’acord amb el que 
disposa la base 24 de les d’execució del pressupost pel 2012 i tenint en compte 
l’exigència de responsabilitats de caràcter patrimonial que ve recollida a la disposició 
addicional 22 de la Llei 30/2007, de 30 octubre, de Contractes del Sector Públic. La 
quantitat abans esmentada es distribueix segons el llistat F/2012/10, que formen part 
de la documentació annexa a aquesta proposta. 

2. Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació de SIS-MIL CENT CINQUANTA-
NOU AMB SEIXANTA CENTIMS (6.159,60 €), contret pel Departament 
d’Urbanisme i Territori, a favor de les persones jurídiques que consten a la relació 
F/2012/10 a càrrec del pressupost de 2012 del Departament d’Urbanisme i Territori. 
S’adjunta reserva de crèdit per vinculació. 
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3. Proposar que s’ordeni el seu pagament a la consellera d’ Hisenda i Funció Pública 
del Consell de Mallorca. 

 
El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) explica que el punt 23 fa referència a una 
factura que prové de la legislatura passada malgrat que estigui datada enguany.  

La factura correspon a un treball realitzat en base als contractes que s’adjudicaren per a l’assistència 
tècnica a l’adaptació de planejaments urbanístics de 5 municipis del Raiguer (Consell, Costitx, Mancor 
de la Vall, Búger i Selva) al Pla Territorial. 

Confirma que, tant en relació a aquest punt com a la resta de reconeixements extrajudicials de crèdit del 
seu departament, s’ha exigit garantir que els treballs s’haguessin realitzat i que, per tant, qui els havien 
fet tenien dret a cobrar-los. 

En el cas concret del punt 23, el motiu del reconeixement extrajudicial de crèdit va ser la impossibilitat 
de prorrogar els contractes abans esmentats tot i que els treballs s’han realitzat i, a més a més, la certesa 
d’haver-se realitzat els treballs i la impossibilitat de prorrogar els contractes els obligat a modificar, en 
aquesta legislatura, el procediment i així passar a concedir unes subvencions als ajuntaments perquè 
siguin els que gestionin la tramitació de les normes i la seva redacció. 

Pel que fa al punt 24, comenta que es refereix a un reconeixement extrajudicial de crèdit que ve de la 
ITV i que correspon, majoritàriament, a factures que es varen tramitar fora de termini, que tenien 
qualque defecte i s’havien retornat, que es varen haver de tornar a demanar als proveïdors o que 
s’havien presentat fora de termini directament. 

Afegeix que en el cas de la ITV cal millorar, clarament, la tramitació administrativa i, en aquest sentit, 
reconeix que va quedar sorprès en veure la necessitat de passar per reconeixement extrajudicial de 
crèdit totes aquestes factures i, a més a més, per causes claríssimes de mala tramitació administrativa en 
la majoria del casos tot i que alguns casos responen a un problema de qui prestava el servei per mala 
tramitació de les factures o per enviar-les tard. 

Sobre el punt 25, observa que correspon a Carreteres i fa referència a una sèrie d’expedients la majoria 
dels quals provenen de la legislatura passada. Tant els de Cinesi, els d’Applus, els del Centro de 
Investigaciones Elpidio Sánchez com els d’Acciona són treballs encarregats en el seu moment i que es 
varen contractar com tocava. 

Si bé és cert que alguns d’aquests treballs s’haurien d’haver pagat abans per reconeixement 
extrajudicial de crèdit però també és cert que una de les obligacions que considera que havien de 
complir era comprovar que tots els treballs encarregats s’havien fet correctament i, en alguns casos i tal 
i com consta en l’informe del tècnic, es va haver de reclamar a les empreses que aportassin 
documentació o ampliassin la informació respecte del treball realitzat. 

Per aquest motiu també s’ha retardat un poc més la tramitació d’aquests expedient tot i que li hagués 
agradat que la majoria d’ells s’haguessin pogut tramitar l’any passat o durant enguany. 

En quant al punt 26, comenta que també és de Carreteres i, en aquest cas, s’estan referint –amb 
excepció de les factures d’Endesa que són bàsicament de la legislatura anterior encara que la data de les 
factures sigui de 2011–, sobretot pel que fa a les factures més elevades (que són d’Endesa), a 
redaccions de projectes de modificacions de línies que li va encarregar el departament de Carreteres per 
la urgència que, en aquell moment, els responsables polítics consideraren que hi havia en relació a 
determinats projectes. 

Els treballs estan efectivament realitzats i considera que encara que la tramitació contractual no hagi 
estat la correcta (o la gestió administrativa no hagi estat la correcta), els treballs s’han fet i corresponen 
a un objectiu lògic i, per tant, se n’ha de reconèixer el pagament. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-sis vots a favor (PP i PSOE), cap 
vot en contra i quatre abstencions (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 
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PUNT 24. PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DEL 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DEL DEPARTAMENT 
D’URBANISME I TERRITORI  CORRESPONENT A 2011. 
 
Es dóna compte del conseller executiu del Departament d’Urbanisme i Territori que 
diu: 

Ateses les factures presentades corresponents a serveis prestats amb destí al 
Departament d’Urbanisme i Territori, que no han seguit el procediment legalment 
establert. 

Atès que procedeix el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust 
que suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als 
particulars a haver de recórrer davant els tribunals de justícia per el cobrament dels 
seus crèdits. 

Atesa la memòria justificativa, l’informe jurídic, i l’informe d’Intervenció General 
que figuren al corresponent expedient. 

Atesa la disposició addicional 22 de la Llei de Contractes del Sector Públic que regula 
la responsabilitat patrimonial de les autoritats i del personal al servei de les 
administracions Públiques derivada de les seves actuacions en matèria de contractació 
administrativa, tant per danys causats a  particulars com a la pròpia Administració, 
que s'exigirà d'acord amb el que disposa el títol X de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, i en el Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel qual s'aprova el 
Reglament dels procediments de les Administracions Públiques en matèria de 
responsabilitat patrimonial. Atès que el punt 2 diu que  la infracció o aplicació 
indeguda dels preceptes continguts en aquesta Llei per part del personal al  servei de 
les administracions públiques, quan hi hagi almenys negligència greu, constituirà falta 
molt greu, que s’exigirà d'acord amb la normativa específica en la matèria. 

Atès que hi ha crèdit adequat i suficient al pressupost de despeses per a l’any 2012 per 
fer front a la totalitat de les despeses. 

Atès que d’acord amb la legislació vigent, correspon al ple del Consell de Mallorca el 
reconeixement extrajudicial de crèdits i amb caràcter previ haurà de dictaminar la 
Comissió Informativa corresponent. 

Per tot l’exposat, es proposa que el Ple adopti el següent 

ACORD 

1. Aprovar el reconeixement extrajudicial d’un crèdit de SET-MIL SIS CENTS 
TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS (7.613,63 €), a càrrec del 
pressupost de 2012 del Departament d’Urbanisme i Territori, d’acord amb el que 
disposa la base 24 de les d’execució del pressupost pel 2012 i tenint en compte 
l’exigència de responsabilitats de caràcter patrimonial que ve recollida a la disposició 
addicional 22 de la Llei 30/2007, de 30 octubre, de Contractes del Sector Públic. La 
quantitat abans esmentada es distribueix segons el llistat F/2011/204, que formen part 
de la documentació annexa a aquesta proposta. 
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2. Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació de SET-MIL SIS CENTS TRETZE 
EUROS AMB SEIXANTE-TRES CENTIMS (7.613,63 €), contret pel Departament 
d’Urbanisme i Territori, a favor de les persones jurídiques que consten a la relació 
F/2011/204 a càrrec del pressupost de 2012 del Departament d’Urbanisme i Territori. 
S’adjunta reserva de crèdit per vinculació. 

3. Proposar que s’ordeni el seu pagament a la conseller d’ Hisenda i Funció Pública 
del Consell de Mallorca. 

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

 
PUNT 25. PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DEL 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DEL DEPARTAMENT 
D’URBANISME I TERRITORI  CORRESPONENT A 2012 DEL 
DEPARTAMENT D’URBANISME I TERRITORI (DIRECCIÓ INSULAR DE 
CARRETERES). 
 
Es dóna compte del conseller executiu del Departament d’Urbanisme i Territori que 
diu: 
 
Fets 
1. Diverses empreses han presentat factures corresponent a serveis prestats amb destí 
al departament  d’Urbanisme i Territori (Direcció Insular de Carreteres)  i no han 
pogut  seguir el procediment legalment establert. 
 
2. En data 14 de novembre de 2012 s’ha emès informe justificatiu de la  secretaria 
tècnica d’Urbanisme i Territori. 
 
3. S’ha remès la documentació pertinent a Intervenció general per a la seva 
fiscalització. 
 

Per tot això i en virtut de les competències que em confereix la legislació vigent règim 
local i d’acord amb la base 24 de les d’execució del pressupost d’enguany en relació a 
la competència del reconeixement extrajudicial de crèdits, el Conseller executiu 
d’Urbanisme i Territori  proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent : 

ACORD 
 

1. Aprovar i  reconèixer, extrajudicialment un crèdit per import total de 83.964,82 €, 
contret pel Departament d’Urbanisme i Territori (Direcció Insular de Carreteres) ,  a 
favor de les persones físiques o jurídiques que consten a la relacions adjuntes. 

2. Proposar a la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública  l’ordenament dels 
pagaments. 

3. Notificar aquest Acord a Intervenció General. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-sis vots favor (PP i PSOE), cap vot 
en contra i quatre abstencions (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 

 
PUNT 26. PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DEL 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DEL DEPARTAMENT 
D’URBANISME I TERRITORI  CORRESPONENT A 2011 DEL 
DEPARTAMENT D’URBANISME I TERRITORI ( DIRECCIÓ INSULAR DE 
CARRETERES). 
 
Es dóna compte del conseller executiu del Departament d’Urbanisme i Territori que 
diu: 
 
Fets 
1. Diverses empreses han presentat factures corresponent a serveis prestats amb destí 
al departament  d’Urbanisme i Territori (Direcció Insular de Carreteres)  i no han 
pogut  seguir el procediment legalment establert. 
 
2. En data 20 d’abril s’ha emès informe justificatiu de la  secretaria tècnica 
d’Urbanisme i Territori. 
 
3. S’ha remès la documentació pertinent a Intervenció general per a la seva 
fiscalització. 
 

Per tot això i en virtut de les competències que em confereix la legislació vigent règim 
local i d’acord amb la base 24 de les d’execució del pressupost d’enguany en relació a 
la competència del reconeixement extrajudicial de crèdits, el Conseller executiu 
d’Urbanisme i Territori  proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent : 

ACORD 

1. Aprovar i  reconèixer, extrajudicialment un crèdit per import total de 67.311,06 €, 
contret pel Departament d’Urbanisme i Territori (Direcció Insular de Carreteres) ,  a 
favor de les persones físiques o jurídiques que consten a la relacions adjuntes. 

2. Proposar a la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública  l’ordenament dels 
pagaments. 

3. Notificar aquest Acord a Intervenció General. 

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

La Sra. PRESIDENTA demana si no hi ha inconvenient per veure, de manera 
conjunta, els punts 27, 28, 29, 30 i 31. 

Tot seguit anuncia que, atès que cap grup no hi té inconvenient, dóna la paraula al Sr. 
Rovira perquè ofereixi una explicació sobre aquests punts. 
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PUNT 27. PROPOSTA D’ACORD DE DESESTIMACIÓ DEL RECURS 
ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ INTERPOSAT PER L’UTE 
EXCAVACIONES S’HORTA, S.A. I VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A., 
CONTRA L’ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ, DE 29 D’OCTUBRE 
DE 2012, EN LA QUAL ES PROPOSAVA LA CLASSIFICACIÓ DE LES 
OFERTES PRESENTADES A LA LICITACIÓ DE L’OBRA DEL PROJECTE 
DE CONSTRUCCIÓ DE CONNEXIÓ DE L’AUTOPISTA DE LLEVANT MA-
19 AMB EL MOLINAR I EL CAMÍ FONDO. TERME MUNICIPAL DE 
PALMA. MFI.- CLAU 09-10.0-ML.- EXP. 10/2012.  
 
Es dóna compte del conseller executiu del Departament d’Urbanisme i Territori que 
diu: 
 

“Atès l’informe tècnic emès el dia 21 de novembre de 2012 pels enginyers de la 
Direcció Insular de Carreteres i 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 27 de 
novembre 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 Projecte de construcció de 
connexió de l’autopista de Llevant Ma-19 amb el Molinar i el Camí Fondo. Terme 
Municipal de Palma. MFI.- Clau 09-10.0-ML.- Exp. 10/2012.  
 

2. 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. 
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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 ofertes 
admeses figurava la presentada per l’UTE EXCAVACIONES S’HORTA, S.A. i 
VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.. En data 24 d’agost de 2012, la Mesa de 
contractació va procedir a l'obertura del sobre número 4, que contenia les 
propostes tècniques no avaluables mitjançant fórmula de l’obra esmentada, i va 
sol·licitar a diversos tècnics de la Direcció Insular de Carreteres que 
s’encarreguessin de la valoració de les propostes tècniques de les empreses 
admeses. 

 
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 EXCAVACIONES S’HORTA, S.A. i VÍAS Y 
CONSTRUCCIONES, S.A. 

  
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 15 de novembre de 2012, amb registre d’entrada número 32.969, l’UTE 

EXCAVACIONES S’HORTA, S.A. i VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A 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 29 
d’octubre de 2012, en la qual es va donar a conèixer l’informe tècnic de valoració 
relatiu als criteris no avaluables mitjançant fórmules, es varen obrir els sobres 
número 3 que contenen les propostes tècniques avaluables amb fórmula i els 
sobres número 2 que contenen les proposicions econòmiques i es va proposar la 
classificació de les ofertes presentades a la licitació de la referida obra. El recurs 
especial en matèria de contractació finalment es va interposar el dia 16 de 
novembre de 2012, amb registre d’entrada número 33.260. 

 
8. El recurs especial en matèria de contractació ha estat emplaçat, en data 19 de 

novembre de 2012 a la resta de licitadors, dels quals només els representants de 
l’UTE FCC CONSTRUCCION, SA i AMER E HIJOS, SA, han presentat 
al·legacions dins el termini de cinc dies hàbils concedits a l’efecte, contra el recurs 
especial en matèria de contractació de l’obra referides a l’expedient 10/2012. 

 
9. 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 27 de novembre de 
2012, sobre la conveniència de desestimar el recurs especial en matèria de 
contractació. 

 
10. Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa  General i de Comptes de 5 

de desembre 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 16 de novembre de 2012, pels representants de l’UTE 
EXCAVACIONES S’HORTA, S.A. i VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A contra 
l’acta de la mesa de dia 29 d’octubre de 2012, en la qual en la qual es va proposar la 
classificació de les ofertes presentades a l’obra corresponent al projecte de construcció 
de connexió de l’autopista de Llevant Ma-19 amb el Molinar i el Camí Fondo (terme 
municipal de Palma). MFI.- Clau 09-10.0-ML.- Exp. 10/2012. 
 
2.- Notificar el present Acord a totes les empreses licitadores.” 
 
 
El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) comenta, d’entrada, que aquests punts es 
podrien dividir en 2 grups encara que tots fan referència a expedients de contractació del tres projectes 
que estan en marxa en virtut del conveni amb el Ministeri de Foment. 

El punt 27 versa sobre un recurs que ha presentat la UTE Excavaciones s’Horta, SA i Vías y 
Construcciones, SA, contra la proposta de classificació. Per aquest motiu, aquest punt és diferent als 
altres atès que la resta d’aquests punts (28, 29, 30 i 31) fan referència a recursos presentats per les UTE 
licitadores contra l’exclusió de les seves respectives propostes per incompliment dels plecs i presentar 
documentació que els tècnics consideren que no s’havia d’haver presentat en el sobre que ho han fet i, 
per tant, segons llei i segons els plecs, en aquests casos s’ha d’excloure l’empresa de la licitació. 

Evidentment no totes les empreses han presentat el mateix tipus de documentació però el motiu 
d’exclusió és el mateix en els quatre casos i dels quals els tècnics informen que s’han de desestimar els 
quatre recursos atès que les empreses han estat excloses correctament. 

En quant al punt 27, els tècnics opinen que la valoració tècnica de la proposta d’aquesta UTE està feta 
d’una forma correcta i, per tant, no procedeix l’admissió del recurs que implicaria variar la classificació 
de contractistes proposada per la Mesa de Contractació. 

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

 
PUNT 28. PROPOSTA D’ACORD DE DESESTIMACIÓ DELS RECURSOS 
ESPECIALS EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ INTERPOSAT PER 
L’UTE ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS, SA I ANTONIO GOMILA, SA, 
CONTRA L’ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ, DE 29 D’OCTUBRE 
DE 2012, QUE L’EXCLOÏA DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE LES 
OBRES 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; PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DEL 
DESDOBLAMENT DE CARRETERA MA-30 I MILLORA DE L’ENLLAÇ 
ENTRE L’EIX CENTRAL (MA-13+MA-13A) I LA MA-30 I NOUS ACCESSOS 
A CENTRE COMERCIAL. TM DE MARRATXÍ (MILLORA D’ACCESSOS A 
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PALMA). MFI. CLAU: 10-22.0-DC.- EXP. 9/2012; I PROJECTE DE 
CONSTRUCCIÓ DE CONNEXIÓ DE L’AUTOPISTA DE LLEVANT MA-19 
AMB EL MOLINAR I EL CAMÍ FONDO. TERME MUNICIPAL DE PALMA. 
MFI.- CLAU 09-10.0-ML.- EXP. 10/2012.  
 
Es dóna compte 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, amb el vist i plau del cap de Servei, de data 27 de novembre de 2012, el 
conseller executiu d’Urbanisme i Territori, de conformitat amb les competències que 
li han estat atribuïdes pel decret de Presidència, de 15 de juliol de 2011, pel qual es 
determina l’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 111, de 21 de juliol de 
2011), modificat el dia 10 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 159, de dia 22 d’octubre de 
2011), el dia 15 de març de 2012 (BOIB núm. 48, de 3 d’abril de 2012), i el dia 11 
d’abril de 2012 (BOIB núm. 59, de 26 d’abril de 2012), eleva al Ple del Consell de 
Mallorca, per a què, de conformitat amb l’acord de delegació de competències en la 
Presidència, adoptat pel Ple del Consell de Mallorca en sessió extraordinària de dia 11 
de juliol de 2011 (BOIB núm. 109, de 19 de juliol de 2011) i l’article 8 de la Llei 
8/200, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, aprovi la següent: 

PROPOSTA D’ACORD 
 
Antecedents 
 
1. En data 11 de maig de 2012, la presidenta del Consell de Mallorca, va aprovar 

l’inici de l’expedient de contractació de les obres següents: 
- 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. 

- Projecte de construcció del desdoblament de carretera Ma-30 i millora 
de l’enllaç entre l’eix central (Ma-13+Ma-13A) i la Ma-30 i nous accessos 
a centre comercial. TM de Marratxí (Millora d’accessos a Palma). MFI. 
Clau: 10-22.0-DC.- Exp. 9/2012. 

- Projecte de construcció de connexió de l’autopista de Llevant Ma-19 
amb el Molinar i el Camí Fondo. Terme Municipal de Palma. MFI.- Clau 
09-10.0-ML.- Exp. 10/2012.  

 
2.L’Hble. Sra. presidenta del Consell de Mallorca, en data 8 de juny de 2012, va 
aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions 
tècniques del contracte de les obres abans descrites. 
 
3.La licitació d’aquests expedients es varen 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 estava 
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admesa l’UTE ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS, SA i ANTONIO GOMILA, SA. 
En data 24 d’agost de 2012, la Mesa de contractació 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. 
 
5.En data 26 d’octubre de 2012, els tècnics de valoració emeteren informe tècnic de 
valoració en la qual feien constar que l’UTE ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS, 
SA i ANTONIO GOMILA, SA, havia presentat certa informació a la documentació 
tècnica del sobre 4 que hauria d’anar al sobre 3, i que aplicant-se les clàusules del plec 
de clàusules administratives que regeixen aquests contractes, aquesta licitadora havia 
de quedar exclosa. 
  
6.En la sessió de la Mesa de contractació, de 29 d’octubre de 2012, per a donar a 
conèixer l’informe tècnic de valoració relatiu als criteris no avaluables mitjançant 
fórmules i per a l’obertura del sobre número 3 que conté les propostes tècniques 
avaluables amb fórmula, i el sobre número 2 que conté les proposicions econòmiques 
de les obres abans descrites, la Mesa de contractació, a la vista de l’informe tècnic de 
valoració, va decidir excloure, entre d’altres, a l’UTE ASSIGNIA 
INFRAESTRUCTURAS, SA i ANTONIO GOMILA, SA. 
 
7.Dia 31 d’octubre de 2012, amb registre d’entrada números 31.207, 31.209 i 31.210, 
els representants  de l’UTE ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS, SA i ANTONIO 
GOMILA, SA, varen presentar un escrit en què anunciaven prèviament la interposició 
del recurs especial en matèria de contractació contra l’acta de la Mesa de contractació 
per a donar a conèixer l’informe tècnic de valoració relatiu als criteris no avaluables 
mitjançant fórmules i per a l’obertura del sobre número 3 que conté les propostes 
tècniques avaluables amb fórmula, i el sobre número 2 que conté les proposicions 
econòmiques de les obres abans referides. El recurs especial en matèria de 
contractació finalment es va interposar el dia 15 de novembre de 2012, amb registre 
d’entrada números 32.974, 32.976 i 33.978. 
 
8.El recurs especial en matèria de contractació ha estat emplaçat, en data 19 de 
novembre de 2012 a la resta de licitadors, dels quals només els representants de l’UTE 
FCC CONSTRUCCION, SA i AMER E HIJOS, SA, han presentat al·legacions dins 
el termini de cinc dies hàbils concedits a l’efecte, contra els recursos especials en 
matèria de contractació de les obres referides als expedients 8/2012 i 10/2012. 
 
9.El cap de la Secció de Contractació de la Direcció Insular de Carreteres  ha emès 
informe jurídic, en data 27 de setembre de 2012, sobre la conveniència d’estimar el 
recurs especial en matèria de contractació. 
 
10.Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa  General i de Comptes de 4 
d’octubre de 2012 
 
Atès l’anterior, aquest Ple del Consell Insular de Mallorca en ús de les atribucions 
conferides per l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, 
vigent s’avé a aprovar el següent: 
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ACORD 
 
1.- Desestimar, en la seva totalitat, el recursos especials en matèria de contractació 
presentats, en data 14 de novembre de 2012, pels representants de ASSIGNIA 
INFRAESTRUCTURAS, SA i ANTONIO GOMILA, SA contra l’acta de la Mesa de 
contractació, de 29 d’octubre de 2012, que l’excloïa de licitació de les obres 
corresponents al reformat del projecte de construcció del desdoblament de la Ma-30 
entre Son Ferriol i la carretera d’Inca (Ma-13A). Accés Pla de Na Tesa. MFI. (Clau: 
10-21.0R-DC). Exp. 8/2012; al Projecte de construcció del desdoblament de carretera 
Ma-30 i millora de l’enllaç entre l’eix central (Ma-13+Ma-13A) i la Ma-30 i nous 
accessos a centre comercial. TM de Marratxí (Millora d’accessos a Palma). MFI. 
Clau: 10-22.0-DC.- Exp. 9/2012; i al Projecte de construcció de connexió de 
l’autopista de Llevant Ma-19 amb el Molinar i el Camí Fondo. Terme Municipal de 
Palma. MFI.- Clau 09-10.0-ML.- Exp. 10/2012. 
 
2.- Notificar el present Acord a totes les empreses licitadores.” 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per setze vots a favor (PP), cap vot en contra i 
deu abstencions (PSOE i PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 

 
 
PUNT  29. PROPOSTA D’ACORD DE DESESTIMACIÓ DEL RECURS 
ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ INTERPOSAT PER L’UTE 
MATIAS ARROM BIBILONI (MAB), CONSTRUCCIONES, 
EXCAVACIONES Y ASFALTOS, SL (COEXA) I TECSA EMPRESA 
CONSTRUCTORA, SA, CONTRA L’ACTA DE LA MESA DE 
CONTRACTACIÓ, DE 29 D’OCTUBRE DE 2012, QUE L’EXCLOÏA DE 
LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES 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; DEL 
PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DEL DESDOBLAMENT DE CARRETERA 
MA-30 I MILLORA DE L’ENLLAÇ ENTRE L’EIX CENTRAL (MA-13+MA-
13A) I LA MA-30 I NOUS ACCESSOS A CENTRE COMERCIAL. TM DE 
MARRATXÍ (MILLORA D’ACCESSOS A PALMA). MFI. CLAU: 10-22.0-
DC.- EXP. 9/2012; I DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE CONNEXIÓ 
DE L’AUTOPISTA DE LLEVANT MA-19 AMB EL MOLINAR I EL CAMÍ 
FONDO. TERME MUNICIPAL DE PALMA. MFI.- CLAU 09-10.0-ML.- EXP. 
10/2012.  
 
Es dóna compte 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, amb el vist i plau del cap de Servei, de data 27 de novembre 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 
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determina l’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 111, de 21 de juliol de 
2011), modificat el dia 10 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 159, de dia 22 d’octubre de 
2011), el dia 15 de març de 2012 (BOIB núm. 48, de 3 d’abril de 2012), i el dia 11 
d’abril de 2012 (BOIB núm. 59, de 26 d’abril de 2012), eleva al Ple del Consell de 
Mallorca, per a què, de conformitat amb l’acord de delegació de competències en la 
Presidència, adoptat pel Ple del Consell de Mallorca en sessió extraordinària de dia 11 
de juliol de 2011 (BOIB núm. 109, de 19 de juliol de 2011) i l’article 8 de la Llei 
8/200, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, aprovi la següent: 

PROPOSTA D’ACORD 
 
Antecedents 
 

1. En data 11 de maig de 2012, la presidenta del Consell de Mallorca, va aprovar 
l’inici de l’expedient de contractació de les obres següents: 
- 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. 

- Projecte de construcció del desdoblament de carretera Ma-30 i millora 
de l’enllaç entre l’eix central (Ma-13+Ma-13A) i la Ma-30 i nous accessos 
a centre comercial. TM de Marratxí (Millora d’accessos a Palma). MFI. 
Clau: 10-22.0-DC.- Exp. 9/2012. 

- Projecte de construcció de connexió de l’autopista de Llevant Ma-19 
amb el Molinar i el Camí Fondo. Terme Municipal de Palma. MFI.- Clau 
09-10.0-ML.- Exp. 10/2012.  

 
2. La l’Hble. Sra. presidenta del Consell de Mallorca, en data 8 de juny de 2012, 

va aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i plec de 
prescripcions tècniques del contracte de les obres abans descrites. 

 
3. La licitació d’aquests expedients es varen 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 MATIAS ARROM BIBILONI (MAB), 
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS, SL (COEXA) i 
TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, 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. 

 
5. En data 26 d’octubre de 2012, els tècnics de valoració emeteren informe tècnic 

de valoració en la qual feien constar que l’UTE MATIAS ARROM BIBILONI 
(MAB), CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS, SL 
(COEXA) i TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, SA, havia presentat 
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certa informació a la documentació tècnica del sobre 4 que hauria d’anar al 
sobre 3, i que aplicant-se les clàusules del plec de clàusules administratives 
que regeixen aquests contractes, aquesta licitadora havia de quedar exclosa. 

  
6. En la sessió de la Mesa de contractació, de 29 d’octubre de 2012, per a donar a 

conèixer l’informe tècnic de valoració relatiu als criteris no avaluables 
mitjançant fórmules i per a l’obertura del sobre número 3 que conté les 
propostes tècniques avaluables amb fórmula, i el sobre número 2 que conté les 
proposicions econòmiques de les obres abans descrites, la Mesa de 
contractació, a la vista de l’informe tècnic de valoració, va decidir excloure, 
entre d’altres, a l’UTE MATIAS ARROM BIBILONI (MAB), 
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS, SL (COEXA) i 
TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, SA. 

 
7. Dia 31 d’octubre de 2012, amb registre d’entrada número 31.231, els 

representants  de l’UTE MATIAS ARROM BIBILONI (MAB), 
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS, SL (COEXA) i 
TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, SA, varen presentar un escrit en què 
anunciaven prèviament la interposició del recurs especial en matèria de 
contractació contra l’acta de la Mesa de contractació per a donar a conèixer 
l’informe tècnic de valoració relatiu als criteris no avaluables mitjançant 
fórmules i per a l’obertura del sobre número 3 que conté les propostes 
tècniques avaluables amb fórmula, i el sobre número 2 que conté les 
proposicions econòmiques de les tres obres abans referides. El recurs especial 
en matèria de contractació finalment es va interposar el dia 13 de novembre de 
2012, amb registre d’entrada número 32.656. Degut que aquest no contenia la 
representació, es va requerir a aquesta UTE l’esmena de les deficiències, les 
quals va solventar en data 20 de novembre de 2012. 

 
8. El recurs especial en matèria de contractació ha estat emplaçat, en data 21 de 

novembre de 2012 a la resta de licitadors, dels quals només els representants 
de l’UTE FCC CONSTRUCCION, SA i AMER E HIJOS, SA, han presentat 
al·legacions dins el termini de cinc dies hàbils concedits a l’efecte, contra els 
recursos especials en matèria de contractació de les obres referides als 
expedients 8/2012 i 10/2012. 

 
9. 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 27 de 
novembre de 2012, sobre la conveniència de desestimar el recurs especial en 
matèria de contractació. 

 
10. Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa  General i de Comptes 

de XX de desembre de 2012. 
 
Atès l’anterior, aquest Ple del Consell Insular de Mallorca en ús de les atribucions 
conferides per l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, 
vigent s’avé a aprovar el següent: 
ACORD 
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1.- Desestimar, en la seva totalitat, el recurs especial en matèria de contractació 
presentats, en data 14 de novembre de 2012, pels representants de MATIAS ARROM 
BIBILONI (MAB), CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS, SL 
(COEXA) i TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, SA contra l’acta de la Mesa de 
contractació, de 29 d’octubre de 2012, que l’excloïa de licitació de les obres 
corresponents al reformat del projecte de construcció del desdoblament de la Ma-30 
entre Son Ferriol i la carretera d’Inca (Ma-13A). Accés Pla de Na Tesa. MFI. (Clau: 
10-21.0R-DC). Exp. 8/2012; al Projecte de construcció del desdoblament de carretera 
Ma-30 i millora de l’enllaç entre l’eix central (Ma-13+Ma-13A) i la Ma-30 i nous 
accessos a centre comercial. TM de Marratxí (Millora d’accessos a Palma). MFI. 
Clau: 10-22.0-DC.- Exp. 9/2012; i al Projecte de construcció de connexió de 
l’autopista de Llevant Ma-19 amb el Molinar i el Camí Fondo. Terme Municipal de 
Palma. MFI.- Clau 09-10.0-ML.- Exp. 10/2012. 
 
2.- Notificar el present Acord a totes les empreses licitadores.” 
 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per setze vots a favor (PP), cap vot en contra i 
deu abstencions (PSOE i PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 
 
 
PUNT 30. PROPOSTA D’ACORD DE DESESTIMACIÓ DELS RECURSOS 
ESPECIALS EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ INTERPOSATS PER 
L’UTE AGLOMERADOS MALLORCA, SA (AGLOMSA) I ACCIONA 
INFRAESTRUCTURAS, SA, CONTRA L’ACTA DE LA MESA DE 
CONTRACTACIÓ, DE 29 D’OCTUBRE DE 2012, QUE L’EXCLOÏA DE 
LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES 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; DEL 
PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DEL DESDOBLAMENT DE CARRETERA 
MA-30 I MILLORA DE L’ENLLAÇ ENTRE L’EIX CENTRAL (MA-13+MA-
13A) I LA MA-30 I NOUS ACCESSOS A CENTRE COMERCIAL. TM DE 
MARRATXÍ (MILLORA D’ACCESSOS A PALMA). MFI. CLAU: 10-22.0-
DC.- EXP. 9/2012; I DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE CONNEXIÓ 
DE L’AUTOPISTA DE LLEVANT MA-19 AMB EL MOLINAR I EL CAMÍ 
FONDO. TERME MUNICIPAL DE PALMA. MFI.- CLAU 09-10.0-ML.- EXP. 
10/2012.  
 
Es dóna compte 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, amb el vist i plau del cap de Servei, de data 27 de novembre 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 
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2011), modificat el dia 10 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 159, de dia 22 d’octubre de 
2011), el dia 15 de març de 2012 (BOIB núm. 48, de 3 d’abril de 2012), i el dia 11 
d’abril de 2012 (BOIB núm. 59, de 26 d’abril de 2012), eleva al Ple del Consell de 
Mallorca, per a què, de conformitat amb l’acord de delegació de competències en la 
Presidència, adoptat pel Ple del Consell de Mallorca en sessió extraordinària de dia 11 
de juliol de 2011 (BOIB núm. 109, de 19 de juliol de 2011) i l’article 8 de la Llei 
8/200, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, aprovi la següent: 

PROPOSTA D’ACORD 
 
Antecedents 
 
1. En data 11 de maig de 2012, la presidenta del Consell de Mallorca, va aprovar 
l’inici de l’expedient de contractació de les obres següents: 

- 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. 

- Projecte de construcció del desdoblament de carretera Ma-30 i millora 
de l’enllaç entre l’eix central (Ma-13+Ma-13A) i la Ma-30 i nous accessos 
a centre comercial. TM de Marratxí (Millora d’accessos a Palma). MFI. 
Clau: 10-22.0-DC.- Exp. 9/2012. 

- Projecte de construcció de connexió de l’autopista de Llevant Ma-19 
amb el Molinar i el Camí Fondo. Terme Municipal de Palma. MFI.- Clau 
09-10.0-ML.- Exp. 10/2012.  

 
2. L’Hble. Sra. presidenta del Consell de Mallorca, en data 8 de juny de 2012, va 
aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions 
tècniques del contracte de les obres abans descrites. 
 
3. La licitació d’aquests expedients es varen 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 estava 
admesa l’UTE AGLOMERADOS MALLORCA, SA (AGLOMSA) i ACCIONA 
INFRAESTRUCTURAS, SA. En data 24 d’agost de 2012, la Mesa de contractació 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. 

 
5. En data 26 d’octubre de 2012, els tècnics de valoració emeteren informe tècnic de 
valoració en la qual feien constar que l’UTE AGLOMERADOS MALLORCA, SA 
(AGLOMSA) i ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, SA, havia presentat certa 
informació a la documentació tècnica del sobre 4 que hauria d’anar al sobre 3, i que 
aplicant-se les clàusules del plec de clàusules administratives que regeixen aquests 
contractes, aquesta licitadora havia de quedar exclosa. 
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6. En la sessió de la Mesa de contractació, de 29 d’octubre de 2012, per a donar a 
conèixer l’informe tècnic de valoració relatiu als criteris no avaluables mitjançant 
fórmules i per a l’obertura del sobre número 3 que conté les propostes tècniques 
avaluables amb fórmula, i el sobre número 2 que conté les proposicions econòmiques 
de les obres abans descrites, la Mesa de contractació, a la vista de l’informe tècnic de 
valoració, va decidir excloure, entre d’altres, a l’UTE AGLOMERADOS 
MALLORCA, SA (AGLOMSA) i ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, SA. 

 
7. Dia 31 d’octubre de 2012, amb registre d’entrada números 31.194, 31.195 i 31.197, 
els representants  de l’UTE AGLOMERADOS MALLORCA, SA (AGLOMSA) i 
ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, SA, varen presentar diversos escrits en què 
anunciaven prèviament la interposició del recurs especial en matèria de contractació 
contra l’acta de la Mesa de contractació per a donar a conèixer l’informe tècnic de 
valoració relatiu als criteris no avaluables mitjançant fórmules i per a l’obertura del 
sobre número 3 que conté les propostes tècniques avaluables amb fórmula, i el sobre 
número 2 que conté les proposicions econòmiques de les tres obres abans referides. 
Els recursos especials en matèria de contractació finalment es varen interposar el dia 
14 de novembre de 2012, amb registre d’entrada números 32.768, 32.769 i 33.770. 
 
8. El recurs especial en matèria de contractació ha estat emplaçat, en data 19 de 
novembre de 2012 a la resta de licitadors, dels quals només els representants de l’UTE 
FCC CONSTRUCCION, SA y AMER E HIJOS, SA, han presentat al·legacions dins 
el termini de cinc dies hàbils concedits a l’efecte, contra els recursos especials en 
matèria de contractació de les obres referides als expedients 8/2012 i 10/2012. 
 
9. El cap de la Secció de Contractació de la Direcció Insular de Carreteres  ha emès 
informe jurídic, en data 27 de novembre de 2012, sobre la conveniència de desestimar 
el recurs especial en matèria de contractació. 
 
10. Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa  General i de Comptes de 
XX de desembre de 2012. 
 
Atès l’anterior, aquest Ple del Consell Insular de Mallorca en ús de les atribucions 
conferides per l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, 
vigent s’avé a aprovar el següent 
 
ACORD 
 
1.- Desestimar, en la seva totalitat, el recursos especials en matèria de contractació 
presentats, en data 14 de novembre de 2012, pels representants de AGLOMERADOS 
MALLORCA, SA (AGLOMSA) i ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, SA contra 
l’acta de la Mesa de contractació, de 29 d’octubre de 2012, que l’excloïa de licitació 
de les obres corresponents al reformat del projecte de construcció del desdoblament 
de la Ma-30 entre Son Ferriol i la carretera d’Inca (Ma-13A). Accés Pla de Na Tesa. 
MFI. (Clau: 10-21.0R-DC). Exp. 8/2012; al Projecte de construcció del desdoblament 
de carretera Ma-30 i millora de l’enllaç entre l’eix central (Ma-13+Ma-13A) i la Ma-
30 i nous accessos a centre comercial. TM de Marratxí (Millora d’accessos a Palma). 
MFI. Clau: 10-22.0-DC.- Exp. 9/2012; i al Projecte de construcció de connexió de 
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l’autopista de Llevant Ma-19 amb el Molinar i el Camí Fondo. Terme Municipal de 
Palma. MFI.- Clau 09-10.0-ML.- Exp. 10/2012. 
 
2.- Notificar el present Acord a totes les empreses licitadores.” 
 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per setze vots a favor (PP), cap vot en contra i 
deu abstencions (PSOE i PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 
 
 
PUNT 31. PROPOSTA D’ACORD DE DESESTIMACIÓ DELS RECURSOS 
ESPECIALS EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ INTERPOSAT PER 
L’UTE AZVI, SA I OBRAS Y PROMOCIONES COMAS, SA, CONTRA 
L’ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ, DE 29 D’OCTUBRE DE 2012, 
QUE L’EXCLOÏA DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES 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; DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DEL DESDOBLAMENT DE 
CARRETERA MA-30 I MILLORA DE L’ENLLAÇ ENTRE L’EIX CENTRAL 
(MA-13+MA-13A) I LA MA-30 I NOUS ACCESSOS A CENTRE 
COMERCIAL. TM DE MARRATXÍ (MILLORA D’ACCESSOS A PALMA). 
MFI. CLAU: 10-22.0-DC.- EXP. 9/2012; I DEL PROJECTE DE 
CONSTRUCCIÓ DE CONNEXIÓ DE L’AUTOPISTA DE LLEVANT MA-19 
AMB EL MOLINAR I EL CAMÍ FONDO. TERME MUNICIPAL DE PALMA. 
MFI.- CLAU 09-10.0-ML.- EXP. 10/2012.  
 
Es dóna compte 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, amb el vist i plau del cap de Servei, de data 27 de novembre de 2012, el 
conseller executiu d’Urbanisme i Territori, de conformitat amb les competències que 
li han estat atribuïdes pel decret de Presidència, de 15 de juliol de 2011, pel qual es 
determina l’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 111, de 21 de juliol de 
2011), modificat el dia 10 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 159, de dia 22 d’octubre de 
2011), el dia 15 de març de 2012 (BOIB núm. 48, de 3 d’abril de 2012), i el dia 11 
d’abril de 2012 (BOIB núm. 59, de 26 d’abril de 2012), eleva al Ple del Consell de 
Mallorca, per a què, de conformitat amb l’acord de delegació de competències en la 
Presidència, adoptat pel Ple del Consell de Mallorca en sessió extraordinària de dia 11 
de juliol de 2011 (BOIB núm. 109, de 19 de juliol de 2011) i l’article 8 de la Llei 
8/200, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, aprovi la següent: 

PROPOSTA D’ACORD 
 
Antecedents 
 
1. En data 11 de maig de 2012, la presidenta del Consell de Mallorca, va aprovar 
l’inici de l’expedient de contractació de les obres següents: 
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- 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. 

- Projecte de construcció del desdoblament de carretera Ma-30 i millora 
de l’enllaç entre l’eix central (Ma-13+Ma-13A) i la Ma-30 i nous accessos 
a centre comercial. TM de Marratxí (Millora d’accessos a Palma). MFI. 
Clau: 10-22.0-DC.- Exp. 9/2012. 

- Projecte de construcció de connexió de l’autopista de Llevant Ma-19 
amb el Molinar i el Camí Fondo. Terme Municipal de Palma. MFI.- Clau 
09-10.0-ML.- Exp. 10/2012.  

 
2. L’Hble. Sra. presidenta del Consell de Mallorca, en data 8 de juny de 2012, va 
aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions 
tècniques del contracte de les obres abans descrites. 

 
3. La licitació d’aquests expedients es varen 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 estava 
admesa l’UTE AZVI, SA i OBRAS Y PROMOCIONES COMAS, SA. En data 24 
d’agost de 2012, la Mesa de contractació 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. 
 
5. En data 26 d’octubre de 2012, els tècnics de valoració emeteren informe tècnic de 
valoració en la qual feien constar que l’UTE  AZVI, SA i OBRAS Y 
PROMOCIONES COMAS, SA, havia presentat certa informació a la documentació 
tècnica del sobre 4 que hauria d’anar al sobre 3, i que aplicant-se les clàusules del plec 
de clàusules administratives que regeixen aquests contractes, aquesta licitadora havia 
de quedar exclosa. 
 
6. En la sessió de la Mesa de contractació, de 29 d’octubre de 2012, per a donar a 
conèixer l’informe tècnic de valoració relatiu als criteris no avaluables mitjançant 
fórmules i per a l’obertura del sobre número 3 que conté les propostes tècniques 
avaluables amb fórmula, i el sobre número 2 que conté les proposicions econòmiques 
de les obres abans descrites, la Mesa de contractació, a la vista de l’informe tècnic de 
valoració, va decidir excloure, entre d’altres, a l’UTE AZVI, SA i OBRAS Y 
PROMOCIONES COMAS, SA. 
 
7. Dia 7 de novembre de 2012, amb registre d’entrada números 31.826, 31.829 i 
31.230, els representants  de l’UTE AZVI, SA i OBRAS Y PROMOCIONES 
COMAS, SA, varen presentar varis escrits en què anunciaven prèviament la 
interposició del recurs especial en matèria de contractació contra l’acta de la Mesa de 
contractació per a donar a conèixer l’informe tècnic de valoració relatiu als criteris no 
avaluables mitjançant fórmules i per a l’obertura del sobre número 3 que conté les 
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propostes tècniques avaluables amb fórmula, i el sobre número 2 que conté les 
proposicions econòmiques de les obres abans referides. Els recursos especials en 
matèria de contractació finalment es varen interposar el dia 16 de novembre de 2012, 
amb registre d’entrada números 33.053, 33.054 i 33056. 
 
8. El recurs especial en matèria de contractació ha estat emplaçat, en data 19 de 
novembre de 2012 a la resta de licitadors, dels quals només els representants de l’UTE 
FCC CONSTRUCCION, SA y AMER E HIJOS, SA, han presentat al·legacions dins 
el termini de cinc dies hàbils concedits a l’efecte, contra els recursos especials en 
matèria de contractació de les obres referides als expedients 8/2012 i 10/2012. 
 
9. 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 27 de novembre de 2012, 
sobre la conveniència de desestimar el recurs especial en matèria de contractació. 

 
10. Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa  General i de Comptes de 
XX de desembre de 2012 
 
Atès l’anterior, aquest Ple del Consell Insular de Mallorca en ús de les atribucions 
conferides per l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, 
vigent s’avé a aprovar el següent 
 
ACORD 
 
1.- Desestimar, en la seva totalitat, el recursos especials en matèria de contractació 
presentats, en data 16 de novembre de 2012, pels representants de AZVI, SA i 
OBRAS Y PROMOCIONES COMAS, SA contra l’acta de la Mesa de contractació, 
de 29 d’octubre de 2012, que l’excloïa de licitació de les obres corresponents al 
reformat del projecte de construcció del desdoblament de la Ma-30 entre Son Ferriol i 
la carretera d’Inca (Ma-13A). Accés Pla de Na Tesa. MFI. (Clau: 10-21.0R-DC). Exp. 
8/2012; al Projecte de construcció del desdoblament de carretera Ma-30 i millora de 
l’enllaç entre l’eix central (Ma-13+Ma-13A) i la Ma-30 i nous accessos a centre 
comercial. TM de Marratxí (Millora d’accessos a Palma). MFI. Clau: 10-22.0-DC.- 
Exp. 9/2012; i al Projecte de construcció de connexió de l’autopista de Llevant Ma-19 
amb el Molinar i el Camí Fondo. Terme Municipal de Palma. MFI.- Clau 09-10.0-
ML.- Exp. 10/2012. 
 
2.- Notificar el present Acord a totes les empreses licitadores.” 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per setze vots a favor (PP), cap vot en contra i 
deu abstencions (PSOE i PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 
 
 
DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA 

 
PUNT 32. RECTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA D’APROVACIÓ DE 
L’EXPEDIENT NÚM. 19 QUANT AL CANVI DE DESTINACIÓ (CD04/2012). 
 



 108

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

Atès que el ple del Consell de Mallorca, en sessió celebrada dia 26 d’octubre de 2012, 
va aprovar el canvi de destinació CD04/2012, dels projectes d’inversió corresponents 
a l’exercici 2009 i anteriors, finançats amb aportacions del MAP i de la CAIB. 

Atès, a més, que el Ministeri d’Administracions Públiques ha instat el reintegrament 
de la subvenció concedida per a l’obra de l’Ajuntament de Costitx “Empedrat, 
il·luminació i mobiliari urbà del carrer d’unió entre el c/ M. Cativa i el c/ Portellada” 
inclosa com l’obra núm. 27 del Pla d’Obres i Serveis corresponent a l’exercici 2006, 
com a conseqüència de no haver complit l’Ajuntament amb la justificació de 
l’execució dins el termini previst. 

Atès que l’obra esmentada formava part del canvi de destinació aprovat en el plenari 
de dia 26 d’octubre d’enguany, inclosa en el projecte 2006.2.51800.7, el qual no es 
podrà utilitzar degut a l’esmentat reintegrament de la subvenció, s’utilitzarà el 
romanent disponible del projecte 2007.2.51800.7, a proposta del Departament de 
Cooperació Local. 

La consellera d’Hisenda i Funció Pública proposa al Ple de la Corporació que adopti 
el següent 

ACORD: 

PRIMER.- Rectificar el canvi de destinació CD04/2012, en el sentit següent: 

On diu: 
 

Aplicació Descripció Import Projecte 

65·94300·76290 Incorporació p/Ap. Ajuntaments POS 1.909,06 2006/2/51800/7 

Ha de dir: 
 

Aplicació Descripció Import Projecte 

65·94300·76290 Incorporació p/Ap. Ajuntaments POS 1.909,06 2007/2/51800/7 

Amb la qual cosa l’import del canvi de destinació es manté sense variació. 

 

SEGON.- La resta de l’acord, igualment, es manté sense variació. 

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

 
PUNT 33. ESTUDI, I SI ESCAU, INADMISSIÓ A TRÀMIT DEL RECURS 
EXTRAORDINARI DE REVISIÓ INTERPOSAT PER LA SRA. JUANA ANA 
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OCHOGAVIA CERDÀ CONTRA L’ACORD DEL PLENARI DEL CONSELL 
DE MALLORCA DE 7 D’ABRIL DE 2011.  
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament 
d’Hisenda i Funció Pública que diu: 
 
ANTECEDENTS FÀCTICS 
 
PRIMER.- En data 7 d’abril de 2011 el Plenari del Consell de Mallorca en sessió 
ordinària va adoptar, entre d’altres, el següent Acord: 
 
“1.- Aprovar la rectificació del bé denominat Carretera Vella de Lluc a Pollença, identificat amb el 
núm. 3 de l’epígraf 1.4 de l’Inventari de Béns i Drets del Consell de Mallorca consistent en la inclusió 
del traçat alternatiu de la carretera vella de Lluc a Pollença entre les finques de “Muntanya” i “Ca 
l’Herevet” (i en alguns altres trams de menor llargària); traçat que difereix del grafiat en el plànol 
anomenat “carretera de 3r Orden de Andraitx a Alcudia. Sección de Lluch a Alcudia, Escala 1:1000” 
corresponent a l’acta d’incautació per l’estat del camí públic efectuada l’any 1916, i incorporat a 
l’Inventari General de Béns i Drets del Consell de Mallorca mitjançant Acord del Plenari del Consell 
de Mallorca de data 2 de desembre de 2010, d’acord amb els plànol núm. 3 que s’adjunta a aquest 
acord. Les dades bàsiques d’aquest traçat del bé són: 
 

o Epígraf: 1.4: Vials Rústics 
o Núm. d’element: 3 
o Denominació: Carretera Vella de Lluc a Pollença. 
o Entitat: Consell de Mallorca 
o Mena Incorporació: Sense contraprestació monetària. 
o Subgènere: Carreteres. 
o Naturalesa del domini: Ús Públic 
o Adscripció: Medi Ambient. Acord del Consell Executiu de 18 de juny de 2008. 
o Data d’alta: 28 de novembre de 2007 
o Descripció: Ctra. vella de Lluc a Pollença. Llargària aproximada 17.797 m, superfície 

estimada 86.455,80 m2. Traçat original, carretera de 3r ordre d'Andratx a Alcúdia. Secció Lluc 
a Alcudia. Escala 1:100 d'acord amb el plànol de dita secció corresponent a l'acta d'incautació 
per l'Estat del Camí públic i carretera de Lluc a Alcúdia en les parts relatives als municipis 
d'Escorca, Pollença i Alcúdia. Any 1915. 

o Descripció traçat alternatiu entre les finques de “Muntanya” i “Ca l’Herevet” (i en alguns 
altres trams de menor llargària): Llargària total: 5.076 m2. Amplària mitjana: 4,72 m2. 
Superfície: 23.958,72 m2. 

o Observacions: Obra en l'expedient facsímil del projecte original de 1915 de la Ctra. de Lluc a 
Alcúdia. Escanejat i elaborat pel Departament de Territori del Consell de Mallorca. Obra en 
l’expedient plànols elaborats pel Departament de Medi Ambient identificant el traçat alternatiu 
entre les finques de “Muntanya” i “Ca l’Herevet” (i en alguns altres trams de menor llargària). 

 
2.- Iniciar, d’acord amb l’establert en l’article 146 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i 
de règim local, l’expedient per a la recuperació d’ofici de la possessió del camí, per tant, retirada de les 
barreres, reixes i altres obstacles que impedeixen o limiten el lliure trànsit per la zona de domini públic 
en els punts assenyalats amb els núm. 1, 3, 10, 12, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 25, 26 i 28 en el mapa núm. 1 
i en el punt assenyalat amb el núm. 2 al mapa núm. 2 elaborats pel Departament de Medi Ambient del 
Consell de Mallorca, adjunts a aquest acord. 
 
Les usurpacions o pertorbacions del domini públic relacionades es concreten en l’informe de data 24 de 
març de 2011 de Tècnic de Patrimoni Etnològic del Departament de Medi Ambient del Consell de 
Mallorca de la següent forma: 

 
Mapa núm. 1: 
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o Punt 1. Barrera tancada amb un pas lateral per a vianants. El camí apareix identificat 
cadastralment com la parcel·la 9020 del polígon 2 del terme d’Escorca. Les parcel·les que 
limiten amb el camí són: parcel·la 15 del polígon 2 i parcel·la 16 del polígon 2 del municipi 
d’Escorca. Fotografia 1 de l’annex fotogràfic. 

o Punt 3. Reixa amb una barrera de dimensions menors que l’amplària del camí. El camí apareix 
identificat cadastralment com la parcel·la 9021 del polígon 2. Limita amb la parcel·la 19 del 
polígon 2 del municipi d’Escorca. Fotografia 3 de l’annex fotogràfic. 
 

o Punt 10. Reixa que impedeix el trànsit pel domini públic pel camí. Fotografia 9 de l’annex 
fotogràfic. Parcel·la 33 del polígon 1 del terme d’Escorca. 

 
o Punt 12. Dues reixes impedeixen el lliure trànsit pel domini públic del camí incautat a l’any 

1916. Polígon 7 parcel·la 255 del municipi de Pollença. Fotografies 11 i 12 de l’annex 
fotogràfic. 

 
o Punt 14. Reixa que impedeix el lliure trànsit pel domini públic del camí. Polígon 7 parcel·la 

308 del municipi de Pollença. Fotografia 13 de l’annex fotogràfic. 
 

o Punt 16. Reixa que impedeix el lliure trànsit pel domini públic del camí. Polígon 7 parcel·la 
308 del municipi de Pollença. Fotografia 15 de l’annex fotogràfic. 

 
o Punt 20. Reixa que impedeix el lliure trànsit pel domini públic del camí. Polígon 7 parcel·la 

150 del municipi de Pollença. Fotografia 19 de l’annex fotogràfic. 
 

o Punt 21. Reixa que impedeix el lliure trànsit pel domini públic del camí. Polígon 7 parcel·la 
150 del municipi de Pollença. Fotografia 20 de l’annex fotogràfic. 

 
o Punt 22. Barrera tancada que impedeix el lliure trànsit pel domini públic del camí. Polígon 4 

parcel·la 622 del municipi de Pollença. Fotografia 21 de l’annex fotogràfic. 
o Punt 23. Barrera tancada  que impedeix el lliure trànsit pel domini públic del camí. Polígon 4 

parcel·la 622 del municipi de Pollença. Fotografia 22 de l’annex fotogràfic. 
 

o Punt 25. Barrera tancada i una reixa que impedeix el lliure trànsit pel domini públic del camí. 
Polígon 4 parcel·la 621 del municipi de Pollença. Fotografia 23 de l’annex fotogràfic. 

 
o Punt 26. Barrera tancada i una reixa que impedeix el lliure trànsit pel domini públic del camí. 

Polígon 4 parcel·la 815 del municipi de Pollença. Fotografia 24 de l’annex fotogràfic. 
 

o Punt 28. Polígon 7 parcel·la 336. Paret que impedeix el lliure trànsit pel domini públic del 
camí. Fotografia 28 de l’annex fotogràfic. 
Mapa núm. 2 

o Punt 2.  Barrera tancada que impedeix la lliure circulació pel domini públic de la carretera 
construïda a partir de l’any 1920. El camí apareix identificat cadastralment com la parcel·la 
9159 del polígon 7 del terme municipal de Pollença i a les dates de localització apareix el nom 
de “CR VIEJA LLUCH,POLLENÇA (ILLES BALEARS) i com “uso local principal, Via de 
comunicación de dominio público 00”. Les parcel·les limítrofs i que estan separades pel camí 
són la 308 i 309 del polígon 7 de Pollença. Fotografia 30 de l’annex fotogràfic.        

 
3.- Notificar l’inici de l’expedient per a la recuperació d’ofici de la possessió de la carretera vella de 
Lluc a Pollença, als titulars dels dret de propietat i als titulars de qualsevol dret real sobre les finques on 
es produeixen les usurpacions o pertorbacions del domini públic, requerint-los perquè en el termini de 
quinze dies, comptadors des de l’endemà de la recepció de la notificació d’aquest acord, deixin lliure el 
trànsit per la zona de domini públic titularitat del Consell de Mallorca o be que cessin en la pertorbació 
sobre el bé. 
 
D’acord amb l’establert en els articles 78 i 79 de la Llei 30/1992, de 30 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, els interessats podran formular 
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al·legacions, aportar documents que les recolzin i proposar les proves que estimin convenients per la 
defensa dels seus drets. 
 
4.- Iniciar l’expedient per a promoure i executar la delimitació de la carretera vella de Lluc a Pollença 
en el punts assenyalats 2, 3, 9, 13, 15, 17 i 27; en el mapa núm. 1 elaborat pel departament de Medi 
Ambient, adjunt a aquest acord. 
 
Els punts relacionats en el paràgraf anterior, on hi ha divergència entre la realitat física, constatada amb 
treball de camp amb l’ajut del GPS, i la georeferenciació del traçat original del camí incautat per l’Estat 
l’any 1916 d’acord amb el plànol anomenat “carretera de 3r Orden de Andraitx a Alcudia. Sección de 
Lluch a Alcudia, Escala 1:1000” i incorporat a l’Inventari General de Béns i Drets del Consell de 
Mallorca mitjançant Acord del Plenari del Consell de Mallorca de data 2 de desembre de 2010, es 
concreten en l’informe de data 24 de març de 2011 de Tècnic de Patrimoni Etnològic del Departament 
de Medi Ambient del Consell de Mallorca de la següent forma: 
 
Mapa núm. 1 
 

o Punt 2. La construcció d’un camp de futbol sobre el traçat original del camí determina que 
aquest no es pugui identificar sobre el terreny. L’existència d’aquest tram és observable en la 
fotografia aèria de l’any 1956 (Document 16).  Parcel·la 19 del polígon 2 del municipi 
d’Escorca. Fotografia 2 de l’annex fotogràfic. 

 
o Punt 3. Reixa amb una barrera de dimensions menors que l’amplària del camí. El camí apareix 

identificat cadastralment com la parcel·la 9021 del polígon 2. Limita amb la parcel·la 19 del 
polígon 2 del municipi d’Escorca. Fotografia 3 de l’annex fotogràfic. 

 
o Punt 9. El es troba interromput per la construcció d’una canaleta i n’ha desaparegut un petit 

tram. Fotografia 8 de l’annex fotogràfic. Parcel·la 33 del polígon 1 del terme d’Escorca. 
 

o Punt 13. No es distingeixen restes clars del traçat incautat. Polígon 7 parcel·les 255 i 308 del 
municipi de Pollença. Fotografia 13 de l’annex fotogràfic. 

 
o Punt 15. Restes de l’antic camí visibles encara que en mal estat. Polígon 7 parcel·les 308 i 309 

del municipi de Pollença. Fotografia 14 de l’annex fotogràfic. 
 

o Punt 17. No es distingeixen restes clars del camí incautat. Polígon 7 parcel·la 308 del municipi 
de Pollença. Fotografia 16 de l’annex fotogràfic. 

 
o Punt 27. Els moviments de terra, la construcció d’una paret i la sembra d’arbres impedeixen 

tant el lliure trànsit com la identificació correcta del traçat. L’existència d’aquest tram és 
observable, a més de en el plànol d’incautació del 1915, en el “Proyecto de replanteo de la 
carretera comarcal núm. 710 del puerto de Pollensa a Andraitx sección Lluc a Pollensa” signat 
per Màximo Julvi Canals, 1943 (Document 18. Arxiu General del Consell de Mallorca. CTR 
956) i a les fotografies aèries dels anys 1956 i 1968 (Document 19 i Document 20). Polígon 7 
parcel·les 335 i 336 de Pollença. Fotografies 25, 26 i 27 de l’annex fotogràfic. 

 
5.- Sol·licitar al Govern de les Illes Balears l’obertura de les tanques assenyalades en el plànol núm. 1 
adjunt a aquest acord relacionades a continuació: 

o Punt 29, el camí apareix identificat a la parcel·la 9021 del polígon 2 del terme d’Escorca; 
limiten amb el camí les parcel·les 22 i 23 del polígon 2  del terme d’Escorca. Finca pública de 
Menut. 

o Punt 30, el camí apareix identificat a la parcel·la 9010 del polígon 1 del terme d’Escorca; 
limiten amb el camí les parcel·les 7 i 8 del polígon 1 del terme d’Escorca. Finca pública de 
Menut. 

 
6.- Notificar l’inici de l’expedient per a promoure i executar la delimitació de la carretera vella de Lluc 
a Pollença als titulars dels dret de propietat i als titulars de qualsevol dret real sobre les finques 
confrontants. 
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7.- Publicar l’acord de l’inici de l’expedient per a promoure i executar la delimitació de la carretera 
vella de Lluc a Pollença en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en els taulers d’anuncis dels 
Ajuntaments d’Escorca i Pollença amb, com a mínim, seixanta dies d’antelació a la data que es fixi per 
a iniciar les operacions de fitació. 
 
8.- Habilitar, d’acord amb l’establert en el capítol II, articles 74 a 86 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i en 
l’apartat 2 j) del decret de la Presidència del Consell de Mallorca de 19 de febrer de 2010 (BOIB núm. 
35 de 4 de març de 2010), a l’Hble. Sr. Conseller Executiu d’Hisenda, Obres Públiques i Innovació del 
Consell de Mallorca per a realitzar les facultats que dimanen de la llei de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú relatives a la ordenació del 
procediment. 
 
9.- Notificar aquest acord als interessats.” 
 
Aquest Acord fou notificat personalment a la Sra. Ochogavia Cerdà en data 2 de maig 
de 2012. 
 
SEGON.- En data 24 de maig de 2011 es va notificar al Sr. Carles Foz Moreno, en 
nom i representació de la mercantil POLLENSA PROPERTY COMPANY 
LIMITED, propietària de la Finca “l’Empeltada”, l’acord del Ple del Consell de 
Mallorca de 7 d’abril de 2011 de rectificació del bé número 3 de l’epígraf 1.4, camí 
denominat “carretera vella de Lluc a Pollença” de l’Inventari General de Béns i Drets 
del Consell de Mallorca, d’inici de l’expedient de recuperació d’ofici de la possessió 
del camí i d’inici de l’expedient per promoure la delimitació i fitació de l’esmentat bé. 
Degut a un error material, no s’adjuntaven a l’esmentat acord els plànols i fotografies 
que donen suport al mateix. 
 
TERCER.- En data 8 de juny de 2011 (RGE 18.276) va tenir entrada recurs de 
reposició formulat pel Sr. Carles Foz Moreno, en nom i representació de la mercantil 
POLLENSA PROPERTY COMPANY LIMITED sol·licitant deixar sense efecte la 
notificació efectuada atès que no s’hi adjuntaren els plànols i fotografies que 
completen l’acord adoptat. 
 
QUART.-  En data 8 de setembre de 2011 el Plenari del Consell de Mallorca va 
adoptar, entre d’altres, el següent Acord: 
 
«PRIMER.- Desestimar el Recurs de Reposició interposat pel Sr. Carlos Foz Moreno, en nom i 

representació de POLLENSA PROPERTY COMPANY LIMITED contra l’acord del Plenari del 

Consell de Mallorca de 7 d’abril de 2011 de rectificació del bé número 3 de l’epígraf 1.4, camí 

denominat “carretera vella de Lluc a Pollença” de l’Inventari General de Béns i Drets del Consell de 

Mallorca, d’inici de l’expedient de recuperació d’ofici de la possessió del camí i d’inici de l’expedient 

per promoure la delimitació i fitació de l’esmentat bé.  

 

SEGON.- Desestimar les al·legacions que en l’escrit de Recurs s’hi contenen atès l’informe jurídic de 

data 22 de juliol de 2011 del cap de Servei de Serveis Generals i Patrimoni que s’ha transcrit i la 

motivació sucinta es basa en que: 

“IV.- El recurrent fonamenta la interposició del recurs de reposició en el fet de que no s’ha adjuntat el 

plànol núm. 3 de l’Acord Plenari de 7 d’abril de 2011. En aquest sentit l’acord del plenari literalment 

diu: 
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“1.- Aprovar la rectificació del bé denominat Carretera Vella de Lluc a Pollença, identificat amb el 

núm. 3 de l’epígraf 1.4 de l’Inventari de Béns i Drets del Consell de Mallorca consistent en la inclusió 

del traçat alternatiu de la carretera vella de Lluc a Pollença entre les finques de “Muntanya” i “Ca 

l’Herevet” (i en alguns altres trams de menor llargària); traçat que difereix del grafiat en el plànol 

anomenat “carretera de 3
r
 Orden de Andraitx a Alcudia. Sección de Lluch a Alcudia, Escala 1:1000” 

corresponent a l’acta d’incautació per l’estat del camí públic efectuada l’any 1916, i incorporat a 

l’Inventari General de Béns i Drets del Consell de Mallorca mitjançant Acord del Plenari del Consell 

de Mallorca de data 2 de desembre de 2010, d’acord amb els plànol núm. 3 que s’adjunta a aquest 

acord...”  

 

De la lectura d’aquest paràgraf es dedueix clarament que l’esmentat plànol número 3 forma part de 

l’acord del Plenari del Consell de Mallorca de 2 de desembre de 2010, d’incorporació a l’inventari 

general de béns i drets del Consell de Mallorca del traçat anomenat “carretera de 3
r
 Orden de 

Andraitx a Alcudia. Sección de Lluch a Alcudia, Escala 1:1000” corresponent a l’acta d’incautació 

per l’estat del camí públic efectuada l’any 1916 i no de l’acord del ple de 7 d’abril de 2011 que 

recorre l’interessat. 

 

Per tot això, atès que el plenari del Consell de Mallorca de 7 d’abril de 2011 el que fa es incloure en 

l’Inventari General de Béns i Drets del Consell de Mallorca un traçat alternatiu al camí “carretera 

vella de Lluc a Pollença” i és precisament en aquest traçat alternatiu on es produeix la pertorbació a 

l’ús públic del camí amb l’existència d’una tanca al pas de la finca “L’Empeltada”, propietat del 

representat del recorrent, atès que en la notificació de 21 de juny de 2006 es varen incloure els plànols 

i les fotografies que fonamenten l’acord del plenari de 7 d’abril de 2011, convalidant, d’acord amb 

l’article 67.1 de la Llei 30/1992, la notificació defectuosa de 24 de maig de 2011, no podem considerar 

que s’hagi produït indefensió ja que la part recorrent disposa de tots els documents i fotografies que 

fonamenten l’acte recorregut. 

 

El plànol núm. 3 al que fa referència l’Acord del Ple del Consell de Mallorca de 2 de desembre de 

2010 no aporta cap informació en relació a la pertorbació de l’ús del camí que es produeix resultant 

de l’existència d’una tanca al pas per la finca de “L’Empeltada” ja que es tracta dels plànols 

georeferenciats en format pdf de l’acta d’incautació de 1915.” 

 

TERCER.-  Contra aquesta resolució,   que exhaureix la via administrativa, es pot interposar el recurs 

contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos 

mesos, comptadors a partir del dia següent al de la notificació d’aquest acord. 

 

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si és el cas, qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot 

això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós 

administrativa i de la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de 

Novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.» 

 
CINQUÈ.- En data 4 d’agost de 2011 (RGE 23.597) va tenir entrada en el Registre 
General del Consell de Mallorca recurs de reposició interposat pel Sr. Antonio 
Modesto Cànaves Sampol en qualitat de propietari de la finca Muntanya en el terme 
municipal d’Escorca, polígon 1, parcel·les 26, 27 i 33 i per la Sra. Magdalena Sampol 
Casas, en qualitat d’usufructuària de l’esmentat immoble. 
 
A la vista d’aquesta recurs es va sol·licitar al Departament de Medi ambient i Natura 
que emetés informe relatiu al mateix. 
 
SISÈ.- En data 23 de setembre de 2011 el Coordinador de Patrimoni Etnològic del 
Departament de Medi Ambient i Natura va emetre informe en relació als extrems 
sol·licitats. Aquest informe conclou el següent: 
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o Pel que fa al punt 9 forma part del traçat incautat l’any 1916 que, en aquest punt, es 

superposava en part a l’antic camí de ferradura. La canaleta passa transversalment sobre el 

camí incautat. El conveni signat entre els reclamants i el Consell de Mallorca referent a un 

tram de la ruta de la pedra en sec que discorre per dins la seva propietat, no afecta a la 

titularitat del camí. 

o Respecte al punt 10, que la reixa existent està ubicada sobre el traçat incautat l’any 

1916. I que el fet que aquest tram no formi part de la ruta de la pedra en sec no afecta a la 

titularitat del camí. 

 
SETÈ.- En data 10 de novembre de 2011, el Plenari del Consell de Mallorca va 
adoptar, entre d’altres, el següent acord: 
 
«PRIMER.- Desestimar el Recurs de Reposició interposat pel Sr. Antonio Modesto Cànaves Sampol en 

qualitat de propietari de la finca Muntanya en el terme municipal d’Escorca, polígon 1, parcel·les 26, 

27 i 33 i per la Sra. Magdalena Sampol Casas, en qualitat d’usufructuària de l’esmentat immoble 

contra l’acord del Plenari del Consell de Mallorca de 7 d’abril de 2011 de rectificació del bé número 

3 de l’epígraf 1.4, camí denominat “carretera vella de Lluc a Pollença” de l’Inventari General de 

Béns i Drets del Consell de Mallorca, d’inici de l’expedient de recuperació d’ofici de la possessió del 

camí i d’inici de l’expedient per promoure la delimitació i fitació de l’esmentat bé.  

 

SEGON.- Desestimar les al·legacions que en l’escrit de Recurs s’hi contenen atès l’informe del 

coordinador de Patrimoni Etnològic de data 23 de setembre de 2011 i del cap de Servei de Serveis 

Generals i Patrimoni de 6 d’octubre de 2011 que s’ha transcrit i la motivació sucinta es basa en que: 

“les usurpacions assenyalades amb els núm. 9 i 10 es produeixen sobre els terrenys incautats per 

l’administració l’any 1916, traçat del camí incorporat a l’Inventari general de Béns i Drets del Consell 

de Mallorca el 2 de desembre de 2010, que no afecten a la titularitat del camí (de la que les 

discrepàncies sobre la mateixa hauran de ser resoltes pels tribunals), però si afecten al lliure trànsit 

pel camí, per tant a l’ús públic del mateix” 

 

TERCER.-  Contra aquesta resolució,   que exhaureix la via administrativa, es pot interposar el recurs 

contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos 

mesos, comptadors a partir del dia següent al de la notificació d’aquest acord. 

 

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si és el cas, qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot 

això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós 

administrativa i de la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de 

Novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.» 

 
VUITÈ.- En data 18 de novembre de 2011 es va sol·licitar al Departament de Medi 
Ambient que emetés informe en relació als següents extrems: 
 

1. Identificació de les finques públiques i/o privades (denominació, descripció amb expressió 

dels límits generals, així com dades registrals i/o cadastrals) on es mantinguin les situacions 

d’usurpació del domini públic. 

2. Identificació de les usurpacions (existència de tanques que impedeixin la lliure circulació pel 

domini públic, etc.). 

3. Qualsevol altra consideració que estimeu oportuna. 

 
NOVÈ.- En data 30 de novembre de 2011, el Coordinador de Patrimoni Etnològic i el 
Tècnic de Grau Mig de Medi Ambient emeten informe que constata el següent: 
 
1. Punt 1 de l’informe de 2 de febrer de 2011: Barrera tancada amb un pas lateral per a 

vianants. El camí apareix identificat cadastralment com la parcel·la 9020 del polígon 2 del terme 

d’Escorca. Les parcel·les que limiten amb el camí són: parcel·la 15 del polígon 2 i parcel·la 16 del 

polígon 2 del municipi d’Escorca. Es constata que aquest punt es troba en les mateixes condicions. 
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2. Punt 2 de l’informe de 2 de febrer de 2011: La construcció d’un camp de futbol sobre el 

traçat original del camí determina que aquest no es pugui identificar sobre el terreny. L’existència 

d’aquest tram és observable en la fotografia aèria de l’any 1956.  Parcel·la 19 del polígon 2 del 

municipi d’Escorca. Es constata que aquest punt es troba en les mateixes condicions. 

3. Punt 3 de l’informe de 2 de febrer de 2011: Reixa amb una barrera de dimensions menors que 

l’amplària del camí. El camí apareix identificat cadastralment com la parcel·la 9021 del polígon 2. 

Limita amb la parcel·la 19 del polígon 2 del municipi d’Escorca. Es constata que aquest punt es troba 

en les mateixes condicions. 

 

4. Punt 9 de l’informe de 2 de febrer de 2011: El camí es troba interromput per la construcció 

d’una canaleta i n’ha desaparegut un petit tram. Parcel·la 33 del polígon 1 del terme d’Escorca. Es 

constata que aquest punt es troba en les mateixes condicions. 

 

5. Punt 10 de l’informe de 2 de febrer de 2011: Reixa que impedeix el trànsit pel domini públic 

del camí. Parcel·la 33 del polígon 1 del terme d’Escorca. Es constata que aquest punt es troba en les 

mateixes condicions. 

 

6. Punt 12 de l’informe de 2 de febrer de 2011: Dues reixes impedeixen el lliure trànsit pel 

domini públic del camí incautat a l’any 1916. Polígon 7 parcel·la 255 del municipi de Pollença. Es 

constata que aquest punt es troba en les mateixes condicions. 

 

7. Punt 13 de l’informe de 2 de febrer de 2011: No es distingeixen restes clares del traçat 

incautat. Polígon 7 parcel·les 255 i 308 del municipi de Pollença. Es constata que aquest punt es troba 

en les mateixes condicions. 

 

8. Punt 14 de l’informe de 2 de febrer de 2011: Reixa que impedeix el lliure trànsit pel domini 

públic del camí. Polígon 7 parcel·la 308 del municipi de Pollença. Es constata que la reixa ha estat 

retirada parcialment a un costat habilitant el pas per a un vehicle. 

 

9. Punt 15 de l’informe de 2 de febrer de 2011: Restes de l’antic camí visibles encara que en mal 

estat. Polígon 7 parcel·les 308 i 309 del municipi de Pollença. Es constata que aquest punt es troba en 

les mateixes condicions. 

 

10. Punt 16 de l’informe de 2 de febrer de 2011: Reixa que impedeix el lliure trànsit pel domini 

públic del camí. Polígon 7 parcel·la 308 del municipi de Pollença. Es constata que aquest punt es 

troba en les mateixes condicions. 

 

11. Punt 17 de l’informe de 2 de febrer de 2011: No es distingeixen restes clares del camí 

incautat. Polígon 7 parcel·la 308 del municipi de Pollença. Es constata que aquest punt es troba en les 

mateixes condicions. 

 

12. Punt 20 de l’informe de 2 de febrer de 2011: Reixa que impedeix el lliure trànsit pel domini 

públic del camí. Polígon 7 parcel·la 150 del municipi de Pollença. Es constata que aquest punt es 

troba en les mateixes condicions. 

 

13. Punt 21 de l’informe de 2 de febrer de 2011: Reixa que impedeix el lliure trànsit pel domini 

públic del camí. Polígon 7 parcel·la 150 del municipi de Pollença. Es constata que aquest punt es 

troba en les mateixes condicions. 

 

14. Punt 22 de l’informe de 2 de febrer de 2011: Barrera tancada que impedeix el lliure trànsit 

pel domini públic del camí. Polígon 4 parcel·la 622 del municipi de Pollença. Es constata que aquest 

punt es troba en les mateixes condicions. 

 

15. Punt 23 de l’informe de 2 de febrer de 2011: Barrera tancada  que impedeix el lliure trànsit 

pel domini públic del camí. Polígon 4 parcel·la 622 del municipi de Pollença. Es constata que aquest 

punt es troba en les mateixes condicions. 
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16. Punt 25 de l’informe de 2 de febrer de 2011: Barrera tancada i una reixa que impedeix el 

lliure trànsit pel domini públic del camí. Polígon 4 parcel·la 621 del municipi de Pollença. Es constata 

que únicament existeix la reixa com a impediment del pas pel domini públic. Així mateix es constata 

que a una distància d’uns 10 metres (en direcció a Pollença) s’ha instal·lat una nova reixa que 

impedeix el pas pel domini públic 

 

17. Punt 26 de l’informe de 2 de febrer de 2011: Barrera tancada i una reixa que impedeix el 

lliure trànsit pel domini públic del camí. Polígon 4 parcel·la 815 del municipi de Pollença. Es constata 

que únicament existeix la reixa com a impediment del pas pel domini públic. 

 

18. Punt 27 de l’informe de 2 de febrer de 2011: Els moviments de terra, la construcció d’una 

paret i la sembra d’arbres impedeixen tant el lliure trànsit com la identificació correcta del traçat. 

L’existència d’aquest tram és observable, a més de en el plànol d’incautació del 1915, en el Proyecto 

de replanteo de la carretera comarcal nº 710 del puerto de Pollensa a Andraitx sección Lluc a 

Pollensa signat per Màximo Julvi Canals, 1943 (Document 18. Arxiu General del Consell de Mallorca. 

CTR 956) i a les fotografies aèries dels anys 1956 i 1968 (Document 19 i Document 20). Polígon 7 

parcel·les 335 i 336 de Pollença. Es constata que aquest punt es troba en les mateixes condicions. 

 

19. Punt 28 de l’informe de 2 de febrer de 2011: Polígon 7 parcel·la 336. Paret que impedeix el 

lliure trànsit pel domini públic del camí. Es constata que aquest punt es troba en les mateixes 

condicions. 

 
Pel que fa als impediments per a la lliure circulació pel domini públic de la carretera 
construïda a partir de l’any 1920 i que difereix del traçat incautat l’any 1916, d’acord 
amb l’informe Carretera Vella de Lluc a Pollença, de 2 de febrer de 2011. Es constat 
que: 
 
1. Punt 2 de l’informe de 2 de febrer de 2011: Barrera tancada que impedeix la lliure circulació 

pel domini públic de la carretera construïda a partir de l’any 1920. El camí apareix identificat 

cadastralment com la parcel·la 9159 del polígon 7 del terme municipal de Pollença i a les dates de 

localització apareix el nom de “CR VIEJA LLUCH,POLLENÇA (ILLES BALEARS) i com “uso local 

principal”, Via de comunicación de dominio público 00”. Les parcel·les limítrofs i que estan separades 

pel camí són la 308 i 309 del polígon 7 de Pollença. Es constata que aquest punt es troba en les 

mateixes condicions encara que s’ha detectat l’electrificació de dita barrera. 

 

2. Punt 3 de l’informe de 2 de febrer de 2011: El camí apareix identificat cadastralment com la 

parcel·la 9010 del polígon 1 del terme municipal d’Escorca. Limiten amb el camí les parcel·les 27 i 33 

del polígon 1, del municipi d’Escorca. Barrera oberta en el moment del treball de camp i un penyal, 

aparentment resultat d’una esllavissada. Un altra barrera al costat de l’anterior permet el trànsit a 

peu, cavall i bicicleta. Es constata que la barrera es troba en les mateixes condicions encara que amb 

l’existència d’un pany. 

 

3. Es constata la substitució d’un antic tancat per noves barres, reixeta i canyís, sobre la 

carretera construïda a partir de l’any 1920, que ocupen parcialment el seu traçat. 

 
DESÈ.- El plenari del Consell de Mallorca en sessió ordinària de 8 de març de 2012 
va adoptar, entre d’altres, el següent Acord: 
 
“1.- Declarar formalment la possessió del Consell de Mallorca respecte el camí denominat carretera 
vella de Lluc a Pollença identificada a l’Inventari General de Béns i Drets del Consell de Mallorca en 
l’epígraf 1.4 amb número d’element 3. 
 
2.- Acordar la recuperació d’ofici de la carretera vella de Lluc a Pollença, tant en el traçat executat 
l’any 1916, com del traçat executat a partir de l’any 1920. 
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3.- Prevenir als interessats que, de no desistir en la usurpació o pertorbació del domini públic en un 
termini de quinze dies comptadors des de l’endemà de la recepció de la notificació d’aquest acord, es 
procedirà a la utilització dels mitjans d’execució forçosa prevists en els articles 97 a 100 de la Llei 
30/1992. 
 

El punts respecte els quals persisteix la usurpació o pertorbació són els següents: 

 

1. Punt 1 de l’informe de 2 de febrer de 2011: Barrera tancada amb un pas lateral per a 

vianants. El camí apareix identificat cadastralment com la parcel·la 9020 del polígon 2 del terme 

d’Escorca. Les parcel·les que limiten amb el camí són: parcel·la 15 del polígon 2 i parcel·la 16 del 

polígon 2 del municipi d’Escorca. 

 

2. Punt 2 de l’informe de 2 de febrer de 2011: La construcció d’un camp de futbol sobre el 

traçat original del camí determina que aquest no es pugui identificar sobre el terreny. L’existència 

d’aquest tram és observable en la fotografia aèria de l’any 1956.  Parcel·la 19 del polígon 2 del 

municipi d’Escorca. 

 

3. Punt 3 de l’informe de 2 de febrer de 2011: Reixa amb una barrera de dimensions menors que 

l’amplària del camí. El camí apareix identificat cadastralment com la parcel·la 9021 del polígon 2. 

Limita amb la parcel·la 19 del polígon 2 del municipi d’Escorca.  

 

4. Punt 9 de l’informe de 2 de febrer de 2011: El camí es troba interromput per la construcció 

d’una canaleta i n’ha desaparegut un petit tram. Parcel·la 33 del polígon 1 del terme d’Escorca. 

 

5. Punt 10 de l’informe de 2 de febrer de 2011: Reixa que impedeix el trànsit pel domini públic 

del camí. Parcel·la 33 del polígon 1 del terme d’Escorca. 

 

6. Punt 12 de l’informe de 2 de febrer de 2011: Dues reixes impedeixen el lliure trànsit pel 

domini públic del camí incautat a l’any 1916. Polígon 7 parcel·la 255 del municipi de Pollença.  

 

7. Punt 13 de l’informe de 2 de febrer de 2011: No es distingeixen restes clares del traçat 

incautat. Polígon 7 parcel·les 255 i 308 del municipi de Pollença. 

 

8. Punt 14 de l’informe de 2 de febrer de 2011: Reixa que impedeix el lliure trànsit pel domini 

públic del camí. Polígon 7 parcel·la 308 del municipi de Pollença. 

 

9. Punt 15 de l’informe de 2 de febrer de 2011: Restes de l’antic camí visibles encara que en mal 

estat. Polígon 7 parcel·les 308 i 309 del municipi de Pollença. 

 

10. Punt 16 de l’informe de 2 de febrer de 2011: Reixa que impedeix el lliure trànsit pel domini 

públic del camí. Polígon 7 parcel·la 308 del municipi de Pollença. 

 

11. Punt 17 de l’informe de 2 de febrer de 2011: No es distingeixen restes clares del camí 

incautat. Polígon 7 parcel·la 308 del municipi de Pollença. 

 

12. Punt 20 de l’informe de 2 de febrer de 2011: Reixa que impedeix el lliure trànsit pel domini 

públic del camí. Polígon 7 parcel·la 150 del municipi de Pollença. 

 

13. Punt 21 de l’informe de 2 de febrer de 2011: Reixa que impedeix el lliure trànsit pel domini 

públic del camí. Polígon 7 parcel·la 150 del municipi de Pollença. 

 

14. Punt 22 de l’informe de 2 de febrer de 2011: Barrera tancada que impedeix el lliure trànsit 

pel domini públic del camí. Polígon 4 parcel·la 622 del municipi de Pollença. 

 

15. Punt 23 de l’informe de 2 de febrer de 2011: Barrera tancada  que impedeix el lliure trànsit 

pel domini públic del camí. Polígon 4 parcel·la 622 del municipi de Pollença. 
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16. Punt 25 de l’informe de 2 de febrer de 2011: Barrera tancada i una reixa que impedeix el 

lliure trànsit pel domini públic del camí. Polígon 4 parcel·la 621 del municipi de Pollença. Es constata 

que únicament existeix la reixa com a impediment del pas pel domini públic. Així mateix es constata 

que a una distància d’uns 10 metres (en direcció a Pollença) s’ha instal·lat una nova reixa que 

impedeix el pas pel domini públic 

 

17. Punt 26 de l’informe de 2 de febrer de 2011: Barrera tancada i una reixa que impedeix el 

lliure trànsit pel domini públic del camí. Polígon 4 parcel·la 815 del municipi de Pollença. Es constata 

que únicament existeix la reixa com a impediment del pas pel domini públic. 

 

18. Punt 27 de l’informe de 2 de febrer de 2011: Els moviments de terra, la construcció d’una 

paret i la sembra d’arbres impedeixen tant el lliure trànsit com la identificació correcta del traçat. 

L’existència d’aquest tram és observable, a més de en el plànol d’incautació del 1915, en el Proyecto 

de replanteo de la carretera comarcal nº 710 del puerto de Pollensa a Andraitx sección Lluc a 

Pollensa signat per Màximo Julvi Canals, 1943 (Document 18. Arxiu General del Consell de Mallorca. 

CTR 956) i a les fotografies aèries dels anys 1956 i 1968 (Document 19 i Document 20). Polígon 7 

parcel·les 335 i 336 de Pollença. 

 

19. Punt 28 de l’informe de 2 de febrer de 2011: Polígon 7 parcel·la 336. Paret que impedeix el 

lliure trànsit pel domini públic del camí. 

 

Pel que fa als impediments per a la lliure circulació pel domini públic de la carretera construïda a 

partir de l’any 1920 i que difereix del traçat incautat l’any 1916, d’acord amb l’informe Carretera 

Vella de Lluc a Pollença, de 2 de febrer de 2011. Es constat que: 

 

1. Punt 2 de l’informe de 2 de febrer de 2011: Barrera tancada que impedeix la lliure circulació 

pel domini públic de la carretera construïda a partir de l’any 1920. El camí apareix identificat 

cadastralment com la parcel·la 9159 del polígon 7 del terme municipal de Pollença i a les dates de 

localització apareix el nom de “CR VIEJA LLUCH,POLLENÇA (ILLES BALEARS) i com “uso local 

principal”, Via de comunicación de dominio público 00”. Les parcel·les limítrofs i que estan separades 

pel camí són la 308 i 309 del polígon 7 de Pollença. Es constata que aquest punt es troba en les 

mateixes condicions encara que s’ha detectat l’electrificació de dita barrera. 

 

2. Punt 3 de l’informe de 2 de febrer de 2011: El camí apareix identificat cadastralment com la 

parcel·la 9010 del polígon 1 del terme municipal d’Escorca. Limiten amb el camí les parcel·les 27 i 33 

del polígon 1, del municipi d’Escorca. Barrera oberta en el moment del treball de camp i un penyal, 

aparentment resultat d’una esllavissada. Un altra barrera al costat de l’anterior permet el trànsit a 

peu, cavall i bicicleta. Es constata que la barrera es troba en les mateixes condicions encara que amb 

l’existència d’un pany. 

 

3. Es constata la substitució d’un antic tancat per noves barres, reixeta i canyís, sobre la 

carretera construïda a partir de l’any 1920, que ocupen parcialment el seu traçat. 

 

4.- Habilitar, d’acord amb l’establert en el capítol II, articles 74 a 86 de la Llei 30/1992, de 26 de 

novembre, règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i en 

l’apartat 2 m) del decret de la Presidència del Consell de Mallorca del 15 de juliol de 2011, corregit 

per decret de 19 de juliol de 2011 (BOIB núm. 111 de 21 de juliol de 2011), a l’Hble. Sra. Consellera 

Executiva del Departament d’Hisenda i Funció Pública del Consell de Mallorca per a realitzar les 

facultats que dimanen de la llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 

administratiu comú relatives a la ordenació del procediment. 

 

5.- Notificar aquest acord als interessats.” 

 
ONZÈ.- L’esmentat Acord fou notificat als propietaris afectats i publicat al BOIB. La 
notificació personal efectuada a la Sra. Ochogavia Cerdà es va practicar el 18 d’abril 
de 2012. 
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Vist l’informe del TAG cap de Servei de Serveis Generals i Patrimoni del Consell de 
Mallorca de 25 d’octubre de 2012, que s’adjunta a aquesta proposta. 
 
De conformitat amb els anteriors antecedents, la  consellera executiva d’Hisenda i 
Funció Pública, eleva al Plenari del Consell de Mallorca, previ dictament de la 
Comissió Informativa, General i de Comptes, òrgan competent d’acord amb l’article 
118 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, la següent 

PROPOSTA D’ACORD 

 
1.- Qualificar l’escrit de 5 d’octubre de 2012  presentat davant el Registre General del 
Consell de Mallorca el mateix dia amb numero de registre d’entrada 28.379 com a 
recurs extraordinari de revisió contra l’Acord del Plenari del Consell de Mallorca de 7 
d’abril de 2011, interposat en temps i forma. 
 
2.- NO ADMETRE A TRAMIT el recurs extraordinari de revisió interposat en data 5 
d’octubre de 2012 per la Sra. Juana Ana Ochogavia Cerdà, atès que no es fonamenta 
en cap de les causes previstes en l’article 118.1 de la Llei 30/1992, de 30 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú (en endavant LRJAP). Tot això, d’acord amb els fonaments de 
dret recollits en l’informe del TAG cap de Servei de Serveis Generals d’11 d’octubre 
de 2012 que s’adjunta a aquest acord.  
 
3.- D’acord amb l’article 119 de la LRJAP aquest acord exhaureix la via 
administrativa, per la qual cosa no hi cab cap altre recurs administratiu, en 
conseqüència, d’acord amb l’article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora 
de la Jurisdicció Contenciós Administrativa (en endavant LRJCA) es pot interposar, el 
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la 
recepció de la notificació de la desestimació d’aquest recurs d’alçada.  
 
No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi 
pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de 
la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 4/1999, de 13 de gener, de 
modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

 
PUNT 34. PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DE 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS CORRESPONENTS A 
L’EXERCICI 2011 DEL DEPARTAMENT D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament 
d’Hisenda i Funció Pública que diu: 
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Atès que diverses empreses han presentat factures corresponent a serveis prestats 
durant l’any 2011, amb destí al departament  Hisenda i Funció Pública les quals s’han 
d’imputar al pressupost de l’exercici corrent, com a conseqüència de no haver-se 
seguit el procediment legalment establert i ser insuficient o inadequat el crèdit . 
 
La disposició addicional 22 de la LCSP imposa a l’administració l’exigència de 
responsabilitat de caràcter patrimonial derivada de les actuacions en matèria de 
contractació de les autoritats i del personal al servei de les Administracions públiques, 
afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté aquesta Llei 
per part del personal al servei de les administracions públiques, quan hi hagi almenys 
negligència greu, constitueix falta molt greu la responsabilitat disciplinària de la qual 
s’exigeix de conformitat amb la normativa específica en la matèria. 
 
Atesos els informes del Secretari tècnic de Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i 
Esports de data 19 d’abril de 2012. 

Atès l’informe de fiscalització d’Intervenció General núm. 83.3/12 de data 27 de 
novembre de 2012. 

Per tot això i en virtut de les competències que em confereix la legislació vigent règim 
local i d’acord amb la base 24 de les d’execució del pressupost d’enguany en relació a 
la competència del reconeixement extrajudicial de crèdits, la Consellera executiva 
d’Hisenda i Funció Pública  proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent : 

 
ACORD 

1er.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de les factures que s’adjunten 
corresponent a les relacions: 

 

DEPARTAMENT HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

CODI 
RELACIÓ 

IMPORT 

SERVEIS 
GENERALS I 
PATRIMONI 

80.13000.22700 

80.33128.22700 

80.33128.22701 

80.33790.22701 

80.34200.22700 

80.34200.22701 

80.43210.22700 

80.41926.22701 

80.92022.22701 

F/2011/56  
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80.92023.22701 57.266,82 

SERVEIS 
GENERALS I 
PATRIMONI 

80.92020.21200 F/2011/71 62.711,83 

SERVEIS TÈCNICS 80.92030.21200 F/2011/72 237,11 

FUNCIÓ PÚBLICA 10.92060.22706 F/2011/85 10.582,32 

LLAR DE LA 
JOVENTUT I 
INFÀNCIA 

80.92022.22100 

80.92023.22100 

F/2011/205  

11.411,91 

CULTURA I 
PATRIMONI 
HISTÒRIC 

80.33128.63200 F/2011/206 14.880.97 

  TOTAL 157.090,96 

 

per un import total de 157.090,96 € (CENT CINQUANTA-SET MIL NORANTA 
EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS). 

2on.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació a favor de les persones físiques o 
jurídiques que consten a les relacions adjuntes amb càrrec a les operacions RC’s núm. 
220120001466, 220120001467, 220120001468, 220120001469, 220120001470, 
220120001465, 220120001471, 220120001472, 220120001456, 220120001464, 
220120001368, 220120001460 i 220120016387 

3er.- Proposar que s’ordeni el pagament a favor de les persones físiques o jurídiques 
que consten a les  relacions adjuntes. 

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

 
PUNT 35. PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DE 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS CORRESPONENTS A 
L’EXERCICI 2011, 2010 I 2009 DEL DEPARTAMENT D’HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament 
d’Hisenda i Funció Pública que diu: 
 
Atès que diverses empreses han presentat factures corresponent a serveis prestats 
durant l’any 2011, 2010 i 2009 amb destí al departament  Hisenda i Funció Pública 
les quals s’han d’imputar al pressupost de l’exercici corrent, com a conseqüència de 
no haver-se seguit el procediment legalment establert i ser insuficient o inadequat el 
crèdit . 
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Atès el RDL 4/2012, de 24 de febrer de 2012 (B.O.E núm. 48 de 25 de febrer de 
2012), pel qual se determinen les obligacions d’informació i procediments necessaris 
per a establir un mecanisme de financiació per al pagament de proveïdors de les 
entitats locals. 
  
La disposició addicional 22 de la LCSP imposa a l’administració l’exigència de 
responsabilitat de caràcter patrimonial derivada de les actuacions en matèria de 
contractació de les autoritats i del personal al servei de les Administracions públiques, 
afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté aquesta Llei 
per part del personal al servei de les administracions públiques, quan hi hagi almenys 
negligència greu, constitueix falta molt greu la responsabilitat disciplinària de la qual 
s’exigeix de conformitat amb la normativa específica en la matèria. 
 
Atesos els informes del Secretari tècnic de Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i 
Esports de data  13 de juny i  25 de juliol  de 2012. 
 

Atès l’informe de fiscalització d’Intervenció General núm. REC 174.4/12 de data 12 
de novembre de 2012.  

Per tot això i en virtut de les competències que em confereix la legislació vigent règim 
local i d’acord amb la base 24 de les d’execució del pressupost d’enguany en relació a 
la competència del reconeixement extrajudicial de crèdits, la Consellera executiva 
d’Hisenda i Funció Pública  proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent : 

ACORD 
 

1.- Estimar les al·legacions del Departament d’Hisenda i Funció Pública i 
conseqüentment, resoldre a favor del departament esmentat la discrepància entre la 
Intervenció General i el departament, en relació a l’expedient núm. REC 174.4/12 de 
data 12 de novembre de 2012. 

2.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de les factures que s’adjunten 
corresponent a les relacions: 
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per un import total de 7.536,05 € (SET MIL CINC-CENTS TRENTA-SIS EUROS 
AMB CINC CÈNTIMS). 

2er.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació a favor de les persones físiques o 
jurídiques que consten a les relacions adjuntes . 

4rt.- Proposar que s’ordeni el pagament a favor de les persones físiques o jurídiques 
que consten a les  relacions adjuntes. 

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

 
 
PUNT 36. PROPOSTA D’ACORD PEL QUAL EL CONSELL DE 
MALLORCA CEDEIX GRATUÏTAMENT A LA COMUNITAT AUTÒNOMA 
DE LES ILLES BALEARS LES ACCIONS DE LA SOCIETAT MERCANTIL 
PÚBLICA INSTITUT DE BIOLOGIA ANIMAL DE BALEARS, SA (IBABSA) 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament 
d’Hisenda i Funció Pública que diu: 
 
PRIMER.- El Plenari del Consell de Mallorca, en sessió ordinària de 6 de novembre 
de 1989 va adoptar, entre d’altres, el següent Acord relatiu a la dissolució de l’Institut 
Provincial de Biologia Animal (IPBA): 
 
“Primer.- Que el CIM quedi assabentat de les gestions que es duen a terme en relació 

a la dissolució de l’I.P.B.A. de Balears i la posterior creació de l’empresa pública en 

forma de societat mercantil d’acord amb la Llei 3/1989, de 29 de març que regula les 

entitats autònomes i les empreses vinculades a la C.A.I.B. 

 

Segon.- Modificar l’article 25 dels Estatuts de l’I.P.B.A., en el sentit d’afegir-hi 
“...llevat que s’adscriguin o aportin a qualsevol entitat o societat que persegueixi fins 
anàlegs als prevists per l’I.P.B.A. 
 

DEPARTAMENT HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA CODI RELACIÓ IMPORT 

SERVEIS GENERALS I 
PATRIMONI 

10.92020.22699 

10.92020.22000 
Q/2012/782 

492,36 

MAJORDOMIA I PARC MÒBIL 10.92010.22402 Q/2012/780 6.140,28 

SERVEIS GENERALS (BAR 
TRESCA) 

10.92020.22105 Q/2012/781 483,14 

SERVEIS TÈCNICS 10.92030.22699 Q/2012/1015 420,27 

  TOTAL 7.536,05 
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Tercer.- Dissoldre, liquidar i adjudicar els béns de l’esmentat I.P.B.A. amb la 

modificació introduïda a l’indicat art. 25 al qual al·ludeix l’anterior paràgraf. 

 

Quart.- Facultar la Presidència perquè dugui a terme aquests acords i igualment 

perquè els béns assignats al CIM s’aportin a la futura societat anònima i que, si 

escau, hi participi en proporció als béns aportats. 

 

Cinquè.- La participació accionarial del CIM a la nova S.A. pública serà el líquid 

que resulti de la liquidació de l’I.P.B.A. Subscriure i desemborsar les accions. 

 

Sisè.- Facultar al President del CIM i el Conseller Delegat perquè, quan els tres 

Consells Insulars implicats, hagin pres els acords pertinents, compareixin a la reunió 

que a l’efecte d’autodissolució de l’I.P.B.A. es convocarà, pel Patronat mateix donin 

suport a la modificació dels Estatuts en el sentit indicat, la liquidació de l’Institut, el 

nomenament dels liquidadors, l’acceptació de la liquidació i l’acord de dissolució.” 

 
SEGON.- El Decret 101/1989, de 15 de novembre (BOCAIB núm. 148 de 30 de 
novembre de 1989) crea la societat anònima “Institut de Biologia Animal, SA”, i 
aprovà els Estatuts d’aquesta societat mercantil pública. 
 
TERCER.- En data 20 de desembre de 1989 davant el Notari de Palma, Sr. José 
Manuel de la Cruz Lagunero, sota el seu protocol núm. 1.502, el Molt Hble. President 
del Consell de Govern de la CAIB atorgà escriptura  de constitució de la societat 
mercantil anònima “Institut de Biologia Animal de Balears, SA”. 
QUART.- En data 4 d’abril de 1991 el Consell de Govern de la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears va adoptar, entre d’altres l’acord de: 
 
“1.- Ampliar el capital social de l’Institut de Biologia Animal de Balears, SA en la 

quantitat de 80.400.000 pessetes, resultant un capital social per un valor nominal de 

90.400.000 pessetes. 

 

2.- Modificar el valor nominal del total d’accions de l’IBABSA quedant en un valor 

nominal de 1.000 pessetes cada una d’elles, donant lloc a 90.400 accions nominatives 

de les quals 73.224 son de la sèrie “A” i 17.176 de la sèrie “B”. 

 

3.- Canviar les actuals accions núm. 1 a 100 de valor nominal de 100.000 pessetes 

cada una d’elles, que tenia subscrites i desemborsades la CAIB per les següents noves 

accions de 1.000 pessetes de valor nominal amb la següent numeració: 

 

o Sèrie “A” núm. 1 a 8.100 

o Sèrie “B” núm. 8.101 a 10.000 

 

4.- Emetre 80.400 accions nominatives de 1.000 pessetes de valor nominal cada una. 

 

5.- Subscriure 51.456 accions nominatives de 1.000 pessetes de valor nominal cada 

una d’elles i amb la següent numeració: 

 

o Sèrie “A” núm. 10.001 a 51.679 
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o Sèrie “B” núm. 75.125 a 84901 

 

Desemborsar-les mitjançant l’aportació no dinerària del 64 % de l’import del 

conjunt de béns, drets i deutes que composen el patrimoni del dissolt IBAB segons 

balanç de liquidació efectuat per l’empresa auditora “Ernst&Young” i equivalent a 

54.456.000 pessetes. 

 

6.- Renunciar al dret de subscripció preferent de la resta d’accions emeses 

corresponents a l’augment de capital aprovat. 

 

7.- Oferir l’indicat resta d’accions als consells insulars amb la següent proporció: 

 

a) Consell Insular de Mallorca: 9.648 accions de 1.000 pessetes de valor nominal 

cada una d’elles i amb la següent numeració: 

 

o Sèrie “A” números 51.680 a 59.494 

o Sèrie “B” números 84.902 a 86.734 

 

b) (...). 

 

c) (...) 

 

Acceptar com a desemborsament de la subscripció la participació de cada un  dels 

consells insulars en el conjunt de béns, drets i deutes que composen el patrimoni del 

dissolt IBAB, i que és d’un 12% equivalent a 9.648.000 pessetes cada un d’ells. 

8.- La qualtitat sobrant de la liquidació de l’IBAB per import de 13.757 pessetes es 

durà a resultats extraordinaris de l’IBABSA. 

 

9.- Modificar els articles 6 i 7 dels següents estatuts socials de l’IBABSA que quedan 

com segueix: 

 

“Art. 6.- La societat té un capital social de 90.400.000 pessetes totalment subscrit i 

desemborsat. 

Article 7.- 1-El capital social està representat per 90.400 accions nominatives de 

valor nominal de 1.000 pessetes cada una d’elles. 2- Les accions seran de dues 

classes: “A” representatives de 73.224 accions equivalents a 73.224.000 pessetes de 

capital social i que només poden ser subscrites per organismes i entitats de dret 

públic i transferibles entre aquests. “B” representatives de 17.176 accions 

equivalents a 17.176.000 pessetes de capital social, no afectades per l’anterior 

limitació.” 

 

10.- Autoritzar al President del Consell d’administració de l’entitat mercantil 

“Institut de Biologia Animal de Balears, SA” per dur a terme quantes actuacions 

siguin necessàries per elevar a públics aquests acords fins a aconseguir la seva total 

inscripció en el Registre Mercantil.” 

 
CINQUÈ.-  En data 15 de maig de 1995 el Ple del Consell de Mallorca, reunit en 
sessió ordinària va adoptar, entre d’altres, el següent Acord: 
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“1.- Acceptar la subscripció de nou mil sis-centes quaranta-vuit (9.648) accions de la 

Societat Anònima “Institut de Biologia Animal de Balears, SA” de mil pessetes (1.000 

ptes) de valor nominal cada una d’elles i amb la següent numeració: 

 

o Sèrie “A” números 51.680 a 59.495 

o Sèrie “B” números 84.902 a 86.734 

 

Com a conseqüència de l’acord del Ple del Consell Insular de dia 6 de novembre de 

1989, i de l’Acord del Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes 

Balears de dia 4 d’abril de 1991. 

 

2.- Autoritzar a la Presidència del Consell per a la firma del documents adients i/o 
realització dels tràmits necessaris per a l’execució del present acord”. 

 
SISÈ.- L’IBABSA és una societat mercantil pública participada en un 67,99 % per la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en un 10,67 % per cadascun dels consells 
insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa. 
 
SETÈ.- Actualment el Govern de les Illes Balears, en el marc del Pla d’Estabilitat 
subscrit entre la Comunitat Autònoma i el Govern de l’Estat, executa el Pla de 
Reestructuració i Reducció del Sector Públic Instrumental de la Comunitat Autònoma, 
el qual preveu la fusió d’IBABSA amb Serveis de Millora Agrària, SA (SEMILLA, 
SA), una societat mercantil pública el 100 % de la qual pertany a la Comunitat 
Autònoma. 
 
Segons l’empresa auditora Ernst&Young, consultada per la Comunitat Autònoma de 
les Illes Balears, la millor manera de dur a terme aquesta fusió és mitjançant 
l’absorció, que requereix que el 100 % de les dues empreses que s’han de fusionar 
siguin de la Comunitat Autònoma. 
 
VUITÈ.- El Govern de les Illes Balears ha sol·licitat als consells insulars el suport 
institucional al procés de reestructuració i reducció del sector públic instrumental, a 
aquests efectes, en data 16 d’octubre de 2012 va tenir entrada en el registre general 
del Consell de Mallorca (núm. 29.397) la comunicació de data 15 d’octubre de 2012 
del Conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori en la que es demana que el 
Consell Insular cedeixi gratuïtament les seves accions de l’IBABSA a la CAIB a 
efectes de facilitar la fusió d’aquesta societat amb la mercantil Serveis de Millora 
Agrària, SA (SEMILLA, SA) en el marc del pla d’estabilitat de reestructuració i 
reducció del sector públic instrumental de la CAIB subscrit entre aquesta i el Govern 
de l’Estat. 
 
NOVÈ.- Per aquest motiu, tenint en compte que des de la data de creació d’IBABSA 
fins a l’actualitat el Consell de Mallorca no ha fet cap aportació destinada al capítol 
VII (transferències de capital) del pressupost d’ingressos de la societat, i que la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha aportat més de setanta-cinc milions 
d’euros per a aquest concepte, es considera adequat acceptar la proposta de suport 
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institucional a la reducció del sector públic i cedir a la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears el paquet d’accions d’IBABSA de titularitat del Consell de Mallorca. 
 
Per tot això, la Consellera Executiva d’Hisenda i Funció Pública, fent ús de les 
atribucions que li confereix el Decret d’organització del Consell de Mallorca aprovat 
el dia 15 de juliol de 2011 (BOIB núm. 111, de dia 21 de juliol), modificat el dia 10 
d’octubre de 2011 (BOIB núm. 159, de dia 22 d’octubre), el dia 15 de març de 2012 
(BOIB núm. 48, de dia 3 d'abril) i el dia 11 d'abril de 2012 (BOIB núm. 59, de dia 26 
d'abril),, eleva al Plenari del Consell de Mallorca, previ dictamen de la Comissió 
Informativa, General i de Comptes la següent, 
 
ACORD 
 
1.- Aprovar la cessió gratuïta a favor de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el 
paquet d’accions de l’Institut Balear de Biologia Animal de Balears, SA de titularitat 
del Consell de Mallorca, d’un valor nominal de 57.940,54 €, i un valor teòric 
comptable ajustat de 7.863,83 € que suposa el 10,67 % del capital social d’aquesta 
societat. 
 
2.- Facultar a la Consellera Executiva d’hisenda i Funció Pública del Consell de 
Mallorca per a la signatura de la documentació adients, la realització del tràmits 
necessaris per instrumentar aquesta cessió gratuïta. 
 
3.- Comunicar aquest acord a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i al Consell 
d’Administració de l’Institut Balear de Biologia Animal de Balears, SA. 
 
 
Es ratifica la inclusió d’aquest punt per unanimitat. 

El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) reitera la petició formulada abans en el sentit 
que el conseller responsable de cada tema faci, abans d’entrar a debatre’l, una intervenció i expliqui 
quina és la proposta que duu a aprovació. 

Tot entrant en el debat d’aquest punt comenta que, si no l’ha entès malament, la proposta que duu 
l’equip de govern del Partit Popular a aquest Ple consisteix en cedir gratuïtament unes accions que té de 
l’empresa pública IBABSA perquè el Govern de les Illes Balears vol liquidar l’empresa i per poder-ho 
fer necessita tenir la propietat íntegra de l’empresa. 

Fins aquí i sense entrar a discutir si és apropiat el tancament d’aquesta empresa pública (considera que 
no és el moment de discutir-ho), sí que agradaria que li explicassin per què el Consell de Mallorca, amb 
les necessitats que té, està disposat a cedir gratuïtament unes accions que tenen un valor nominal de 
més de 50.000€. El seu Grup entén que el Consell de Mallorca no està per menysprear 50.000€. 

A continuació manifesta que ha vist avui mateix als mitjans de comunicació que el deute que té el 
Govern de les Illes Balears amb el Consell de Mallorca continua acumulant-se i ja ascendeix a 280M€ 
i, malgrat això, ara el Consell de Mallorca fa una gràcia i proposa regalar-li 50.000€ més, cosa que no 
entén i voldria que qualcú li ho explicàs. 

Tot i això, el més important no és que ell no ho entengui sinó que creu que els ciutadans de Mallorca 
tampoc no ho poden entendre. 

El Sr. GARAU (PSOE) manifesta que el seu Grup està d’acord amb el fons del que ha plantejat el Sr. 
Font. 

El Consell de Mallorca ha de participar en una operació del Govern de les Illes Balears per fusionar dos 
organismes autònoms de gestió per tal de millorar-ne l’eficiència i, en principi, el Consell de Mallorca 
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ha de col·laborar amb aquesta bona voluntat, però voldria que s’explicàs quina és la finalitat de fer una 
cessió gratuïta ja que no entén si és un requeriment de caràcter jurídic o tècnic i per què no es pot 
reconèixer el preu de les accions del Consell de Mallorca i que se sumi al deute de 280M€ (280M€ més 
7.500€). 

Per altra banda, una cosa que l’ha sobtat molt (encara que no és un expert en cessions, fusions i 
accionariat d’empreses) és que aquestes accions del Consell de Mallorca l’any 1991 valien 9.648.000 
pessetes i ara les regalen per un valor tècnic comptable de poc més de 7.000€, és a dir, poc més d’1 
milió de pessetes. 

D’això es desprèn que el Consell de Mallorca no va fer massa bon negoci amb aquesta empresa però, si 
a més a més se cedeixen les accions gratuïtament, doncs encara serà pitjor negoci. 

Considera que el Consell de Mallorca no està en bones relacions amb el Govern de les Illes Balears 
(altra cosa són les relacions de l’equip de govern amb el seus companys) ja que el Consell de Mallorca 
està essent humiliat contínuament pel Govern de les Illes Balears. 

L’actual equip de govern sempre ha criticat els socialistes tot dient que feien jutipiris amb l’economia 
però, en tot cas, el que sí que era cert és que des de l’any 2008 (quan esclatà la crisi) el Govern de les 
Illes Balears d’aleshores intentava ajudar i salvar la situació dels consells durant tots aquests anys. 

En canvi, aquesta actitud ha canviat i la situació ha anat de mal en pitjor i, encara que sigui 
simbòlicament, el Consell de Mallorca s’hauria de negar a aquesta cessió gratuïta i dir-li al Govern de 
les Illes Balears que fusioni les empreses o faci el que vulgui però que pagui aquestes accions i les sumi 
al deute que ja té amb el Consell de Mallorca. 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) li diu al Sr. Font que, si bé avui s’ha 
aprovat la inclusió d’aquest tema en l’ordre del dia, sí que es va dur a Comissió Informativa però es va 
decidir deixar-lo damunt la taula atès que hi havia un informe amb una petita discrepància perquè 
faltava la signatura a un informe. 

No obstant això, a la Comissió Informativa ja va explicar el tema i ara ho reiterarà. La proposta 
consisteix en cedir gratuïtament al Govern de les Illes Balears les accions que el Consell de Mallorca té 
a l’empresa pública IBABSA i el motiu de la cessió és perquè, dins el procés de reestructuració que 
està en marxa de tot el teixit empresarial de la Comunitat Autònoma, es pretén fer que IBABSA sigui 
absorbida per SEMILLA i allà on hi havia dues empreses, només n’hi hagi una. 

Podran discutir si cedeixen o no les accions gratuïtament però, malgrat això, cal tenir en compte que, 
com ha explicat el Sr. Garau, el valor nominal d’una acció és la part que hom té de participació dins el 
capital de constitució. Durant el procés de funcionament d’una empresa, aquest valor nominal pot 
variar en funció del valor comptable i aquest valor comptable és realment el que val avui aquella acció, 
valor comptable que es calcula en funció de tots els actius i passius que té l’empresa. 

Així doncs, la cessió no es fa sobre el valor nominal (que era l’aportació que s’hi va fer en el seu dia) 
sinó del valor que les accions tenen realment tenen avui i les accions que el Consell de Mallorca té a 
IBABSA oscil·len avui al voltant dels 8.000€. 

Tot seguit dóna la raó al Sr. Garau pel comentari que ha fet sobre el negoci que hi va fer el Consell de 
Mallorca ja que, en el seu moment, les accions tenien un valor de prop de 60.000€ i avui només valen 
uns 8.000€ i, a més a més, les cedeixen gratuïtament. 

Els motius de fer la cessió gratuïta és perquè es considera molt important que el Govern de les Illes 
Balears dugui endavant aquest procés de reestructuració de totes les empreses que tenia constituïdes. El 
Govern de les Illes Balears va sol·licitar al Consell de Mallorca aquesta cessió gratuïta i el Consell de 
Mallorca, d’acord amb el principi de col·laboració entre administracions, ha optat per cedir 
gratuïtament a la Comunitat Autònoma aquestes accions atès que el seu valor comptable actual oscil·la 
al voltant dels 8.000€. 

El Sr. FONT li demana a la Sra. Roig si aquest principi de col·laboració amb el Govern de les Illes 
Balears del que parla és el mateix que fa que el Govern de les Illes Balears no pagui al Consell de 
Mallorca ni un sol cèntim i encara vagi “afegint al banyat”. 

Recalca que no entén que es faci servir aquest principi de col·laboració per fer regals al Govern de les 
Illes Balears ni creu que els ciutadans ho puguin entendre atès que parlen d’un Govern que li deu a 
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aquesta institució més de 280M€ i que ara, ja siguin 50.000€ o siguin 7.000€, el Consell de Mallorca li 
perdona aquest deute. 

La seva opinió particular és que no creu que el dia que es va reunir l’equip de govern del Consell de 
Mallorca amb el Govern de les Illes Balears parlassin només de temes de competències i segurament 
degueren parlar de moltes més coses i bàsicament de doblers. L’equip de govern, en 4 hores de reunió, 
no va ser capaç d’arrabassar-li una promesa econòmica al Govern de les Illes Balears però, en canvi, 
ara li perdonen 7.000€.  

Per acabar, insisteix en dir que no ho entén i en demanar que qualcú li ho expliqui. 

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

 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 

PUNT 37. PROPOSTA DE MANIFESTACIÓ DE 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’INDÚSTRIA I ENERGIA, 
NOVES TECNOLOGIES, RESIDUS, AIGÜES, ALTRES ACTIVITATS I 
MESURES TRIBUTÀRIES. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del  Departament de 
Medi Ambient que diu: 
 
L’article 19 de la Llei 13/2012, de 20 de novembre de 2012, de Mesures urgents per a 
l’activació econòmica en matèria d’indústria i energia, noves tecnologies, residus, 
aigües, altres activitats i mesures tributàries (BOIB núm. 177 de 29 de novembre de 
2012) disposa que: “El trasllat de combustible derivat de residus (codis LER 19.12.10 
i 19.12.12) provinents de fora de les Illes Balears i dins l’àmbit de la Unió Europea, 

per al seu tractament en plantes o instal·lacions de gestió pública previstes en el Pla 

director sectorial per a la gestió dels residus urbans de l’illa de Mallorca, només es 

pot fer amb l’autorització de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes 

Balears, de conformitat amb el que estableixen els articles 12.4.d) i 25 de la Llei 

22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. El tractament ha de dur-lo a 

terme el servei públic insular, amb la conformitat prèvia del seu titular. 

Els ingressos derivats d’aquest tractament han de ser íntegrament aplicats al 

finançament del preu general que han de satisfer els usuaris del servei públic.” 
 
Vist l’article 13 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consell Insulars, pel qual 
correspon als consellers executius, sota la superior direcció del president, dirigir els 
sectors de l’activitat administrativa corresponent al departament que encapçalen. 
 
Vist que el Ple del Consell de Mallorca és l’òrgan de contractació pel que fa al 
contracte subscrit entre el Consell de Mallorca i TIRME SA.  
 
Vist l’article 2 a) del Decret d’Organització del Consell de Mallorca pel qual 
correspon a la consellera executiva de Medi Ambient vetllar pel compliment de les 
disposicions que afectin al Departament.  
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Vist l’article 7 i) del Decret d’Organització del Consell de Mallorca pel qual 
correspon al Departament de Medi Ambient fer la planificació en matèria de residus 
no perillosos de l’Illa de Mallorca, així com la seva gestió, de conformitat amb les 
atribucions assignades al Consell de Mallorca en els vigents plans directors sectorials 
en matèria de residus.  
 
Vist l’informe justificatiu de necessitat del director insular de Residus de 30 de 
novembre de 2012. 
 
Vist l’informe de l’enginyer industrial de la Direcció Insular de Residus i de la 
secretària tècnica de Medi Ambient de 3 de desembre de 2012. 
 
Vist l’informe tècnic de l’enginyer industrial de la Direcció Insular de Residus de 10 
de setembre de 2012. 
 
Vist l’informe tècnic de l’enginyer industrial, de l’economista i de la cap de servei de 
la Direcció Insular de Residus de 5 de desembre de 2012. 
 
Vist l’informe jurídic del cap de servei jurídic del Departament de Medi Ambient de 
10 de desembre de 2012.  
 
Vista la conformitat de l’empresa concessionària, Tirme, SA, de 10 de desembre de 
2012.  
 
En conseqüència de tot l’anterior, i en aplicació del que preveu l’article 19 de la Llei, 
la consellera executiva del Departament de Medi Ambient proposa al ple del Consell 
de Mallorca que adopti l’acord següent: 
 
1.- Manifestar la conformitat perquè TIRME, SA sol·liciti l’autorització de 
l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears pel trasllat de  
combustible derivat de residu, (codis LER 19.12.10 i 19.12.12) provinents de fora de 
les Illes Balears i dins l’àmbit de la UE amb la finalitat i amb compliment del que 
disposa l’article 19 de la Llei 13/2012, de 20 de novembre, de Mesures urgents per a 
l’activació econòmica en matèria d’indústria i energia, noves tecnologies, residus, 
aigües, altres activitats i mesures tributàries.  
 
2.- Aprovar les condicions que es determinen a l’informe tècnic de l’enginyer 
industrial, de l’economista i de la cap de servei de la Direcció Insular de Residus de 5 
de desembre de 2012, que s’adjunta com a annex a aquesta proposta i a les quals 
s’hauran d’ajustar les actuacions de l’empresa concessionària, Tirme, SA. 
 
3.- Correspon al departament competent en matèria de Residus del Consell de 
Mallorca vetllar pel compliment d’aquests acords per tal d’assegurar que cadascuna 
de les operacions d’importació i tractament de combustible derivat de residu s’ajustin 
a la Llei 13/2012, de 20 de novembre, de Mesures urgents per a l’activació econòmica 
en matèria d’indústria i energia, noves tecnologies, residus, aigües, altres activitats i 
mesures tributàries, a la legislació mediambiental que en tot moment sigui d’aplicació, 
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al contracte subscrit amb TIRME, SA, particularment amb la proposta anual de tarifa 
a elevar al Ple, i als presents acords. 
 
Es ratifica la inclusió d’aquest punt per unanimitat. 

La PRESIDENTA informa que el Grup Ornitològic Balear (GOB) ha sol·licitat intervenir al Ple en 
aquest punt i dóna la paraula a la Sra. Carmen Parra. 

La Sra. PARRA (portaveu del GOB) fa la següent intervenció: 

“Sra. presidenta, som Carmen Parra i parl en nom de la plataforma ‘No volem ser el femer d’Europa’. 
Sra. presidenta, senyores i senyors consellers, som aquí avui per reclamar per a Mallorca una gestió 
adequada i sostenible de tot el seu medi. Entitats i associacions d’arreu de l’illa, especialment 
l’Associació de Veïns de Palmanyola, el GOB i els veïns de Bunyola, i també recentment els seus 
representants polítics, de forma unànime, ja s’han manifestat contra la importació de residus. La pugna 
no és recent. La societat civil no ha desaprofitat cap ocasió per, d’una manera o d’una altra, fer arribar 
als diferents govern i autoritats responsables l’error que suposa prioritzar la incineració en el tractament 
dels residus. 
Avui, aquí, els membres de la plataforma ‘No volem ser el femer d’Europa’, que compta amb multitud 
d’adhesions, agraïm l’oportunitat de poder parlar des d’aquesta tribuna. 

La proposta d’impulsar la importació de residus per cremar a Mallorca representa un greu retrocés en la 
gestió mediambiental que Mallorca requereix. 

Importar residus consolida un model de gestió de residus altament impactant, ineficient i contradiu 
totes les directrius europees i compromet molt negativament el futur del principal motor de la nostra 
economia que és el turisme, del medi ambient i de la salut dels ciutadans. 

Dur residus d’Europa a cremar a Mallorca xoca frontalment amb la necessitat d’impulsar la imatge com 
un referent turístic pel seu patrimoni natural i cultural. L’increment de la incineració a través del 
transport i trasllat a grans distàncies de residus d’altres països per cremar a la incineradora de Son 
Reus, situada a la falda de la serra de Tramuntana, declarada recentment patrimoni de la humanitat, a 
més d’una pràctica mediambientalment nefasta, és un exercici d’irresponsabilitat política perquè no 
dóna una solució a la problemàtica de la gestió dels residus i és causa d’un dany irreparable per a la 
imatge turística de Mallorca. 

Aquesta illa, Mallorca, un territori limitat i fràgil, té la incineradora més gran de tot el sud d’Europa! 

La seva capacitat d’incineració està molt per damunt de les necessitats reals i és incompatible amb les 
polítiques de reciclatge, recuperació i minimització de residus que marquen les prioritats de la gestió de 
residus de les societats mediambientalment més avançades. 

Des de qualsevol punt de vista econòmic, ambiental, social, turístic o de salut hi ha molts arguments 
per descartar la importació de residus: 

- En termes laborals i d’ocupació, si impulsassim vertaderament el reciclatge de residus, 
representaria per a Mallorca més llocs de feina per tona tractada que per tona incinerada. 

- Si parlam d’estalvi energètic, reciclar material en lloc d’incinerar-los estalviaria fins a 5 vegades la 
quantitat d’energia que es genera a les centrals d’energia per incineració. 

- Socialment, la notícia de la importació de residus desmotiva la societat mallorquina a reciclar, 
reduir i reutilitzar; a més d’afectar negativament les polítiques municipals que en aquest sentit, els 
darrers anys, s’han impulsat arreu de Mallorca per implantar la recollida selectiva. 

- No oblidem l’impacte i els efectes en el trànsit que suposarà la circulació dels camions que 
transportaran els residus des del port d’Alcúdia fins a Son Reus. Són adequades les infraestructures 
actuals? Serà compatible amb el creixent trànsit d’afeccionats al ciclisme tant turístic com local? 

- En temes mediambientals, la política que apostàs vertaderament pel reciclatge estalviaria més 
emissió de CO2 que importar dues-centes mil tones de residus i cremar-los aquí. De fet, per cada 
tona de residus reciclada, s’estalviaria 18 cops més que si s’incinera a les plantes més sofisticades. 
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- No oblidem els efectes sobre la salut: els productes o residus resultants de la incineració es poden 
dispersar per l’aire, el sòl i l’aigua i arribar als aliments i les persones. Molts d’aquests productes 
són tòxics i tenen efectes cancerígens. Fins i tot a baixes concentracions. 

- El dany sobre la imatge turística de Mallorca es podria quantificar en termes de ‘promoció 
turística’ que haurà de contrarestar els efectes que aquesta notícia ja està tenint als mitjans de 
comunicació de països emissors de turistes com Anglaterra i, sobretot i especialment, Alemanya. 

Per altra banda, Mallorca disposa de les instal·lacions adequades per fer una gestió eficient (planta de 
triatge d’envasos utilitzada en un 20% de la seva capacitat, planta de metanització en un 2%, i planta de 
compostatge en un 2%). Des del punt de vista ambiental dels residus, no cal cap inversió addicional. 

Davant totes aquestes evidències, és clar que aquí, l’única raó per la qual s’impulsa la importació de 
residus és la realitat d’una concessió de servei públic de gestió amb la complicitat política i amb un 
contracte blindat pervers. Garanteix els beneficis a l’empresa Tirme mitjançant les taxes que pagam 
tots els ciutadans. 

Per això, reclamam que els termes de la concessió i el contracte que el Consell de Mallorca té amb 
l’empresa concessionària Tirme siguin reconsiderats.” 

La Sra. GARRIDO (PSOE) intervé i diu textualment: 

“Sra. presidenta, perdoni però com a qüestió prèvia, sol·licitam que aquest punt quedi damunt sa taula. 
Entenem que s’expedient no està complet. Manquen informes de Secretaria, Intervenció a més 
d’informe econòmic financer i informes jurídics. 

Per tant, si vol jo li explic una mica més però bueno, en aquests moments, sol·licitam que quedi damunt 
sa taula per mor d’aquest tema.” 

La Sra. PRESIDENTA respon textualment: 

“Segons tenc entès jo, s’expedient està complet segons me diuen a mi.” 

La Sra. GARRIDO a continuació, diu literalment: 

“Noltros entenem que s’expedient no està complet i manca s’informe de Secretaria i Intervenció. 
Entenem que se tracta d’una modificació contractual que no se fa com a modificació de contracte i que 
un ingenier industrial informa jurídicament de què no s’ha de modificar un contracte. Surrealista 
totalment.  

Per tant, entenem que sa persona competent per informar si se modifica o no se modifica o s’ha de 
modificar o no s’ha de modificar es contracte és es secretari a més de s’interventora per ses 
implicacions que té sa modificació o no i es preu d’una manera o d’una altra d’es contracte. Quin preu 
se cobra en es fems importats? Quin preu, com s’aplica –perdó– com s’apliquen es conceptes de tarifa 
en es fems importats? I com s’aplica es contracte sencer? 

Entenem que és una modificació substancial ademés d’es contracte i no s’informa ni per Secretaria ni 
per Intervenció però és que ademés no s’informa per part de cap tècnic jurídic si és o no una 
modificació d’es contracte. S’informa per part d’un ingenier i no me digui que sa secretària tècnica ho 
informa perquè sa secretària tècnica no és una tècnica, és un càrrec polític. 

Per tant, entenem que és una modificació substancial d’un contracte no informada per qui ho ha 
d’informar que és es secretari. Gràcies.” 

La Sra. PRESIDENTA diu textualment: 

“Sra. Soler, té sa paraula.”  

La Sra. SOLER (consellera executiva de Medi Ambient) intervé i literalment diu: 

“Gràcies, Sra. presidenta. 

Sra. Garrido, com sempre, torn lamentar que vostè no hagi fet sa feina que li pertoca. 

S’informe que va anar a Comissió Informativa efectivament era domés informat per sa secretària 
tècnica i per un enginyer. Avui ha votat, com jo mateixa, s’inclusió a s’ordre del dia perquè hi ha tot un 
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altre expedient que no és es que va anar a Comissió Informativa. S’expedient que ve avui a Ple, que 
vostè tocaria haver revisat com a bona consellera de s’oposició, hi ha s’informe...” 

La Sra. GARRIDO intervé amb el micròfon tancat i diu: “Qui li diu que ho he revisat?” 

La Sra. SOLER reprèn la seva intervenció i diu: 

“Pues si ho ha revisat, sabrà que Biel Payeras és es cap jurídic de Servei de Residus ha fet un informe 
adjuntant en es que ja hi havia diguent que no és modificació d’es contracte.  

Per més senyes, es Sr. Biel Payeras, per si té dubtes polítics, va ser secretari general es temps de n’Aina 
Salom, consellera de Salut del PSOE. Per tant, vull dir, per si té dubtes, per si qualque dubte li crea. 
Domés li dic perquè ho sàbia. 

Per tant, se li va adjuntar s’informe econòmic, s’informe jurídic i s’informe tècnic que vostès exigien i, 
per això, s’ha hagut de votar s’inclusió a s’ordre del dia.” 

La Sra. PRESIDENTA pren la paraula i diu: 

“Jo els hi demanaria... Sí, Sra. Palou.” 

La Sra. PALOU (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) comença la seva intervenció allà on 
textualment diu: 

“Gràcies Sra. presidenta. 

Des del PSM-IniciativaVerds-Entesa sol·licitam que se pronunciïn tant es secretari com s’interventora 
de la casa i, així mateix, amb una ullada a s’informe que firma aquest enginyer industrial, es Sr. 
Horrach, que fa referència i posa còpia de com se calcula sa fórmula que va a amortitzar tarifa d’acord 
amb ets ingressos econòmics obtinguts per sa venta de s’energia elèctrica, només mirant aquesta 
fotocòpia, Sra. Soler, se veu que difícilment se pot donar compliment a què tots ets ingressos derivats 
íntegrament d’es tractament d’aquests residus que vostès volen dur a cremar a Mallorca vagin a 
amortitzar tarifa. Només mirant aquesta fórmula. 

Per tant, difícilment pot haver informat ningú de forma positiva a què això no requeresqui un canvi en 
aquest contracte que, ademés, canvia d’acord en es Pla Director Sectorial de Residus. Pla Director 
Sectorial de Residus que, tot i que hagin canviat vostès sa llei, encara no ha canviat i, per tant, regeix es 
contracte tal qual està redactat a dia d’avui. 

Per tant, estam a davant una necessitat flagrant de què aparesqui un informe d’Intervenció i de 
Secretaria de la casa en relació a com afecta aquesta pirula que vostès han fet de canviar sa llei per 
poder conseguir dur fems de fora a cremar a Mallorca. 

Gràcies, Sra. presidenta.” 

La Sra. PRESIDENTA diu literalment: 

“Moltes gràcies. Sra. Garrido.” 

La Sra. GARRIDO diu textualment: 

“Moltes gràcies presidenta. 

Eh, mos adherim a sa sol·licitud feta per PSM-IniciativaVerds-Entesa de què tant sa interventora com 
es secretari se pronunciïn en quant a sa necessitat d’es seu informe i si mos trobam davant o no d’una 
modificació de contracte. 

Sra. Soler, el que diu el Sr. Payeras és que ‘Vist l’informe de l’ingenier industrial de la Direcció Insular 
de Residus i de la secretària tècnica del Departament de Medi Ambient de data 3 de desembre, pel qual 
s’informa que la proposta d’acord no requereix modificació del contracte subscrit pel Consell de 
Mallorca’. Això és lo que diu el Sr. Payeras, no diu res més. 

Vostè me digui, dins aquest expedient que ha montat de prisa y corriendo des de la setmana passada 
perquè varen tenir sa barra de venir a Comissió Informativa amb un proposta i amb una fotocòpia d’es 
BOIB de sa llei quan aquest Grup no li va dir res, va ser es secretari i s’interventora es que els hi varen 
dir que mancaven ets informes dins s’expedient. 
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Vostè me digui avon està s’informe econòmic financer. Vostè me digui avon està s’informe d’es 
secretari que diu que aquest contracte no s’ha de modificar. Vostè me digui avon està s’informe de 
s’interventora i vostè me digui avon està s’informe jurídic de qualcú d’es seu departament que digui 
que no s’ha de modificar es contracte, perquè ho diu un ingenier i, amb tots es meus respectes, 
d’ingenieria en sabrà molt però de dret crec que no.” 

La Sra. PRESIDENTA intervé i diu literalment: 

“Sra. Soler.” 

La Sra. SOLER textualment diu: 

“Jo no discutiré més amb vostès perquè jo, estudiant amb sos jurídics d’es nostro departament, dubtam 
i tot si aquest tema hauria de venir a Ple o no. I dubtam i tot si és necessari, com vostès exigeixen, 
s’informe d’es secretari i s’interventora. 

Aquest tema que duim avui aquí a Ple per noltros, assessorats per tots es jurídics, no és modificació 
d’es contracte. Vos ho dic clarament. 

I, ademés, el Sr. Payeras. Vostè ha llegit. Veu es paràgraf que fa 3 abans d’acabar. Aquest ha llegit 
vostè. S’ha botat es segon i es darrers. 

Per tant, jo li manifest que noltros creim que no és modificació d’es contracte i n’esteim totalment 
tranquils i segurs. Ho tenim claríssim. 

Vostès proposen deixar-ho damunt sa taula, jo li rebatré que per noltros no s’ha de deixar damunt sa 
taula i que, ademés, confirmam que per noltros entenem que aquest tema en concret no és modificació 
d’es contracte. 

Per tant, jo li dic que noltros creim amb sos informes que li hem aportat que no és necessari 
modificació d’es contracte. Li deim noltros. 

Vostès consideren que sí? Però és que jo li dic més: dubt que aquest tema, si s’hagués d’agafar 
estrictament, hagués de passar per Ple d’es Consell. I hi és per donar-hi més transparència. Simplement 
per això però si vostès ho dubten, endavant! Tenen es dubte de tot. Dubten d’importar es combustible, 
dubten de s’informe econòmic que ha fet el Sr. Horrach, dubten d’es document que haurem de firmar 
amb Tirme de què, com a mínim, parlam de 40 euros sa tona de damunt tarifa. Dubten de tot. 

Per tant, jo no tenc perquè haver de dubtar o haver de creure sa seva paraula. Jo me fiï d’es jurídics es 
que noltros mos assessoren.” 

La Sra. PRESIDENTA diu textualment: 

“Sra. Palou, té sa paraula.” 

La Sra. PALOU diu textualment: 

“Sra. presidenta, reiterar sa petició de què se pronunciïn es secretari i interventor; posar constància i fer 
remarc en es seu (en es vos...) en es seu propi discurs d’investidura, Sra. presidenta, que sempre 
comptaria amb es tècnics de la casa que ara aquí la Sra. Soler se’ls hi vol posar per montera i, 
finalment, posar de relleu que amb es... noltros aquí som polítics, no som tècnics, tenim alguns ses 
nostres formacions respectives. 

Amb sa formació respectiva que té aquesta servidora i pegant una ullada a sa fórmula que diu com se 
traspassa ets ingressos per venta d’energia elèctrica a sa tarifa, clarament s’ha de fer un canvi en aquest 
contracte.  

Com que aquí parl com a política i no parl com a científica, simplement demanar i reiterar que se 
pronunciïn i que fins a què aquest punt estigui dirimit quedi sobre sa taula aquest punt de s’ordre del 
dia. 

Gràcies, Sra. presidenta.” 

La Sra. PRESIDENTA diu literalment: 

“Moltes gràcies. Sra. Garrido.” 

La Sra. GARRIDO diu textualment: 
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“És a dir, encara estam discutint si se deixa o no damunt sa taula. Jo no ho tornaré discutir ni, ni... Si 
vol li llegesc ets informes, Sra. Soler. Jo, què vol que li digui? És a dir, sebre llegir, sabem tots. Sebre 
llegir, sabem tots. I cap tècnic jurídic li ha dit que això no és una modificació d’es contracte. Aquest és 
es problema que vostè té. Cap tècnic jurídic li ha dit això.  

I, per això, reiteram que tant s’interventora com es secretari se pronunciïn en aquest moment en quant a 
si això és o no una modificació d’es contracte. Me pareix un tema suficientment important. No crec que 
sigui per continuar envant i veure mem què passa. És suficientment important com a mínim per sa 
seguridad jurídica, com a mínim per això, que vostès són ets adalids de sa seguridad jurídica, idò 
l’apliquin! 

Moltes gràcies.” 

La Sra. PRESIDENTA diu literalment: 

“Digui.” 

La Sra. SOLER diu textualment: 

“Ara ja, que a mi me surti el PSM i el PSOE xerrant de seguridad jurídica i el món per montera és per 
tenir sa cara que vos caigui de vergonya i perdonau es respecte. 

Voleu sebre en aquesta casa com varen autoritzar ses dues línies noves perquè Tirme començàs ses 
obres d’es forns 3 i 4? Ho voleu sebre tots? Ho diré. 

(En aquests moments se senten comentaris des de la bancada de l’oposició, comentaris a micròfon 
tancat i que, per tant, no queden enregistrats amb claredat). 

No, a mi m’han acusat de seguridad jurídica i m’han acusat d’es món per montera. Pues ara ho 
escoltarem. 

Es secretari d’aquesta corporació va dir que es Consell Executiu no era competent per donar 
autoritzacions a dos forns nous. Segon, governant vostès no varen voler mai ni en es secretari ni a 
s’interventora a dins es Consell Executiu. Sap com varen autoritzar es dos forns nous de Tirme? Amb 
un informe extern d’en Coca en Consell Executiu. Això ho vàreu fer dia 8 de juliol del 2011. D’acord? 
I no s’havien autoritzat abans perquè això és així...” 

La Sra. GARRIDO interromp i diu literalment: “Presidenta, mos pot aclarir es tema que discutim ara 
mateix, per favor?” 

La Sra. SOLER continua la seva intervenció tot dient: 

“Per tant, el món per montera mínim. Es màxim transparència i sa màxima legalidad jurídica que hi 
pugui haver en tot.” 

La Sra. PRESIDENTA diu: “Jo volia demanar, Sr. secretari, s’informe... s’expedient que ve avui a 
Plenari, és complet?” 

El Sr. MAS (secretari general) li respon textualment: 

“Jo me reafirm en ses manifestacions que se varen fer a sa Comissió Informativa per part de la 
Secretaria.” 

La Sra. PRESIDENTA li demana: “És complet o no s’expedient que hi ha en aquest Plenari avui?” 

El Sr. MAS contesta: “S’hauria de dilucidar, primer, si és una modificació contractual o no.” 

La Sra. PRESIDENTA manifesta: “Per tant, aquest punt queda damunt sa taula i passam en es punt 
siguient de s’ordre d’es dia. 

Es deixa damunt la taula. 

 

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 
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PUNT 38. PROPOSTA D’ACORD PER A LA DECLARACIÓ DE NO 
DISPONIBILITAT DE CRÈDITS. 

Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials que diu: 

L’art. 2 del Reial Decret llei 20/2012 de data 13 de juliol de mesures per garantir 
l’estabilitat pressupostaria i de foment de la competitivitat disposa la supressió de la 
paga extraordinària de Nadal i les pagues addicionals de complement específic o 
pagues addicionals equivalents, estableix que se n’han de destinar en exercicis futurs a 
realitzar aportacions a plans de pensions o contractes d’assegurança col·lectiva. 
 
Un cop efectuat els càlculs, el cap de Departament de Recursos Humans informa que 
resulta un import previst de 1.967.995,89 € ja que fins que no arribi el dia 1 de 
desembre de 2012, dia en que es produirà la meritació, no es podrà efectuar el càlcul 
exacte. Dita quantia en resulta de tots els components que formen part de la paga 
extraordinària de Nadal (sou, triennis i complement de destí) així com també la paga 
addicional de complements específics de Nadal o pagaments a compte pel mateix 
concepte. 
D’aquest precepte resulta l’obligació d’immobilitzar, en el present exercici, els crèdits 
previstos per a l’abonament de la paga extraordinària de Nadal per esser destinats a 
aportacions a plans de pensions o similars, per tant i d’acord amb l’article 33 del Real 
Decret 500/1990, de 20 d’abril , la tramitació adequada per aquests crèdits es la 
declaració de no disponibilitat. Per tal de dur a terme l’afectació d’aquests crèdits, es 
vincularan al projecte 2012.3.23007.1, prèvia declaració de no disponibilitat. 
 
D’acord amb l’article 33.3 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, l’acte de 
declaració de no disponibilitat correspon al Ple de la Corporació, per la qual cosa la 
presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials eleva al Ple la següent proposta : 
ACORD 
Únic.- Declarar no disponibles els següents crèdits en aplicació d’allò que disposa del 
Reial Decret llei 20/2012 de data 13 de juliol que corresponen als imports de la paga 
extraordinària  i de les pagues addicionals de complement específic o pagues 
addicionals equivalents de Nadal del personal funcionari, laboral i personal eventual: 
 
APLICACIÓ DESCRIPCIÓ IMPORT 

00.23004.13000 
RETRIB. BÀSIQUES LABORAL FIX SERV. 
ARQUITECTURA 4.675,15 € 

00.23006.12006 
TRIENNIS FUNCIONARI SERV. JURÍDIC 
ADMINISTRATIU 5.552,15 € 

00.23007.12000 RETRIB. BÀSIQUES FUNC. GR. A1 RRHH 42.608,43 € 
00.23007.12100 COMPL DE DESTÍ FUNCIONARI RRHH 32.448,64 € 
00.23007.12101 COMPL ESPECÍFIC FUNCIONARI RRHH 50.699,76 € 
00.23007.13100 RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL RRHH 42.228,81 € 
00.23007.14000 RETRIBUCIONS ALTRE PERS. RRHH 7.687,35 € 

00.91220.10100 
RETRIBUCIONS BÀSIQUES DIRECTIU ÒRG. 
DE GOVERN 28.323,93 € 

00.91220.13100 RETRIB. LABORAL TEMP.ORG.GOVERN 2.593,83 € 
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10.23310.12101 
COMPL. ESPECÍFIC FUNCIONARI RES. LLAR 
D'ANCIANS 279.934,36 € 

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ IMPORT 

10.23310.13100 
RETRIB. LABORAL TEMPORAL RES. LLAR 
D'ANCIANS 217.621,22 € 

10.23310.14000 
RETRIBUCIONS ALTRE PERS. RES. LLAR 
D'ANCIANS 1.508,49 € 

10.23311.12004 
RETRIB. BÀSIQUES FUNC. GR. C2. RES. 
BONANOVA 334.210,20 € 

10.23311.12101 
COMPL. ESPECÍFIC FUNCIONARI RES. 
BONANOVA 191.749,56 € 

10.23311.13002 
ALTRES REMUNERACIONSLABORAL FIX 
RES. BONANOVA 179.031,15 € 

20.23135.12000 
RETRIB.BÀSIQUES FUNC.GR. A1.MENORS I 
FAMÍLIA 89.415,02 € 

20.23135.12101 
COMPL. ESPECÍFIC FUNCIONARI MENORS I 
FAMÍLIA 142.333,51 € 

20.23135.13100 
RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL 
MENORS I FAMÍLIA 84.456,24 € 

20.23135.14000 
RETRIBUCIONS ALTRE PERS. MENORS I 
FAMÍLIA 5.264,84 € 

20.23336.13002 
ALTRES REMUNER. LABORAL FIX  LLAR SA 
PEDRA VIVA 24.975,12 € 

30.23141.14000 
RETRIBUCIONS ALTRE PERSONAL 
PRESTACIONS 9.618,56 € 

30.23155.12000 
RETRIB.BÀSIQUES FUNC.GR.A1 
DROGODEPENDÈNCIA 35.437,96 € 

30.23155.12101 
COMPL. ESPECÍFIC FUNCIONARI 
DROGODEPENDÈNCIA 56.264,99 € 

30.23158.13000 
RETRIB. BÀSIQUES LABORAL FIX CA 
L'ARDIACA 6.257,88 € 

30.23158.13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL 25.899,06 € 

40.23328.12101 
COMP. ESPEC. FUNC. 
VALORACIÓ,AVALUACIÓ I SEGUIM 16.500,47 € 

40.23328.13100 RETRIB.LAB. TEMP.VAL.AVAL I SEG. 19.221,33 € 

40.24151.12001 
RETRIB BAS FUNC GR.A2 NICIAT,SOCIOLAB 
I DISCAPACIT 11.372,61 € 

40.24151.13000 
RETRIB. BÀS. LAB. FIX INICIAT,SOCIOLAB I 
DISCAPACITAT 11.493,69 € 

40.24151.14000 
RETRIB. ALTRE PERS. INICIAT,SOCIOLAB I 
DISCAPACITAT 8.611,58 € 

  1.967.995,89 € 

 

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

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

La nostra entitat considera totalment injust i inadmissible que als funcionaris del Consell de Mallorca 
els hagi llevat les pagues extres. Això és fer-los “la massa i el cullerot” tot debilitant les seves 
economies i llur qualitat de vida. És, òbviament, una mesura antisocial que clama al cel. 

Sí, ja sabem que aquesta descabellada ordre prové del govern central, sota la batuta del Partit Popular. 
Però també és cert que el Govern de les Illes Balears tampoc no s’ha banyat per intentar trobar alguna 
fórmula, alguna solució digna, a favor dels funcionaris amb la finalitat que puguin rebre les seves 
pagues extres. I, per altra banda, l’equip de govern del Consell de Mallorca ha optat per un criticable 
“passotisme” tenint en compte que a alguns ajuntaments, malgrat la nefasta norma del centralisme de 
La Cibeles, segueixen cobrant les seves pagues extres.  

El PP del Consell de Mallorca, segons el nostre criteri, hauria de cercar els doblers per pagar les pagues 
extres dels seus treballadors encara que fos davall les pedres. I, amb tots els respectes que vostès ens 
mereixen, senyores i senyores consellers del Partit Popular, els suggerim que es retallin vostès els seus 
sous al màxim (ja que, en teoria, estan al servei del poble) i aquests doblers serveixin perquè els 
treballadors del Consell de Mallorca rebin unes estrenes nadalenques. 

Pobrets treballadors del Consell! A aquest ritme aviat només els quedarà cendra, caliu i roïssos. Aquest 
PP (nacional i local) els durà a la ruïna més esgarrifosa i, si es manté molt en el poder, no quedarà 
pedra sobre pedra. 

La situació actual constitueix un evident quadre de pessimisme del present i, sobretot, del futur per a 
tothom, fins per a l’apuntador. El drama actual és que l’arxipèlag trontolla sense rumb ni liderat. Per 
trobar alternatives de transformació fan falta polítics decidits, imaginatius i que estimin el seu país. No 
n’és el cas. El Consolat (que té marginat el Consell de Mallorca) just cerca acomplir les instruccions de 
Madrid: esprémer la cada cop més esquifida economia illenca per eixugar el deute. La resta no els 
importa. És catastròfic. La realitat és que el PP ha duit la fractura social i ha enterrat la tolerància. Ho 
paguen les generacions presents però, sobretot, aquesta terrible càrrega recaurà sobre les futures”. 

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

Recorda que aquest tema ja es va tractar a la Comissió Informativa i que aquest punt és una 
conseqüència de l’aplicació de l’article 2 del RD Llei 20/2012 de 13 de juliol, de mesures per garantir 
l’estabilitat pressupostària.  

Fa notar que aquesta part concreta és l’import corresponent a la supressió de la paga extraordinària del 
personal de l’IMAS, per establir que allà on parla d’un import provisional s’ha de dir que el càlcul 
definitiu és el mateix que hi figura: 1.967.995,89€ i que és una aplicació d’un article de la llei.  

La Sra. CAMPOMAR (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) intervé tot seguit. 

Anuncia que el seu Grup polític votarà en contra d’aquesta proposta d’acord i ho explica a continuació. 

Opina que l’esmentat decret està mal fet, que és un nyap i que, a més a més, és una injustícia fer pagar 
als empleats públics les retencions que no els pertoca pagar. No s’entén que si els lleven la paga hagin 
de pagar les retencions. D’altra banda, es qüestiona si a la data d’aprovació d’aquest reial decret, a més, 
s’ha de llevar tota la paga extra o només una part proporcional.  

Per acabar, fa notar que és obvi que està tan mal fet, com tantes d’altres coses que ha fet el PP del 
Govern central, que al seu Grup polític no li queda altre remei que votar en contra.  

La Sra. GARRIDO (PSOE) intervé a continuació. 

Anuncia el vot en contra del seu Grup polític.  

Recorda que ja varen fer una intervenció en aquest sentit, quan es va presentar la no disponibilitat de 
crèdit de la paga extra dels funcionaris del Consell de Mallorca i es ratifiquen en tot el que se va dir 
aleshores.  

Diu que allò que sí han comprovat és que aquestes mesures d’austeritat, de pràcticament flagel·lació, de 
dur la despesa al mínim, de fer culpables de la crisi els funcionaris, o almenys intentar-ho, de les 



 139

retallades de sous, etc., no aporten cap resultat positiu sinó tot el contrari. Fa avinent que ens trobam 
amb un país amb quasi sis milions de persones a l’atur, amb un nivell de pobresa superior al 23%, etc., 
motius pels quals no és possible donar suport a aquesta proposta.  

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

Diu que només vol afegir un matís. Diu que ja sap que tots els membres del Ple del Consell de 
Mallorca que tenen un càrrec de responsabilitat política ho tenen clar, però pel fet que es parla de la 
paga dels funcionaris desitja que quedi molt clar, a l’acta, el que dirà tot seguit i diu, textualment: “que, 
en aquest cas, jo defens la part de l’IMAS i estam inclosos en la paga extraordinària del personal, 
polític en aquest cas, és el que tenim a càrrec del conseller executiu i tot el personal, també de 
coordinadors i assessors polítics. Com que parlen només de funcionaris, i vostès ja ho saben però tots 
els que estam aquí, tant a l’anterior plenari que se va modificar, a tots se’ns aplica, com a empleats del 
Consell de Mallorca, aquest article de la llei. Per tant, és ver que afecta un col·lectiu funcionarial molt 
més nombrós que el que som nosaltres, però noltros estam inclosos també en aquest retall”.  

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

PUNT 39. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE L’INSTIUT MALLORQUÍ D’AFERS 
SOCIALS (EXP. 06/2012). 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar Social: 

1. S'han presentat factures corresponents a béns i serveis prestats amb destí a l’Institut 
Mallorquí d’Afers Socials durant els anys 2010, 2011 I 2012 que s’han rebut a la 
Corporació després del tancament de l’exercici pressupostari, no han seguit el 
procediment legalment establert o es inadequat pel tipus de despesa  

2. La disposició addicional denou de la TRLCSP imposa a l’administració l’exigència 
de responsabilitat de caràcter patrimonial derivada de les actuacions en matèria de 
contractació de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques, 
afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté aquesta llei 
per part del personal al servei de les administracions públiques, quan hi hagi almenys 
negligència greu, constitueix falta molt greu de la que la seva responsabilitat 
disciplinària s’exigirà de conformitat amb la normativa específica en la matèria”. 

3. És procedent el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust que 
suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als 
particulars a haver de recórrer davant els tribunals de justícia per el cobrament dels 
seus crèdits. 

4. D’acord amb la legislació vigent, correspon al Ple del Consell de Mallorca el 
reconeixement extrajudicial de crèdits, expedient que, amb caràcter previ, haurà de 
dictaminar la Comissió Informativa corresponent. 

5. S'ha emès informe jurídic i s’ha sotmès a fiscalització les factures que conformen 
l’expedient.  

6. D’acord amb les bases d’execució i els Estatuts de l’Institut Mallorquí d’afers 
Socials, correspon al director gerent l’ordenació del pagament  

Per tot això, propòs al Ple adopti el següent 



 140

 

ACORD 

1r. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits, corresponents a factures dels 
anys 2010, 2011 i 2012 que se detallen a la relació adjunta, que fan un total de 
CINQUANTA-UN MIL TRES-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB DOS 
CÈNTIMS (51.355,02€). 

2n. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions a favor dels tercers que s’inclouen 
a la relació adjunta,  amb càrrec a les aplicacions de l’exercici 2012 que s’hi indiquen,  
per  import total de CINQUANTA-UN MIL TRES-CENTS CINQUANTA-CINC 
EUROS AMB DOS CÈNTIMS (51.355,02€). 

3r. Proposar al director gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials l’ordenament 
dels pagaments. 

 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) explica, de manera conjunta, els punts 39 i 
40. 

En aquest sentit, manifesta que, com s’ha vist d’altres departaments, es tracta de reconeixements 
extrajudicials de crèdit i assegura que lamenta haver de dur aquestes partides a Ple perquè s’ha 
d’assumir que corresponen a una gestió que no ha estat tan eficient com calia envers la tramitació del 
pagament de les factures. 

No obstant això, vol deixar clar que es tracta de factures per serveis que s’han realitzat així com 
productes que s’han adquirit. Algunes d’elles, de poc import, corresponen a les dificultats de liquiditat 
que han tengut (per exemple, subministrament d’aigua, d’energia o de combustible) i el fet no haver 
pagat durant un llarg període de temps ha provocat la rescissió del contracte per part de l’empresa 
subministradora i s’han vist abocats a continuar amb el subministrament però fora del contracte, el qual 
s’ha pogut restablir en fer el pagament del deute pendent. Matisa que tot això són dificultats de les 
circumstàncies que han duit a aquesta situació. 

Sobre altres factures que són d’una entitat de menors, comenta que corresponen al tancament, en el seu 
moment, d’un centre terapèutic de menors (Sa Pedra Viva) i que els al·lots menors d’aquest centre 
passaren a una entitat col·laboradora. 

La Sra. SÁNCHEZ (PSOE) anuncia que el seu Grup votarà a favor d’aquests reconeixements 
extrajudicials de crèdit però, a més a més, volia fer constar (perquè cal ser-ne conscients) que les 
mateixes circumstàncies que han tengut lloc a l’IMAS, també han passat als Bombers i que comença a 
haver-hi signes d’esgotament de la capacitat financera d’aquest Consell. 

Aquesta situació és l’exemple del que passa quan els serveis es tornen ingovernables (com ja han 
comentat en moltes ocasions). El problema és que el Consell de Mallorca comença a patir de manera 
generalitzada i una situació com aquesta és l’argument perfecte per a la liquidació dels serveis del 
Consell de Mallorca. 

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

 

PUNT 40. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE L’INSTITUT MALLORQUI D’AFERS 
SOCIALS (Exp. REC REC 05/12). 
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Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar Social: 

1. S'han presentat factures corresponents a béns i serveis prestats amb destí a l’Institut 
Mallorquí d’Afers Socials durant els anys 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012 que no han 
seguit el procediment legalment establert, no tenen crèdit suficient o es inadequat pel 
tipus de despesa. 

2. La disposició addicional denou de la TRLCSP imposa a l’administració l’exigència 
de responsabilitat de caràcter patrimonial derivada de les actuacions en matèria de 
contractació de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques, 
afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté aquesta llei 
per part del personal al servei de les administracions públiques, quan hi hagi almenys 
negligència greu, constitueix falta molt greu de la que la seva responsabilitat 
disciplinària s’exigirà de conformitat amb la normativa específica en la matèria”. 
 
3. És procedent el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust que 
suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als 
particulars a haver de recórrer davant els tribunals de justícia per el cobrament dels 
seus crèdits. 
 
4. D’acord amb la legislació vigent, correspon al Ple del Consell de Mallorca el 
reconeixement extrajudicial de crèdits, expedient que, amb caràcter previ, haurà de 
dictaminar la Comissió Informativa corresponent. 
 
5. S'ha emès informe jurídic i s’ha sotmès a fiscalització les factures que conformen 
l’expedient.  
 

6. D’acord amb les bases d’execució i els Estatuts de l’Institut Mallorquí d’afers 
Socials, correspon al director gerent l’ordenació del pagament  

Per tot això, propòs al Ple adopti el següent 
 

ACORD 

1r. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits, corresponents a factures dels 
anys 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012, que se detallen a la relació adjunta, que fan un 
total de SETANTA-QUATRE MIL TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB 
CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS  (74.347,58 €) 

2n. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions a favor dels tercers que s’inclouen 
a la relació adjunta,  amb càrrec a les aplicacions de l’exercici 2012 que s’hi indiquen,  
per  import total de SETANTA-QUATRE MIL TRES-CENTS QUARANTA-SET 
EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS  (74.347,58 €) 

3r. Proposar al director gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials l’ordenament 
dels pagaments. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-sis vots a favor (PP i PSOE), cap 
vot en contra i quatre abstencions (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 

 

DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL 

 
PUNT 41. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DEL DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ 
LOCAL CORRESPONENT A 2011, FACTURES RDL 4/2012. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Cooperació Local que diu: 
 

Ateses les factures presentades corresponents a serveis prestats amb destí al 
Departament de Cooperació Local, que no han seguit el procediment legalment 
establert. 

Atès que procedeix el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust 
que suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als 
particulars a reclamar davant els tribunals de justícia pel cobrament dels seus crèdits. 

Atesa la memòria justificativa, l’informe jurídic, i l’informe d’Intervenció General 
que figuren al corresponent expedient. 

Atès que hi ha crèdit adequat i suficient al pressupost de despeses per a l’any 2012 per 
fer front a la totalitat de les despeses. 

Atès que d’acord amb la legislació vigent, correspon al ple del Consell de Mallorca el 
reconeixement extrajudicial de crèdits i amb caràcter previ haurà de dictaminar la 
Comissió Informativa corresponent. 

Per tot l’exposat, es proposa que el Ple adopti el següent 

ACORD 

1. Aprovar el reconeixement extrajudicial d’un crèdit de CENT QUARANTA-
SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS (146.22 €), a càrrec del 
pressupost de 2012 del Departament de Cooperació Local, d’acord amb el que 
disposa la base 24 de les d’execució del pressupost pel 2012 i tenint en compte 
l’exigència de responsabilitats de caràcter patrimonial que ve recollida a la 
disposició addicional 22 de la Llei 30/2007, de 30 octubre, de Contractes del 
Sector Públic. La quantitat abans esmentada es distribueix segons el llistat 
Q/2012/568, que formen part de la documentació annexa a aquesta proposta. 

 
2. Autoritzar, disposar i reconèixer i liquidar l’obligació de CENT 

QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS (146.22 €), a favor 
de VIAJES URBIS SA amb CIF A07011539 de les factures núm. 81.100.318 i 
núm. 81.100.319 de data 22 de febrer de 2011, amb càrrec a l’aplicació 



 143

pressupostària 65.16930.23120 (ADO 920120003058) i 65.91209.23110 
(ADO 920120003059) del pressupost de 2012 del Departament de Cooperació 
Local i que consta a la relació Q/2012/568.  

3. Proposar que s’ordeni el seu pagament a la consellera d’ Hisenda i Funció 
Pública del Consell de Mallorca. 

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

 
PUNT 42. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT DEL DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ 
LOCAL ( DIRECCIÓ INSULAR D’EMERGÈNCIES) CORRESPONENT A 
LES FACTURES D’ENDESA ENERGIA S.A UNIPERSONAL DE GENER A 
MARÇ 2012. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Cooperació Local que diu: 
 

Ateses les factures presentades corresponents al subministrament d’energia elèctrica 
als Parcs de Bombers de Mallorca, serveis prestats amb destí al Departament de 
Cooperació Local  que no han seguit el procediment legalment establert. 

Atès que procedeix el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust 
que suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als 
particulars a haver de recórrer davant els tribunals de justícia per el cobrament dels 
seus crèdits. 

Atesa la memòria justificativa, l’informe jurídic, i l’informe d’Intervenció General 
que figuren al corresponent expedient. 

Atesa la disposició addicional 19 de la Llei de Contractes del Sector Públic que regula 
la responsabilitat patrimonial de les autoritats i del personal al servei de les 
administracions Públiques derivada de les seves actuacions en matèria de contractació 
administrativa, tant per danys causats a  particulars com a la pròpia Administració, 
que s'exigirà d'acord amb el que disposa el títol X de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, i en el Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel qual s'aprova el 
Reglament dels procediments de les Administracions Públiques en matèria de 
responsabilitat patrimonial. Atès que el punt 2 diu que  la infracció o aplicació 
indeguda dels preceptes continguts en aquesta Llei per part del personal al  servei de 
les administracions públiques, quan hi hagi almenys negligència greu, constituirà falta 
molt greu, que s’exigirà d'acord amb la normativa específica en la matèria. 

Atès que hi ha crèdit adequat i suficient al pressupost de despeses per a l’any 2012 per 
fer front a la totalitat de les despeses. 
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Atès que d’acord amb la legislació vigent, correspon al ple del Consell de Mallorca el 
reconeixement extrajudicial de crèdits i amb caràcter previ haurà de dictaminar la 
Comissió Informativa corresponent. 

Per tot l’exposat, es proposa que el Ple adopti el següent 

ACORD 

1. Aprovar el reconeixement extrajudicial d’un crèdit de CATORZE MIL NOU-
CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS 
(14.955,70€)  a càrrec del pressupost de 2012 del Departament de Cooperació 
Local, d’acord amb el que disposa la base 24 de les d’execució del pressupost 
2012 i tenint en compte l’exigència de responsabilitats de caràcter patrimonial 
que ve recollida a la disposició addicional 19 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, per el qual s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic.  

 

PROGRAMA RC NÚM 
PARTIDA 
PRESSUPOSTÀRIA 

IMPORT 

BOMBERS DE 
MALLORCA 220120004442 65.13000.22100 14.955,70 € 

 
2. Autoritzar disposar i reconèixer una obligació de CATORZE MIL NOU-

CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS 
(14.955,70€) a càrrec del pressupost de 2012 del Departament de Cooperació 
Local. S’adjunta la reserva de crèdit adient per procedir al seu pagament. 

 
3. Que la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública ordeni el pagament de 

les factures corresponents a la relació adjunta F/2012/4 del programa Bombers 
de Mallorca per un import total de CATORZE MIL NOU-CENTS 
CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS (14.955,70€) a 
càrrec del pressupost 2012 del Departament de Cooperació Local. 

 
4. Notificar aquest acord al Departament de Cooperació Local.  

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

 
PUNT 43.  PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT DEL DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ 
LOCAL ( DIRECCIÓ INSULAR D’EMERGÈNCIES) CORRESPONENT A 
LES FACTURES D’ENDESA ENERGIA S.A UNIPERSONAL D’ABRIL A 
AGOST 2012. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Cooperació Local que diu: 
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Ateses les factures presentades corresponents al subministrament d’energia elèctrica 
als Parcs de Bombers de Mallorca, serveis prestats amb destí al Departament de 
Cooperació Local  que no han seguit el procediment legalment establert. 

Atès que procedeix el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust 
que suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als 
particulars a haver de recórrer davant els tribunals de justícia per el cobrament dels 
seus crèdits. 

Atesa la memòria justificativa, l’informe jurídic, i l’informe d’Intervenció General 
que figuren al corresponent expedient. 

Atesa la disposició addicional 19 de la Llei de Contractes del Sector Públic que regula 
la responsabilitat patrimonial de les autoritats i del personal al servei de les 
administracions Públiques derivada de les seves actuacions en matèria de contractació 
administrativa, tant per danys causats a  particulars com a la pròpia Administració, 
que s'exigirà d'acord amb el que disposa el títol X de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, i en el Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel qual s'aprova el 
Reglament dels procediments de les Administracions Públiques en matèria de 
responsabilitat patrimonial. Atès que el punt 2 diu que  la infracció o aplicació 
indeguda dels preceptes continguts en aquesta Llei per part del personal al  servei de 
les administracions públiques, quan hi hagi almenys negligència greu, constituirà falta 
molt greu, que s’exigirà d'acord amb la normativa específica en la matèria. 

Atès que hi ha crèdit adequat i suficient al pressupost de despeses per a l’any 2012 per 
fer front a la totalitat de les despeses. 

Atès que d’acord amb la legislació vigent, correspon al ple del Consell de Mallorca el 
reconeixement extrajudicial de crèdits i amb caràcter previ haurà de dictaminar la 
Comissió Informativa corresponent. 

Per tot l’exposat, es proposa que el Ple adopti el següent 

ACORD 

1. Aprovar el reconeixement extrajudicial d’un crèdit d’ ONZE MIL CENT 
QUARANTA-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS (11.142,11€)  a càrrec del 
pressupost de 2012 del Departament de Cooperació Local, d’acord amb el que 
disposa la base 24 de les d’execució del pressupost 2012 i tenint en compte 
l’exigència de responsabilitats de caràcter patrimonial que ve recollida a la 
disposició addicional 19 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
per el qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.  
 

PROGRAMA RC NÚM 
PARTIDA 
PRESSUPOSTÀRIA 

IMPORT 

BOMBERS DE 
MALLORCA 220120013296 65.13000.22100 11.142,11 € 
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2. Autoritzar disposar i reconèixer una obligació d’ ONZE MIL CENT 
QUARANTA-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS (11.142,11€) a càrrec del 
pressupost de 2012 del Departament de Cooperació Local. S’adjunta la reserva de 
crèdit adient per procedir al seu pagament. 
 
3. Que la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública ordeni el pagament de 
les factures corresponents a la relació adjunta F/2012/17 el programa Bombers de 
Mallorca per un import total d’ ONZE MIL CENT QUARANTA-DOS EUROS 
AMB ONZE CÈNTIMS (11.142,11€) a càrrec del pressupost 2012 del 
Departament de Cooperació Local. 

 
4. Notificar aquest acord al Departament de Cooperació Local.  

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

 
PUNT 44. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT DEL DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ 
LOCAL ( DIRECCIÓ INSULAR D’EMERGÈNCIES) CORRESPONENT ALS 
EXERCICIS 2007, 2009, 2010 I 2011. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del  Departament de 
Cooperació Local que diu: 
 

Ateses les factures presentades corresponents a serveis prestats amb destí al 
Departament de Cooperació Local  que no han seguit el procediment legalment 
establert. 

Atès que procedeix el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust 
que suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als 
particulars a haver de recórrer davant els tribunals de justícia per el cobrament dels 
seus crèdits. 

Atesa la memòria justificativa, l’informe jurídic, i l’informe d’Intervenció General 
que figuren al corresponent expedient. 

Atesa la disposició addicional 19 de la Llei de Contractes del Sector Públic que regula 
la responsabilitat patrimonial de les autoritats i del personal al servei de les 
administracions Públiques derivada de les seves actuacions en matèria de contractació 
administrativa, tant per danys causats a  particulars com a la pròpia Administració, 
que s'exigirà d'acord amb el que disposa el títol X de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, i en el Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel qual s'aprova el 
Reglament dels procediments de les Administracions Públiques en matèria de 
responsabilitat patrimonial. Atès que el punt 2 diu que  la infracció o aplicació 
indeguda dels preceptes continguts en aquesta Llei per part del personal al  servei de 
les administracions públiques, quan hi hagi almenys negligència greu, constituirà falta 
molt greu, que s’exigirà d'acord amb la normativa específica en la matèria. 
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Atès que hi ha crèdit adequat i suficient al pressupost de despeses per a l’any 2012 per 
fer front a la totalitat de les despeses. 

Atès que d’acord amb la legislació vigent, correspon al ple del Consell de Mallorca el 
reconeixement extrajudicial de crèdits i amb caràcter previ haurà de dictaminar la 
Comissió Informativa corresponent. 

Per tot l’exposat, es proposa que el Ple adopti el següent 

ACORD 

1. Aprovar el reconeixement extrajudicial d’un crèdit de CENT SETANTA-DOS 
MIL CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS 
(172.186,92€)  a càrrec del pressupost de 2012 del Departament de Cooperació 
Local, d’acord amb el que disposa la base 24 de les d’execució del pressupost 
2012 i tenint en compte l’exigència de responsabilitats de caràcter patrimonial que 
ve recollida a la disposició addicional 19 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, per el qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic. La quantitat abans esmentada es distribueix segons el llistat que forma part 
de la documentació annexa a aquesta proposta, i més concretament: 
 

PROGRAMA RC NÚM 
PARTIDA 
PRESSUPOSTÀRIA 

IMPORT 

220120001367 65.13000.22699 161.070,45 € 

220120001366 65.13000.62300 8.879,97 € 
BOMBERS DE 
MALLORCA 

220120001365 65.13000.62300 2.236,50 € 
 

2. Autoritzar disposar i reconèixer una obligació de CENT SETANTA-DOS MIL 
CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS 
(172.186,92€) a càrrec del pressupost de 2012 del Departament de Cooperació 
Local. S’adjunten les reserves de crèdit adients per procedir al seu pagament. 
 
3. Que la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública ordeni el pagament de 
les factures corresponents a la relació adjunta F/2011/83 del programa Bombers de 
Mallorca per un import total de CENT SETANTA-DOS MIL CENT 
VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS (172.186,92€) a 
càrrec del pressupost 2012 del Departament de Cooperació Local. 

 
4. Notificar aquest acord al Departament de Cooperació Local.  

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

 

II) PART DE CONTROL 

PUNT 45. DECRETS I RESOLUCIONS PER DONAR-NE COMPTE 
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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. 

 

PUNT 46. DECRETS A RATIFICAR. 

El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) sol·licita la votació separada 
del apartats a) i b) per un costat i els apartats c) i d) per un altre. 

a) DESIGNACIÓ DE LA PERSONA REPRESENTANT DEL CONSELL INSULAR 
DE MALLORCA A LA COMISSIÓ TÈCNICA D’AVALUACIÓ DE 
CONEIXEMENTS DE CATALÀ. 

Fets 
La directora general de Cultura i Joventut de la Conselleria d’Educació, Cultura 
i Universitats mitjançant escrit de dia 19 de novembre de 2012 (número de 
registre 33894, de 23 de novembre de 2012) sol·licita que, al més aviat possible 
es comuniqui el nom de les persones, titular i suplent, que, en representació del 
Consell Insular de Mallorca, han de formar part de la Comissió Tècnica 
d’Avaluació de Coneixements de Català. 
Atesa la proposta de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports. 
Fonaments jurídics 

L’article 9 del Decret 87/2012, de 3 de febrer, d’avaluació i certificació de 
coneixements de llengua catalana (BOIB núm. 170, de 17 de novembre de 2012) 
constitueix la Comissió Tècnica d’Avaluació de Coneixements de Català i estableix 
els requisits que han de complir els membres. 

L’article 10 de l’esmentat Decret estableix la composició de la Comissió i regula que 
entre els vocals n’hi haurà un en representació del Consell Insular de Mallorca. 

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

Per tant, resolc: 

1. Designar la Sra. Carme Bennàssar Ferragut, cap de secció del Servei 
d’Assessorament, com a titular, i la Sra. M. Antònia Ramis Sastre, tècnica del servei 
d’Assessorament, com a suplent, representants del Consell Insular de Mallorca a la 
Comissió Tècnica d’Avaluació de Coneixements de Català. 

2. Notificar-ho a les persones interessades, a la Direcció General de Cultura i Joventut 
de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats i a la Vicepresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports. 
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3. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc per a la ratificació. 

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

 

b) CORRECCIÓ D’ERRADA MATERIAL EN EL DECRET DE DIA 30 DE 
NOVEMBRE DE DESIGNACIÓ DE LA PERSONA REPRESENTANT DEL  
CONSELL INSULAR DE MALLORCA A LA COMISSIÓ TÈCNICA 
D’AVALUACIÓ DE CONEIXEMENTS DE CATALÀ. 

Fets 
El dia 30 de novembre aquesta Presidència va dictar el decret de designació de 
la persona representant del Consell Insular de Mallorca a la Comissió Tècnica 
d’Avaluació de Coneixements de Català. 
S’ha detectat que a l’esmentat decret hi ha una errada material en la 
denominació del servei a què pertanyen les persones designades com a 
representants, titular i suplent. 
Per tant, resolc: 
1. Corregir l’errada material detectada, i allà on diu: 
“1. Designar la Sra. Carme Bennàssar Ferragut, cap de secció del Servei d’Assessorament, 
com a titular, i la Sra. M. Antònia Ramis Sastre, tècnica del servei d’Assessorament, com a 
suplent, representants del Consell Insular de Mallorca a la Comissió Tècnica d’Avaluació de 
Coneixements de Català.” 
Ha de dir: 
“1. Designar la Sra. Carme Bennàssar Ferragut, cap de la Secció d’Assessorament del Servei 
de Normalització Lingüística, com a titular, i la Sra. M. Antònia Ramis Sastre, cap de la 
Secció de Dinamització del Servei de Normalització Lingüística, com a suplent, representants 
del Consell Insular de Mallorca a la Comissió Tècnica d’Avaluació de Coneixements de 
Català.” 

2. Notificar-ho a les persones interessades, a la Direcció General de Cultura i Joventut 
de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats i a la Vicepresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports. 

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

 

c) DESIGNACIÓ DE LES PERSONES REPRESENTANTS DEL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA A LA COMISSIÓ DE COORDINACIÓ DELS ENS 
TERRITORIALS DE LES ILLES BALEARS EN MATÈRIA DE COOPERACIÓ 
AL DESENVOLUPAMENT. 

Identificació 

Designació de les persones representants del Consell Insular de Mallorca en la 
Comissió de Coordinació dels Ens Territorials de les Illes Balears en matèria de 
cooperació al desenvolupament 
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Fets 

El dia 3 de desembre de 2012 la secretària de la Comissió de Coordinació dels Ens 
Territorials de les Illes Balears ha sol·licitat la designació de dues persones, titular i suplent, 
com a vocals de la Comissió en representació del Consell Insular de Mallorca i ha remès la 
convocatòria de la propera reunió, que ha de tenir lloc el dia 10 de desembre de 2012. 

El Ple del Consell Insular de Mallorca, en la sessió de dia 9 de febrer de 2012, va designar el 
Sr. Antoni Mesquida Ferrando, com a titular, i el Sr. Octavio Cortés Oliveras, com a suplent, 
representants del Consell Insular de Mallorca a la Comissió de Coordinació dels Ens 
Territorials de les Illes Balears en matèria de cooperació al desenvolupament. 

El Sr. Mesquida Ferrando ja no té cap vinculació amb el Consell Insular de Mallorca. 

Fonaments jurídics 

L’article 7.1 del Decret 41/2010, de 5 de març (BOIB 41, de 13 de març de 2010) estableix 
que a la Comissió de Coordinació dels Ens Territorials de les Illes Balears en matèria de 
cooperació al desenvolupament hi haurà, entre d’altres, un vocal en representació de cada 
consell insular. 

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

Per tant, resolc: 

1. Disposar el cessament del Sr. Antoni Mesquida Ferrando com a representant del Consell 
Insular de Mallorca a la Comissió de Coordinació dels Ens Territorials de les Illes Balears en 
matèria de cooperació al desenvolupament i agrair-li els serveis prestats. 

2. Designar el Sr. Bartomeu Márquez Coll, coordinador de l’Àrea de persones amb 
discapacitat de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, representant titular del Consell Insular de 
Mallorca a la Comissió de Coordinació dels Ens Territorials de les Illes Balears en matèria de 
cooperació al desenvolupament. 

3. Ratificar la designació del Sr. Octavio Cortes Oliveras, coordinador de l’Àrea d’inclusió 
social de l’Institut Malloquí d’Afers Socials, com a representant suplent del Consell Insular de 
Mallorca a la Comissió de Coordinació dels Ens Territorials de les Illes Balears en matèria de 
cooperació al desenvolupament. 

4. Comunicar-ho a les persones interessades, a la Direcció General de Cooperació i 
Immigració i a l’Institut Mallorquí d’Afers Socials. 

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

 

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). 
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d) NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DEL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA AL PATRONAT I A LA COMISSIÓ EXECUTIVA DE LA 
FUNDACIÓ JOCS MUNDIALS UNIVERSITARIS, UNIVERSIADA PALMA DE 
MALLORCA 99. 

Identificació 

Nomenament dels representants del Consell Insular de Mallorca al Patronat i a la 
Comissió Executiva de la Fundació Jocs Mundials Universitaris, Universiada Palma 
de Mallorca 99 

Fets 

El batle de l’Ajuntament de Palma, en escrit de dia 28 de setembre (NRE 28517, de 8 
d’octubre de 2012) tramet l’acord del Ple de l’Ajuntament de dia 27 de setembre de 
2012 de designació dels representants de l’Ajuntament al Patronat de la Fundació Jocs 
Mundials Universitaris (Universiada 99) per a la seva dissolució i liquidació i demana 
que el Consell Insular de Mallorca designi cinc representants per al Patronat i dos per 
a la Comissió Executiva de la Fundació Jocs Mundials Universitaris, Universiada 
Palma de Mallorca 99. 

El dia 29 de novembre de 2012 el vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports ha fet 
la proposta de nomenament de les persones representants al Patronat i a la Comissió 
Executiva de la Fundació Jocs Mundials Universitaris, Universiada Palma de 
Mallorca 99. 

Fonaments jurídics 

L’article 11 dels Estatuts de la Fundació Jocs Mundials Universitaris, Universiada 
Palma de Mallorca 99 estableix que el Patronat de la Fundació estarà compost, entre 
d’altres, per cinc representants per cada una de les institucions determinades a la Carta 
fundacional com a patrones vitalícies. 

L’article 12 dels Estatuts de la Fundació Jocs Mundials Universitaris, Universiada 
Palma de Mallorca 99 estableix que la Comissió Executiva estarà composta per dos 
representants designats per cada un dels patrons vitalicis d’entre els representants al 
Patronat. 

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

Per tant, resolc: 

1. Designar representants del Consell Insular de Mallorca al Patronat de la Fundació 
Jocs Mundials Universitaris, Universiada Palma de Mallorca 99 les persones següents: 

Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports 

Sr. Joan Antoni Ramonell Miralles, director insular d’Esports 

Sra. Maria Magdalena García Gual, consellera electa 
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Sr. Josep Oliver Rebassa, conseller electe 

Sra. Isabel Carmen Llinàs Warthmann, consellera electa 

2.  Designar representants del Consell Insular de Mallorca a la Comissió Executiva de 
la Fundació Jocs Mundials Universitaris, Universiada Palma de Mallorca 99 les 
persones següents: 

Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports 

Sr. Joan Antoni Ramonell Miralles, director insular d’Esports 

3. Comunicar-ho a les persones interessades, a la Vicepresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports i a l’Ajuntament de Palma. 

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

 

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). 

MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC  

PUNT 47. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
SOBRE LA PRÒRROGA DEL PRESSUPOST DEL CONSELL DE 
MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Recordem que la crisis econòmica mundial que estam patint es va iniciar amb 
l’encariment desmesurat de matèries de primera necessitat que va desembocar amb 
una crisis financera. Aquesta crisis financera, a alguns països com EE UU i Espanya, 
es va veure agreujada per una bombolla immobiliària que va empitjorar molt més 
encara la situació financera. 
 
Està clar que la crisis espanyola no és conseqüència del deute públic ni, per tant, de la 
despesa a les institucions públiques. Això ho demostra que, mentre el deute el 2011 va 
ser a Espanya el 69,3% del PIB, a Alemanya va ser el 80,5 %, al Regne Unit el 85 %, 
França el 86 %, Itàlia el 120,7 %, Bèlgica el 97,8 %, etc 
 
Aquestes i altres dades confirmen que no es solucionarà la crisis amb mesures 
d’austeritat sinó, tot el contrari, amb mesures d’estímul. 
 
Aquestes mesures han de figurar als pressupostos de les institucions i, per tant, no es 
pot permetre que el Consell de Mallorca prorrogui el pressupost 2012 per al 2013 per 
falta de diners. 
 
Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA eleva al 
proper Ple de la institució la següent 
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PROPOSTA: 
 
1.- El Consell de Mallorca exigeix al Govern de les Illes Balears un finançament del 
Consell de Mallorca que li permeti aprovar un Pressupost pel 2013 que reforci les 
dues línies imprescindibles en aquest temps de crisis, que són inversions productives i 
ajudes socials per als col·lectius més desfavorits. 
 
2.- El Consell de Mallorca descarta la pròrroga del pressupost per evitar els efectes 
negatius que aquesta tindria per als mallorquins o, en tot cas, acorda aprovar-los abans 
del 31 de gener del 2013.  
 
El Sr. ALEMANY (PSOE) recorda que, quan va esclatar la crisi, tots els economistes varen concloure 
que el seu motiu principal era l’encariment de les matèries primes a nivell mundial la qual cosa havia 
produït una descapitalització de la banca i que, allà on hi havia punts febles, la crisi encara va explotar 
amb més virulència com, per exemple, a Estats Units i a Espanya que tenia allò que s’ha anomenat 
“bombolla immobiliària”. 

Aquest va ser el vertader motiu de la crisi que, a més a més, per causa d’unes accions tòxiques que es 
varen repartir arreu del món, ha fet que les entitats financeres tenguin dificultats greus i això es traslladi 
a la societat civil. 

Així veuen, per tant, que a Espanya, després d’anunciar que les caixes s’arreglarien mitjançant 
injeccions econòmiques d’Europa, ara troben que els motius principals de la crisi estan desapareixent. 

Dir que aquests motius eren de dèficit de deute públic és faltar a la veritat perquè la realitat és la que és. 
A la mateixa moció ja diuen que Espanya, l’any 2011, va tancar el pressupost de les institucions amb 
un deute del 69,3% del PIB (fa un incís i aclareix que tots els percentatges que donarà són referits al 
PIB) mentre que Alemanya (que és el gran motor d’Europa) tenia un deute públic d’un 80%, és a dir, 
molt superior al d’Espanya. Igualment el Regne Unit tenia un deute del 85%, França el tenia del 86%, 
Itàlia del 120% i Bèlgica del 97%. 

Això significa que no era una qüestió de deute públic el problema que teníem a Espanya ni el problema 
que hi havia a altres indrets. A Espanya hi havia molts de motius però un dels més importants era el 
deute internacional i la situació financera. 

És cert que en acostar-se les eleccions, el Partit Popular va optar per donar la culpa de tots els mals 
econòmics que hi havia a Espanya al malbaratament, a gastar massa, al fet que les institucions gastaven 
allò que no tenien i perquè vivíem per damunt de les nostres possibilitats. El seu Grup, però, nega 
aquests arguments. 

No deixa de ser curiós que les declaracions que el Partit Popular feia des de totes les institucions allà on 
entrava seguien el mateix patró, és a dir, que feien el mateix tipus de declaració. 

Així doncs, la Sra. Salom, quan va entrar al Consell de Mallorca, deia que farien auditories i 
detectarien allà on hi havia els forats. Tot i això, assegura que ha demanat per escrit els resultats 
d’aquestes auditories però no els hi han donat perquè no n’hi ha. 

La Sra. Salom, ja governant, acusava l’oposició del PSOE i del PSM-IniciativaVerds-Entesa per 
Mallorca d’haver-se carregat el Consell de Mallorca i en conseqüència ella s’havia vist obligada a 
aturar màquines. 

Argumentaven que tant el Consell de Mallorca com el Govern de les Illes Balears havien de posar 
ordre als temes econòmics derivats de la mala gestió de la legislatura anterior. Tota la culpa era de la 
legislatura anterior! 

Igual que ha anunciat abans quins eren els resultats del deute públic, ara desmunta totalment que el 
deute de les institucions fos la causa de la crisi i afegeix que el resultat de la gestió de la legislatura 
passada és que els pressuposts anaven pujant cada any més i es tancaven amb superàvit –qüestió 
important– amb informes favorables d’Intervenció. 
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No s’ha hagut d’esperar molt per veure quin és el resultat de la gestió econòmica del govern actual. El 
primer any, com que varen governar mig any, encara varen tancar amb superàvit tot i que molt 
ajustadet. Emperò, el segon any són incapaços de fer el pressupost perquè no quadra. 

El fet de prorrogar un pressupost no és dolent per si mateix sinó que el que és dolent és no tenir els 
doblers per quadrar el pressupost. El que és dolent és haver de prorrogar els pressuposts per manca de 
doblers i aquesta falta de doblers –com sap la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública– no 
queda solucionada amb la pròrroga dels pressuposts. Per tant, en la legislatura pròxima ho passarà 
malament qualcú. 

El motiu per presentar aquesta moció ha estat que la presidenta ha declarat que no queda més remei que 
haver de prorrogar els pressuposts si el Govern de les Illes Balears no dóna més doblers al Consell de 
Mallorca. 

Recorda que en aquest Ple s’han presentat mocions que han estat aprovades conjuntament pel Partit 
Popular i pel Grup Socialista i que tenien com a finalitat exigir al Govern de les Illes Balears que doni 
més doblers al Consell de Mallorca perquè els mereix i li pertoquen. 

Malgrat això, la cosa no ha anat bé i ha pogut veure que fa uns dies se celebrà una reunió a alt nivell on 
semblava, quan l’anunciaven, que hi devia haver algun tipus d’acord i que celebraven la reunió per 
anunciar l’acord però s’equivocava rotundament perquè resulta que, després de l’acord, no varen dir res 
en quant a arreglar temes de duplicitats i únicament anunciaren que comprarien les coses de forma 
conjunta. 

Aquest, doncs, va ser el resultat de 4 hores de reunió però, això sí, molt ben explicat atès que no tenia 
explicació el fracàs d’aquesta reunió a alt nivell. 

Insisteix en el fet que la pròrroga d’un pressupost no és dolenta quan es fa per manca de temps o per no 
comptar amb el vots suficients però sí que és greu quan no hi ha doblers per pagar allò tenen 
compromès pagar. Si no passàs això –i de tècnica pressupostària en sap una miqueta–, podrien fer un 
pressupost. 

És evident que la pròrroga del pressupost no es fa per manca de vots perquè els que governen tenen 
majoria absoluta sinó que es fa perquè no hi ha doblers suficients per pagar allò que tenen l’obligació 
de pagar i, si es fes un pressupost i s’hi eliminàs alguna d’aquestes obligacions, doncs la interventora 
emetria un informe negatiu tot dient que no es pressuposta allò que és obligació pagar. 

Tot això que el Consell de Mallorca té l’obligació de pagar però que no tenen doblers per fer-ho, amb 
la pròrroga del pressupost –reitera– no queda solucionat. 

Adverteix que el Consell de Mallorca està en una situació difícil i que el Grup Socialista està a 
disposició de l’equip de govern per si poden fer pressió per aconseguir més doblers.  

No obstant això, remarca que aquesta situació és la suma de la gestió econòmica perquè les retallades 
no duen a cap solució ni a Espanya, ni a Europa ni al món ni, per descomptat, al Consell de Mallorca.  

Afirma que cal cercar solucions reals per tenir doblers que permetin fer front al pagament dels serveis 
que els mallorquins necessiten i deixar d’explicar constantment que el Consell de Mallorca ha de tornar 
petit i que no s’ha de gastar tant perquè els serveis són els que són i s’hi ha de gastar el que toca. 

Per concloure, remarca que el seu Grup sol·licita que s’elabori un pressupost, que s’exigeixi al Govern 
de les Illes Balears que posi els doblers (no 24M€ sinó bastant més) per poder donar a la societat 
mallorquina tots aquells serveis que té dret a rebre. 

La Sra. CAMPOMAR (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) anuncia que el seu Grup donarà 
suport a la moció pels motius que ha explicat el Sr. Alemany tot i que aprofita per demanar que no 
s’amagui la mala gestió del PP i del Sr. Bauzá darrere una pròrroga de pressuposts. 

Insta l’equip de govern a ser més valent i posar en evidència les polítiques del Partit Popular que no 
condueixen enlloc i que estan empitjorant, de cada vegada més, la situació. 

Per acabar, puntualitza que el Sr. Bauzá mira cap a Madrid i no mira, en cap moment, cap als ciutadans 
de Mallorca als quals està deixant, en aquests moments, desemparats per tots els costats. Ja basta de 
mirar a Madrid i cal començar a mirar per nosaltres! 
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El Sr. VIDAL (PP) li comenta al Sr. Alemany que, abans d’entrar a discutir l’exposició de motius de la 
moció, vol fer-li una proposta i que, si canvia la redacció de la proposta de la moció en el sentit que li 
dirà a continuació, el Partit Popular votarà a favor de la moció. 

La transacció que proposa és que el primer punt d’acord quedàs redactat la manera següent: “El Consell 
de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears a un finançament del Consell de Mallorca amb la 
finalitat d’aprovar un pressupost pel 2013 que li permeti complir amb les seves obligacions”. Això 
voldria dir que es demanarien els doblers necessaris perquè el Consell de Mallorca pugui complir amb 
les seves obligacions però redactat de manera que ho entenguin els del Govern de les Illes Balears. 

El segon acord diria: “El Consell de Govern acorda aprovar el seu pressupost pel 2013 al més aviat 
possible” ja que fixar una data concreta, en aquests moments, és temerari. 

El Sr. ALEMANY li fa saber que accepta la transacció proposada. 

El Sr. VIDAL comenta que, així doncs, el Sr. Alemany ara l’ha deixat sense possibilitat de comentar 
tota l’andanada que tenia preparada per rebatre l’exposició de motius de la moció. 

Tot seguit, anuncia que vist que s’ha acceptat la transacció proposada, el seu Grup votarà a favor de la 
moció. 

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

 
PUNT 48. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
SOBRE EL SERVEI DE BOMBERS DEL CONSELL DE MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
El Servei de Bombers del Consell de Mallorca en el darrer any s’ha anat deteriorant 
de mica en mica. Aquest deteriorament s’ha vist incrementat des del passat mes 
d’agost amb el fet que el Servei de Bombers no té Cap de Servei. Per tant, no hi ha 
una persona responsable tècnicament del servei. 
 
Els darrers mesos, en que els responsables de Funció Pública han iniciat una pugna 
amb els bombers per tal de, o bé reduir-lis el sou, o bé incrementar-lis la jornada de 
treball sense un increment equitatiu del sou. 
 
El deteriorament del servei ha arribat al punt de que, des de fa més d’un mes, el parc 
de bombers de Felanitx tanca sovint, i la resta de parcs veuen reduïda la seva dotació 
de personal per davall dels mínims establerts, posant així en perill, tant la seguretat 
dels ciutadans als quals aquests parcs han de donar servei, com la dels propis bombers 
que han d’intervenir a les emergències. 
 
Al mateix temps, els Bombers de Mallorca no compten amb instal·lacions i 
equipaments adequats a les seves necessitats, tant de formació continua com 
d’entrenament, així com pateixen una greu manca d’equipaments col·lectius i 
instal·lacions, mentre que els Bombers de Palma compten amb un nou parc de 
Bomber, amb instal·lacions i equipaments de darrera generació: diferents zones de 
pràctiques i maniobres, oficines, tallers, aules de formació, laboratori d’equips de 
respiració, galeria d’entrenaments, simulador d’incendis, gimnàs, piscina climatitzada 
amb fossat de maniobres, etc 
 
Totes aquestes condicions han abocat, fent ús dels seus drets constitucionals, a 
traslladar a la ciutadania la situació en la qual es veuen obligats a fer feina, situació 
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que posa en perill tant la seva seguretat física com la del conjunt de la ciutadania a la 
qual presten els serveis. 
 
Així les coses, el fet de reivindicar una situació laboral igual a la resta dels seus 
companys, així com posar de manifest la situació d’inseguretat que pateixen, ha fet 
que les institucions públiques iniciïn l’obertura d’expedients sancionadors amb 
l’amenaça de greus sancions econòmiques a distints membres del Servei de Bombers 
de Mallorca. 
 
A la vista de l’exposat, aquesta situació reclama ajustar-se als temps de crisi que 
corren, i donar un enfocament diferent, eficient i econòmicament responsable a la 
gestió del Servei de Bombers de Mallorca que no passi per la reducció dels seus drets 
laborals. 
 
Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA proposa per a 
la seva consideració al proper Ple de la institució, els següents ACORDS: 
 
1.- El Consell de Mallorca garantirà la prestació del servei de prevenció i extinció 
d’incendis amb plenes garanties de seguretat, tant per a la població com per als propis 
bombers, per la qual cosa es garantirà l’obertura i correcte funcionament de tots els 
parcs de bombers i parcs auxiliars de que disposa el Consell de Mallorca, amb la 
dotació mínima adequada per fer front a les emergències i que, en cap cas, serà 
inferior a 36 membres. 
 
2.- El Consell de Mallorca cercarà fórmules de gestió conjunta amb l’Ajuntament de 
Palma, com poden ser la participació o conveni de les instal·lacions i equipaments 
col·lectius de la xarxa de parcs de Bombers de Palma, pal·liant així les manques 
d’equipaments col·lectius i instal·lacions que pateixen els Bombers de Mallorca. 
 
3.- El Consell de Mallorca acorda que, mentre ambdues institucions arriben a un 
acords formals, els Bombers de Mallorca, sempre que no es vegi perjudicat el servei 
de Bombers de Palma, tinguin accés i puguin fer ús de les instal·lacions dels parcs de 
Bombers de Palma. 
 
4.- El Consell de Mallorca instarà la Delegació de Govern per tal de que arxivi els 
procediments sancionadors iniciats contra els distints membres dels Bombers de 
Mallorca. 
 
La Sra. GARRIDO (PSOE) comenta, en primer lloc, que confia que aquesta moció també es pugui 
aprovar per unanimitat de tots els membres. 

A continuació explica que, malgrat que aquesta moció sembli una mica heterogènia en quant als 
plantejaments que es formulen en els punts d’acord, el que pretenen és que el Servei de Bombers, de 
mica en mica, torni o arribi a uns mínims de qualitat. 

En la moció es plantegen tres punts distints. El primer en quant a l’ús conjunt de les instal·lacions amb 
els Bombers de Palma. Aquesta mateixa proposta es va dur davant el Ple de l’Ajuntament de Palma a 
finals del passat mes de novembre i va ser acceptada per tots els grups polítics i, per tant, imagina que 
aquí, al Consell de Mallorca, aquest punt també comptarà amb el seu suport. 
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Pel que fa al segon apartat que defensa la moció, indica que tracta sobre el nombre mínim de personal 
que hi ha d’haver als parcs o que hi tocaria haver als vuit parcs de bombers que té el Consell de 
Mallorca a la part forana. 

De fet, per a la vaga del passat 14 de novembre, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública va 
fer un decret que fixava la dotació per cobrir els serveis mínims als parcs de bombers emperò el 
problema és que no s’acompleixen aquests mínims en el dia a dia, és a dir, l’equip de govern exigeix, a 
nivell sindical, uns serveis mínims que, per altra banda, no són capaços d’acomplir com a servei de 
bombers. 

Des de fa un mes i mig o dos s’estan trobant amb el tancament, dia sí i dia també, del parc de Felanitx, 
que el parc d’Artà tanca a migdia, que el parc de Sóller també tanca a migdia, la unitat canina només 
surt en segons quins moments i si està de guàrdia però, si hi ha un rescat a fer i la unitat canina no està 
de guàrdia, no tenen permís per sortir a fer el rescat amb el greu prejudici que això suposa per a les 
persones i, a més a més, tenint que compte el fet que la unitat canina no surti quan els seus membres sí 
que estan disposats a sortir. 

Les unitats de muntanya d’Inca i de Sóller estan per davall dels seus mínims, etc. A això se li han 
d’afegir les sol·licituds que estan fent els bombers en quant a material, equipament, formació, 
entrenament, etc. Són moltes les mancances del Servei de Bombers. 

I a sobre d’aquesta situació, des de finals d’estiu s’obstinen en davallar el sou del bombers o fer-los fer 
més hores. Els bombers han de fer 2,5 hores més de feina i s’ho treuen de la màniga. A més a més, 
segons els comunicats dels sindicats sobre la darrera mesa de negociació, ja han renunciat a aquella 
intenció d’aplicar el Decret llei 4/2012 però sí que o els volen fer treballar més hores o els volen reduir 
el salari que estan cobrant mensualment per unes tasques que vénen fent fa molt de temps. 

Una gestió mínimament correcta d’aquest servei, amb els mínims complerts i amb una borsa de feina 
que la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública va anunciar al passat Ple que es faria però en 
pla “totum revolutum” perquè hi podria entrar pràcticament qualsevol persona que hagués fet un curs 
de bomber fa una sèrie d’anys encara que no hagi tornat a tenir cap tipus de formació específica de 
bomber. 

Tot això els planteja el dubte de si realment s’està fent feina sobre aquest servei perquè, a més a més, es 
troben amb el fet que des del passat mes d’agost no hi ha cap de servei. 

Reconeix que històricament ha estat difícil poder contractar un cap de servei de bombers en aquesta 
casa però la paciència tampoc no és infinita i s’ha de tenir en compte que ja duen 6 mesos sense cap del 
Servei de Bombers però, malgrat que no hi hagi cap de servei, en aquest període s’han començat a 
prendre una sèrie de decisions tècniques per part de no saben qui, decisions que impliquen una greu 
manca de seguretat per als ciutadans i visitants de Mallorca com també per als mateixos bombers. 

En aquest sentit, demana qui decideix el tancament del parc de Felanitx i que la comarca de Migjorn 
quedi al paire; qui decideix que tanqui el parc d’Artà a migdia; qui decideix que la unitat canina no pot 
sortir, en hores que no estigui de guàrdia, quan hi ha un rescat. Reitera que qui decideix totes aquestes 
qüestions atès que no és un tècnic qui està prenent aquestes decisions. 

Igualment demana qui decideix qui entra i com entra en un incendi; qui decideix quin parc surt i quin 
parc no surt a un incendi o a un accident, etc.  

Assegura que, ara per ara, tenen la sort que estam en l’hivern perquè si això hagués passat durant el 
darrer estiu, quan hi ha hagut els majors incendis forestals de la història, què haguessin fet quan el 
Servei de Bombers del Consell de Mallorca ha estat donant suport a l’IBANAT en els incendis forestals 
que hi ha hagut. 

Planteja què haguessin fet en aquell moment i si haguessin deixat tota la població de Mallorca sense 
assistència per anar a assistir incendis forestals i demana qui pren aquestes decisions, qui és el 
responsable d’això. 

El seu Grup vol que totes aquestes preguntes que ha formulat siguin contestades i vol que el Servei de 
Bombers es cobreixi d’acord amb els mínims que, com a mínim, l’equip de govern exigeix als 
treballadors els dies de vaga quan els exigeixen un mínim de 36 efectius però després resulta que la 
resta de dies no són capaços de cobrir aquesta dotació mínima. 
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A continuació comenta que el darrer punt de la moció sol·licita que s’insti la Delegació de Govern a 
l’arxiu dels expedients disciplinaris que s’han obert als distints membres del cos de bombers tant per 
les actuacions al Dijous Bo a Inca com per les actuacions que es varen fer a les concentracions a les 
portes del Consell de Mallorca. 

Entenen que el cos de bombers, com la resta de funcionaris i de ciutadans, tenen dret a manifestar-se i 
demana si el fet de donar-li un escrit al president del Govern de les Illes Balears implica una sanció. 

Per concloure, fa constar que pensava que aquestes situacions no les viuria mai perquè són com 
aquelles que li contaven els padrins. 

La Sra. PALOU (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) anuncia que el seu Grup donarà suport a 
la moció i puntualitza que consideren que el Servei de Bombers té mancances i que les actuacions que 
ha fet el Consell de Mallorca en relació al Servei de Bombers –com ja debatran més tard– no han estat 
ni les més adients ni les més adequades. 

El Servei de Bombers del Consell de Mallorca sempre ha estat infradotat i necessita que en tenguin 
cura, que el millorin i el renovin però, sobretot, necessita un cap que prenguin decisions amb formació 
tècnica i no amb responsabilitat política. 

Per tancar la intervenció manifesta que, per aquestes raons, des del PSM-IniciativaVerds-Entesa per 
Mallorca donaran suport a aquesta moció. 

El Sr. MULET (PP) manifesta, en primer lloc, el suport a la feina i la professionalitat dels bombers de 
Mallorca no només en nom de l’equip de govern sinó de tot el Consell de Mallorca. 

Tot seguit comenta que estan d’acord amb algunes afirmacions sobre els parcs de bombers però refusa 
que siguin fruit del darrer any i, en aquest sentit, recorda que a principis de 2007 hi havia un conveni 
entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Palma per fer actuacions conjuntes dins l’àrea 
metropolitana però aquest conveni no es va renovar la qual cosa suposa un antecedent que va servir per 
afeblir un poc el cos de bombers del Consell de Mallorca així com el de Palma. 

Tampoc no poden dubtar de l’esforç que fa el Consell de Mallorca en quant al tema del bombers. 
Actualment no només s’està negociant el conveni amb l’Ajuntament de Palma sinó que també s’estan 
fent actuacions conjuntes amb simulacions i cursos de formació que aviat estaran en marxa per tal 
d’estalviar recursos. 

Igualment s’està preparant el concurs per cobrir la plaça de cap del Servei de Bombers la qual creu que 
en un breu termini de temps estarà coberta. 

Així mateix s’està creant un borsí d’interins per tal de poder garantir les dotacions mínimes dels parcs 
de bombers i, a més a més, cal recordar que el Consell de Mallorca, durant el darrer any i mig, ha hagut 
de fer front a una despesa econòmica de més de 30 places que es crearen durant la passada legislatura 
sense partida pressupostària i aquestes places s’han hagut de pressupostar aquest any i han suposat un 
increment de més d’1M€ anuals. 

Puntualitza que també varen haver de fer front al pagament dels vehicles que va encomanar el Consell 
de Mallorca durant la passada legislatura però que tampoc no comptaven amb la corresponent partida 
pressupostària, és a dir, que no s’havien pagat i s’han hagut d’adquirir durant aquesta legislatura. 

S’ha de tenir en compte també que s’han reconegut més de 180.000€, per reconeixements extrajudicials 
de crèdit, de factures que corresponien al Servei de Bombers dels anys 2007, 2009, 2010 i el primer 
trimestre de 2011 i que no s’havien pagat. A més a més, s’han pagat més d’1,4M€ en hores extres i dies 
lliures treballats pels bombers de Mallorca i que corresponen als anys 2010 i 2011. 

Tot això significa que el Consell de Mallorca sí que està fent un esforç per mantenir el cos de bombers 
de la millor manera possible però no s’ha d’oblidar que aquest esforç ha estat per solucionar qüestions 
que venien d’enrere. 

Per altra banda, corrobora que existeix un conflicte entre els bombers de Mallorca i el Consell de 
Mallorca, conflicte que neix arran del RDL 20/2012 el qual Funció Pública considera que s’ha d’aplicar 
als bombers de Mallorca de la mateixa manera que s’aplica a la resta de funcionaris i treballadors de les 
administracions públiques. 
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No obstant això, es mostra convençut que aviat s’hi podrà arribar a un acord i així desapareixerà aquest 
conflicte. 

Pel que fa als acords que proposa la moció, anuncia que el seu Grup està d’acord amb els tres primers 
tot i que vol matisar que la seguretat dels bombers i dels ciutadans no només s’ha de garantir dins els 
parcs de bombers sinó que també s’ha de garantir en els sinistres que és allà on més cobertes han 
d’estar les dotacions. No té res a veure la feina dels bombers durant l’estiu amb la feina durant l’hivern 
ja que durant l’estiu hi ha molta més població, més riscs d’incendis i molta més circulació la qual cosa 
hauria implicar que les dotacions en l’estiu siguin majors que en l’hivern. 

Per acabar, anuncia que no votaran a favor del quart punt de la moció ja que consideren que aquests 
procediments no els ha obert el Consell de Mallorca i perquè, a més a més, s’està parlant de 
competències que no són d’aquesta institució. 

La Sra. GARRIDO fa notar que el Sr. Mulet ha comentat tot un llistat de coses que s’han fet i s’han 
pagat però, concretament, volia saber què s’està fent ara per garantir la seguretat dels ciutadans, dels 
visitants i dels bombers. 

Remarca que vol saber què s’hi està fent ara perquè el problema el tenen ara i retreu que el Partit 
Popular torni a emprar, com a arguments, el que va passar o va deixar de passar durant la legislatura 
passada perquè el que ha de fer el Partit Popular (perquè té l’obligació de fer-ho atès que és el partit 
que governa en aquests moments) és garantir un servei que ara per ara no s’està garantint i està per 
davall dels mínims que té fixats el mateix Servei de Bombers i, fins i tot, per davall dels mínims que va 
fixar la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública, com a serveis mínims, per cobrir el servei el 
dia de la vaga general. 

En aquests moments s’està tancant el parc de Felanitx, que dóna cobertura a la comarca de Migjorn. En 
aquest Ple hi és el batle de Santanyí i no creu que estigui molt content que el temps de resposta per 
arribar al seu poble sigui de 45 minuts des del parc de bombers de Llucmajor. 

El Sr. Mulet reconeixia que hi havia un conflicte amb el cos de bombers derivat de l’aplicació del RDL 
20/2012 però no és cert perquè el Departament d’Hisenda i Funció Pública ja ha abandonat el conflicte 
ocasionat per l’aplicació del RDL perquè ha vist que ja no el pot aplicar als bombers encara que sí que 
ara han entrat en un altre conflicte. 

Insta, per tant, l’equip de govern a dialogar i negociar amb els bombers per tal d’intentar arribar a un 
acord però que, en qualsevol cas, les mancances i carències del servei no les carreguin damunt les 
esquenes dels bombers com estan fent ara amb la disjuntiva que o bé els davallen el sou o bé els 
incrementen les hores de feina amb el mateix sou que tenen ara. 

Aquesta és la proposta del govern del Consell de Mallorca, és a dir, intentar mantenir el servei tot 
carregant damunt les esquenes dels bombers el manteniment d’aquest servei. No s’està intentant fer 
altra cosa. 

Pel que fa al tema de les sancions de Delegació de Govern, refusa l’argument del Sr. Mulet quan diu 
que aquest tema no té res a veure amb el Consell de Mallorca perquè si que hi té a veure atès que és el 
cos de bombers del Consell de Mallorca el que està protestant per la seva seguretat i la de tots els 
ciutadans. 

Els bombers protesten perquè no els estan donant cap tipus de cobertura i el fet de protestar i reclamar 
els seus drets els ha suposat que Delegació de Govern els obri un expedient; ha suposat que avui no els 
hagin deixat concentrar-se i tot per un motiu formal però cap motiu de fons. 

Aquestes actuacions es tradueixen en una manca de democràcia i, en aquest sentit, recalca que estan en 
un moment en el qual el Partit Popular empra la democràcia però no hi creu gens. 

El Sr. COLL (conseller executiu de Cooperació Local) es dirigeix, en primer lloc, al representants dels 
bombers presents a la sala i els diu que pensa que el rètol que duen no reflecteix la realitat perquè 
considera que no poden negar que hi ha hagut molt de diàleg. 

Tot seguit es dirigeix a la Sra. Garrido i li comenta que ha donat compte de tota una relació de 
mancances que té el cos de bombers i reconeix que moltes són certes perquè, per desgràcia, quan el 
Partit Popular entrà a governar al Consell de Mallorca es va trobar un cos de bombers amb moltes 
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mancances i afirma que les mancances eren tantes que no podien ser fruit només de la passada 
legislatura sinó de molt més temps. 

En aquest sentit, demana als sindicats (que també són presents a la sala) per què no han fet renou quan 
tocava i just en fan ara per qüestions de doblers quan, pel funcionament del cos de bombers, els 
sindicats no s’han mogut. Ara, quan els bombers estaven mantenint diàlegs amb Funció Pública per 
mor de les 2,5 hores, és quan s’han mogut els sindicats. 

És cert que els bombers han de fer 5 torns més a l’any però com tots els funcionaris d’aquest Consell de 
Mallorca. 

Reconeix que el cos de bombers tenia i té moltes mancances però també s’ha de reconèixer que en un 
any i mig s’hi han fet moltes coses i s’han iniciat coses que havien estat aturades durant anys baldament 
ho neguin els sindicats i la Sra. Garrido digui allò que li han dit que digui. 

En quant al conveni amb l’Ajuntament de Palma, fa notar que és un conveni que s’havia deixat perdre 
en 2007 i ningú no havia dit res mai al respecte i això que hi ha molts de tècnics a la casa si bé és cert 
que falta un cap per al Servei de Bombers que és molt important però, tot i això, ningú no hi havia dit 
res i tot surt ara. 

Igualment és cert que la dotació mínima de bombers és de 36 efectius però tampoc no és una qüestió 
matemàtica. En relació a aquest extrem, planteja per què ara s’està amb una dotació inferior i explica 
que és perquè falten efectius però abans ja en faltaven i més abans d’entrar els darrers 26 bombers. 

L’equip de govern sap cert que falten bombers però li resulta curiós que d’això tampoc no s’havia dit 
res i no se n’havia fet renou fins ara. El tema de les 2,5 hores ha fet mal però en matèria de bombers no 
ho és tot el tema de les 2,5 hores i les 5 torns més que hauran de fer cada any. 

Creu que qualcú més hauria de fer alguna reflexió perquè el fet d’obligar que el servei quedi sota 
mínims i conseqüentment haver de tancar un parc és quelcom que també ha fet qualque bomber i, per 
tant, també li agradaria que fes una reflexió aquesta persona per veure si la culpa és del Consell de 
Mallorca o és d’aquesta persona. 

Els tres primers apartats: 

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

El quart apartat: 

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 49. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
SOBRE LA PAGA EXTRA DE NADAL. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
A la campanya electoral, un dels discursos del PP i també de la Sra. Salom era el de 
que volien reivindicar la figura del funcionari públic perquè, segons deien, no se li 
donava la importància que calia. Des de que guanyà les eleccions, les injustícies que 
s’han anat cometent envers aquest col·lectiu són tantes que seria molt llarg enumerar-
les, malgrat la més significativa pel que representa i les dades en les quals es fa, ha 
estat la supressió de la paga extraordinària de Nadal. 
 
L’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic exposa al seu article 22.4, que “Les pagues 
extraordinàries seran dos cops a l’any, cada una per l’import d’una mensualitat de 
retribucions bàsiques i de la totalitat de les retribucions complementàries....” 
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Això no obstant, al juliol passat, el govern del PP va aprovar un Reial Decret Llei que, 
en el seu article 2.1, estableix que “l’any 2012 el personal del sector públic ... veurà 
reduïda les seves retribucions en les quanties que corresponen percebre en el mes de 
desembre com a conseqüència de la supressió, tant de la paga extraordinària, com de 
la paga addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents de dit 
mes. 
 
Paral·lelament, els propis representants públics han manifestat en reiterades ocasions 
que només es treu la paga extraordinària d’aquest desembre, però l’any 2013 n’hi 
haurà dues. 
 
El fet de suprimir la paga extraordinària de Nadal provocarà una greu caiguda en el 
consum propi de l’època, consum que genera bona part de l’economia de l’any i que, 
per tant, perjudicarà molt el sector del comerç a Mallorca. Per la qual cosa es proposa 
que s’avanci als primers dies de gener l’abonament de la paga extraordinària 
corresponent al mes de juny de 2013 i amb càrrec als pressuposts del 2013.  
 
Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA proposa per a 
la seva consideració al proper Ple de la institució, el següent ACORD: 
 
El Consell de Mallorca acorda que els empleats públics del Consell de Mallorca, així 
com de la resta dels seus organismes autònoms, fundacions, empreses i demés entitats 
dependents, percebran l’abonament de la paga extraordinària corresponent al mes de 
juny de 2013 en els primers dies del mes de gener de 2013.  
 
La Sra. GARRIDO (PSOE) explica que aquest Ple s’ha duit un punt d’acord allà on es declarava la no 
disponibilitat del crèdit corresponent a la paga extra de Nadal dels funcionaris de l’IMAS així com fa 
poc més d’un mes varen dur el mateix punt en relació als funcionaris del Consell de Mallorca i encara 
s’hi han de dur els de l’Institut de l’Esport Hípic i de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística 
i Territorial de Mallorca. 

S’estan aplicant una sèrie de mesures que vénen imposades no ja només pel Sr. Rajoy sinó també des 
d’Europa per la Sra. Merkel i també a nivell mundial i són unes mesures austeres i restrictives que 
sembla que acaben donant la culpa de la crisi al cos de funcionaris i mitjançant les quals es decideix, 
com un calc del que s’ha fet a Grècia, llevar la paga extra de Nadal als funcionaris. 

Aquest fet ha demostrat a Grècia que no ha servit de res atès que segueix sense complir amb l’objectiu 
de dèficit, segueix demanant més doblers, segueix creixent l’atur, segueix augmentant la pobresa, és a 
dir, que segueixen pujant tots els indicatius negatius mentre que segueixen baixant tots els indicatius 
positius i ara Espanya el que fa és aplicar aquesta mesura 

I, a més a més, s’aplica aquesta mesura a la paga extra de Nadal la qual coincideix amb el moment de 
l’any en què s’acumula el major nombre de compres i de despeses i, per tant, de generació d’economia 
de tot l’any. 

Aquesta retallada de la paga extraordinària de Nadal també ve afegida a una sèrie de retallades de 
serveis en quant a dies mínims i incapacitat transitòria que, tal i com s’està aplicant ara als funcionaris, 
és de jutjat de guàrdia i per anar al Tribunal Constitucional ja que està obligant els funcionaris a haver-
se de presentar a dir quina malaltia tenen per poder cobrar tots els dies d’incapacitat transitòria i això 
no s’havia vist en aquest país des de feia molts d’anys i des que el Tribunal Constitucional ho va posar 
damunt la taula. Per tant, han agafat la crisi i n’han fet culpables, en part, als funcionaris i els la fan 
pagar. 
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En la moció que el seu Grup ha plantejat anteriorment s’ha parlat també d’aquest tema pel que fa als 
horaris atès que, a més a més, s’incrementa la jornada laboral en 2,5 hores més a la setmana mentre que 
cobren els mateixos doblers i els lleven la paga extra. Així el consum es redueix, la generació 
d’economia es redueix i l’atur s’incrementa.  

Aquesta no és la solució i per tal d’intentar minimitzar una mica els efectes que pot ocasionar tota 
aquesta situació, el seu Grup sol·licita que la paga extra del proper mes de juny s’avanci i es pagui en el 
mes de gener. 

Remarca que no sol·liciten que es pagui la paga extra de Nadal que per Reial decret llei no es pot pagar 
sinó que allò que sol·liciten és que en els primers dies del mes de gener es pagui la paga extra de juny 
per tal que famílies que ara la cobraran, com a mínim, puguin fer una mica més de despesa aquest 
Nadal que serà molt trist i molt fred per a molta de gent. 

Per concloure, comenta que espera comptar amb el suport de la resta de grups a aquesta moció. 

El Sr. ENSENYAT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) planteja que si a la majoria dels 
funcionaris els demanaven si estan d’acord que els doblers de la paga extra que no cobraran se’n vagin 
a ajudes socials, per exemple, creu que tothom hi estaria absolutament d’acord. 

Emperò, el problema de tot això en aquest país és que s’ha de tenir en compte que tot aquest conjunt de 
retalls moltes vegades vénen originats per les injeccions que s’han hagut de fer al sistema financer i 
molt especialment a les caixes d’estalvi, etc., que en moltes ocasions s’han vist involucrades en 
assumptes que han estat un vertader escàndol. 

Avui, per exemple, han sabut que Caja Madrid va concedir un crèdit de 26M€ a una empresa que ja 
estava en suspensió de pagaments o que estava en vies d’entrar en concurs de creditors. 

Moltes vegades tot aquest conjunt de mesures de retall va especialment orientat a aquestes qüestions i 
això és el que indigna tota la ciutadania i no només els funcionaris. 

Tot seguit anuncia que, per això, el seu Grup donarà suport a aquesta moció que presenta el Grup 
Socialista amb el sobreentès que ja no s’hauria d’haver produït aquest retall a les nòmines i, fins i tot, a 
institucions que tenen els seus comptes sanejats. 

La Sra. GARCIA (PP) observa que li ha agradat la darrera frase del Sr. Ensenyat en el sentit que tant de 
bo no s’hagués hagut de prendre aquesta decisió perquè en realitat al Partit Popular li hagués agradat 
molt no haver hagut de prendre aquesta decisió. 

A continuació adverteix que aquesta no ha estat una decisió agradable per ningú i, per tant, al govern 
no li ha agradat haver de prendre-la perquè és una decisió molt difícil de prendre però, tot i això, el 
govern del Sr. Rajoy va haver de prendre aquesta decisió davant una situació excepcional. 

Assegura que és una decisió d’ajornar la paga extraordinària de Nadal la qual s’abonarà a partir de 
l’any 2015 tot ingressant-la en un fons de pensió tal i com consta en el Reial decret llei que es va 
publicar. 

Remarca el fet que es tracta d’una mesura totalment conjuntural que no va agradar gens al govern 
haver-la de prendre i que, com bé diu el representant del PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca, 
tant de bo no s’hagués hagut de prendre però no hi va haver altre remei. 

Ara ja no poden tornar enrere. La decisió està presa i és ferma i, així doncs, la paga extraordinària de 
Nadal no la cobraran els funcionaris com tampoc no la cobraran ni els alts càrrecs ni els polítics. 

Tot seguit s’adreça a la Sra. Garrido i li observa que la paga extraordinària de juny no es podrà avançar 
per tal de pagar-la en els primers dies del mes de gener perquè no és viable i constituiria pràcticament 
un frau de llei segons li explicarà a continuació. 

Fer-ho constituiria un frau de llei perquè el règim de retribucions dels funcionaris d’Administració 
Local estbleix en l’article 33 de la Llei 33/1987, de 23 de desembre, redactat d’acord amb la Llei 
13/1996, que les pagues extraordinàries són dues a l’any i que es meriten el primer dia hàbil dels mesos 
de juny i desembre en referència a la situació i els drets dels funcionaris i a les esmentades dates. 
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En conseqüència no és possible contravenir la normativa i canviar la meritació de l’abonament de les 
pagues extraordinàries i, per tant, no és possible que s’avanci la paga del mes de juny als primers dies 
del mes gener. 

I no ho faran perquè suposaria incomplir la llei que ha esmentat abans cosa que no volen fer perquè 
seria com “fer trampes jugant al solitari” i no ho volen fer. 

Saben –i ho lamenten moltíssim– que al col·lectiu de funcionaris li han demanat molts d’esforços i 
sacrificis però són moltes persones les que han de fer sacrificis en aquests moments i no només els 
funcionaris. Tot i això, el govern és conscient que al col·lectiu de funcionaris li han demanat molts de 
sacrificis com també a molts altres col·lectius com els alts càrrecs i els mateixos polítics. 

No obstant això, li sorprèn que siguin els membres del PSOE els que ho demanin quan va ser el govern 
socialista, presidit pel Sr. Rodríguez Zapatero, el primer govern que a Espanya va baixar el sou de tots 
els funcionaris un 5% sense consensuar-ho amb ningú el passat dia 12 de maig de 2010. 

Ara els membres del Grup Socialista van de “bons al·lots” i de voler fer brindis al sol però això li fa 
pensar que aquesta postura té un tint totalment demagògic i electoralista. 

Malgrat això, vol pensar que al PSOE també li va saber molt de greu prendre aquella mesura aleshores 
i, per això, vol que ara es posin en la pell de l’actual govern i entenguin que ara també els sap greu 
prendre aquesta mesura però les circumstàncies són excepcionals i així ho han hagut de fer. 

Per acabar, anuncia que en virtut de tots els arguments exposats, el vot del seu Grup a aquesta moció 
serà negatiu. 

La Sra. GARRIDO comenta que el PSOE, l’any 2010, va davallar el sou dels funcionaris un 5% de 
mitjana però n’hi havia que no els varen davallar pràcticament res però, en canvi, ara la paga extra se li 
lleva a tothom (grande o pequeño) i el Partit Socialista no va fer mamballetes i va dir “¡Que se jodan!” 
quan es varen aprovar les mesures. 

Per altra banda, la Sra. Garcia assegura que es tracta d’una mesura conjuntural però ella no li demana –
ni li ha demanat en cap moment– que paguin la paga de Nadal sinó que està demanant que s’avanci la 
paga de juny i es pot fer perquè hi ha mecanismes que ho permeten. 

De fet, el Partit Popular ha donat mostres suficients de “lo que quieren, pueden”. I això es pot fer i 
jurídicament sí que es pot fer i hi ha mecanismes per fer-ho com, per exemple, el cas del Sr. Monago. 

La Llei orgànica del tribunal constitucional estableix que si l’Estat interposa un recurs, l’assumpte 
quedarà suspès immediatament i això és el que ha passat en el cas del Sr. Monago, és a dir, que 
l’assumpte ha quedat suspès per llei però encara no s’ha entrat en el fons del tema i, a més a més, no es 
tracta de la mateixa situació que discuteixen ara. 

Ara estan demanant que avancin la paga extra de juny, cosa que no és tan complicada però el Partit 
Popular entén el que vol allà on vol. 

Ahir mateix el Sr. Monago va dir que ho aplicarien en el moment que arribassin els 80M€ que li han 
d’arribar de l’Estat. Aquí diuen una cosa i allà una altra i les coses no són així, tots han de ser iguals. 
Aquí no estan demanant que es pagui una paga que no es pot pagar perquè hi ha una llei que així ho 
diu. 

El Partit Popular es va presentar a les eleccions dient que ho farien millor que el Sr. Rodríguez 
Zapatero però la realitat és que ho fan bastant pitjor que el Sr. Rodríguez Zapatero: han pujat l’IVA, al 
funcionaris els incrementen la jornada laboral i els davallen el salari, han pujat l’IRPF a tots, etc. Un 
exemple proper és que a les Illes Balears s’estan pagant 10€ per una targeta sanitària que havia de dur 
xip i no en duu. 

L’equip de govern s’escuda amb el discurs de “vosaltres més i això és el que tenim i esper que a vostès 
també els sàpiga malament” però li repeteix que del Grup Socialista ningú no va dir “¡Que se jodan!” 
quan es va aprovar la mesura. 

El Sr. ENSENYAT puntualitza que, quan ha dit que tant de bo no hi hagués això, no vol que sigui mal 
interpretat, és a dir, que no poden parlar d’aquest tema com si hagués arribat d’una ventada o com si 
fos un tsunami o un terratrèmol. 
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Si la gent està enfadada i els funcionaris estan molt indignats perquè els lleven la paga extra és per un 
motiu molt concret: és perquè, entre d’altres coses, no s’han demanat ni s’han exigit responsabilitats.  

En aquest sentit, els dos grans partit d’aquest Estat, que són el PP i el PSOE, han d’entonar el ‘mea 
culpa’ i recorda que abans parlava de la situació de Bankia la qual no és excepcional, desgraciadament, 
perquè és la mateixa de Bancaja o de Caja Castilla-La Mancha, és a dir, de totes i cadascuna de les 
entitats financeres, entre moltes altres, les quals han tengut càrrecs, amb responsabilitat política, 
d’aquests grans partits. 

Per això, la gent està indignada i, tot i que és cert que tothom s’hi ha d’aferrar, també és cert que s’han 
d’exigir responsabilitats i precisament s’ha fet tot el contrari: tota aquesta gent ha estat jubilada amb 
sous multimilionaris i això és un escàndol i així s’ha de dir i s’ha de reconèixer. 

Per tant, en dir que tothom s’hi ha d’aferrar, vol dir tots i no només els funcionaris. S’hauria d’haver 
començat per exigir responsabilitats a les persones que han causat aquesta situació i exigir-los que 
tornin els doblers. 

Podrien parlar de les SICAV o de l’amnistia fiscal perquè resulta que llavors és als funcionaris que els 
demanen que facin l’esforç i perdin la paga extra mentre s’ha declarat una amnistia fiscal per a la gent 
que tenia doblers a paradisos fiscals. Això és una incongruència i, per acabar, indica que volia aclarir el 
sentit de les seves paraules durant la primera intervenció. 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) li reconeix al Sr. Ensenyat que hi 
havia moltes coses que no estaven clares dins el sector financer i que, amb el temps, s’han demostrat i 
s’hi han hagut de fer unes reformes i prendre una sèrie de mesures tot tenint en compte que hi havia un 
Banc d’Espanya que era el que controlava que tot anàs bé. 

Remarca que, en teoria, el Banc d’Espanya controlava i supervisava que totes els entitats financeres 
anaven bé. 

També és cert que hi havia una sèrie de sous que es consideraven desproporcionats i, per això, el Partit 
Popular ha pres una mesura en relació als sous dels alts càrrecs d’entitats financeres però, no obstant 
això, considera que s’han de centrar en el debat de d’aquesta moció. 

Com bé ha dit la Sra. Garcia, s’està demanant un esforç a la funció pública i així ho reconeixen. No 
neguen que li demanen un esforç i no neguen que la funció pública ja duu una sèrie d’anys acumulant 
esforços a les seves esquenes. 

No fa gaire, als funcionaris se’ls va congelar el sou de per vida amb una rebaixa del 5% i ara arriba el 
Partit Popular i no només no els incrementa el sou sinó que, a més a més, no cobren la paga extra de 
Nadal tot i que ha d’aclarir que aquesta paga no s’elimina sinó que anirà consignada dins un fons de 
jubilació de cara a l’any 2015. 

Recalca que no és agradable prendre aquest tipus de mesures i assevera que per al seu partit seria molt 
millor dir que tot va bé, que no passa res i, fins i tot, incrementar els sous però, ara bé, hi ha una sèrie 
d’objectius que s’han de complir i en aquest Ple s’ha parlat molt sobre l’objectiu de dèficit. 

Matisa que parlen de dèficit com si no sabessin què és i, per això, explica que el dèficit provoca que un 
país, per tal de poder pagar el sous dels seus funcionaris, la seva sanitat i la seva educació, ha d’anar a 
demanar préstecs a defora a un interès elevadíssim i això ho acaben pagant tots els ciutadans. 

Per tant, el que s’ha de fer és prendre mesures de tal manera que el mateix país, amb la seva pròpia 
capacitat, pugui cobrir els seus serveis sense haver d’anar a demanar doblers a defora a interessos 
elevadíssims. 

Aquesta és la raó per la qual es demana, en aquests moments, un esforç a la funció pública i a tots els 
ciutadans i és per això que s’han adoptat una sèrie de mesures que no són agradables però que s’han 
vists obligats a adoptar. 

Pel que fa al punt concret de la moció que demana que s’avanci la paga extra de juny al mes de gener, 
indica que la informació de què disposa l’equip de govern en aquests moments és que, atès com està 
regulat aquest tema i donat que la paga extra de juny es merita dia 1 de juny, no és possible avançar el 
pagament d’una paga a la qual encara no s’hi té dret perquè d’aquesta manera ho disposa la regulació. 
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Per tal de no contravenir la legislació vigent i atès que l’equip de govern ja compta amb un escrit de la 
Delegació de Govern mitjançant el qual requereix que se certifiqui que s’ha declarat la no disponibilitat 
de crèdits i que se certifiquin tots els conceptes de la paga extra de desembre ja que, si hi ha qualque 
concepte que no sigui adequat, s’impugnaran els acords presos al respecte i, en aquest sentit, 
s’adverteix sobre possibles responsabilitats penals als mateixos funcionaris i a les autoritats públiques, 
és per tots aquests motius que el seu Grup no pot donar suport a aquesta moció ja que consideren que 
aquesta moció proposa quelcom que va en contra de la llei. 

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

 

 
PUNT 50. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
SOBRE L’IMPULS I FINANÇAMENT PLA NACIONAL DE LA SIDA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
El dia primer de desembre es celebra el dia internacional de lluita contra el VIH / 
SIDA. Es un important dia per recordar i donar a conèixer al món l’epidèmia global 
causada per la extensió de la infecció pel VIH. Des de que es va diagnosticar per 
primera vegada l’any 1981, s’han produït en el món més de 25 milions de morts 
relacionades amb aquesta malaltia, convertint-se d’aquesta manera en una de les 
epidèmies mes mortals de la història. 
 
Per fer front a la malaltia l’any 1981 es va impulsar per part del Ministeri de Sanitat el 
Pla Nacional front a la SIDA. Aquest pla recull una sèrie d’iniciatives  en l’àmbit de 
la prevenció, diagnòstic, tractament i investigació de la malaltia. El Pla ve dotat d’una 
partida pressupostària específica que, per a l’any 2011, va ser de prop de 7 milions 
d’euros repartits entre les diferents Comunitats Autònomes. A les Illes Balears li 
varen correspondre l’any 2011 un total de més de 180.000 euros, que varen ser 
incrementats pel propi Govern de les Illes en més de 120.000 euros. 
 
Gràcies a l’impuls d’aquest pla i de les accions que se’n deriven, dels esforços de les 
Comunitats Autònomes i de les organitzacions sense ànim de lucre que hi treballen, 
s’ha aconseguit frenar el desenvolupament de la malaltia i la seva incidència. Tot i 
això, la taxa de SIDA a les Illes Balears és de 28 casos per milió, sent la segona major 
taxa del país només superada per la Comunitat de Madrid, i durant l’any 2011 es 
varen diagnosticar a les nostres Illes un total de 149 noves infeccions per VIH 
mantenint una taxa d’incidència de 134,7 casos per milió d’habitants, la taxa més alta 
del país. 
 
El Govern de l’Estat planteja una reducció econòmica total en el pla nacional de la 
sida per l’any 2013. La reducció dels ajuts destinats a prevenció, conscienciació, 
investigació i tractament del virus VIH/SIDA per part del Govern d’Espanya té unes 
conseqüències socials i sanitàries que representaran un greu pas enrere en la reducció i 
control d’aquesta malaltia. A la nostra Comunitat ja es va produir una forta reducció 
en el pressupost de l’any 2012. Aquest fet ha condicionat que associacions com 
ALAS (Associació de Lluita Anti-Sida de les Illes Balears) hagin perdut les 
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subvencions i hagin hagut de suspendre serveis com per exemple les proves de 
detecció ràpida de la infecció, les iniciatives de prevenció i de suport per arribar a 
col·lectius més dèbils. 
 
A més, recentment, el Govern de l’Estat ha decidit la retirada de la targeta sanitària als 
estrangers en situació irregular, i ha relacionat el dret a rebre atenció sanitària amb la 
cotització per contracte de treball. Això representa un altra passa enrere per quan les 
persones perden el dret de rebre atenció sanitària pública i condiciona una greu 
dificultat d’accés pels col·lectius més dèbils, la qual cosa implicarà un deteriorament 
de la salut comunitària i una manca de control sanitari pel que fa a les malalties 
infecto-contagioses. 
 
Aquesta decisió suposa, a més, rompre l’equitat al no garantir l’accés igualitari als 
serveis de protecció socio-sanitari en tot el territori i per tota la ciutadania. Suposa, 
per tant, una violació dels drets humans i és contrària al que diu l’article 43 de la 
Constitució Espanyola on es reconeix el dret a la protecció de la salut. Diverses 
Comunitats Autònomes s’han posicionat clarament en contra d’aquesta mesura. 
 
L’estalvi econòmic no justifica ni compensa un retrocés en la resposta del VIH al 
nostre país ni a la nostra comunitat, donat que està ben demostrat que la prevenció és 
molt més rentable que el tractament posterior; per tant, aquest suposat estalvi serà 
totalment fals si canvia la tendència i la malaltia torna a augmentar. 
 
Aquesta irresponsabilitat no és només una qüestió exclusivament sanitària, sinó també 
política i jurídica, per quant el Govern de l’Estat ha pres una decisió unilateral sense 
tenir en compte les diferents institucions i ONG’s que participen en la coordinació del 
pla nacional de la sida. 
 
L’eliminació d’aquestes transferències econòmiques a les CCAA posarà en perill la 
resposta front a la SIDA al nostre país, per quan aquests doblers es destinaven a 
subvencions per desenvolupar campanyes de prevenció de la malaltia per part 
d’organitzacions sense ànim de lucre, que desenvolupaven la seva activitat a 
col·lectius amb més dificultat d’accés al sistema sanitari. Les seves aportacions en 
educació i recolzament psicològic, en comunicació i sensibilització sobre el 
VIH/SIDA, han estat un pilar fonamental en la lluita contra la malaltia. 
 
Així mateix, la decisió del Govern central suposa una contradicció amb els acords 
internacionals que ha assolit el propi govern amb organismes com el programa 
conjunt de Nacions Unides sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), l’Assemblea General de 
Nacions Unides (UNGASS), la Organització Internacional del Treball (OIT) o el 
Parlament Europeu, per garantir els programes de VIH cap a l’objectiu zero, és a dir, 
un món amb zero noves infeccions per VIH, zero discriminació i zero morts 
relacionades amb el VIH/ SIDA. 
 
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 PROPOSTA 
DE MOCIÓ:  
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1. El Consell de Mallorca insta el Govern de l’Estat a que es recuperi el Pla 
Nacional de la SIDA, es revisi i es desenvolupi pels propers anys, que es 
consignin les partides econòmiques en els pressuposts generals de l’Estat 
sense retall en relació a l’any 2011 i que es garanteixin i es dotin 
econòmicament els programes desenvolupats per les ONG’s que tant han 
contribuït a frenar el desenvolupament del VIH/SIDA especialment en els 
col·lectius mes dèbils. 

2. El Consell Insular de Mallorca insta el Govern de la Comunitat Autònoma de 
les Illes Balears a continuar amb el desenvolupament del pla de SIDA de les 
Illes Balears, garantint les partides destinades a prevenció i promoció de la 
salut i totes les partides destinades a les ONG’s per poder continuar amb la 
seva tasca. 

3. El Consell de Mallorca insta el Govern de l’Estat a retirar el pla de 
sostenibilitat que limita l’accés als serveis sanitaris, facilitant l’obtenció de 
targeta sanitària a tots els residents, garantint d’aquesta manera l’atenció 
sanitària, tant d’urgències com la crònica, a tots els col·lectius. 

4. El Consell de Mallorca insta el Govern de la Comunitat Autònoma a establir 
de manera urgent els mecanismes que permetin l’atenció sanitària aguda i 
crònica a tots els residents de la nostra Comunitat. 

5. El Consell de Mallorca mantindrà els programes de prevenció i sensibilització 
d’Iniciatives als Instituts en matèria d’educació sexual i malalties de 
transmissió sexual. Així mateix, facilitarà que es publiquin en els seus espais 
totes aquelles campanyes de conscienciació i prevenció del VIH/SIDA, 
especialment les dirigides als més joves, tant les institucionals com les que 
impulsin les ONG’s que treballen en aquest camp 

6. El Consell de Mallorca estendrà un gran llaç vermell a l’edifici del Consell 
amb motiu del proper dia mundial de la SIDA, com a mostra de voluntat de 
lluita contra la malaltia i solidaritat amb els afectats. 

 
 
La Sra. CANO (PSOE) argumenta que el seu Grup presenta aquesta moció atès que el passat dia 1 de 
desembre se celebrà el Dia Internacional de Lluita contra el VIH-Sida, una pandèmia que ha causat més 
de 25 milions de morts a tot el món i, per fer front a aquesta malaltia, des de l’any 1981 el Ministeri de 
Sanitat ve desenvolupant un Pla Nacional de Lluita contra la Sida. 

Aquest és un pla multisectorial que recull tot un conjunt d’iniciatives de prevenció, diagnosi, 
tractament i investigació. 

Gràcies, precisament, a aquest esforç que s’ha impulsat des de l’Administració central conjuntament 
amb les entitats sense ànim de lucre, s’ha aconseguit frenar aquesta pandèmia. 

Tot i això, a la nostra comunitat tenim una taxa de sida molt gran, només superada per la comunitat de 
Madrid. Exactament tenim 28 casos per milió d’habitants i, durant el 2011, es varen diagnosticar a les 
Illes Balears 149 noves infeccions de VIH mantenint així una taxa d’incidència de 134,7 per milió 
d’habitants, la taxa més alta de tot el país. 

En 2011, aquest Pla Nacional estava dotat amb 7M€ que es repartien entre les diferents comunitat 
autònomes. A la nostra comunitat li varen correspondre 180.000€, quantitat que va ser complementada 
pel govern anterior amb més de 120.000€. 

En 2012 aquest Pla Nacional ha passat de 7M€ a 1M€ i, a més a més, el govern del president José 
Ramón Bauzá hi fa fortes retallades. Puntualitza que està parlant d’una reducció del 75% d’aquests 
ajuts del govern d’Espanya per finançar programes que desenvolupen les entitats sense ànim de lucre, 
les ONG. 
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Què passa per enguany? Doncs que per enguany s’encenen absolutament totes les alarmes. A pocs dies 
per acabar el Pla Multisectorial 2008-2012, encara no s’han iniciat les passes per elaborar un nou pla i, 
el que és pitjor, el Partit Popular està condemnant a mort la feina de les ONG tot eliminat les 
transferències específiques a les comunitats autònomes per dur a terme accions preventives de la 
malaltia. 

Durant tot l’any passat es va degradar el Pla Nacional de Lluita contra la Sida, un any important perquè 
s’havien de fer les avaluacions i s’havia de començar a planificar la feina del futur, la feina dels propers 
anys. 

El Partit Popular ha aconseguit acabar amb un Pla vigent des de l’any 1981 amb la seva ofensiva per 
desmantellar l’estat del benestar quan la realitat és que tenim 150.000 persones al nostre país que 
pateixen aquesta malaltia i que un 30% dels portadors del virus no reben, a dia d’avui, cap tipus de 
tractament. 

Entitats de la nostra illa com ALAS, Ben Amics, Metges del Món, Escola de Sida i Associació Siloé 
tenen un futur –incert és poc– molt negre fins al punt que entitats com ALAS, que té 25 anys de 
trajectòria fent feina al servei de la dignificació de la vida de les persones seropositives i de prevenció 
de la malaltia, no té pressupost per enguany: ni un euro de suport institucional, a més de tots els deutes 
pendents de 2012. 

Els serveis, com per exemple la prova de detecció ràpida de la infecció, o les iniciatives de suport per 
arribar als col·lectius més desafavorits (als quals no poden arribar a través de les institucions) s’han 
deixat de prestar. Tot seguit planteja que li agradaria saber qui prestarà, a dia d’avui, aquests serveis. 

De tot l’equip de persones professionals ja no tenen cap treballador i, allò que abans es feia de manera 
professional, ara es fa per vocació i per responsabilitat de manera voluntària. Això és complir el somni 
de la dreta: intervenció mínima per part de l’Estat i que les entitats i associacions facin la feina 
assistencial de manera caritativa. 

Aquestes males decisions polítiques que tenen noms i llinatges (Partit Popular) tendran conseqüències 
molt greus a nivells socials i sanitaris. Aquestes males decisions polítiques poden costar vides. 

I si aquest fet és ja prou greu, encara se li afegeix la vergonya de la denegació del dret a la salut a 
determinats col·lectius amb l’aprovació del RDL 12/2012, la qual cosa provocarà un important retard 
en el temps de diagnosi tot augmentant el temps de risc d’infecció d’altres persones i generant un 
problema de salut pública. 

L’estalvi econòmic saben que mai no pot compensar i justificar un retrocés d’aquest tipus i tothom sap 
–hi ha molta evidència empírica– que sempre la prevenció és molt més rendible que no el tractament a 
posteriori i, per tots aquests motius, el seu Grup presenta sis propostes d’acord. 

La primera és recuperar el Pla Nacional de Lluita contra la Sida tornant-se a consignar les partides en 
relació a l’any 2012 per garantir les transferències que es feien de l’Estat a les comunitat autònomes per 
tal que les diferents organitzacions sense ànim de lucre puguin prestar els serveis i la feina que han 
estat desenvolupant fins ara. 

La segona proposta és instar el Govern de les Illes Balears a continuar amb el pla desenvolupat a la 
comunitat autònoma l’any 2006 per la consellera Sra. Ana Castillo, amb la participació i el consens de 
les entitats socials i les institucions. Un pla que és perfectament vigent i demana que es garanteixin les 
partides que s’hi destinen. 

La tercera proposta és instar també el govern de l’Estat a reiterar el pla de sostenibilitat que limita 
l’accés als serveis sanitaris i que tothom pugui obtenir la targeta sanitària per així garantir els drets 
humans de les persones, sobretot de les persones que tenen una malaltia crònica com el VIH. 

La quarta proposta és instar igualment la comunitat autònoma a establir, de manera urgent, els 
mecanismes que permetin l’atenció sanitària aguda. Recorda que ara s’està pendent de la creació d’una 
comissió per part del Govern de les Illes Balears però de la qual, a dia d’avui, no saben absolutament 
res i aquest tema és de màxima urgència. 

La cinquena proposta és que el Consell de Mallorca mantengui els programes d’iniciatives als instituts i 
els tallers de prevenció entre el jovent de la nostra illa. 
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La sisena proposta és que el Consell de Mallorca, de manera simbòlica, dia 1 de desembre estengui un 
gran llaç vermell a l’edifici com a mostra de voluntat i solidaritat amb les persones afectades. 

El Sr. ENSENYAT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) anuncia que el seu Grup donarà suport 
a aquesta moció i ho farà especialment a virtut de dos temes importants: que les Illes Balears és una de 
les comunitats amb més incidència d’aquesta malaltia i la segona és perquè és un fet més que 
comprovat que quan disminueixen les ajudes, especialment per a campanyes de prevenció, augmenten 
els nous casos d’infecció. 

Adverteix, per acabar, que tot el que s’hi pugui fer des de l’Administració Pública juntament amb les 
diferents entitats, fins i tot seria poc. 

La Sra. LLINÀS (PP) li observa a la Sra. Cano que creia que no ho diria però al final sí que ha dit que 
qui va crear la Coordinació Autonòmica de Drogues i Estratègia de la Sida va ser un govern del Partit 
Popular. 

Matisa que fa aquesta observació perquè sembla que al Partit Socialista li dolen segons quines coses i 
que tots els temes de benestar són qüestions relacionades amb l’esquerra i que la dreta els oblida però 
no és així. 

El Partit Popular també impulsa iniciatives d’aquest tipus i durant els 4 anys de govern de la passada 
legislatura el Partit Socialista no hi va aportar res nou i simplement ha mantengut el que hi havia. 

Tot seguit assegura que agraeix la feina que fan les ONG però aclareix que no pot ser que els governs o 
les institucions públiques siguin repartidores de doblers i que les ONG visquin gràcies al que els donen 
els institucions. 

Això no lleva que no puguin fer feina de manera conjunta però no tots han de viure gràcies a les 
aportacions que tenguin de les institucions públiques tal i com passava fins a dia d’avui. Aquesta 
situació no pot continuar perquè la crisi ha posat a cadascú en el seu lloc. 

Matisa que això tampoc no eximeix les administracions de fer feina envers aquest tema i, concretament 
en aquest cas, envers la prevenció i les actuacions per combatre el VIH. 

Per part de la Direcció General de Salut Pública i Consum s’està fent feina en temes de sensibilització –
com sap la Sra. Cano– tot duent a terme campanyes d’informació i de conscienciació de la població en 
general, es distribueix material preventiu, de manera gratuïta, a qui ho sol·licita (tant col·lectius com de 
manera individual). 

En relació al diagnòstic precoç, remarca que és gratuït. L’any passat es varen fer més de 50.000 proves 
gratuïtes de detecció precoç del VIH en aquesta comunitat autònoma, proves que es poden fer no tan 
sols a la xarxa clínica sinó també a tots els CAD i a Metges del Món. Recorda que la Sra. Cano ha 
parlat d’una sèrie d’ONG i, en aquest sentit, li fa notar que es continua treballant amb Metges del Món. 

També s’està fent feina en temes de prevenció a centres escolars en matèria de drogodependències ja 
que són col·lectius molt en risc i, a més a més, informa que a nivell nacional ja s’està fent feina en 
l’elaboració d’un nou Pla Nacional de Lluita contra la Sida. 

Per altra banda, comenta que el Consell de Mallorca s’adhereix, fa feina i col·labora en totes les 
campanyes d’informació i de sensibilització amb la resta d’institucions, amb ONG i també amb les 
col·lectius i grups amb els quals fa feina el Consell de Mallorca. 

A continuació diu que per totes aquestes raons, el seu Grup considera totalment innecessària aquesta 
moció i, per tant, hi votaran en contra. 

La Sra. CANO agraeix, en primer lloc, el suport del PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca a la 
moció i, en quant al vot desfavorable del PP, fa notar que ha intentat aportar dades objectives, dades 
que s’obtenen tot mirant i acarant els diferents pressuposts generals de l’Estat. 

La primera cosa que ha fet ha estat reconèixer la vigència i la plena actualitat d’una pla que va impulsar 
l’any 2006 amb el suport de moltes institucions i entitats i el que s’ha de fer a dia d’avui és continuar-lo 
però, clar, els plans necessiten anar acompanyats de recursos. 

Reitera que s’ha passat de 7M€ en 2011 a 1M€ en 2012 i, per enguany, no hi ha doblers. Més d’un 15% 
de les entitats que feien feina a tot l’Estat han desaparegut però el gran problema és que els serveis que 
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prestaven (i que era més rendible per a l’Administració fer-los d’aquesta manera) no els assumeix 
l’Administració, és a dir, que tampoc no prestarà aquests serveis. 

Conseqüentment alguns col·lectius molt vulnerables com les dones prostituïdes de la nostra comunitat, 
que són majoritàriament immigrades, estan quedant penjades i, sense la targeta sanitària que el Partit 
Popular els ha negat, la cronicitat pot augmentar i pot generar un veritable problema de salut pública. 

Sobre el nou pla que la Sra. Llinàs diu que s’està desenvolupant, indica que el deuen estar fent sota 
secret de sumari perquè, de moment, les entitats no en tenen coneixement ni en saben absolutament res. 

No obstant això, les més de 300 entitats que varen signar un manifest en contra de les retallades i la 
previsió pressupostària de 2013, que les deixa sense assignació econòmica a les diferents comunitats, el 
que sí saben és que de manera unilateral el govern ha deixat sense validesa –ha suprimit– el Pla 
Nacional de Lluita contra la Sida i constata que fa un parell de setmanes es va organitzar una xerrada 
de Taula per la Sida amb moltíssimes entitats. 

Per altra banda, observa que només faltaria que el Govern de les Illes Balears no fes feina amb Metges 
del Món o amb Ben Amics, etc., però que, tot i això, aquestes entitats tenen un futur molt negre i incert. 
Moltes entitats han hagut de tancar i han deixat de prestar els seus serveis. 

A continuació li retreu a la Sra. Llinàs la seva actitud durant la seva intervenció i li diu que tengui una 
mica més de consideració atès que estan parlant de vides humanes, de sida, de respecte i de sensibilitat 
per aquestes persones. 

Per concloure, comenta que el PP no vol donar suport a aquesta moció perquè considera que els serveis 
estan garantits i, en aquest sentit, els insta a fer-s’ho mirar perquè és una incoherència absoluta ja que 
les dades objectives no enganen ningú.  

El Sr. ENSENYAT comenta que li sap greu que, en tractar una qüestió tan sensible com aquesta, s’entri 
en un nyic-i-nyac sobre qui ha fet, qui no ha fet, qui ho ha fet primer, etc., perquè és incomprensible. 

Afegeix que ara s’està parlant de la realitat actual –no la de fa 5 anys– i, a dia d’avui, qui té la 
responsabilitat de governar és el Partit Popular al Consell de Mallorca, al Govern de les Illes Balears i a 
l’Estat i la moció, concretament, fa referència a aquestes tres administracions. 

Per altra banda, la realitat és que cada dia hi ha més casos d’infeccions i, especialment, entre la 
població joves i, per tant, no importa fer massa estudis per deduir que fan falta programes d’informació 
i de prevenció. Existeix una problemàtica seriosa en quant a tots els casos de tractament de gent 
infectada que està fora del sistema i això els ha de fer pensar. 

Sobre el comentari de la Sra. Llinàs en dir que no està bé que les ONG visquin dependents de les 
administracions públiques, li observa que tal vegada algun dia podran parlar, amb pau i tranquil·litat, 
d’aquesta qüestió però, en tot cas, assegura que les ONG i altres entitats tenen una funció molt 
important que no és mai suplir l’Administració Pública sinó col·laborar-hi. 

En política, en els anys que fa que hi és, ha après que tot el que no es veu, no existeix i precisament 
aquestes entitats tenen, com a funció, que aquesta realitat es vegi. Saben que a Metges del Món, ALAS 
o Siloé es veuen coses que no es veurien si aquestes entitats no les mostrassin. 

En aquest sentit, considera que s’ha de reconèixer la tasca que han fet aquestes entitats i no es pot dir 
que no poden viure dependents de l’Administració Pública per, almanco, coherència i respecte a la 
feina que estan fent totes. 

Per acabar, li planteja a la Sra. Llinàs per què Metges del Món sí però ALAS no i indica que confia que 
algun dia en podran parlar amb tranquil·litat. 

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

 
PUNT 51. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
SOBRE LA DINAMITZACIÓ DEL SECTOR AUDIOVISUAL DE 
MALLORCA. 
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Es dóna compte de la següent moció: 
 
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. 
 
 
La Sra. GÓMEZ (PSOE) anuncia que el seu Grup retira aquesta moció de l’ordre del 
dia perquè han estat informats sobre la celebració d’unes reunions per tal de poder 
donar continuïtat a la Mallorca Film Comission i, per tant, volen esperar a conèixer 
els resultats d’aquestes reunions i llavors ja decidiran si presenten o no una altra 
moció sobre aquest tema. 

Es retira. 
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PUNT 52. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
SOBRE L’ASSEMBLEA DE BATLES I BATLESSES DE L’ILLA DE 
MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
L’Assemblea de Batles i Batlesses de l’illa de Mallorca va néixer la passada 
legislatura amb una vocació i un clar objectiu, ser l’òrgan aglutinant de les polítiques 
municipals entre el Consell de Mallorca i tots els Batles i Batlesses del municipis de 
l’illa, al temps d’un òrgan consultiu del propi Consell de Mallorca. 
 
Aquesta Assemblea es va gestar i més tard constituir com un òrgan de consens entre 
els municipis, però també de consens entre les distintes forces polítiques 
representades a Mallorca. 
 
Durant aquesta legislatura. la situació dels ajuntaments de Mallorca ha anat 
deteriorant-se a passes forçades sense que se li presti la merescuda atenció des del 
Departament de Cooperació Local del Consell de Mallorca. El deute d'aquesta 
institució amb els ajuntaments és excessiu. Des de l'any 2011 no hi ha hagut Pla 
d'Obres i Serveis, els serveis d'assessorament tècnic i jurídic són pràcticament 
inexistents, el consorci d'informàtica no respon a les necessitats dels ajuntaments, el 
Pla de Prestacions Socials Bàsiques de cada vegada és més deficient, la nova política 
de revisions i valoracions de dependència deixa, de cada vegada més, en mans dels 
ajuntaments l'atenció a les persones més necessitades, etc. I l'assemblea tan sols ha 
estat convocada en una ocasió, quan el seu reglament estipula que s'haurà de reunir de 
manera ordinària, al manco dues vegades cada any. 
 
Per tot el que s'exposa anteriorment, pensam que ja s’ha fet més que necessari que el 
govern del Consell de Mallorca escolti ja les necessitats i demandes dels batles i 
batleses dels municipis de 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 PROPOSTA 
D’ACORD: 
 
El Ple de Consell de Mallorca insta la seva presidenta a convocar amb urgència  una 
assemblea ordinària de batles i batlesses de Mallorca on es pugui debatre, i formular 
proposicions de millora, els problemes que agreugen la normal gestió dels nostres 
ajuntaments.  
 
 
El Sr. FERRÀ (PSOE) manifesta, en primer lloc, que gairebé a cada ple han parlat d’aquest tema però 
sense haver obtingut cap resposta. 

Tot seguit recorda que el seu Grup ja va retirar una moció relativa a la composició de la Mesa de 
l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca perquè els varen assegurar que es modificaria aquesta 
composició però encara ara no en tenen cap notícia. 

Ja duen 3 semestres de legislatura i, segons el Reglament de l’Assemblea de Batles i Batlesses de 
Mallorca, s’ha de convocar una assemblea cada 6 mesos però, fins ara, només s’ha convocat una reunió 
en tot aquest temps. 
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Els ajuntaments, igual que el Consell de Mallorca i el Govern de les Illes Balears, estan travessant una 
situació molt greu i, precisament, el Consell de Mallorca és una institució de govern local que té una 
sèrie de departaments que estan íntimament lligats a la dinàmica diària dels ajuntaments i, sobretot, dos 
departaments: Cooperació Local i l’Institut Mallorquí d’Afers Socials. 

Tot allò que facin aquests dos departaments –o deixin de fer– té una influència directa i molt present en 
la vida diària dels nostres ajuntaments i, en aquest sentit, cal recordar que a les bancades de la sala de 
Plens hi ha molts de batles i exbatles que saben molt bé què és anar pel carrer, cara alta, davant els 
ciutadans que els demanen comptes. 

Darrerament els ajuntaments vénen arrossegant una sèrie de problemes molt greus i que dificulten la 
seva gestió i poder atendre els serveis bàsics que, per diferents lleis, tenen encomanats els ajuntaments. 

Sense entrar a repassar quins són aquests serveis –s’han comentat moltes vegades i tothom els coneix–, 
la qüestió ara és que una sèrie d’ajudes que tant el Consell de Mallorca com el Govern de les Illes 
Balears posaven a l’abast dels ajuntaments per poder fer front a aquestes encomanes (enllumenat 
públic, clavegueram, pluvials, asfaltat de carrers, etc.) i que ja no poden fer perquè des de 2011 no hi ha 
Pla d’Obres i Serveis (POS, d’ara endavant) ni tampoc no n’hi ha hagut en 2012 (a dures penes s’ha 
pogut dotar de pressuposts els projectes pluriennals que hi havia) i, per a 2013, ni tan sols no s’ha 
convocat. 

Després d’haver fet una sèrie de gestions amb els ajuntaments, el seu Grup ha sabut que el Consell de 
Mallorca, al qual el Govern de les Illes Balears li deu molts de doblers, també deu molts de doblers als 
ajuntaments. 

Hi ha departaments que són molt importants per als ajuntaments i que continuen (o no han millorat o 
han empitjorat) en relació a la legislatura passada com són, per exemple, el tema dels assessoraments 
tant tècnics com jurídics o el tema de tecnologies i informàtica. Alguns batles no veuen satisfetes les 
seves necessitats pel que fa a les pàgines web, correu electrònic, etc. 

A nivell de serveis socials això encara és molt més greu perquè s’ha disminuït el Pla de Prestacions 
Bàsiques (PPB, d’ara endavant), perilla el tema de la teleassistència i aprofita per reiterar que s’estan 
fent revisions de valoracions de dependència que donen a entendre que els malalts milloren, que ja no 
són dependents i que ja no han de menester ajuda.  

Tot això recaurà damunt els batles, damunt els serveis socials primaris, damunt les treballadores 
familiars. El fet de voler estalviar per una banda, implica carregar-li el mort als altres. 

Tots aquests problemes es podrien solucionar o, almanco, debatre. El seu Grup és conscient que ara 
s’està en un moment de greus dificultats per al Consell de Mallorca i també per al Govern de les Illes 
Balears i per al govern de l’Estat però, en lloc de no voler tractar el tema, el seu Grup és partidari de 
posar les coses damunt la taula i tractar-les entre tots. 

Avui hi ha hagut aquí un exemple de què les coses fetes de pressa i corrents, amagant informació, no 
van a bon port. Les coses poden arribar a bon port si les consensuen, si les debaten i si entre tots 
intenten arribar a una solució i aquesta solució l’havia de donar l’Assemblea de Batles i Batlesses de 
Mallorca. 

Afegeix que ha consultat el programa electoral concret del departament de Cooperació Local que duia 
el Partit Popular i, per això, els el vol recordar per tal que el tenguin present i actuïn en conseqüència.  

El programa deia que una de les competències més importants del Consell de Mallorca era Cooperació 
Local perquè significava cooperar i treballar amb els municipis. Textualment continuava: “Des del 
Partit Popular, ens replantejarem el finançament i els objectius a aconseguir a través dels plans d’obres 
i serveis”. Fa 3 anys que no n’hi ha. 

Pel que fa a col·laboració municipal, el programa deia que mantendrien la subvenció del POS (reitera 
que fa 3 anys que no n’hi ha), que farien una línia de subvencions per eliminar barreres 
arquitectòniques (que encara no l’han vista), que donarien assessorament tècnic urbanístic, 
pressupostari, jurídic, social, financer, esportiu i cultural i demana on és aquest assessorament i com ho 
fan. 

Hi havia moltes més coses però, sobretot, anunciaven que reestructurarien la gestió del Servei Insular 
d’Informàtica de manera centralitzada, una gestió més eficient del Servei de Bombers de Mallorca (i ja 
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han vist avui el que ha passat) i, ja en darrera instància, parlaven de potenciar l’Agenda Local 21 
(tampoc no saben res de tot això) i que donarien a l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca el 
prestigi necessari però llavors no la convoquen. 

El seu Grup únicament demana amb aquesta moció que convoquin l’Assemblea de Batles i Batlesses 
de Mallorca perquè, malgrat que hi ha dificultats, si les comparteixen i les tracten entre tots serà més 
fàcil arribar a trobar una solució i, per això, recalca que és importantíssim convocar l’Assemblea de 
Batles i Batlesses de Mallorca per debatre tots els punts que preocupen i afecten els nostres 
ajuntaments. 

Una consellera avui ha dit quelcom que és un mal exemple. Ha dit, referint a un punt concret, que 
miraven si era necessari o no dur-lo a Ple. En aquest sentit, assenyala que en tots els temes és millor 
quanta més transparència hi hagi en situació de dificultats i s’han de debatre entre tots sense amagar 
res. 

El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) comenta que des del seu Grup pensen que 
l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca va ser durant la passada legislatura un vehicle de 
participació, una eina de comunicació entre tots els batles de Mallorca i també d’intercomunicació 
entre els mateixos batles i el Consell de Mallorca. 

Va costar molt que en aquesta legislatura, que està governant el Partit Popular amb majoria absoluta, es 
convocàs l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca tal i com s’havia fet en la passada legislatura. 

Des del primer moment de convocar l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca, es varen trobar que 
ja hi va haver el primer intent de destruir-la, és a dir, quan el Partit Popular –sota el seu punt de vist– va 
intentar fer un ús partidista de l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca tot posant membres del 
PP a la Mesa i excloent-hi els representants de l’oposició i això va fer que, evidentment, l’Assemblea 
de Batles i Batlesses de Mallorca ja començàs mig esfondrada.  

De fet, des d’aquella famosa primera Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca, on es varen posar 
uns mal fonaments i on l’únic punt va ser que la presidenta va anunciar que se suspendria el pagament 
de Serpreisal per part del ajuntaments, no s’ha fet absolutament res més ni s’ha convocat aquesta 
Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca. 

Desconeix si, per davall i en privat, la presidenta té comunicació directa amb els batles o no però ell 
coneix molts de batles i, d’aquells amb els quals té més confiança, li consta que la comunicació no és 
d’allò més fluïda. 

No vol dir amb això que la presidenta no es preocupi pels ajuntaments i no hagi fet qualque visita als 
batles però no paga i, com que no paga, doncs la comunicació no és fluïda. 

Tot seguit anuncia que el seu Grup donarà suport a aquesta moció perquè consideren que ha de ser 
capaços de reconduir l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca en benefici de tots però, ara bé, 
també li agradaria que si el Partit Popular, que en un any que fa que governa no l’ha convocada, no hi 
creu, doncs que ho digui clarament i la dissolgui. 

Ara l’equip de govern del Partit Popular té l’ocasió de dir si creu en l’Assemblea de Batles i Batlesses 
de Mallorca i, evidentment, si hi creu, ho haurà de demostrar. 

El Sr. SALOM (PP) comenta que, com que la moció era molt senzilla, doncs no s’ha preparat res i tot 
seguit informa que l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca es convocarà per al proper 9 de 
gener. 

Per altra banda refusa que s’hagi fet servir la defensa d’aquesta moció per introduir-hi de tot i reitera 
que l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca serà convocarà per dia 9 de gener i planteja a veure 
si és veritat que seran capaços de discutir tot el que s’ha posat damunt la taula perquè no està d’acord 
amb el Sr. Font en el sentit que l’Assemblea sigui un vehicle de comunicació entre batles sinó que és 
un vehicle de comunicació entre partits. 

Opina que el vehicle de comunicació entre batles és la FELIB. Matisa que té confiança amb molts de 
batles de tots els partits –per si no ho saben– i assegura que l’Assemblea de Batles i Batlesses de 
Mallorca és un vehicle de comunicació de partits, no de batles i repeteix que el vehicle de comunicació 
de batles és la FELIB. 
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Per acabar, emplaça a tractar tots els temes exposat en la propera Assemblea de Batles i Batlesses de 
Mallorca i, si els sembla bé, hi poden afegir aquest tema més que ha comentat. 

La Sra. PRESIDENTA li demana al Sr. Ferrà si retira la moció o vol que sigui sotmesa a votació i 
s’aprovi per unanimitat. 

El Sr. FERRÀ considera que la moció s’ha de sotmetre a votació atès que tothom hi està d’acord i 
perquè almanco quedi aprovada. 

A continuació agraeix el suport del PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca i igualment el suport del 
Partit Popular i observa que ara no és el moment d’entrar a discutir quin és el fons de l’Assemblea de 
Batles i Batlesses de Mallorca tot i que fa constar que no és una Assemblea de partits sinó de batles que 
representen pobles i representen institucions però no partits. 

No obstant això, es remet al que recull el Reglament de l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca i 
aprofita que indicar que cal donar-se l’enhorabona i dir que, si no es fa ús partidista de l’Assemblea 
com es feia a la FELIB, tal vegada podran arribar a qualque solució però si hi van amb la bandera del 
partit a darrere, doncs mal assumpte, l’Assemblea no anirà bé. 

Fa notar que coneix el funcionament tant de l’Assemblea com de la FELIB perquè ha format part dels 
dos organismes i puntualitza que la FELIB és el fòrum on són tots els batles de les Illes Balears i 
l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca és només per als batles de Mallorca pel que fa a les 
polítiques que tenguin a veure amb el Consell de Mallorca. 

El Sr. FONT manifesta que no coincideix, de cap manera, amb la interpretació del Sr. Salom quan diu 
que l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca és un vehicle de comunicació de partits. 

La comunicació entre partits sí que, per ventura, es produeix dins la FELIB on ja hi ha repartiment de 
càrrecs i, per tant, aquesta qüestió ja cou més emperò l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca va 
néixer amb l’únic objectiu de ser un vehicle de comunicació entre els batles i el Consell de Mallorca i 
entre els mateixos batles, agradi o no. 

Això sí, una altra cosa és que el Partit Popular no hi hagi cregut mai i a posta els demana si hi creuen o 
no. És important que ho diguin i, si no hi creuen, doncs la dissolen i no passa res però, si hi creuen, 
l’han de fer funcionar amb esperit democràtic i amb esperit que sigui un vertader vehicle, sense 
partidismes, de comunicació entre els batles i el Consell de Mallorca. 

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

 
PUNT 53. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA 
AL CONSELL DE MALLORCA SOBRE DRET A DECIDIR PER LES ILLES 
BALEARS. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
El Govern actual de l’Estat espanyol, atiat pels sectors més jacobins del nacionalisme 
espanyol, ha posat en marxa un procés recentralitzador que pretén buidar 
progressivament de competències les CCAA i Ajuntaments i eliminar la diversitat 
cultural i nacional existent. El marc de la crisi econòmica i social, i la crisi de deute 
que afecta les administracions públiques, ha exacerbat les pulsions centralistes de les 
institucions de l’Estat, que pretenen carregar els esforços de reducció del dèficit 
públic damunt les CCAA i Ajuntament(amb efectes nefasts per a l’estat del benestar, 
ja que  presten els serveis públics bàsics de sanitat, educació i serveis socials). 
 
A més, el sistema de finançament actualment en vigor ha demostrat que no és 
capaç de regular d’una manera justa i equitativa el flux i el repartiment dels fons 
públics entre els diferents territoris de l’Estat. Les Illes Balears som els més 
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perjudicats per aquest sistema (balança fiscal negativa del 14% del PIB), que també 
perjudica Catalunya (-9% del PIB) i el País Valencià (-6% del PIB). Davant les 
dificultats de finançament de les CCAA i Ajuntaments i les dificultats d’aquestes per 
mantenir els serveis públics bàsics de l’estat del benestar, i davant els intents de 
recentralització del Regne d’Espanya per part de les classes dirigents espanyoles de 
l’Estat, una part important de la població (especialment d’aquells territoris amb trets 
nacionals propis) està prenent consciència de la necessitat que la ciutadania exerceixi 
la capacitat de decidir per tal de protegir les administracions més properes als 
ciutadans i que gestionen els serveis públics més sensibles, i per tal de protegir la 
diversitat cultural i nacional. 
 
En aquest context, el Principat de Catalunya ha iniciat un procés que té com a objectiu 
dotar l’administració catalana d’estructures d’estat. L’onze de setembre centenars de 
milers de persones es manifestaren massivament als carrers cèntrics de Barcelona per 
reclamar l’autodeterminació sota el lema “Catalunya, nou estat d’Europa”. De manera 
democràtica i pacífica, es va voler fer evident un sentiment  nacional inqüestionable, 
històricament arrelat, i una clara reivindicació social davant la situació econòmica, 
social i cultural. Lamentablement, des d’aleshores ençà, s’han fet declaracions i 
expressat opinions, tant a títol personal com institucional, que qüestionen i en el 
pitjors dels casos ataquen el dret a decidir, les consultes populars i el dret a la 
autodeterminació que tenen els pobles. 
 
Des de les Illes Balears, ens cal expressar i exigir clarament respecte a l’autogovern i 
a tot procés democràtic i pacífic construït des de la voluntat popular. I no només per 
l’afinitat cultural i històrica que ens uneix amb el Principat de Catalunya, sinó perquè 
el nostre país, que té condició inqüestionable de nacionalitat, pot esgrimir tant o més 
motius d’injustícia i discriminació econòmica, fiscal, social i cultural. D’altra banda, 
cal recordar que el nostre Estatut d’Autonomia actualment en vigor estableix la 
competència de la Comunitat Autònoma per a la celebració de consultes populars. 
Aquesta competència encara no ha estat desenvolupada. 
 
Per tot això, el grup de Consellers del PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de 
Mallorca proposa al Ple que adopti els següents Acords: 
 

1. Manifestar el ple suport a totes aquelles iniciatives de la societat civil i/o 
institucions, orientades i desenvolupades democràticament i pacíficament, que 
fomentin la informació, la consulta popular i la concreció del dret a decidir de 
les persones i els pobles. 

 
2. Manifestar i exigir  el màxim respecte al dret d’autodeterminació dels pobles, 

com a principi fonamental dels drets humans i reconegut internacionalment.  
 

3. Manifestar concretament el reconeixement al dret a decidir i a la 
autodeterminació del poble de les Illes Balears.  

 
4. Sol·licitar el desenvolupament de la competència en consultes populars que 

estableix l'Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. 
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5. Trametre aquests acords al Govern de les Illes Balears i als grups 
parlamentaris del Parlament de les Illes Balears.  

 
El Sr. ENSENYAT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) comença la seva intervenció dient que 
suposa que tothom coincidirà en pensar que la història és un concepte que no és estàtic sinó dinàmic, és 
a dir, que es va fent cada dia i, en els moments que vivim, hi ha tres factors que són importants i que cal 
tenir en compte. 

En aquest sentit indica que ara vivim dins un procés de centralització de l’Estat i, especialment, amb un 
sector abanderat del sector més reaccionari de la societat i que pretén que aquesta recentralització de 
l’Estat vagi en detriment d’aquella imatge d’un Estat federal del qual es parlava fa una sèrie d’anys. 

Un exemple d’això és la darrera reforma que volen fer del sistema educatiu d’acord amb allò de “que 
había que españolizar a los niños catalanes”. 

Per altra banda veuen també que el sistema de finançament de les comunitats autònomes ha fracassat i 
és totalment injust. Així veuen que les Illes Balears aporten un 14% del seu producte interior brut (PIB, 
d’ara endavant), Catalunya n’aporta el 9% i la Comunitat Valenciana n’aporta el 6%. 

Per tal de fer-se una idea del significat d’aquests percentatges d’aportació comenta que en el cas 
d’Alemanya (país que té un pes específic important dins la Unió Europea) la seva constitució determina 
que cap dels seus estats no podrà aportar més del 5% del seu PIB perquè, en cas contrari, considerarien 
que això posaria en perill la seva economia. Tot seguit repeteix que les Illes Balears aporten el 14% del 
seu PIB. 

Cal tenir en compte, igualment, que ara vivim un moment en el qual la majoria dels ciutadans (o un 
moviment de la ciutadania) considera que les institucions polítiques, tal i com estan plantejades, estan 
quedant obsoletes, no són representatives i, especialment, no permeten la participació real de la 
ciutadania dins aquestes mateixes institucions. 

Per tots aquests fets, el seu Grup presenta aquesta moció que conté una sèrie de punts que detallarà a 
continuació. 

El primer punt és manifestar el ple suport a totes aquelles iniciatives de la societat civil i institucions, 
orientades i desenvolupades democràticament i pacíficament, que fomentin la informació, la consulta 
popular i la concreció del dret a decidir de les persones i els pobles. 

El segon punt és manifestar i exigir el màxim respecte al dret d’autodeterminació dels pobles com a 
principi fonamental dels drets humans i reconegut internacionalment. 

El tercer punt és manifestar concretament el reconeixement del dret a decidir i a l’autodeterminació del 
poble de les Illes Balears. 

El quart punt és sol·licitar el desenvolupament de la competència en consultes populars que estableix 
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. 

I, el cinquè punt és trametre aquests acords al Govern de les Illes Balears i als grups parlamentaris del 
Parlament de les Illes Balears. 

La Sra. CANO (PSOE) anuncia que el seu Grup no donarà suport a aquesta moció que presenta el 
PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca perquè pensen que, en aquests moments de dificultats, 
iniciatives com aquestes els allunyen encara més dels problemes reals dels mallorquins i les 
mallorquines i que aquest és un debat que li interessa, sobretot, al nacionalisme espanyol o català i als 
independentistes.  

Afegeix que amb tots els respectes als milers de persones que sortiren al carrer el dia 11 de setembre o 
que es manifestaren a les urnes a les passades eleccions catalanes, el seu Grup no pensa que aquest 
debat sigui extrapolable a la nostra illa. 

Assegura que entenen el fons de la moció i que comparteixen l’opinió sobre els greuges del sistema de 
finançament, els greuges del govern del Sr. Mariano Rajoy, el seu nul respecte cap a la nostra 
autonomia i el nostre Estatut i que tenim un president a la nostra comunitat que segueix, fil per randa, 
el discurs ideològic de la FAES i que ara també s’ha sumat al de la Fundació DENAES de la qual 
copia, literalment, discursos rancis de patriotisme “chusquero”. 
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També vol aprofitar per recordar –perquè creu que és de justícia– que el nostre sistema de finançament 
va millorar, substancialment, gràcies a un govern anterior, gràcies al Sr. Francesc Antich i al Sr. José 
Luís Rodríguez Zapatero. Aleshores partien de 23 punts per sota de la mitjana i enguany, amb la 
liquidació dels pressuposts de 2010, el president Bauzá ha aconseguit, per primera vegada, rebre un 
finançament per damunt d’aquesta mitjana i hem tornat, un altre pic, al furgó de cua però d’aquesta 
herència al PP no li interessa parlar. 

Ara bé, el Grup Socialista no pensa que aquestes injustícies s’hagin de restituir des de plantejaments 
independentistes o sobiranistes encara que sí que pensen que el Partit Popular ha emprès un ofensiva 
recentralitzadora sense precedents, plena de tics antidemocràtics i que no accepta la realitat 
pluricultural, plurilingüística i plurinacional de l’Estat espanyol i, precisament, amb el seu tarannà (els 
tics del ministre Wert o a la nostra comunitat) afavoreixen postures secessionistes independentistes. 

Tot seguit recorda que el seu Grup no és ni nacionalista ni independentista ni centralista. El seu Grup 
aposta per la via del diàleg i l’acord i que el seu model és el d’una Espanya federal. Defensen la 
solidaritat i la igualtat de les persones i dels pobles i defensen un projecte de convivència per a l’Estat 
espanyol. 

A més a més, entenen que aquest camí és la lògica evolució de l’Estat de les autonomies però, ara bé, la 
prioritat sempre ha de ser actuar per atorgar poder a les persones més desprotegides. 

Considera que en democràcia decideixen sempre i que el veritable debat que hi ha al darrere és si 
reformen o no els nostres marcs democràtics i estructures com la Constitució per possibilitar la 
realització de consultes legals perquè la competència, a dia d’avui, de fer un referèndum vinculant és de 
l’Estat. 

Afirma que el seu Grup sempre estarà a favor de la democràcia, de la participació ciutadana i d’anar 
desplegant els drets de les persones i dels pobles però, ara bé, sempre des del respecte a la legalitat. 

El Sr. VIDAL (PP) comenta que quan ha llegit la moció veu que el Sr. Ensenyat no coincideix, tal i 
com s’ha expressat, amb el que havien plasmat en l’exposició de motius de la moció i l’estranya com 
també li estranya que el Sr. Font també la vulgui signar perquè el fet que el PSM-IniciativaVerds-
Entesa per Mallorca plantegi, com a discussió seriosa, si el Consell de Mallorca és una institució 
seriosa (tothom ho veu així), aquest tipus de mocions li semblen més de bar i de carrer que no d’haver-
les de discutir al Ple. 

Puntualitza que ha dit això perquè creu que tots es coneixen suficientment i saben, com a partits, què 
pensen com per haver de discutir aquestes coses. 

Tothom sap que el Partit Popular és un partit constitucionalista que respecta i acata la Constitució i s’hi 
troba bé. També és un partit autonomista perquè així ho defineix la Constitució. El PSOE, en canvi, 
se’n va una passa més enfora i quedaria entre l’autonomisme i el federalisme, depenent de la comunitat 
on ho defensàs però el Partit Popular té les idees clares i està tranquil. 

En l’exposició de motius es fa esment al Principat de Catalunya i als milers de persones que sortiren al 
carrer el dia 11 de setembre i, en aquest sentit, es mostra segur que la persona que se’n va fer bandera –
el Sr. Artur Mas– d’aquesta Diada i d’aquesta gentada que va sortir als carrers, ara se’n penedeix 
perquè va convocar eleccions amb 62 diputats per mirar d’aconseguir-ne 72 o 82 (perquè havia sortit 
molta gent al carrer) i al final se’n va quedar amb 50. 

El poble català és molt intel·ligent però també, i tenint en compte que aquesta no és una discussió 
pròpia d’aquest Consell de Mallorca, que si han de dependre de qualcú, s’estima més dependre d’així 
com estan actualment que no d’un català perquè “si no te l’ha feta, te la farà” com diuen els 
mallorquins des de fa molt de temps.  

En aquest sentit de discussió, afegeix que no entén mai el marc del nacionalisme del PSM perquè no 
sap si són nacionalistes de Petra, de la Mancomunitat, de Mallorca, de Balears, de Catalunya o 
d’aquesta paraula que fan servir de Principat i que no sap d’on ve. 

Com que no entén aquest nacionalisme, tampoc no pot entrar a discutir-lo molt perquè, si li diuen que 
són nacionalistes de Petra, d’acord ja que una Petra independent quedaria bé. Si li diuen que són 
nacionalistes de Mallorca, doncs bé ja que hem estat un regne des de 1229 i hi podrien caminar. Si li 
diuen que són nacionalistes de Balears, hauran d’anar alerta perquè si parlen amb els menorquins 
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contestaran, dins aquest marc de discussió de bar i de carrer, que tenen dos enemics que són la 
tramuntana i Mallorca. 

I, si parlen de nacionalisme català, aleshores ja no juguen aquí dedins perquè la majoria de mallorquins 
ja no hi voldrien ésser i, si parlen d’altre tipus de nacionalisme, per ventura no se n’adona a través 
d’aquesta moció. 

És evident que darrere d’aquesta exposició de motius i darrere d’aquestes intervencions, el vot del seu 
Grup avui tornarà a coincidir amb el del PSOE perquè votaran en contra d’aquesta moció. 

El Sr. ENSENYAT observa que ni la Sra. Cano ni el Sr. Vidal creu no han llegit bé la moció perquè el 
seu Grup no ve aquí a declarar la independència de les Illes Balears. 

La moció no ve a declarar la independència (encara que tant de bo fos així perquè assegura que firmaria 
avui mateix) de les Illes Balears incloses Petra, Menorca, etc., però neix arran d’un discurs que és al 
carrer i té una incidència molt més directa del que es pensen (no com deia la Sra. Cano: que hi ha altres 
preocupacions avui en dia). 

Precisament en aquest Ple s’ha discutit del finançament del Pla de Lluita contra la Sida per part del 
Consell de Mallorca i del Govern de les Illes Balears, de fer modificacions de crèdits, s’ha presentat un 
moció per dir que el Consell de Mallorca prorroga el seu pressupost perquè no tenia el finançament que 
li tocava, etc.  

I d’això parla la moció! O potser pensen que parlava que posar-nos un rebosillo i d’anar a ballar jotes 
enmig de la plaça? Doncs no, no és això. Amb aquesta moció estan dient que els ciutadans d’aquestes 
illes paguen el 14% del seu PIB a l’Estat. 

Reconeix que és cert que la passada legislatura va millorar el finançament d’aquesta comunitat però 
evidentment sense arribar, ni de prop, al que realment hauria de ser i, com exemple, diu que farà una 
comparació ferroviària: mentre aquí anam amb el tren de Sóller –que està 1 hora per arribar a destí–, 
els altres van amb AVE. 

Per tant, es demana cada vegada de què parlen el PP i el PSOE quan van a Madrid, què hi fan 
exactament? Els 4 diputats que del PP i els 4 diputats del PSOE exactament què fan quan allà es parla 
de repartiment? Doncs diuen amén a tot! 

Si les Illes Balears tenguessin un finançament just es podrien fer uns bons programes socials, ajudes, 
carreteres, etc. i d’això estan parlant. Tal vegada és cert que els catalans van més avançats però potser 
és perquè tenen més consciència de quin és el seu problema però, en tot cas, el que el seu Grup demana 
aquí és respecte i especialment una qüestió: convocar un referèndum. 

En aquest sentit demana què hi ha més democràtic que un referèndum i si la sacrosanta Constitució 
Espanyola no permet fer un referèndum, és a dir, consultar la ciutadania sobre aquesta qüestió o 
qualsevol altra, doncs valenta constitució. 

Assegura que, així doncs, hauran de canviar-la i afegeix que si anassin al moment en què es va votar la 
Constitució, hi havia partits que demanaven el vot a favor, altres en contra i altres abstenció i haurien 
de mirar què va fer Aliança Popular ja que hi va haver gent que hi va votar en contra i, en canvi, ara 
s’aferra a la sacrosanta Constitució com si fos la bíblia però, si l’han de canviar, doncs la canvien. 

Just per aquesta qüestió que la Constitució no permeti poder fer una consulta popular, un referèndum 
per demanar l’opinió a la ciutadania quan no hi ha res més democràtic i la moció estava planteja en 
aquests termes de respecte a processos que són totalment legítims. 

Quan Catalunya ho plantejava, va sortir qualcú de la Unió Europea dient que mai no la hi voldrien però 
no s’han de pensar que això sigui cert atès que hi estan entrant països com Kazakhstan i llavors no 
voldran a Catalunya on es generen doblers. 

El que tenen molt clar és que el món no evoluciona gràcies als polítics sinó que hi ha tot un moviment 
i, com deia abans, la història no és un concepte estàtic. La història no la fan aquí sinó al carrer i, per 
tant, si això no és possible avui, ho serà qualque dia. 

La Sra. CANO li comenta al Sr. Ensenyat que creu que no ha escoltat la seva intervenció perquè el 
primer que ha dit és que el debat de fons és si la sacrosanta Constitució s’ha de modificar o no i que el 
seu Grup sempre estarà a favor dels drets de les persones, de la participació ciutadana i de què puguin 
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decidir però sempre dintre del marc legal i, si s’ha de modificar la Constitució, doncs que es modifiqui 
amb el consens de tothom. 

El seu Grup no hi tendria inconvenient perquè el seu model és el model d’una Espanya federal que va 
més enllà –és el salt següent– de l’Estat de les autonomies per atorgar poder a les persones i perquè 
volen defensar l’estat del benestar atès que la filosofia del seu partit és la d’igualtat d’oportunitats per a 
tothom. 

Refusa, per tant, que cerquin components per identificar PP amb PSOE –encara que li va bé al PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca alimentar aquesta sensació– i també rebutja que posi en boca seva 
paraules que no ha dit. 

El Sr. VIDAL li recorda al Sr. Ensenyat que la seva moció diu literalment: “Des de les Illes Balears, 
ens cal expressar i exigir clarament respecte a l’autogovern i tot procés democràtic i pacífic construït 
des de la voluntat popular. I no només per l’afinitat cultural i històrica que ens uneix amb el Principat 
de Catalunya, sinó perquè el nostre país té condició inqüestionable de nacionalitat...” i li adverteix que 
això no ho diu la Constitució enlloc. 

Afegeix que reitera el que ha dit abans, és a dir, que això forma part de converses de bar i de carrer 
encara que en puguin discutir tant com vulguin però, malgrat això, la seva definició de partit és 
claríssima: constitucionalista, respecta l’Estatut d’Autonomia i l’acata i els agrada viure així com 
viuen. 

Si s’ha de discutir si volen que paguin el que deuen, el Consell de Mallorca sí que és el fòrum adient i 
per això hi són. Si han de discutir si volen carreteres o autopistes, aquí són per discutir-ho tot i que una 
línia d’AVE no importa discutir-la ja que si la posen a Andratx, pegarà per Santanyí abans d’haver 
agafat la velocitat que toca i, en canvi, el trenet de Sóller és turístic, ha de funcionar com funciona i 
està molt content de l’empresa que el gestiona (que fa més de 100 anys que existeix) i vol que continuï 
existint. 

El seu Grup vol el trenet de Sóller i no en volen cap altre com tampoc no volen tenir –li diu al Sr. 
Ensenyat– 14 vagons de tren comprats pel govern de la passada legislatura que costen devers 300.000€ 
cada any per poder mantenir-los a la postada. Això tampoc no ho volen, el tren que hi hagi volen que 
estiguin circulant per les vies. 

En resum, assenyala que aquesta és una comunitat solidària i que li agradaria que fos una comunitat 
més rica. En moments de necessitats econòmiques, s’ha de ser solidari. Si les Illes Balears pagassin 
menys i fossin com Alemanya, estarien més contents però es mostra convençut que, ara per ara, si el 
PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca veu que hi ha persones del seu municipi que pateixen fam, 
segur que es llevaria doblers de la seva butxaca i els hi donaria.  

Està segur que el Sr. Ensenyat ho faria i el Sr. Font també i ell mateix també ho faria mentre que el Sr. 
Mas se’n duu els doblers a Suïssa, cosa que ell no faria. Opina que, com a mallorquins, saben com són i 
estan contents de ser així i volen continuar així. 

Per concloure, reitera que aquests temes s’han de discutir al bar o al carrer o allà on vulgui però que 
deixin fer aquest Consell de Mallorca per a les discussions anteriors i posteriors a aquesta moció que sí 
que són importants de ser discutides aquí. 

El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) sol·licita la paraula per al·lusions i manifesta, 
dirigint-se al Sr. Vidal, que creu que no té massa clar què és el nacionalisme i explica que el seu Grup 
defensa que els mallorquins i les mallorquines puguin decidir políticament el que vulguin. 

En canvi, el Partit Popular el que defensa és que Madrid decideixi per nosaltres, que Madrid decideixi 
una llei d’educació que ens destrossarà, que Madrid decideixi que ens destrossin la llengua, que Madrid 
decideixi que ens destrossin la sanitat. 

Això és el que defensa el Partit Popular i es mostra enfadat perquè han tret un tema que no havien 
d’haver tret i, ja que el Sr. Vidal ha parlat del tren, li fa saber que Madrid no l’ha volgut acabar i el 
Partit Popular no l’ha volgut acabar i, per això, hi ha els vagons aturats. Si el Partit Popular hagués 
volgut, avui el tren estaria acabat. 

El Sr. VIDAL indica que cal ser seriosos i que li fan repetir, per tercera vegada, que aquestes són 
discussions que no haurien de tenir aquí.  
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El PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca defensa que els pobles tenguin dret a triar el que vulguin 
mitjançant un referèndum però li retreu al Sr. Font que, quan era batle a Petra, no va fer un referèndum 
per veure si hi havia de passar el tren o no i ho va decidir ell tot sol. 

Demanen que es pugui fer un referèndum però l’han de poder fer els ciutadans de cada poble, de cada 
comunitat i cada regió i li diu al Sr. Font que primer s’ha de predicar amb l’exemple i s’han de fer les 
discussions allà on toca fer-les. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) intervé per posar ordre i reconduir el 
debat atès que s’ha produït un bon nombre d’intervencions creuades sense tenir ús de la paraula i 
recorda que en feia ús el Sr. Vidal. 

El Sr. FONT intervé per demanar coresponsabilitat a tots els consellers. 

El Sr. VIDAL diu que considera que ja s’ha dit tot i només afegeix que aquestes són discussions que 
s’haurien de mantenir en els fòrums que toquin i aquí simplement els correspon fer del Consell de 
Mallorca una gran institució com es mereix i com es mereixen tots. 

El Sr. ROTGER manifesta que, a la vista dels posicionaments dels distints grups, considera que no és 
necessari tornar a reiterar-los i tot seguit sotmet la moció a votació. 

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

 
 
PUNT 54. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA 
AL CONSELL DE MALLORCA SOBRE ELS ATACS A LA POBLACIÓ DE 
GAZA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Els atacs que l'exercit israelià va dur a terme a mitjans de novembre contra Gaza 
suposen un nou episodi de la ignominiosa història de dominació sanguinària de l'Estat 
sionista contra la població palestina. Les morts de civils, entre ells infants, superen de 
molt els suposats objectius militars evocats pel govern de Tel-Aviv. Allò que ha fet 
Israel a Gaza és una nova massacre indiscriminada d'innocents que no es justifica ni 
des del punt de vista de la potencial amenaça de Hamàs ni de la població palestina,  i 
que no té més raó de ser que la proximitat de les eleccions israelianes. 
 
Com el 2008, amb l'operació plom fos, les autoritats israelianes destrueixen béns i 
vides sense la més mínima consideració pels drets humans, amb la intenció d'estendre 
l'estratègia de la por entre la població israeliana, i d'impossibilitar qualsevol sortida 
pacífica al conflicte perquè són conscients que ells son la part forta, i pretenen que a 
força de desgast l'única “solució” possible sigui la que proposa l'Estat d'Israel, que ha 
anat guanyant territori al poble palestí durant aquests anys incomplint reiteradament 
les resolucions de Nacions Unides al respecte. 
 
 
Per tot això, el grup de Consellers del PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de 
Mallorca proposa al Ple que adopti els següents: 

 
Acords 
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1.  El Consell de Mallorca condemna aquest nou atac d’Israel sobre la població 
civil palestina. 

 
2. El Consell de Mallorca insta el Govern espanyol i la comunitat internacional a 

exigir a l’Estat d’Israel el compliment de les seves obligacions internacionals, 
entre d’elles el desmantellament de les colònies, la retirada de l'exercit israelià 
dels territoris palestins i la destrucció del mur de la vergonya. 

 
3. El Consell de Mallorca insta la Unió Europea a la suspensió dels acords 

comercials amb l’Estat d’Israel, i molt especialment els de venda d’armes, en 
tant que aquest país no respecti els drets humans. 

 
4. El Consell de Mallorca exposa el seu suport al reconeixement al reconeixement 

internacional de Palestina com estat. 
 
5. El Consell de Mallorca insta el Govern autonòmic a proposar davant el Ministeri 

d’Afers Exteriors la disposició de les Illes Balears a servir de territori de trobada 
neutral per a la recerca d’una sortida justa per al poble palestí mitjançant el 
diàleg. 

 
 
El Sr. ENSENYAT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) explica que bàsicament aquesta moció 
fa referència als atacs que darrerament ha patit el poble de Palestina per part d’Israel. 

El seu Grup entén que ja no es tracta d’una qüestió aïllada sinó que ja és un procés atès que les 
circumstàncies es reprodueixen un dia i un altre i ataquen directament la població civil, infants i dones 
sobretot. 

Per tant, duen aquesta moció per demanar, en primer lloc, que el Consell de Mallorca condemni aquest 
nou atac d’Israel sobre la població civil de Palestina. 

En segon terme sol·liciten que el Consell de Mallorca insti el govern espanyol i la comunitat 
internacional a exigir a l’estat d’Israel al compliment de les seves obligacions internacionals entre elles 
el desmantellament de les colònies, la retirada de l’exèrcit israelià dels territoris palestins i la destrucció 
del mur de la vergonya. 

El tercer punt demana que el Consell de Mallorca insti la Unió Europea a la suspensió dels acords 
comercials amb l’estat d’Israel i, molt especialment, de la venda d’armes en tant que aquest país no 
respecti els drets humans. 

El quart punt insta el Consell de Mallorca a exposar el seu suport al reconeixement internacional de 
Palestina com a estat. 

I, en cinquè lloc, que el Consell de Mallorca insti el govern autonòmic a proposar davant el Ministeri 
d’Afers Exteriors la disposició de les Illes Balears per servir de territori de trobada neutral per la 
recerca d’una sortida justa per al poble palestí mitjançant el diàleg. 

La Sra. GARRIDO (PSOE) intervé per anunciar que el seu Grup donarà suport a aquesta moció. 

La Sra. ROCA (PP) explica que l’ONU (Organització de Nacions Unides) és la major organització 
internacional i es defineix com una associació de govern global que facilita la cooperació en assumptes 
com els internacionals, la pau i la seguretat internacional, el desenvolupament econòmic i social, els 
assumptes humanitaris i els drets humans. Va ser fundada l’any 1945 i està integrada per 193 estats 
membres. 

L’ONU proporciona el mecanisme que ajuda a trobar solucions a les controvèrsies o problemes entre 
països i a adoptar mesures en relació a quasi totes les qüestions que interessen a la humanitat. 
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Aquestes qüestions són analitzades d’acord amb una sèrie de propòsits i principis establerts en el 
capítol I de la Carta de les Nacions Unides. 

Al capítol VI d’aquesta Carta, en l’article 33 s’indica que les parts en controvèrsia, que pugui posar el 
perill del manteniment de la pau i la seguretat internacionals, intentaran cercar una solució mitjançant 
la negociació, la investigació, la mediació, la conciliació, l’arbitratge, la via judicial, el recurs a 
organismes o acords regionals o altres mitjans pacífics de la seva elecció. 

En l’article 36 s’exposa que el Consell de Seguretat podrà, en qualsevol estat que es trobi en 
controvèrsia, encomanar procediments o mètodes que puguin ser apropiats. 

Pel que fa al conflicte àrab–israelià, són nombroses les resolucions de les Nacions Unides que han estat 
emeses. En la primera, de l’any 1947, s’accepta la creació de dos estats en l’antic protectorat britànic de 
Palestina: un jueu i un àrab. 

Després d’altres resolucions que demanen la pau a l’Orient Mitjà, l’any 2012 es dóna suport al fet que 
dos estats (Israel i Palestina) puguin viure un devora l’altre sense fronteres i dins fronteres segures i 
reconegudes i s’exigia també la fi de la violència. 

Aquestes són unes pinzellades de les resolucions que ha anat fent l’ONU respecte a aquest conflicte i 
considera que aquí es poden remetre, és a dir, a un òrgan internacional del qual Espanya forma part des 
de l’any 1955, un òrgan que vetlla per la pau. 

El Consell de Mallorca no és l’òrgan adient ni és qui per dir quins són els bons o quin són els dolents. 
El Consell de Mallorca no és qui per donar culpes. 

Espanya, com a nació, forma part de l’ONU i hi té veu i vot. Vot que precisament varen exercir el 
passat 29 de novembre a l’Assemblea General de l’ONU allà on Espanya va votar a favor de la 
resolució que reconeix l’Autoritat Nacional Palestina com un estat observador no membre, amb la 
confiança d’apropar-se a la pau i la creença que tant els palestins com els jueus tenen dret a viure amb 
seguretat i amb les seves fronteres tal i com comentà el secretari general de l’ONU. 

De fet, qualsevol territori del món té aquest dret. No volen cap conflicte bèl·lic dels que encara es 
produeixen al món tot causant la mort d’infants, d’homes i de dones. Aquests morts els dolen, siguin 
d’on siguin, venguin d’on venguin, visquin a Israel o a Palestina o a qualsevol indret del món perquè 
tots són iguals d’innocents. 

La nostra societat forma part d’una civilització democràtica allà on cada individu és lliure i, per sort, 
defugim de la violència per resoldre els conflictes. Vivim en un estat de dret i no estam en 
predisposició de jutjar ni als uns ni als altres. No som ningú per dir qui ho fa bé o qui ho fa malament.  

Per això s’ha d’estar informat i preparat amb documentació, s’han d’escoltar totes les parts i s’ha 
d’investigar i el Consell de Mallorca, des del Ple, no està habilitat per fer-ho tan enfora d’un conflicte 
que dura des de fa dècades. 

Però precisament Espanya forma part de l’ONU que és un òrgan que pot prendre decisions sobre temes 
tan delicats que van molt més enllà de dir quins són els bons o quins són els dolents i, per això, el seu 
Grup es remet a aquest organisme internacional que de primera mà coneix el conflicte i tracta amb les 
parts afectades. 

Dit això, anuncia que el seu Grup no donarà suport, per tant, a cap acord dels que es proposen però, ara 
bé i com ja ha dit, sense cap dubte defensa la pau al món i rebutja qualsevol conflicte bèl·lic que tengui 
lloc a qualsevol territori. 

El Sr. ENSENYAT manifesta, en primer lloc, que bon mallorquí diuen “Confia en la virgen y no 
corras”. 

Tot seguit explica que precisament allò que està demanant el seu Grup és que Nacions Unides faci 
complir les seves exigències perquè és l’ONU qui els ho demana i no el Consell de Mallorca però, un 
pic i un altre i un altre, aquesta gent es passa pel folro les recomanacions que fa l’ONU. 

Per tant, no poden deixar la pau del món en mans de l’ONU i, com exemple, conta que els pot presentar 
una persona que era a Ruanda quan hi va haver el conflicte dels Grans Llacs i va veure com un senyor 
li obria el ventre a una senyora embarassada davant un casc blanc de l’ONU. 
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Si la Sra. Roca no té en consideració tot el teixit social i la lluita d’entitats i plataformes envers la pau 
al món i la deixa en mans de l’ONU, segurament no haurien avançat en moltes qüestions com aquelles 
en les quals han avançat perquè, com deia abans, en política allò que no es veu, no existeix. 

I, precisament, en moltes d’aquestes qüestions es tracta de pressionar, es tracta de sortir al carrer i es 
tracta de demostrar que hi ha una realitat, que cada dia moren infants i moren persones totalment 
innocents perquè hi ha un estat que és Israel i darrere aquest estat d’Israel hi ha les grans fortunes 
d’Estats Units i d’Europa i, per això, aquest país es pot permetre violar un pic i un altre i un altre totes 
les consideracions que li hagi fet Nacions Unides i això ho poden tolerar. 

No només l’ONU és qui hi ha de fer pressió sinó tots han de pressionar: entitats, associacions, partits 
polítics i, sobretot, institucions. 

La Sra. ROCA li reitera que el Consell de Mallorca, evidentment, no té les competències oportunes ni 
pot dictar una resolució i, per això, li ha explicat que hi ha un organisme encarregat d’aquests temes 
com és Nacions Unides i allà on Espanya està representada. 

El Sr. Ensenyat ha parlat de morts d’infants –ella també ho ha fet–, d’homes i de dones però és que, 
desgraciadament, les morts no només són a Palestina sinó que es donen a molts altres estats i territoris i 
aquestes morts no es poden justificar ni per les forces que tenguin a darrere ni per les deixin de tenir 
perquè són, igualment, morts d’innocents en ambdós territori i, malauradament, en altres territoris del 
món on hi ha conflictes bèl·lics com, per exemple, a Síria. 

Tristament, el PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca en la moció parla de l’operació Plom Fos i és 
un conflicte que no és d’ara sinó que, desgraciadament, es remunta a molts anys enrere. 

Tampoc no creu que sigui la postura més adient posicionar-se només contra una de les parts i no contra 
l’altra. És un tema delicat i, com ja ha dit, des del Consell de Mallorca no hi tenen cap competència. 

Per acabar, es reafirma en el que ha dit i insisteix que no només rebutgen aquest conflicte i aquestes 
morts sinó totes les que es produeixen arreu del món. 

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

 
PUNT 55. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA 
AL CONSELL DE MALLORCA SOBRE EL CIRCUIT D’ARTS 
ESCÈNIQUES DE MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
El CAEM (Circuit d’Arts Escèniques de Mallorca) ha estat, des de la seva posada en 
funcionament pel Consell de Mallorca ara fa més de 15 anys, una eina 
extraordinàriament profitosa tant per garantir una programació variada de qualitat i 
econòmicament viable dels teatres públics dels ajuntaments de Mallorca, com per 
donar resposta a les diferents companyies teatrals de Mallorca i la seva difusió arreu 
de tota l’illa. 
 
El 2012 l’actual equip de govern del Partit Popular al Consell de Mallorca i, malgrat 
l’existència duna partida pressupostària assignada, no ha posat en funcionament el 
CAEM 2012. 
 
Aquesta decisió, agreujada per la situació que pateixen els nostres ajuntaments com a 
conseqüència de la crisi econòmica, ha fet que la programació dels teatres públics de 
Mallorca hagi minvat molt, tant en quantitat com en qualitat, i que les companyies de 
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teatre, moltes vegades en dificultats per subsistir, es trobin en un estat de precarietat 
molt gran. 
 
El Consell de Mallorca té l’obligació, en l’àmbit de les seves competències, de 
promoure la nostra cultura i facilitar-ne la difusió dins la mateixa illa, i les arts 
escèniques són una part important de la nostra cultura. 
 
Per tot això, el grup de Consellers del PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de 
Mallorca proposa al Ple que adopti els següents: 
 
Acords 
 
1. Que el Consell de Mallorca activi immediatament tots els mecanismes 
necessaris per posar en marxa el més prest possible el CAEM. 
 
2. Que, mentres no sigui així, el Consell de Mallorca promogui l’entrada de les 
companyies al programa “Cultura en Xarxa” i en faciliti l’accés als teatres públics. 
 
 
El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) inicia la seva intervenció. 

Recorda que durant uns anys ha funcionat en el Consell de Mallorca el Circuit d’Arts Escèniques de 
Mallorca (CAEM), per mitjà de recursos econòmics del Consell de Mallorca, recursos privats de 
l’entitat bancària Sa Nostra, i dels ajuntaments (teatres públics). 

Diu que creu que durant l’any passat ja no va funcionar i que el cert és que enguany no s’ha convocat, 
tot i existir la corresponent partida pressupostària. Admet que és possible que hi hagi moltes dificultats 
i que possiblement l’entitat Sa Nostra ha desistit de participar-hi, però assenyala que el parer del seu 
Grup polític és que s’ha de fer un esforç perquè aquesta decisió implica bona part de la viabilitat dels 
teatres públics de Mallorca, atès que és un espai on conflueixen les companyies i els teatres, juntament 
amb el Consell de Mallorca i és on es contracten les companyies de Mallorca. 

Demana que el Consell de Mallorca, el proper any, posi en funcionament altre cop el CAEM, amb els 
recursos possibles, i que mentrestant hi hagi una opció, per mitjà del programa Cultura en Xarxa, per 
tal que els teatres públics puguin contractar espectacles que es puguin adherir a l’esmentat programa.  

Torna a dir que aquesta és la proposta i per les raons expressades la presenten al Ple d’avui.  

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

Anuncia que el seu Grup polític votarà a favor de la moció, atès que considera que el CAEM és una 
eina molt important per donar suport a totes les arts escèniques professionals de Mallorca i, alhora, 
permet aconseguir el rendiment òptim dels recursos disponibles i fer costat a tots els ajuntaments 
perquè puguin tenir una oferta cultural estable, diversificada i de qualitat.  

La Sra. GARCIA (PP) intervé tot seguit. 

Reconeix al Sr. Font que existeixen moltes dificultats, certament, i també que el CAEM és una eina 
extraordinàriament profitosa. 

Assegura que la voluntat de l’equip de govern i concretament de la Vicepresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports és seguir fomentant el CAEM però fa notar que les dificultats que troben són 
moltes.  

Reconeix al Sr. Font que és competència d’aquesta institució promoure la cultura i fer-ne difusió arreu 
de l’illa de Mallorca i fa notar que el teatre n’és una d’aquestes competències, però observa que ara cal 
esbrinar de quina manera s’ha de fer. Diu que quan tenguin el pressupost per a 2013 podran saber i 
aclarir el que es farà i com ho faran. Assegura que de moment hi fan feina però encara no ho tenen del 
tot definit. 
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Fa avinent que la postura del seu Grup polític davant aquesta moció és un poc delicada, perquè estan a 
favor del contingut i de l’esperit de la moció, i fan feina en aquest sentit, però abans de poder adoptar 
aquest compromís que reflecteixen els dos acords de la moció i votar-hi a favor necessiten un 
compromís formal dels serveis tècnics d’aquesta institució en el qual determinin la viabilitat d’aquest 
programa, sobretot la viabilitat d’incloure tots aquests col·lectius dins el programa de Cultura en Xarxa. 

Per les raons que ha expressat, anuncia que el vot del PP no serà favorable a la moció. 

El Sr. FONT intervé tot seguit. 

Proposa una transacció a la Sra. Garcia en el sentit que, si l’argument és que els tècnics hi veuen 
dificultats, s’afegeixi l’expressió “amb el vistiplau dels serveis tècnics” a la redacció del text de la 
moció. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) fa constar que agraeix la preocupació 
del Sr. Font per la situació del CAEM, però recorda el que ha explicat la Sra. Garcia en el sentit de fer 
allò que és més coherent. Diu que el Consell de Mallorca col·labora en la difusió de la producció amb 
la quantitat de 275.000€ i aprofita per informar el Sr. Font que el passat mes d’octubre ja se va resoldre 
i pràcticament ja s’ha resolt tot el contingut de la convocatòria.  

Assegura que s’ha fet feina per a la CAEM sobre distintes possibilitats de bases, que s’han reunit amb 
els diferents col·lectius i que els serveis jurídics de la institució han valorat també la possibilitat de 
donar cabuda als programes esmentats dins l’espai de Cultura en Xarxa.   

Diu al Sr. Font que, pel que fa al compromís immediat, ha de comprendre que tot i que certament en 
tendria ganes, des del punt de vista formal i com a responsables d’un equip de govern han de saber què 
aproven i han d’assegurar també que sigui factible, per tal de no crear falses expectatives.  

Creu que el Sr. Font entendrà que, tot i que allò que és important és fer la convocatòria, encara ho és 
més que la quantitat econòmica necessària arribi i que es pagui. Li fa avinent que, per no quedar a mig 
camí, no convé repetir experiències anteriors negatives en aquest sentit, tant les que ha tengut el Sr. 
Font com les que pot tenir també l’equip de govern. Reitera que no és agradable crear falses 
expectatives. 

Torna a dir que fins que no tenguin la proposta de pressuposts li resulta difícil poder adoptar un acord 
formal, sense tenir els informes corresponents. 

Expressa el seu acord total amb el contingut de la moció, assegura que fan feina perquè sigui així i 
treballen a favor de tots els grups que formen part del CAEM però considera que han d’entendre que a 
dia d’avui, sense tenir la garantia de poder aprovar els pressuposts de la institució en el temps previst i 
en la forma escaient, no pot donar suport, formalment, a la moció.  

Reitera que els serveis jurídics estudien la possibilitat de contractar per mitjà de Cultura en Xarxa, tot i 
que existeixen dificultats per raó de les quanties econòmiques, per límits que no permeten els 
contractes fraccionats, però fa notar que es tracta de qüestions en les quals no hi poden entrar. 

Finalment, reitera el mateix que ha dit la Sra. Garcia; assegura que aquest és el sentit que volen 
expressar amb el vot negatiu a la proposta.  

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

 
PUNT 56. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA 
AL CONSELL DE MALLORCA SOBRE L’ESBUCAMENT DE LES CASES 
IL·LEGALS DE SES COVETES. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
De tots és coneguda la sentència judicial ferma que obliga a l’Ajuntament de Campos 
a esbucar els habitatges mig construïts de l’urbanització il·legal de “Ses Covetes”. 
Aquesta sentència ha estat rebuda amb molta satisfacció tant per les entitats que 
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posaren el plet (PSM i GOB) com per tots aquells que defensam la protecció del medi 
ambient i del territori com a patrimoni a conservar per a les futures generacions i com 
a gran recurs de la nostra illa, en tant que la principal font de la seva riquesa és el 
turisme. 
 
Fa pocs dies, el jutge en una interlocutòria in extremis donava un termini de mig any 
per a què l’Ajuntament de Campos procedís a esbucar els habitatges, advertint al batle 
de possibles conseqüències en el cas de no complir amb el termini. 
 
L’ajuntament de Campos ha pressupostat en 1.100.000€ el cost total de procedir a la 
licitació de l’esbucament.  
 
No podem obviar els precedents semblants, com Es Pont des Riuet, a Porto Cristo 
(Manacor) o les cases de Llucalcari a Deià, on s’ha procedit a esbucaments obligats 
per sentència judicial després de molt de temps, plets i recursos. En el cas del Pont des 
Riuet, es va signar un conveni entre el Govern de les Illes Balears, el Consell de 
Mallorca i l’Ajuntament de Manacor per assumir a parts iguals el cost de 
l’esbucament. 
 
D’altra banda, el Consell de Mallorca va aprovar la convocatòria d’una línia de 
subvencions per Ajuntaments per fer front a les despeses d’esbucaments de 
construccions amb sentència judicial ferma, amb unes condicions i barems tan 
específics que semblava feta específicament per Deià. De fet, sols aquest ajuntament 
n’ha estat beneficiat ostensiblement, sense que s’hagi concedit subvenció alguna a cap 
dels altres ajuntaments sol·licitants. 
 
També és cert que la situació econòmica dels ajuntaments de Mallorca passa per 
moments molt complicats i no se troben en condicions d’afrontar despeses 
extraordinàries com pot ser el cost d’un esbucament, i l’Ajuntament de Campos no és 
una excepció. 
 
No ens sembla correcte que la ciutadania de Campos hagin de fer front a una despesa 
extraordinària de 1.100.000€ com a màxim, que és conseqüència de la gestió de les 
persones que regien les diferents administracions  fa 20 anys. 
 
Per tot això, el grup de Consellers del PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de 
Mallorca proposa al Ple que adopti els següents: 

 
Acords 

 
1. El Consell de Mallorca se farà càrrec del 33,3% de la despesa que ocasioni 
l’esbucament dels habitatges de ses Covetes. 
 

2. El Consell de Mallorca insta al Govern de les Illes Balears a que igualment es faci 
càrrec del 33,3% d’aquesta despesa. 
 

 
El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) inicia la seva intervenció. 
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Diu que és prou coneguda de tothom la construcció il·legal dels xalets de Ses Covetes, a Campos. 
Esmenta la recent decisió judicial d’esbucar aquests xalets, que es troben mig fets des de fa una vintena 
d’anys. 

Expressa la satisfacció del seu Grup polític perquè aquestes construccions mig fetes i mig esbucades 
desapareguin d’un espai tan emblemàtic. 

Fa notar la importància de la responsabilitat que tenen ara els responsables de l’Ajuntament de 
Campos, els quals han de fer front, de partida, a la despesa que suposa el seu enderrocament. Considera 
que no és just, atès que és un espai que s’ha protegit i que pot gaudir tota la gent de Mallorca.  

D’altra banda, observa que és un espai que genera riquesa en la nostra principal indústria, que és el 
turisme. Recorda que els actuals gestors de l’Ajuntament de Campos no en tenen cap responsabilitat ni 
una si fa vint anys les persones que aleshores estaven al capdavant de l’ajuntament varen prendre 
decisions que no eren tan correctes com ho havien de ser.  

S’ha de dir també que han existit diversos precedents referits a esbucaments per causes judicials, com 
és el cas de les cases de Llucalcari, a Deià, o del Pont des Riuet, a Portocristo, que s’han hagut 
d’esbucar per la via d’una sentència judicial, amb ordres estrictes adreçades als batles com a 
responsables de l’oportú esbucament.  

Fa notar que, tant en un cas com en l’altre, s’ha arribat a una entesa entre les diferents administracions, 
per fer front a la despesa d’aquests esbucaments i és això el que proposa el seu Grup polític al Ple: que 
el Consell de Mallorca doni la primera passa i que es comprometi a finançar un 33,3% de l’esbucament 
d’aquests apartament de Ses Covetes i que insti també el Govern de les Illes Balears a fer front també a 
un altre terç del cost de l’esbucament dels apartaments il·legals de Ses Covetes.  

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

Anuncia que el seu Grup polític vol donar suport a la moció però fent una transacció, pactada ja dins el 
grup, que consisteix a afegir un tercer punt als dos que proposa la moció, que expressaria concretament 
que “aquests ajuts que se proposen quedarien condicionats a que aquest espai restituït no podrà ser mai 
edificat”. És a dir, consideren que si s’han de posar doblers públics per aquesta finalitat –que els 
sembla molt bona, atès que consideren un valor importantíssim recuperar aquest espai– no tendria cap 
sentit gastar uns doblers públics per restituir un espai que després es classifiqui com a sòl urbà i que es 
pugui tornar a edificar.  

Fa notar que és obvi que no tendria cap ni peus, raó per la qual el seu Grup polític demana la inclusió 
d’un tercer punt, amb el text que s’ha esmentat, com a condició per poder votar a favor de la moció.  

Assenyala que el Grup que presenta la moció haurà de dir ara si accepta o no. Diu que per als seus 
components és de màxim interès posar en valor el paisatge de Mallorca, atès que en primer lloc 
significa qualitat de vida per a tota la gent de Mallorca i és, alhora, la nostra màxima font de riquesa per 
al futur, atès que és evident que vivim d’aquest paisatge; per aquesta raó els interessa i els interessava 
durant la legislatura anterior, i en aquest sentit varen treballar.  

Fa notar que hi ha una idea estesa en el sentit que tot el territori que s’ha destruït ja és irreversible, tot i 
que el seu Grup polític pensa que no és així i que és possible recuperar el paisatge i que és molt 
important demostrar-ho amb fets. Per aquest motiu fa un petit incís per dir que el primer que ella va 
poder fer, com a consellera executiva de Territori quan es va iniciar la legislatura anterior, el mateix 
mes de juliol de 2007, va ser encomanar un estat de medicions d’aquests apartaments que es troben a 
mig fer a Ses Covetes, que es va valorar al preu de l’època, molt més valorats aleshores que 
actualment.  

Assenyala que, a més a més, estaven afectats per una qüestió dels enderrocs, que eren cars, i que aquest 
aspecte, a dia d’avui, amb una Llei que ha modificat el Parlament de les Illes Balears, permet una 
rebaixa important.  

En qualsevol cas, torna a puntualitzar que la primera experiència de restitució de terrenys se va dur des 
de la legislatura anterior i no només en el sentit que proposa el Sr. Font de col·laborar, que està molt bé, 
sinó que va ser el govern de la passada legislatura qui va dur la iniciativa, per mitjà de l’Agència de 
Disciplina Urbanística, que va assumir el pes d’aquestes demolicions.  
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Diu que els dos expedients de Llucalcari referits a les demolicions que es varen dur a terme durant la 
seva etapa varen ser molt ben valorats i fins i tot el jutge els ha donat el vistiplau sobre la restitució 
paisatgística.  

En canvi, fa notar que en dies passats ha llegit a la premsa que sembla que a la segona etapa, que s’ha 
fet darrerament, les dues darreres demolicions, no ha quedat el tema tan ben resolt. Diu que, segons li 
va explicar el batle de Deià, estan pendents d’una partida per a l’any que ve. Observa que, sigui com 
sigui, no s’ha fet tot seguit, sinó d’una altra manera de forma que ha existit un impasse que ha 
ocasionat que, almenys a dia d’avui, el paisatge no s’ha restituït adequadament.  

Reitera que donaran suport a aquesta moció a condició que s’afegeixi l’esmentat tercer punt, per 
garantir un bon ús dels doblers públics. 

El Sr. LLAMAS (PP) intervé a continuació. 

Adverteix que aquesta segona part de la moció que ara pretenen, no l’havien preparada tan sols. Ignora 
a quin acord arribaran amb els seus companys de l’oposició, però tot i això manifestarà allò que pensa. 

Li sembla increïble que plantegin determinades coses d’una forma tan contundent, però tractarà aquesta 
qüestió per parts.  

En primer lloc, fa notar que la Sra. Dubon ha incidit en alguns dels aspectes sobre els quals el Sr. Font 
ha introduït determinades crítiques, com ara la insinuació pel que fa a la convocatòria de subvenció a 
l’Ajuntament de Deià, per les construccions de Llucalcari i, efectivament, s’ha de dir que es varen fer 
d’acord als mateixos criteris que té actualment el Consell de Mallorca i que aplica per mitjà de 
l’Agència de Disciplina Urbanística.  

Fa avinent que són els mateixos que el Grup polític del Sr. Font critica en aquest moment i que valora 
com a criteris obscurs o com a subvencions estranyes els criteris establerts pel Consell de Mallorca 
durant la passada legislatura. 

En segon lloc, esmenta la sentència de 2008 que ha fixat aquesta ordre d’enderrocament i diu que els 
crida molt l’atenció que siguin sempre els mateixos Grups polítics els que fan pressió sobre l’actual 
equip de govern perquè exerceixi unes accions que ells no varen arribar a exercir durant la legislatura 
passada, quan governaven.  

Assegura que per ell segueix essent un gran misteri, atès que no se sap molt bé perquè, de cop, 
determinades sentències judicials acaben oblidades dins un calaix i precisament ara és quan en el sí 
d’oposició comencen a sorgir les idees de que el PP ho ha d’arreglar tot.  

Assegura que el PP està d’acord a ajudar els ajuntaments i els municipis en tot allò que pugui; de fet, 
durant els governs del PP s’ha fet així, històricament i l’oposició ho expressa, amb aquesta moció.  

Pensa que no és cert que actualment aquesta quantitat de 1.100.000€ de despeses per a la demolició, 
que no ha pressupostat l’Ajuntament de Campos, sinó el Consell de Mallorca durant la passada 
legislatura –com ha ratificat ara mateix la Sra. Dubon. 

Saben que l’Ajuntament de Campos està redactant un projecte d’acord a la situació actual. Diu que, 
segons les notícies de la premsa, el redacta amb els tècnics del Govern balear, de la Direcció General 
d’Arquitectura.  

Considera que la decisió més racional és esperar que aquest projecte estigui redactat, esperar el moment 
en què l’Ajuntament de Campos sol·liciti la subvenció en els termes que siguin més favorables sempre 
per a l’ajuntament i sempre des del principi que el Consell de Mallorca ha d’ajudar i afavorir els 
ajuntaments.  

El Sr. FONT intervé tot seguit. 

Diu que poden fer tota la demagògia que vulguin en el tema de les subvencions, però aquí no hi han de 
cercar més històries que les que hi ha i l’únic que proposa la moció és que les dues administracions 
supramunicipals que hi ha en aquestes illes, el Govern balear i el Consell de Mallorca ajudin 
l’Ajuntament de Campos a finançar aquest esbucament, perquè ho haurà de fer. Poden recercar tot el 
que vulguin, però ell no ho farà.  
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Fa notar que hi estaran o no d’acord, però el cert és que si ho presenten com a moció és perquè no ho 
poden fer d’altra manera, perquè és clar que si governassin ho presentarien com una proposta d’acord. 

Assegura que allò que es pretén és que el Ple ho aprovi, sigui quin sigui el cost –previsiblement baix, 
atès que es presentarà a concurs, a la baixa– i que s’ajudi l’Ajuntament de Campos en la proporció que 
ha esmentat, com s’ha fet amb altres ajuntaments, sobretot per una qüestió de greuge comparatiu.  

Fa notar que la beneficiària és tota l’illa de Mallorca, raó per la qual hi pot prendre part tota la gent de 
Mallorca a l’hora de sufragar en part aquesta despesa. 

Quant a les al·legacions que ha formulat el PSOE, diu que no tenen cap inconvenient a acceptar-les i 
afegir-les a la moció, en els termes que s’han explicat.  

La Sra. DUBON intervé tot seguit. 

Destaca l’impacte paisatgístic que tenen aquestes construccions a mig fer en plena platja d’Es Trenc, 
que produeix una imatge molt negativa de Mallorca. Fa notar que ara, amb aquesta resolució judicial, 
s’ha donat peu a fer les oportunes demolicions. 

Recorda que durant la legislatura anterior se va fer un amidament, per començar a treballar-hi, 
pràcticament des del primer dia en què ella se va incorporar com a consellera executiva de Territori, 
amb la intenció que es pogués produir l’esmentat pronunciament judicial durant els quatre anys de 
legislatura, fet que finalment no es va produir i per aquesta raó no va ser possible actuar.  

Fa notar que, en qualsevol cas, la voluntat política era clara: es va fer un amidament, un document 
fotogràfic i una valoració inicial del possible cost d’aquest enderrocament i que aquesta mateixa 
voluntat es va plasmar en el cas de Llucalcari.  

Recorda que es va fer per mitjà de dos procediments, que explica tot seguit. 

El primer, que varen tenir l’ocasió de deixar del tot acabat, que és el que ha explicat abans i que es va 
fer per la via de conveni.  

El segon, al qual s’ha referit el Sr. Font, es va deixar iniciat, que es va fer per la via de subvenció, 
Assegura que el canvi de procediment jurídic que se va adoptar no va ser per iniciativa política sinó per 
suggeriments dels serveis tècnics de la institució. És obvi que no era una idea del seu departament el fer 
d’anar per una via o per una altra, sinó que els esmentats serveis jurídics varen assegurar que era més 
convenient fer-ho obrint una via de subvencions. Tot i això, considera que aquest és un tema menor, 
atès que allò que interessa és restituir el paisatge i la qualitat paisatgística de Mallorca, que és el nostre 
futur i el dels nostres fills.  

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

Observa que, en el fons, tothom pot estar d’acord sobre la necessitat de complir aquesta sentència 
judicial i de restaurar la legalitat urbanística d’acord a allò que han establert les decisions judicials.  

Fa notar però que aquí s’actua segons el principi de “ancha es Castilla” i, amb els doblers de tothom i 
des de l’oposició, a tothom li agrada jugar.  

Observa que, fins i tot estant dins l’equip de govern i sense tenir la responsabilitat d’haver de dur a 
terme aquesta demolició, la Sra. Dubon ja se dedicava a cercar pressuposts per cercar la forma de 
posar-se la medalla de retornar la legalitat urbanística al seu lloc quan no tenia tan sols les 
competències per fer-ho, tot i que, evidentment, ja era clar aleshores i ho és encara avui, que aquesta 
responsabilitat és de l’Ajuntament de Campos.  

Observa que els membres del Ple hi són per ajudar els ajuntaments, però no per assumir les seves 
responsabilitats.  

Considera que és prou clar, atès que si haguessin d’assumir totes les responsabilitats dels ajuntaments 
des del punt de vista econòmic i repartir-les entre tota la ciutadania de Mallorca per una decisió presa 
sense to ni so, no n’hi hauria prou amb el pressupost del Consell de Mallorca dels propers trenta anys.  

Fa notar al Sr. Font que actualment la situació econòmica és la que és, i la institució no té la capacitat 
econòmica que tenia durant la passada legislatura. Observa que l’equip de govern actual és seriós quant 
a la capacitat econòmica que té el Consell de Mallorca, de forma que quan sàpiguen quin serà el cost 
d’aquesta demolició i quina serà la quantitat que demanarà l’Ajuntament de Campos, ho valoraran 



 191

convenientment i, si és possible incorporar la despesa al pressupost del Consell de Mallorca i fer la 
tramitació com pertoca –no com agradava fer-ho a les persones que varen governar durant la passada 
legislatura, que era de qualsevol manera– ho faran.  

Per acabar, assegura que tenen molt clar que no votaran a favor d’aquesta moció. 

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

La Sra. PRESIDENTA fa un incís per demanar que les intervencions siguin concises, 
atès que encara queden molts punts per tractar.  

 
PUNT 57. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA 
AL CONSELL DE MALLORCA SOBRE DESNONAMENTS. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Han estat necessaris dos suïcidis que han transcendit a l’opinió pública perquè el 
govern espanyol es plantegi algun canvi en la Llei Hipotecària, que data de 1946. El 
primer d’ells el 25 d’octubre, a Granada, on un home de 54 anys es va penjar al pati 
de ca seva. El segon encara més recent, el d’una dona a Barakaldo (País Basc) que el 
passat 9 de Novembre es va tirar d’un quart pis quan la policia entrava dins el seu 
habitatge per desnonar-la. N’hi ha hagut molts d’altres, que han mort en silenci. La 
situació actual és que s’estan produint 500 desnonaments diaris al territori espanyol, 
avocant a famílies senceres a viure al carrer mentre segueixen pagant als bancs per la 
hipoteca d’una casa de la que ja no en són propietaris.  
 
Diversos partits polítics, entre d’altres la coalició PSM-IniciativaVerds-Entesa, i la 
societat civil han denunciat aquesta situació injusta reiteradament, i el PP ha votat en 
contra de qualsevol proposta de reforma. I és ara, quan la situació és completament 
ineludible, davant una gran pressió social i amb un informe presentat davant el 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea on es denuncia l’incompliment de la 
normativa europea de defensa dels consumidors per part de la normativa espanyola en 
matèria hipotecària, quan el govern decideix actuar. I decideix només negociar-ho 
amb el PSOE, sense consultar cap associació d’afectats, ni tan sols a la resta de partits 
amb representació parlamentària. I així volen aprovar una moratòria per als col·lectius 
més vulnerables per, en un principi, dos anys. Aquesta no és forma d’actuar davant la 
gran responsabilitat que suposa donar resposta real a una emergència social, sinó que 
posposen el problema.  
 
Des de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, associació que coneix de primera mà 
el problema dels desnonaments, es considera que si realment hi ha una voluntat 
política d’acabar amb els desnonaments, aquests s’han d’aturar urgentment; 
especialment en els casos de primera residència i sempre que els afectats siguin 
deutors de bona fe. Aqueta plataforma considera que el context de crisi econòmica i 
l’elevadíssim atur actual és una situació excepcional que justifica mesures d’urgència, 
tal i com han denunciat altres institucions com el Consell General del Poder Judicial, 
Nacions Unides o el Tribunal de Justícia Europeu.   
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És extremadament greu que el PP pretengui decidir sense ni tan sols escoltar a la 
pròpia gent afectada pels desnonaments, ni les associacions que els defensen, ni a la 
resta de grups parlamentaris, distanciant d’aquesta manera encara més la política de la 
ciutadania. Una moratòria, una aplaçament del problema, no és una solució. Si 
realment es vol resoldre s’han de prendre mesures com la dació en pagament 
retroactiva, lloguer social dels habitatges que acumula la banca o moratòria immediata 
dels desnonaments  de la vivenda habitual. Totes aquestes opcions han estat 
plantejades al Congrés i rebutjades. Per tant s’ha iniciat, des de la societat civil, una 
Iniciativa Legislativa Popular per reivindicar-les, i que ja conta amb el suport de més 
de 500.000 persones.  
 
És necessària la participació dels afectats en les decisions polítiques, perquè són les 
víctimes reals de la situació i són les que coneixen el que suposa. Perquè en un 
sistema democràtic no s’haurien de prendre les decisions des de la cúpula dels grans 
partits sense escoltar a la ciutadania i especialment en casos com aquest, que 
incideixen directament en els drets fonamentals de les persones i respecte dels quals 
s’han proposat solucions viables.  
 
Per tot això, el grup de Consellers del PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de 
Mallorca proposa al Ple que adopti els següents: 
 

Acords 
 

1. El Consell de Mallorca considera urgent que l’Estat espanyol  prengui mesures 
urgents en relació als desnonaments, entre d’altres aprovar la dació en 
pagament. 

2. El Consell de Mallorca insta al govern espanyol a que els acords que prengui 
en relació a acabar amb el drama dels desnonaments, tenguin present la 
urgència social i comptin amb la participació i el consens de la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca, així com de totes les forces polítiques amb 
representació a l’arc parlamentari. 

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

Destaca la greu situació que es pateix actualment pel que fa al problema dels desnonaments. Retreu que 
el PP, fins que no se varen produir suïcidis no va començar a pensar que s’havia de cercar alguna 
solució. 

Tot seguit valora la solució que finalment s’ha donat. El parer del seu Grup polític és que aquesta 
moratòria fins i tot perjudicarà més les poques persones que s’hi podran adherir. Fa notar que 
inicialment el ministre de Justícia del Govern central indicava que beneficiaria moltes persones, però 
finalment seran molt poques i també indica que agreujarà la seva situació. 

Retreu que el PP no faci un exercici de democràcia ni parli amb la Plataforma d’afectats per la 
hipoteca, entitat que coneix els problemes reals de les persones afectades, amb la intenció de trobar 
entre tots solucions de consens.  

Recorda que ha estat necessària també l’existència d’un jutge que demanàs l’empara del Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea, que existeix un informe d’una advocada d’aquest tribunal que diu que els 
interessos de la banca són abusius i que s’està a l’espera de la sentència sobre aquesta qüestió. 
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Fa avinent que la taxa de desnonaments a les Illes Balears supera en més del 200% la de la mitjana a 
Espanya; és un problema que afecta molt Mallorca i les Illes Balears. No és possible deixar de banda 
aquesta situació que afecta tanta gent de les Illes Balears.  

Observa que està relacionada amb els serveis socials que es presten, i que en aquest sentit sí que el 
Consell de Mallorca hi té a veure. Retreu que, segons creu, les Illes Balears és la darrera de les 
comunitats autònomes, o una de les darreres, pel que fa als serveis socials que posa al servei de la 
ciutadania, fet que ens col·loca en una situació crítica. 

Opina que l’esforç ha de ser comú, atès que no pot ser tenir una llei hipotecària tan desfasada, que 
exigeix el pagament del total de l’hipoteca, raó per la qual les persones afectades no hi poden fer front. 

Quant a la moratòria que ha aprovat el PP de forma unilateral, diu que l’únic que fa és allargar la 
situació de forma que la persona que en un moment determinat devia 100.000€ d’aquí a dos anys en 
deurà 150.000€, atès que la màquina enregistradora dels interessos de demora segueix comptant.  

Per aquesta raó, és molt trist que no es faci un esforç per resoldre una situació que està generant tanta 
injustícia. Reitera que la ciutadania de les Illes Balears en surt doblement perjudicada en relació a la 
resta de l’Estat espanyol.  

Torna a dir que és un problema nostre i que s’ha de fer un esforç conjunt per resoldre’l i, sobretot, que 
es parli de la dació en pagament i de la seva retroactivitat, com també de molts d’altres aspectes.  

Considera que, malauradament, la banca ha dictat un decret llei al govern del PP a Madrid i el PP l’únic 
que ha fet és redactar-lo i publicar-lo al BOE, no ha fet res més, no ha pres cap mesura que servís de 
debò a les persones afectades per aquest problema.  

Reitera que és un drama, per la qual cosa aquesta urgència social fa necessari el consens entre tots els 
partits polítics i entre les plataformes que lluiten en aquest sentit. Fa avinent que les persones 
desnonades són les primeres que no volen ser desallotjades, que volen seguir pagant, raó per la qual 
s’han de trobar maneres per poder fer-ho. 

Assenyala que per al seu Grup polític seria important que aquesta moció s’aprovàs per unanimitat i per 
aquesta raó la presenten avui al Ple. 

La Sra. SÁNCHEZ (PSOE) intervé a continuació. 

Recorda que el seu Grup polític ja va votar a favor de la dació en pagament en una anterior moció i 
anuncia que avui farà el mateix. 

Considera que la qüestió és prou greu perquè cap partit no cerqui capitalitzar el mèrit de situar com a 
prioritat en la seva agenda política la solució d’aquest problema. 

Considera que és vergonyós que des de l’any 2007 fins l’any 2012 s’estimi que els desnonaments 
puguin arribar al mig milió, amb les conseqüències de tragèdia familiar i social que aquest fet 
comporta.  

Fa notar que, de cap manera, no es pot condemnar una persona a l’exclusió social de per vida i a 
l’economia submergida per haver de pagar un préstec per al qual no té recursos i dona suport legal al 
banc perquè li embargui el seu salari i el dels seus avaladors. Fa temps que la societat civil denuncia 
aquesta injusta situació provocada pels desnonaments, produïda sobretot per la crisi i que reclama 
solucions, reclamacions que han estat desateses.  

Durant aquests dies, des de diversos àmbits, s’ha expressat la necessitat de modificar la normativa 
vigent en matèria de desnonaments i fins i tot l’advocada general del Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea s’ha pronunciat sobre el nostre sistema d’execucions i ha qüestionat la nostra legalitat, en 
alguns aspectes.  

Diu que el seu Grup polític considera que el Reial Decret aprovat pel Govern espanyol el dia 15 de 
novembre de 2012 és insuficient i no dóna solucions al problema. La moratòria aprovada pel Govern 
espanyol retarda dos anys el desnonament per a alguns col·lectius, però per a la resta l’execució segueix 
endavant. A més a més, és tan restrictiva que seran moltes més les famílies que no s’hi podran acollir 
que les que podran fer-ho. És massa restrictiva, tant per la seva durada com per el perfil dels grups 
socials que s’hi poden acollir.  
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En conseqüència, fa notar que el seu Grup polític està presentant mocions per tota Espanya perquè el 
govern espanyol ratifiqui el seu abast, garantint la protecció del major nombre de nuclis familiars i 
allargant el termini de la moratòria, a més de modificar la legislació vigent en matèria hipotecària per 
instaurar per a l’habitatge habitual i permanent la dació en pagament i el lloguer social. 

Tot i que opinen que s’hauria de concretar un poc més i proposar mesures més definides, anuncia que 
donaran suport a la moció. 

La Sra. ROCA (PP) intervé a continuació. 

Fa notar que tots els membres de la corporació, sense cap excepció, comparteixen la creença que la 
cara més amarga de la crisi econòmica que travessa Espanya és aquella en què una família es veu en la 
situació d’haver d’abandonar ca seva. 

Destaca que qualsevol persona té el dret de tenir un habitatge digne i, en conseqüència el seu Grup 
polític comparteix el drama social que suposa per a les famílies que es troben en situació de dificultat 
per atendre els seus pagaments, amb el risc d’arribar a perdre el seu habitatge habitual. 

Certament, la situació de crisi ha creat alarma social i les perjudicades són les famílies i les persones 
que es troben en risc de quedar sense casa.  

Torna a dir que aquesta trista cara de la realitat preocupa tots els polítics per igual i que el fet de 
presentar avui aquesta moció no significa que el Grup que la presenta estigui més preocupat que els 
altres. Retreu que només són paraules i que ho haguessin pogut fer abans. Recorda que, 
lamentablement, els desnonaments no es varen iniciar el mes de novembre de 2011, sinó que ja n’hi 
havia fins i tot l’any 2007, quan es negava l’existència de la crisi amb l’argument que era una invenció 
del PP. 

Assegura que el PP ha cercat solucions a aquesta difícil situació, per emparar les famílies afectades. 
Recorda que als inicis de 2012 el govern del Sr. Rajoy va aprovar un codi de bones pràctiques per 
protegir els deutors hipotecaris sense recursos, amb l’objectiu que la banca arribàs a un acord amb les 
famílies en situació de dificultat per evitar que es quedassin sense habitatge.  

Fa notar que el Sr. Font ha parlat d’una situació excepcional que justifica mesures d’urgència i, 
precisament per la consciència que en té el govern del PP sobre la situació i la necessitat extrema de 
trobar solucions ha posat en marxa una sèrie de mesures urgents per garantir que cap persona arribi a 
una situació d’exclusió social.  

És cert que actualment és necessària una intervenció pública i immediata que minvi les circumstàncies 
de major gravetat social que es van produint i és precisament per aquest motiu que el govern espanyol 
va aprovar el passat mes de desembre un Reial Decret mitjançant aquesta via, precisament per 
reconèixer la seva urgència. Recorda que es va pretendre l’acord entre partits polítics i que semblava 
que existien converses conciliadores amb el PSOE, fins fa pocs dies, tot i que finalment aquest partit 
polític va votar en contra.  

Recorda que s’ha dit que si hi ha voluntat política d’acabar amb els desnonaments, aquests s’han 
d’aturar urgentment i fa notar que precisament l’esmentat decret llei es va aprovar amb l’objectiu 
fonamental de suprimir de manera immediata i per un termini de dos anys els desnonaments de les 
famílies que es troben en una situació d’especial risc d’exclusió social, amb deutes hipotecaris, i 
s’estableixen les garanties per impedir finalment els desnonaments d’aquestes persones dels seus 
habitatges. 

A més a més, també s’incorpora una solució per a aquelles persones que ja hagin perdut els seus 
habitatges i es posa a la seva disposició un fons social d’habitatges que tendrà com objectiu facilitar a 
aquestes persones l’accés a contractes d’arrendament, amb rendes assumibles en funció dels seus 
ingressos. Fa notar que s’ha donat una solució a un tema molt delicat i complex, seriós i que s’ha de 
tractar amb molta responsabilitat perquè, certament, hi ha persones que ho passen molt malament. 

Per les raons que ha explicat, anuncia que el seu Grup polític no votarà a favor d’aquesta moció. 

Quant al segon punt de la moció, demana al Sr. Font què feien abans els membres del seu Grup polític, 
durant la passada legislatura, quan feien part de l’equip de govern i quantes mocions varen presentar en 
el Consell de Mallorca i en el Parlament de les Illes Balears per aturar aquest problema que, 
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malauradament, ja existia l’any 2008, 2009, 2010 i 2011 i ja es feien execucions, però no sembla que 
aquest tema els preocupàs. Diu que sembla que ara aprofiten el moment.  

Per acabar, torna a dir que el Govern espanyol ha escoltat totes les parts i ha pres les mesures 
pertinents. 

La Sra. CAMPOMAR intervé tot seguit. 

Lamenta que no s’hagi escoltat la seva intervenció, perquè considera que ha dit ben clar que aquest 
decret llei que ha fet el Govern espanyol, a part de que no serveix empitjora la situació d’aquestes 
famílies. 

També lamenta que aquest fet demostri que el Govern espanyol no n’és conscient del greu problema 
que existeix en torn als desnonaments; el més greu de tot, al seu parer, és el fet que se consideri que ja 
està solucionat.  

Retreu, com exemple de manca de consciència de la situació que han generat, atès que els bancs deuen 
més de 150 milions d’euros a les comunitats de propietaris i fa notar que les lleis permeten fer fora les 
famílies, de qualsevol manera, perquè deuen doblers als bancs, però quan són els bancs els que deuen 
doblers a les comunitats de veïns, ja no és el mateix.  

També com exemple de manca de capacitat del PP de fer autocrítica fa notar que l’Associació Nacional 
de Banca diu que el culpable de la bimbolla immobiliària és el govern de l’expresident Sr. Aznar. 
Destaca que no és el seu partit polític qui ho diu, sinó l’organisme esmentat. 

Reitera que a les Illes Balears la situació encara és més greu, i retreu que a hores d’ara encara no 
tenguin cap solució ni existeixi cap consens amb les plataformes de persones afectades per aquest greu 
problema. 

Torna a dir que allò més greu és que el PP pensi que ja l’ha solucionat. 

Reitera també que és lamentable i molt injust que una persona que ha pagat la hipoteca, que ha degut 
determinades quotes li reclamin tot el deute, i ho faci precisament el banc, que ho treu a subhasta pel 
50% de l’import de la taxació. Fa notar que el banc hi va donar el vistiplau, a l’esmentada taxació, raó 
per la qual demana per què no se’n fa responsable del 100%, si coneixia aquesta taxació quan li va 
concedir la hipoteca, per quina raó és permès que la subhasta es faci pel 50% del valor. Fa avinent que 
aquesta persona queda en precari, se n’ha d’anar de ca seva, i manté el deute amb el banc de tot el que 
resta per pagar, d’un habitatge que mai ja no tornarà a ser seu. 

Per acabar, fa notar que la situació és molt greu, i que la indiferència que mostra el PP en aquests casos 
realment és molt penosa. 

La Sra. SÁNCHEZ intervé tot seguit.  

Considera que s’han de demanar disculpes perquè tot i ser presents a la sala de Plens els representants 
de la Plataforma d’afectats per la hipoteca, ningú no s’ha adreçat a ells. 

Diu que han d’intentar no aprofitar-se, amb un debat polític, del patiment de les persones afectades pels 
desnonaments. En nom del seu Grup polític, expressa a l’esmentada entitat el seu reconeixement i 
l’agraïment per la seva presència al Ple.  

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) intervé per tancar el debat. 

Dóna la raó a la Sra. Sánchez per les seves manifestacions. Certament, aquest debat no ha de ser entre 
les diferents portaveus dels partits polítics, la Sra. Campomar, la Sra. Sánchez i la Sra. Roca, sinó que 
ha d’anar adreçat, sobretot, a aquestes persones que avui són presents al Ple del Consell de Mallorca.  

Tot seguit diu a la Sra. Sánchez que a bona hora es preocupa el PSOE per aquestes persones, i li fa el 
retret corresponent, atès que mentre varen governar la institució, durant la passada legislatura, no varen 
prendre cap mesura ni una per poder ajudar les persones afectades que avui assisteixen al Ple, com ha 
recordat abans la Sra. Roca. 

Destaca que s’ha de reconèixer que el PP ha estat l’únic partit que ha pres una sèrie de mesures, en una 
setmana, tramitades amb el caràcter d’urgents i fa notar que no va poder aconseguir el consens de cap 
partit, sobretot el del PSOE, tot i que feia un any i mig que el PSOE havia preparat una subcomissió 
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parlamentària, al Congrés dels Diputats, i una de les mesures que proposava era una moratòria de dos 
anys. Fa avinent que quan l’ha presentada el PP, el PSOE no ha fet costat a aquesta mesura. 

S’adreça a continuació a les persones que integren la plataforma esmentada i els diu que han d’entendre 
que el PP pensa en la seva situació i saben que son elles les persones que realment estan patint la crisi, 
que no hi ha res més trist en aquesta vida que et prenguin la teva casa. Torna a dir que el PP ho entén i 
seguirà prenent mesures. 

Recorda també als membres d’aquesta plataforma que el PP dóna prioritat a les polítiques socials, però 
no obrirà un debat per discutir qui és o no és el culpable de la crisi, perquè el problema greu és que són 
ells els que ho pateixen. 

Assegura que el PP entén la situació de les plataformes d’afectats per la hipoteca, però opina que la 
moció que se presenta, que ha rebut el suport del PSOE, és del tot oportunista –com també varen fer en 
un altre moment– i assegura que el PP, un cop preses les mesures d’urgència, ho seguirà estudiant, 
analitzarà quines són les conseqüències segons l’Institut Nacional d’Estadística i anirà prenent mesures 
per solucionar aquest greu problema.  

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

 
PUNT 58. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA 
AL CONSELL DE MALLORCA SOBRE ELS PRESSUPOSTS GENERALS 
DE L’ESTAT I DE LA CAIB. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 

És innegable que els Pressuposts Generals de l'Estat pel 2013 són particularment 
perjudicials per les Illes Balears. Encara que la major part de partides de despesa i 
d'inversió pateixen retalls considerables, una anàlisi per Comunitats Autònomes 
mostra que el repartiment d’aquestes retallades és molt desigual arreu de l’Estat.  

Així, el retall de les inversions de l'Estat a les Illes Balears és d’un 50% respecte de 
les partides de 2012 i un 80% respecte de les de 2011. Aquesta és la retallada més 
gran de totes les CCAA i representa deixar sense efecte l'Estatut d'Autonomia de les 
Illes Balears, el qual, recordem, va ser aprovat el 2007 amb els vots a favor del PP i el 
PSOE tant al Parlament Espanyol com al Balears. Aquestes retallades també 
impliquen deixar sense efecte els compromisos signats amb el Govern Central per 
desenvolupar inversions lligades a la prestació de competències exclusives de l'Estat 
(per exemple, l’aturada de totes les inversions en infraestructures de justícia). 

Però aquesta només es una vessant de les retallades, perquè també hi ha hagut 
retallades més enllà de les partides d'inversions. Les retallades es notaran 
particularment via reducció de transferències de l'Estat a les CCAA per cofinançar 
programes sobre drogodependència, llei de dependència, integració d’immigrants, 
suport a estudiants, etc. Perilla, molt particularment, la partida establerta per apaivagar 
els costos d'insularitat, en especial la partida destinada a subvencionar els costos de 
transport de mercaderies  i passatgers, una qüestió que repercutirà negativament en el 
sector del transport, l’encariment de matèries primeres, etc. 

Vist que els pressupostos generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel 
2013 són també molt perjudicials pes ajuntaments i els consells insulars, posant en 
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perill la possibilitat de respondre al serveis mínims bàsics dels quals són competents, 
feim les següents 
 
Propostes d’acord: 
 
1.  El Consell de Mallorca insta als diputats de les Illes Balears de tots els grups 

polítics a que donin suport a les esmenes als pressupostos generals de l’Estat pel 
2013 presentades pels  grups polítics que afectin i millorin les transferències als 
ajuntaments de les Illes i, particularment, als de Mallorca i també a les esmenes 
que es proposin de millora de les transferències ordinàries i d’inversions 
estatutàries  de les illes i, particularment, al Consell Insular de Mallorca. 

2. El Consell de Mallorca insta a la Presidenta d’aquest Consell, com a diputada del 
Parlament de les illes Balears, a que doni suport a les esmenes als Pressupostos 
Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel 2013 presentades 
pels  grups polítics que afectin i millorin les transferències als ajuntaments de les 
illes i, particularment, als de Mallorca i també a les esmenes que es proposin de 
millora de les transferències ordinàries i d’inversions estatutàries  de les illes i, 
particularment, al Consell Insular de Mallorca. 

 
La Sra. CAMPOMAR (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) fa notar, en primer lloc, que 
imagina que s’han llegit la moció i, per tant, no entrarà a explicar-ne els antecedents i així agilitar el 
debat. 

Tot seguit comenta que el seu Grup demanava que els diputats de les Illes Balears, de tots els partits 
polítics, al Congrés dels Diputats votassin a favor del Consell de Mallorca pel que fa a les esmenes als 
pressuposts de l’Estat però no ha estat així i, per exemple, els diputats del Partit Popular hi varen votar 
en contra. 

Entre aquelles esmenes, n’hi havia de molt importants ja que contemplaven temes com el tren a 
Mallorca, el Teatre Principal d’Inca, la reforma de la casa del poble d’Esporles i transferències 
d’inversions estatutàries. 

Considera que és una pena que, una vegada més, les persones que representen les Illes Balears acotin el 
cap i facin allò que els diuen des de Madrid i, sobretot, els representants del Partit Popular. 

En relació als pressuposts de Comunitat Autònoma, assenyala que el mateix govern del Partit Popular 
sap millor que ningú quins són els greuges que pateix aquest Consell de Mallorca. 

Per acabar diu que amb aquesta moció el seu Grup sol·licita que la presidenta del Consell de Mallorca, 
com a membre del Parlament, voti a favor de les esmenes presentades i que van a favor del Consell de 
Mallorca. 

El Sr. ALEMANY (PSOE) anuncia que el seu Grup donarà suport a la moció perquè, tot i que la 
redacció seria distinta si l’hagués presentada el Grup Socialista, coincideixen amb l’esperit d’intentar 
augmentar el pressupost que ve de l’Estat atès que la davallada que hi hagut no és equitativa si la 
comparen amb la de la resta de comunitats. 

Per això, creu que la presidenta no ha de tenir por a cap mesura disciplinària del seu partit si vota en 
contra del seu Grup al Parlament atès que és la presidenta del Consell de Mallorca i, per tant, ningú no 
l’hi podrà retreure. 

El Sr. VIDAL (PP) comenta que el seu Grup està bàsicament d’acord amb la moció però suggereix que 
tengui un nou enunciat simplement afegint: “...que, d’acord amb el compromís de compliment de 
l’objectiu de dèficit...”. 

A continuació anuncia que llegirà la redacció que proposa per als dos punts d’acord i, si el Grup 
proposant hi està d’acord, el Partit Popular votarà a favor de la moció. 
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El primer punt quedaria redactat així: “El Consell de Mallorca insta els diputats de les Illes Balears de 
tots els grups polítics que donin suport a les esmenes als pressuposts generals de l’Estat per 2013 
presentades pels grups polítics que, d’acord amb el compromís de compliment de l’objectiu de dèficit, 
afectin i millorin les transferències als ajuntaments de les Illes Balears i també a les esmenes que es 
proposin de millora de les transferències ordinàries i d’inversions estatutàries de les illes”. 

La redacció del segon punt seria la següent: “El Consell de Mallorca insta la presidenta d’aquest 
consell, com a diputada del Parlament de les Illes Balears, que doni suport a les esmenes als 
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per 2013 presentades pels grups 
polítics que, d’acord amb el compromís de compliment de l’objectiu de dèficit, afectin i millorin les 
transferències als ajuntaments de les illes i també a les esmenes que es proposin de millora de les 
transferències ordinàries i d’inversions estatutàries de les illes”. 

Per concloure, reitera que si el Grup proposant accepta aquesta redacció dels dos punts d’acord, 
aleshores no hi hauria debat i el Partit Popular hi votaria a favor. 

La Sra. CAMPOMAR puntualitza que ja saben que el Govern de les Illes Balears, quan presenti el seu 
pressupost, dirà que no hi ha altra solució per complir amb l’objectiu de dèficit, és a dir, que saben 
perfectament el que al·legarà el Govern de les Illes Balears a l’hora de defensar el seu pressupost i, per 
tant, no veu que serveixi de gaire cosa l’afegitó que proposa el Sr. Vidal. 

No obstant això, si els consellers del Partit Popular al Consell de Mallorca creu que hi ha alguna 
possibilitat que la situació canviï, doncs proposaria negociar-ho. 

Tot seguit li demana al Sr. Vidal si el seu partit té alguna expectativa que el Govern de les Illes Balears 
pagui el seu deute amb el Consell de Mallorca sense al·legar l’argument del compliment del dèficit. 

La PRESIDENTA li demana a la Sra. Campomar que confirmi si accepta la transacció proposada pel 
Partit Popular. 

La Sra. CAMPOMAR demana si en afegir “el compliment de l’objectiu de dèficit” es refereixen a 
l’objectiu de dèficit del Govern de les Illes Balears o també al del Consell de Mallorca. 

La Sra. PRESIDENTA li aclareix que es refereixen a totes les administracions públiques. 

La Sra. CAMPOMAR fa notar que, així doncs, aquest afegitó li sembla una excusa del Partit Popular 
per no votar a favor de les esmenes i anuncia que no accepten la transacció proposada. 

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

 
 
PUNT 59. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA 
AL CONSELL DE MALLORCA SOBRE LA RECUPERACIÓ D’OFICI DE 
LA POSSESSIÓ DE LA CARRETERA VELLA DE LLUC A POLLENÇA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Una vegada acordat pel Ple d’aquest Consell Insular de Mallorca, segons allò establert 
en l’article 146 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local, la 
recuperació d’ofici de la possessió de la Carretera Vella de Lluc a Pollença, que 
implicava la retirada de les barreres, reixes i altres obstacles que impedeixen o limiten 
el lliure trànsit per la zona de domini públic en els punts assenyalats amb els núm. 1, 
3, 10, 12, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 25, 26 i 28 en el mapa núm. 1 i en el punt assenyalat 
amb el núm. 2 al mapa núm. 2 elaborats pel Departament de Medi Ambient del 
Consell de Mallorca; 
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Vist que, a hores d’ara, aquest Consell no ha recuperat la possessió integral del camí i, 
per tant, no ha complert l’acord esmentat eliminant les usurpacions o pertorbacions 
del domini públic  en tots els punts assenyalats en el mapa núm. 1 i al mapa núm. 2 
elaborats pel Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca; 
 
Vista la possibilitat de greuge comparatiu entre els diferents propietaris afectats, com 
ara les finques de Lluc, L'empeltada i Menut on l’acord s’ha complert  i les de Ca na 
Borrassa i Can Pontico on encara hi ha reixes, munts de terra de 1,5m d’alçada i tuies 
damunt el camí; 
 
Consideram que no es pot considerar que s’ha executat l’acord si no s’ha fet la  
recuperació de la carretera en tots els punts, i per aquest motiu feim la següent 
 
Proposta d’acord: 
 
1. Executar en el termini màxim de dos mesos la Recuperació d’Ofici de la Possessió 
de la Carretera Vella de Lluc a Pollença de forma íntegra en tots els punts on resten 
obstacles sobre la seva delimitació aprovada en aquest Ple i, per tant, la retirada de les 
barreres, reixes i altres obstacles que impedeixen o limiten el lliure trànsit per la zona 
de domini públic. 
 
 
La Sra. CAMPOMAR (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) indica que al seu Grup li hagués 
agradat poder donar l’enhorabona a la Sra. Roig per haver eliminat tots els entrebancs i les usurpacions 
de la carretera vella de Lluc a Pollença però veuen que no és possible i, precisament per això, presenten 
la moció mitjançant la qual insten a acabar de complir l’acord i l’eliminació de les pertorbacions ja que 
encara hi ha parets i reixes que dificulten el pas pel camí. 

Tot seguit comenta que la notificació de l’acord recull els punts exactes de la recuperació d’ofici i 
alguns d’aquests punts són claus com, per exemple, el punt 8 que diu “reixa que impedeix el lliure 
trànsit del domini públic del camí, polígon 7, parcel·la 208” i aquesta reixa encara persisteix. El punt 
núm. 12 és “reixa que impedeix el lliure trànsit del domini públic del camí” i aquesta reixa encara 
persisteix. El punt 21 parla d’una reixa que encara persisteix i, casualment, aquestes dues reixes són de 
la finca del batle de Pollença també del Partit Popular. El punt núm. 18 es refereix a un moviment de 
terres, la construcció d’una paret i una sèrie d’obres que hi impedeixen el lliure trànsit i que també 
persisteixen. 

Per concloure, insisteix que el seu Grup vol i demana que s’acabi d’executar l’acord i demana a veure 
quan ho faran. 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) li observa a la Sra. Campomar que 
l’acord plenari tenia dos blocs, és dir, comprenia dos temes. Un era directament recuperar la possessió 
de la carretera vella de Lluc a Pollença i l’altre era que, prèviament, s’hi havien de delimitar una sèrie 
de punts. És a dir, l’acord estava format per dues llistes distintes i dos àlbums de fotos distints i no han 
de confondre un bloc amb l’altre. 

El bloc que fa referència a una sèrie de punts que s’han de delimitar és aquell sobre el qual la Sra. 
Campomar no li pot donar l’enhorabona perquè encara no està acabada la feina topogràfica de 
delimitació concreta. 

En canvi, l’altre bloc estava format per una sèrie de punts allà on el compromís del Consell de Mallorca 
consistia en possibilitar el fet de transcórrer per la carretera vella de Lluc a Pollença i aquí li hauria de 
donar l’enhorabona –tot i que no vol fer-ho– perquè qui vulgui transcórrer per tot el traçat de la 
carretera vella de Lluc a Pollença, a dia d’avui, ho pot fer. 
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Ara bé, és cert que hi ha una sèrie de punts que són conflictius perquè afecten propietats privades i, en 
aquest sentit, fa notar que el Consell de Mallorca ja ha rebut instàncies de veïnats que es queixen per 
problemes de manca de civisme. Tothom sap que per allà no s’hi pot anar amb cotxes i el problema és 
que hi ha gent que hi va amb cotxes i hi aparquen. 

Així doncs, cal prendre una sèrie de mesures com, per exemple, la barrera que s’ha retirat a Lluc i ha 
estat substituïda per un piló que funciona amb una clau que tenen els usuaris autoritzats com els serveis 
d’emergències. En principi per aquests camins no hi ha d’haver trànsit rodat però en alguns casos, com 
els de les emergències, sí que s’ha de permetre aquest trànsit rodat. 

Reitera que hi ha una sèrie de punts que són conflictius i informa que ja s’han instal·lat cartells 
indicadors que prohibeixen el trànsit rodat però no es respecten aquests indicadors. 

Li recorda a la Sra. Campomar que fa 2 o 3 mesos el seu Grup ja va presentar una moció en aquest 
sentit i aleshores ja li va dir que el Partit Popular no hi votaria a favor per l’única raó que la feina ja 
s’està fent i, de fet, ara poden constatar que s’ha fet una important passa endavant atès que la gent pot 
transcorre per aquest camí però les feines no estan acabades pel que fa als punts que encara s’han de 
delimitar. 

Igualment informa que l’equip de govern està parlant tant amb les plataformes pro camins com amb els 
propietaris per arribar a una solució tot tenint en compte tant els interessos públics com els privats, és a 
dir, que s’hi ha progressat però la feina no està acabada totalment.  

La Sra. CAMPOMAR anuncia que llegirà l’acord que està publicat en el BOIB de 29 de maig de 2012 i 
que diu:  

“2) Acordar la recuperació d’ofici de la carretera vella de Lluc a Pollença tant en el traçat de 1916 com 
en el traçat executat a partir de 1920.  

3) Prevenir als interessats que, de no desistir en la usurpació i pertorbació de l’ús del domini públic en 
el termini de 15 dies comptadors des de l’endemà de la recepció de la notificació d’aquest acord, es 
procedirà a la utilització dels mitjans d’execució forçosa previstos en els articles 97 a 100 de la Llei 
30/1992. 

Els punts respecte els quals persisteix la usurpació o la pertorbació són els següents...” 

A continuació figura una llista a la qual ha fet referència abans en parlar dels punts que encara 
persisteixen i recalca que a aquests interessats el Consell de Mallorca ja els va concedir un termini de 
15 dies per eliminar els impediments però no ho han fet. 

Tot i que ara la Sra. Roig li pugui parlar de fitacions, la veritat és que el Consell de Mallorca va prendre 
l’acord que ha llegit tot concedint un termini de 15 als interessats per desistir de la usurpació o 
pertorbació del domini públic i que, de no fer-ho, el Consell de Mallorca, subsidiàriament, ho faria. 

Reitera que aquests mateixos impediments que figuren en l’acord que es publicava el passat mes de 
maig encara persisteixen (tal i com li mostra amb unes fotografies). Hi és la paret, hi són les reixes i el 
Consell de Mallorca no els ha eliminat subsidiàriament. 

La Sra. Roig li explica que la feina no està acabada i que continuen amb les fitacions però, si l’equip de 
govern està convençut que executarà l’acord, doncs ara poden votar a favor de la moció. 

La Sra. ROIG aclareix que la Sra. Campomar, en mostrar-li les fotos, s’ha referit al punt núm. 8 i 
d’altres que ni tan sols no els ha fet constar en la moció tot i que transcriu, en el primer paràgraf, 
l’acord publicat en el BOIB. 

Remarca que el Consell de Mallorca va prendre un acord plenari per tal de recuperar la possessió de la 
carretera vella de Lluc a Pollença i hi ha fet una passa important que consisteix en el fet que ja es pot 
transitar per tota aquesta carretera tot i que hi ha una sèrie de punts que resten per fer-se però amb els 
quals està fent feina el Consell de Mallorca per acabar de complir, completament, l’acord plenari. 

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). 
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PUNT 60. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA 
AL CONSELL DE MALLORCA SOBRE LA PRESÈNCIA DE MENORS 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€,  

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 
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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. 

 

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

Fa referència als antecedents de la moció, concretament a la Llei 1/1992 de 8 d’abril de protecció dels 
animals que viuen a l’entorn humà, que es va publicar al BOCAIB núm. 58 d’aquest mateix any, i en 
llegeix textualment la introducció. 

Observa que d’aquesta modèlica llei, pel seu contingut i pel moment en el qual va ser redactada, se 
varen excloure específicament les festes de més de cent anys, les corregudes de bous en places fixes i 
anteriors a la llei, i les tirades de coloms i guàtleres (aquesta excepció s’hi va afegir l’any 2003, amb 
unes mesures tributàries i administratives, molt relacionada amb aquesta qüestió). 

Explica que l’esmentada llei, a l’article 4, apartat 3, indica clarament que no es permetrà l’entrada als 
espectacles a què fa referència l’apartat anterior als menors de setze anys, però aquesta llei tipifica 
l’incompliment d’aquesta prescripció com a lleu. Afortunadament, la llei actual, 16/2006 de 17 
d’octubre, de règim jurídic de llicències integrades d’activitats de les Illes Balears és la que regula la 
presència de menors, entre d’altres llocs, a les places de bous de les Illes Balears i tipifica la sanció 
com una falta greu l’incompliment de la llei pel que fa a la presència de menors.  

El seu Grup polític ha sabut que s’està tramitant una nova redacció de la Llei de llicències integrades 
que eliminaria aquest punt, per donar satisfacció al col·lectiu taurí de les Illes Balears. Si és així, la 
sanció pel que fa a la presència de menors a les places de bous passaria a estar regulada per la llei 
1/1992 de 8 d’abril i en conseqüència la presència de menors en una plaça de bous seria considerada 
com una sanció entre 60 i 300 euros.  

Per aquestes raons, el seu Grup polític fa una crida sobre la protecció dels menors, sobre la racionalitat, 
i proposa el debat sobre el compliment de les exigències d’un sector de la nostra illa, que no és massa 
nombrós i alhora obre una porta que potser ningú no ha tengut present, en el sentit que se rebaixaran 
també les sancions per permetre l’entrada als menors de setze anys a les sales de jocs, a les sales de 
festes, a les de topless, als combats de boxa, a les sales X, als sexshops, i a tots els llocs on actualment 
la tenen prohibida, raó per la qual proposa al Consell de Mallorca que, amb afany de protecció als 
menors de setze anys, insti el Parlament de les Illes Balears a mantenir la redacció de la llei actual 
vigent, la Llei 16/2006 de 17 d’octubre de règim jurídic de les llicències integrades d’activitats de les 
Illes Balears pel que fa a la prohibició de l’entrada de menors als espectacles on la tenguin prohibida.  

Alhora, fa una autoesmena, per afegir-hi el text següent: “...i tipificar-ne la sanció en cas 
d’incompliment, com a greu”. 

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

Diu que el seu Grup polític votarà a favor de la moció. 

Assenyala que la nova llei es troba encara en una fase molt inicial de la seva tramitació parlamentària, 
però efectivament sembla que entre les modificacions hi consta l’eliminació d’aquest article que ha 
esmentat la Sra. Palou.  
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Observa que aquest fet pot suposar un retrocés, una involució en la protecció dels drets del menor de 
setze anys.  

Fa notar també que es troba majoritàriament acceptada la necessitat de limitar o controlar determinades 
activitats dels menors de setze anys, com ara la prohibició d’adquisició de begudes alcohòliques i 
tabac, o la restricció d’entrada a discoteques i sales de festa, com també la prohibició d’assistència a 
espectacles taurins.  

En conseqüència, el parer del seu Grup polític és que no hi ha cap necessitat de reduir la sanció a les 
conductes transgressores de les esmentades prohibicions, no hi ha raons socials, extraordinàries o 
d’ordre públic sobrevingudes que justifiquin un canvi en aquesta legislació. Opina que fer el contrari 
significaria començar a obrir les portes a una major tolerància a uns tipus de conducta que poden ser 
perjudicials per als menors. 

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

Anuncia que el seu Grup polític votarà en contra de la moció i tot seguit ho explica. 

Fa saber que votaran en contra no per anar en contra del contingut de la moció, sinó perquè des del 
Govern balear i des del Consell de Mallorca hi fan feina una sèrie de tècnics i consideren que hi hauria 
interferències si s’aprovàs aquesta moció o d’altres en aquest sentit.  

Observa que ja hi haurà altres fòrums en els quals es podran fer al·legacions a la llei i sabran 
exactament a què es poden adherir o no. Mentrestant, seria fer ciència ficció i, sobretot després 
d’escoltar la intervenció de la Sra. Palou en què s’ha referit a l’entrada de menors a altres espectacles, 
cosa que per al PP és impensable.  

Per acabar, reitera el vot negatiu del PP a la moció. 

La Sra. PALOU intervé tot seguit. 

Convida el Sr. Oliver, en nom del seu Grup Polític, a replantejar-se la seva actitud davant aquesta 
qüestió.  

Li fa notar que quan se va establir la normativa anterior es va fer per alguna raó i li recorda que ho va 
fer el Govern del PP, tant pel que fa a la llei de 1992 com a la de 2006, aquestes decisions es varen 
prendre per alguna raó.  

Opina que la llei de 1992 va ser una llei modèlica, que pretén que les Illes Balears deixin de ser un 
poblat salvatge en matèria de maltractaments als animals, tot i que en altres matèries no ho varen 
aconseguir. I pel que fa a la segona llei, la de 2006, que preveu que l’incompliment de la prohibició de 
que menors entrin en llocs en els quals tenen prohibida l’entrada sigui tipificada com a greu, pensa que 
és molt lloable.  

Assenyala que a ella, com a mare, no li agradaria que un fill seu menor de setze anys entràs a 
determinats llocs on pogués tenir una informació que ni cal tenir ni li pertoca per raó de la seva edat, 
menor de setze anys. Més endavant ja és diferent, però mentrestant l’administració i la llei han de 
vetllar per controlar aquesta qüestió.  

Voler donar compliment a uns compromisos que s’hagin adquirit amb el sector pro taurí d’aquesta illa 
pot obrir una porta molt perillosa als menors de setze anys d’aquesta illa, i això és molt greu, raó per la 
qual el convida a reconsiderar la decisió.  

Assenyala que no és necessari votar-ho ara mateix; si ho desitja, poden deixar-ho sobre la taula, atès 
que el procés de modificació encara és incipient, com a dit el Sr. Colom, però sí que és necessari que la 
societat hi reflexioni per, sobretot, ser conscients que obrir la porta per uns implica obrir-la per a tots, i 
això és greu. 

Recorda, amb molta tristor, que a Madrid va morir una menor en un espectacle on no hi tenia accés per 
l’edat que tenia, i allà està la família plorant-la. Demana si és que aquí s’ha de consentir el mateix i 
torna a pregar als responsables del PP que s’ho pensin i s’ho repensin abans de votar i que siguin 
conscients de les decisions que prenen i de les conseqüències que se’n deriven.  

Per acabar, observa que si el PP ha de poder reflexionar i reconsiderar la seva postura a favor de la 
proposta que avui se presenta, que pretén protegir els menors, el seu Grup polític pot deixar avui la 
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proposta damunt la taula i presentar-la al proper Ple, atès que no té cap pressa perquè això se rebutgi, 
però sí que tenen molta necessitat que se reflexioni.   

El Sr. OLIVER intervé tot seguit. 

Diu a la Sra. Palou que no voldria que s’hagués enfadat per allò que ell ha expressat en la seva 
intervenció anterior.  

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

Diu que, d’acord al contingut de les intervencions anteriors, aquesta proposta es deixa damunt la taula. 

Es deixa damunt la taula. 

 
PUNT 61. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA 
AL CONSELL DE MALLORCA SOBRE EL PAGAMENT DEL 
SERPREISAL. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
A començament de la present legislatura el Consell de Mallorca va prendre la decisió 
de no demanar als ajuntaments la quantitat corresponent al servei de bombers, conegut 
com SERPREISAL, consistent en un 0.1% del seu pressupost.  
 
Aquesta mesura podria semblar positiva, i de fet als ajuntaments petits els dóna aire, 
però realment posa en perill el finançament del servei i per tant la seva continuïtat. 
 
En aquests moments veim com, de manera rotatòria, es tanquen els diferents parcs de 
bombers d’arreu de Mallorca. Aquests tancaments poden suposar que es posi en perill 
la integritat dels mateixos treballadors del servei i la dels ciutadans de Mallorca, això 
si, de manera rotatòria. 
 
El servei que hauria d’oferir el Consell de Mallorca ha baixat de qualitat i se n’ha auto 
restringit el finançament. 
 
Aquest ha estat un servei històricament mal dotat, amb una plantilla que va envellint-
se i que no es renova ni té perspectives, amb manca de material o que el mateix queda 
obsolet, i la font de finançament del qual s’estrangula per part dels gestors que fan 
cafè per a tots quan haurien de fer microcirugia i vetllar per mantenir el servei sense 
posar-lo en perill. 
 
Amb les dades de què disposam, només reclamant el deute als ajuntaments que a dia 
d’avui encara deuen i que per llei tenen l’obligació d’oferir el servei d’extinció 
d’incendis, es podria donar un impuls al servei. 
 
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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1. El ple del Consell reconsiderarà l’exempció del SERPREISAL a aquells 
ajuntaments que per població i d’acord a la llei els correspon oferir el servei, i els 
demanarà l’aportació corresponent al servei de Bombers. 
 
 
La Sra. PALOU (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) explica que el seu Grup presenta avui 
aquesta moció per tal que es reconsideri el posicionament d’aquest Ple de fa poc més d’un any. En 
aquell moment, sense haver-se pres un temps de reflexió, es va proposar que s’excepcionàs tots els 
municipis de l’illa de Mallorca de pagar el servei de Serpreisal. El servei de Serpreisal, per qui no ho 
sàpiga, és el servei de bombers de l’illa de Mallorca. El pagament d’aquest servei de bombers 
significava, fins l’any passat, el 0,1% del pressupost de cada un dels municipis de l’illa de Mallorca. 

La Llei de règim local estableix que aquells municipis que tenguin més de 20.000 habitants tenen 
l’obligació d’oferir aquest servei però no així aquells municipis que tenen menys de 20.000 habitants. 

A l’illa de Mallorca, dels 53 municipis que hi ha i excepcionant Palma que té el seu propi servei de 
bombers, hi ha 4 municipis que excedeixen de 20.000 habitants. Aquests 4 municipis són Calvià, 
Llucmajor, Manacor i Marratxí. 

En el moment que el seu Grup va preparar aquesta moció, va demanar informació als serveis del 
Consell de Mallorca sobre quin era l’estat del deute de Serpreisal que tenien els municipis i, amb 
aquesta informació i excepcionant els municipis que no tenen l’obligació de donar aquest servei, el 
deute que hi havia amb el Consell de Mallorca pel servei de bombers de Calvià, Llucmajor, Manacor i 
Marratxí era, per vergonya dels seus batles, el següent: Calvià, 2,8M€; Llucmajor, 0,5M€; Manacor, 
1M€ i Marratxí 1M€. 

En aquest punt recorda que l’actual president de les Illes Balears, el Sr. Bauzá, era el batle de Marratxí, 
municipi que li deu al Consell de Mallorca 1M€ i considera que aquest és un exemple de la seriositat 
que demostra envers el Consell de Mallorca com administració. 

Tenint en compte que només són 4 municipis que deuen 5,3M€, tenint en compte que el servei de 
Serpreisal, com s’està posant de relleu aquests dies amb el tancament de parcs de bombers, pateix una 
greu mancança i tenint en compte la llei d’estabilitat pressupostària que ha de tenir qualsevol servei, 
consideren que, com a mesura recaptadora complementària a aquest servei, s’hauria de reconsiderar el 
posicionament d’aquell moment i per a aquests 4 ajuntaments excepcionar-lo ja que hi ha una llei que 
els obliga a oferir aquest servei. 

Per tant, creu que s’hauria de signar un conveni amb aquests 4 ajuntaments per fer possible una 
compensació econòmica en lloc de fer “un cafè per a tots” i que redunda en un mal servei per a tothom 
i, sobretot, amb perill per a les vides dels bombers i de la ciutadania en general que ha de rebre els 
serveis d’aquests bombers. 

Així doncs, el servei hauria de poder estar ben dotat i seria possible si demanaven a aquests 4 
ajuntaments que fossin coresponsables d’un servei que estan obligats a oferir per llei. 

El Sr. FERRÀ (PSOE) manifesta que el seu Grup veu claríssim el que ara proposa el PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca i, per això, quan es va dur a votació el perdonar el Serpreisal a tots 
els ajuntaments, el Grup Socialista s’hi va abstenir perquè, evidentment, estaven d’acord que els 
ajuntaments menors de 20.000 habitants no l’haguessin de pagar –perquè no tenen aquesta 
competència– però no estaven d’acord amb perdonar-lo a aquells que tenen realment aquesta 
competència atribuïda per la Llei de base de règim local i la Llei municipal i que són els municipis 
majors de 20.000 habitants. 

Observa que ara el temps els dóna la raó perquè veuen que el servei en lloc d’anar a millor ha anat a 
pitjor, li segueixen devent doblers i això va en detriment dels que realment, sense tenir obligació, 
havien pagat perquè ho tenien per conveni. 

Assenyala que així s’estan incomplint unes lleis i això sempre té mals resultalts. Per tant, opina que 
s’hauria de reconsiderar aquesta situació i que cadascú tengui les competències que li toqui tenir i no 
duplicar-ne. Si aquestes competències li corresponen al Consell de Mallorca doncs bé, però si no li 
corresponen doncs no les ha de tenir. 
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El Sr. SALOM (PP) fa notar que, efectivament, la presidenta del Consell de Mallorca, coneixedora de 
les reivindicacions històriques que els ajuntaments feien sobre els pagaments al Serpreisal i 
coneixedora de la forta crisi que pateixen i tot això agreujat per una forta i descontrolada davallada 
d’ingressos, va prendre la decisió de suprimir aquest conveni amb tots els ajuntaments. 

Una mesura positiva al 100% i puntualitza que creuen que és una mesura positiva perquè alleugera una 
part molt important del pressupost municipal. 

Per altra banda, no accepten –com diu la moció– que aquesta decisió minvi la qualitat del servei i, molt 
manco, que afecti al tancament de cap parc. El tancament provisional d’algun parc ve motivat per altres 
circumstàncies que ja han tengut la possibilitat de debatre en aquest Ple. 

Tampoc no accepten que aquesta decisió posi en perill la integritat dels treballadors ni els seus recursos 
i molt manco la integritat de la resta de ciutadans. Aquesta és una afirmació absolutament exagerada.  

Amb el que sí estan d’acord és amb el fet que és un servei històricament mal dotat però també creuen 
que aquesta impressió forma part d’un altre debat. 

Recalca que tots els ajuntaments, en el seu moment, varen aplaudir aquesta mesura, que la presidenta 
del Consell de Mallorca va prendre una decisió correcta i que, en part, el fet que no hi hagi POS 
enguany es compensa amb la retirada d’aquest 1% i l’aportació d’ajuda econòmica del fons de 
cooperació del Consell de Mallorca ja que es poden equiparar, de qualque manera, al que era el POS 
d’un any. 

Per tant, considera que la mesura és correcta i que el Consell de Mallorca està fent feina per tal de 
tancar un calendari de pagaments a través de convenis individualitzats amb tos els ajuntaments que 
tengui factures pendents de pagar amb el Consell de Mallorca. 

La Sra. PALOU constata que el seu Grup s’alegra de saber de l’existència d’aquest calendari de 
pagaments perquè suposarà uns ingressos per al Consell de Mallorca de més de 7M€, dels quals, 
gairebé 5,5M€ provenen d’aquests 4 ajuntaments que ha esmentat abans i que són els que deuen més 
doblers i des de fa més estona a aquesta entitat. 

Tot seguit li diu al Sr. Salom que no devia parlar seriosament en dir que el 0,1% del pressupost i el fet 
que no hi hagi POS ajudi els ajuntaments i, molt manco, que el 0,1% del pressupost equivalgui al POS. 
El POS es dóna en una forma inversament proporcional a la població que té el municipi, és a dir, més 
doblers com manco gent té i, per tant, refusa que compari dues coses que no són comparables. 

No obstant això, està completament d’acord que això li ha suposat una ajuda als ajuntaments petits ja 
que no tenen cap obligació de prestar aquest servei i, conseqüentment, el fet de no haver de pagar el 
0,1% dels seus pressuposts els ha suposat una ajuda econòmica a les seves arques i, de fet, dels 
ajuntaments petits no ha parlat. 

Del que parla és dels ajuntaments grans que tenen la barra de deure aquests doblers quan estan obligats 
a oferir el servei. Tenen un deute històric que, a més a més, amb la decisió d’aquesta casa, els han 
perdonat que l’hagin de pagar més endavant. 

El que el seu Grup demana aquí és que aquests ajuntaments paguin aquest servei atès el pèssim estat de 
finançament del Consell de Mallorca i donat que la llei marca que aquests municipis tenen l’obligació 
d’oferir aquest servei i que es discuteixi, com pertoqui, la manera de finançar aquest servei. 

I, si al Sr. Salom li fa nosa l’exposició de motius i vol esborrar-la, doncs l’esborri ja que la part més 
important de la moció és l’acord que hi plantegen, acord que li permetria al Consell de Mallorca 
finançar-se per un servei de bombers que històricament ha estat mal finançat ja que ara n’estan 
accelerant el procés de degradació quan diuen que no ingressaran aquests doblers i a veure què passa 
amb el cos de bombers.  

Això és el varen fer quan varen prendre aquesta decisió: deixaren d’ingressar uns doblers que només 
calculant el deute pendent ja són més de 7M€ que s’ingressaran quan se’n faci efectiu el pagament. 

El Sr. COLL (conseller executiu de Cooperació Local) explica que és cert –i ningú no ho nega– que el 
Llei de règim local obliga els ajuntaments a prestar aquest servei però també és cert que no diu de 
quina manera estan obligats a complir i donar aquest servei. 
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A molts de pobles de la península aquest servei es presta amb un camió que el manegen dos 
municipals. Com poden entendre, no és aquesta la filosofia que l’equip de govern té del cos de 
bombers. 

Opina que, amb molt bon criteri, quan es va adoptar aquesta unificació de tots els cossos de bombers i 
que tots els ajuntaments hi fessin una aportació que permetés arrencar aquest cos, que tan necessari i 
útil és per Mallorca, doncs va ser una gran idea però alhora és un servei que qualsevol dels ajuntaments 
que ha anomenat la Sra. Palou actualment no tendrien el servei com el tenen si no fos perquè funciona 
amb una aportació del Consell de Mallorca ja que, en cas contrari, seria impossible que un ajuntament 
pogués mantenir un parc d’aquests. 

En definitiva, el servei de bombers és una infraestructura que es va crear per donar servei a tots els 
ciutadans de Mallorca. No són unes instal·lacions pensades únicament per donar servei als ajuntaments 
de poblacions més grosses i, per tant, creu que queda més que justificat que pugui quedar exonerat el 
pagament per a tots els ajuntaments siguin de més de 20.000 habitants o no. 

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

 
PUNT 62. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR 
SOBRE DIA INTERNACIONAL DE LA INFÀNCIA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
EXPOSSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atès que el dia 20 de novembre de 1989 es va aprovar la Convenció dels Drets de 
l’Infant per part de Nacions Unides, ara fa 23 anys,  
  
Així mateix volem recordar com l’aplicació dels drets de la infància és imprescindible 
de manera permanent, considerant els nins i nines com a subjectes actius de 
ciutadania. 
 
Atès que l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor, juntament amb UNICEF Balears, 
han propiciat el I Congrés de la Infància a les Illes Balears, celebrat al Parlament de 
les Illes Balears. 
 
Atès que el dret dels nins i nines a expressar la seva opinió, a ser escoltats i que es 
tinguin degudament en compte les seves opinions és una tasca que no ha fet més que 
començar; així com el foment de la participació infantil ens ajudarà a aconseguir que 
la nostra comunitat avanci cap a un futur més sostenible, humà i inclusiu. 
 
La reflexió sobre la realitat local i la presa de consciència de la situació en què viuen 
altres infants en el món, propicia que els nines i nines construeixin una identitat 
basada en la solidaritat i en el compromís.  
 
Per tot això proposam la següent  
 
PROPOSTA D’ACORD: 
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1.  El Consell de Mallorca es suma a la construcció d’aliances regionals i locals a 
favor de la infància, ja que el paper de les institucions governamentals és 
fonamental com a vetlladors de l’aplicació dels drets de la infància.  

2. El Consell de Mallorca creu que és moment de posar en les prioritats de la 
nostra agenda la reorganització de polítiques d’infància cap a la promoció i la 
protecció dels seus drets, per això ens comprometem a realitzar tots els 
esforços possibles per a promoure els programes d’acció a favor de la infància 
i la família, prestant especial atenció als col·lectius més vulnerables i en 
situació de risc social. 

 
3. El Consell de Mallorca insta als ajuntaments, com a administracions públiques 

més properes als nins i nines a nivell local, que fomentin la cooperació entre 
els seus agents socials i econòmics, públics i privats, a fomentar els seus drets 
i benestar. 

 
4. Vetllar per l’aplicació i compliment permanent de la Convenció dels drets de 

l’infant, com a tractat més ratificat de la nostra història.  
 
 
La Sra. GARCIA (PP) inicia la seva intervenció. 

Atesa la impossibilitat d’arribar a un consens per aprovar una declaració institucional durant el passat 
Ple per part dels tres Grups polítics que conformen aquesta corporació, el Grup del PP la presenta avui, 
en forma de moció, referida al Dia Internacional de la Infància, que se va celebrar el passat dia 20 de 
novembre.  

Diu que hauria estat interessant lluitar per arribar a un acord i que els consta que possiblement amb el 
PSOE hi haurien arribat, però no va ser possible el consens general de tots els Grups polítics del Ple. 

Atès que la Presidenta ha demanat que les intervencions siguin breus i concises, per raons de l’horari de 
la sessió, comenta que només llegirà ràpidament els punts de la proposta d’acord i ho fa tot seguit. 

La Sra. CANO (PSOE) intervé a continuació. 

Anuncia que el seu Grup polític votarà a favor de la proposta. 

Tot i això, demana que més enllà de plantejaments genèrics, el Grup de consellers del PP faci una 
reflexió perquè a vegades els desitjos emmascaren la vertadera realitat, que està determinada per els 
pressupostos generals de l’Estat i aquesta és la prioritat política d’un govern d’una institució. Opina que 
si se decideix apostar per el benestar social i el benestar dels infants en general, aquesta decisió s’ha de 
traduir en polítiques actives per promoure-la.  

Posa l’exemple del programa d’atenció a la Infància a les Famílies i retreu que s’ha retallat un 17,32% 
respecte a l’any passat, però se suma a la retallada del 42,6% de 2011. És a dir, es tracta d’una reducció 
de 750.000€ d’un programa que té com a finalitat prevenir situacions de vulnerabilitat dels infants i de 
les seves famílies davant una situació greu. És obvi que el fet de dotar de forma escassa l’ajuda a 
aquestes famílies, sobretot les més vulnerables, tendrà conseqüències molt greus. 

Fa notar als membres del PP, als quals agrada tant defensar “de boquilla” la família, amb pancartes, 
amb la Conferència Episcopal, que és amb uns pressupostos adequats com es defensa la família, 
sobretot les famílies més vulnerables.  

Recorda que l’any passat ja varen lamentar la desaparició de programes de menors en situació de 
dificultat social i maltractament i per a menors infractors, raó per la qual destaca i retreu que ara, 
enguany, se pegui aquesta ganivetada al programa esmentat.  

Torna a dir que donaran suport a la moció, però el PP hauria de fer un exercici de reflexió i ser més 
coherent.  
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

 
PUNT 63. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR 
SOBRE CONCESSIÓ I INSTAL·LACIONS SON REUS. 
 
La Sra. PRESIDENTA informa que des del Grup Popular li han comunicat que, pel 
bon funcionament del Ple i per intentar escurçar un poc de temps, la retiren de l’ordre 
del dia. 

Es retira. 

 
PUNT 64. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR 
SOBRE VIOLÈNCIA DE GÈNERE. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
En commemoració del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones, 
volem condemnar qualsevol tipus de violència vers les dones, sense admetre`n cap 
justificació, i expressem el nostre rebuig més contundent davant fets d’aquesta naturalesa. 
  
La violència vers les dones com una vulneració dels drets humans i de les llibertats 
fonamentals, és una conseqüència de les relacions de poder històricament desiguals entre 
dones i homes. És un fenomen estructural de les societats patriarcals, basat en normes, valors i 
comportaments socialment acceptats que han justificats, al llarg del temps, les conductes de 
domini i d’abús dels homes, i que es produeix de forma transversal en tots els àmbits 
socioeconòmics. Ni el silenci ni la resignació en són la resposta. 
 
Si no ens impliquem en la seva lluita de forma efectiva, la violència vers les dones ens 
impedeix créixer i progressar com a societat i continuar avançant. No és un fet aïllat ni un 
problema d’àmbit privat de qui la pateix, sinó que és un problema social que afecta tota la 
població. 
 
La violència exercida contra les dones per fet de ser dones és la manifestació més brutal de la 
desigualtat que hi ha en la nostra societat, ja que els agressors consideren les dones persones 
sense drets tan bàsics com ara la llibertat, el respecte i la capacitat de decisió. Precisament per 
això, cal considerar-la una xacra social que s’ha de combatre des de diferents fronts : 
legislatius, educatius, culturals i socials, ets. 
 
Aquest tipus de violència no respon a un comportament natural, és una actitud apresa 
mitjançant la socialització i, atès que es tracta d’un problema sociocultural generalitzat a 
escala mundial, la prevenció ha de ser un dels principals mitjans que ajudin a eradicar-la. 
 
Aquest fet implica la possibilitat d’incidir en els processos d’aprenatge, especialment des del 
marc familiar i escolar i també amb els mitjans audiovisuals, per potenciar la convivència 
pacífica i la solidaritat, i evitar la transmissió de pautes de comportament violent i 
discriminació per raons de sexe, cultura, orientació sexual, etc.  
 
Per tant, és imprescindible promoure accions urgents en l`àmbit educatiu i des de les edats 
més primerenques per educar les generacions futures en valors d’igualtat, de tolerància, de 
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respecte i de no-violència, i de trencar, d’aquesta manera, els rols i els estereotips patriarcals 
que persisteixen en la societat. 
 
D’altra banda, són moltes les dificultats amb les quals les víctimes s’han d’enfrontar per sortir 
del cicle de violència que pateixen, poder rompre amb l’agressor i iniciar una nova vida lluny 
de la por i la desesperació. I més ara, en la difícil situació econòmica en què ens trobem. 
 
Per això, hem de ser constants en la lluita, la protecció i la seguretat de les víctimes, per tal 
d’acabar amb el degoteig constant de dones assassinades per les seves parelles. De forma 
especial, hem de continuar treballant en la millora de l’assistència als menors, víctimes 
directes de la violència contra les dones. 
 
L’objectiu final ha de ser una cultura basada en el respecte mutu, la igualtat, la llibertat i la 
dignitat humana. 
 
Per tant , requerim el compromís de tothom , tant a escala individual com a col·lectiva, perquè 
només assumint una responsabilitat compartida podrem lluitar per eradicar la violència contra 
les dones. 
 

PROPOSTA D’ACORD: 
 

• El Ple de Consell de Mallorca renova el seu compromís de treballar per fer visible i 
prevenir qualsevol manifestació de violència, especialment vers les dones, i per 
garantir els drets de les dones víctimes i dels deus fills i filles i prestar-los el suport i 
l’atenció necessaris perquè puguin superar la situació de violència i recuperar-se. 

• El Ple del Consell de Mallorca, dins els seu àmbit de competència, es compromet a 
col·laborar estretament amb el resta de les institucions i organismes per prevenir, 
actuar i combatre la violència de gènere. 

• El Ple de Consell de Mallorca  vol tenir un record per les 44 dones víctimes de 
violència enguany , especialment les 2 dones mortes a Mallorca i les seves famílies. 

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

Fa referència a la impossibilitat d’aconseguir el consens necessari per fer una declaració institucional 
referida a la celebració, el passat dia 25 de novembre, del Dia Internacional contra la violència cap a les 
dones, raó per la qual el Grup del PP ha volgut presentar al Ple d’avui una moció que recull la 
transcripció literal de la declaració institucional aprovada al Parlament de les Illes Balears. 

Fa notar que el PSOE s’hi va negar amb l’argument que el PP estava desmantellant drets bàsics de la 
ciutadania i, en conseqüència, aquesta declaració institucional era “un brindis al sol”.   

Tot seguit assenyala que en el Parlament de les Illes Balears també hi tenen representació els mateixos 
partits polítics que formen part de la corporació del Ple del Consell de Mallorca, raó per la qual suposa 
una contradicció que aquesta declaració institucional se pogués aprovar al Parlament i no fos possible 
fer el mateix al Consell de Mallorca. 

Recorda que al passat Ple ella ja va manifestar que ho lamentava. Torna a dir que considera molt trist 
que, un 25 de novembre, aquesta institució no pogués fer una declaració institucional sobre la violència 
de gènere, previ consens de tots els partits polítics de la institució. 

Opina que determinats temes estan per damunt demagògies i partits polítics, fins i tot de les mateixes 
institucions i que aquest tema és un d’ells. Per aquesta raó, demana als partits de l’oposició que facin 
costat a la moció que presenta el PP. 

La Sra. PALOU (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) intervé a continuació. 
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Fa referència a la impossibilitat d’arribar a l’acord que s’ha esmentat i tot seguit n’explica les raons. 

En el text de l’exposició de motius, la Sra. Llinàs se refereix a la violència cap a les dones com una 
conseqüència de les relacions de poder històricament desiguals; en aquest sentit, li diu que el Sr. Grup 
polític opina que qui ha de donar exemple de la igualtat és qui està de cara a la societat i, en 
conseqüència, és la classe política.  

Per aquesta raó, li fa avinent que estam en mans d’un Govern balear que no té cap dona com a cap 
visible de gestió. Observa que en el PP donen una gran mostra d’aquesta desigualtat històrica, i suposa 
que, sobretot dins el PP, la recullen amb resignació, tot i que en el text de la moció s’indiqui que la 
resignació no és la resposta. 

Assenyala que el PP té 22.000 afiliats a les Illes Balears i que és molt probable que d’aquests, el 50% 
siguin dones, atès que des del punt de vista estadístic és així, pel que fa a la població. Demana si, tot i 
això, no han trobat una dona i que el president del Govern de les Illes Balears sigui capaç de posar-se-la 
devora.  

Diu a la Sra. Llinàs que aquests fets, evidentment, no ajuden a tractar la desigualtat.  

D’altra banda, tampoc no ajuda a tractar la desigualtat, des del punt de vista educatiu, el fet que se 
concertin centres educatius que funcionen de forma separada per sexes. Opina que això tampoc no 
ajuda a viure amb normalitat i diu a la Sra. Llinàs que és el Govern balear qui ha duit a terme aquesta 
acció. 

No ajuda tampoc el fet que cada vegada que se parla d’igualtat el PP faci “un brindis al sol”, exceptuant 
és clar el Dia de la Violència de Gènere.  

També retreu les befes que va fer el PP sobre la Sra. Leire Pajín, exministra de Sanitat, Política Social i 
Igualtat, perquè tampoc no ajuden gens.  

Tot i recordar tots aquests fets, li diu que el seu partit polític votarà a favor de la moció perquè, al seu 
parer, la violència de gènere és un tema molt seriós i és una xacra de tota la societat que no distingeix 
classes socials ni de formació, educació, etc.  

Aprofita per retreure que tampoc no ajuden les retallades en educació que ha fet el PP ni tampoc les 
reduccions d’estaments que ajudaven, en un primer moment, les dones maltractades i els donaven 
suport psicològic.  

Per aquestes raons fa notar que “obras son amores y no buenas razones” i el PP, “de boquilla”, com 
deia abans la Sra. Cano, diu una cosa però a l’hora de la veritat no es veuen aquestes “obras”.  

Per acabar, torna a demanar als representants del PP que reflexionin sobre el que ha exposat. 

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

Adverteix que avui no reproduirà el debat que ja va dur a terme durant el passat Ple, atès que ja va 
quedar suficientment constatat quin era el parer del PSOE.  

Demana a la Sra. Llinàs que llegeixi atentament l’acta del Ple del passat 8 de novembre i ho trobarà 
explicat de forma clara. 

Li retreu també que, un cop més, hagi tornat a falsejar la realitat i li fa notar que parteix d’una premissa 
equivocada. 

Diu que ella hi era present, al Parlament, quan es va fer la lectura de l’esmentada declaració 
institucional i l’encesa d’espelmes amb indicació dels noms de les dones víctimes de la violència de 
gènere, però fa avinent a la Sra. Llinàs que s’equivoca en una afirmació: no és cert que la declaració 
institucional fos pactada, com no ho havia estat tampoc al Consell de Mallorca, el que va passar va ser 
que el Govern balear “es va tirar al monte”, la va llegir i després, quan es va reprendre la sessió 
plenària, tant el PSM com el PSOE varen retreure al PP la seva actuació i li varen fer avinent que la 
declaració institucional no estava pactada.  

Assegura que se va aprovar “a posteriori” atès que tanmateix s’acabava de fer un acte d’aquestes 
característiques i els va semblar una manca de respecte cap a les dones víctimes de la violència i un fet 
lleig no aprovar-la.  
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Tot i això, destaca que se va aprovar per una qüestió de responsabilitat. En canvi, quan s’ha presentat al 
Consell de Mallorca, atès que el seu partit opina que existeix una gran incoherència en el PP entre el 
que fan i el que diuen, ha decidit que no vol formar part d’aquest “paripé” de declaració institucional 
perquè la realitat és que s’està desmantellant tot allò que s’ha fet en matèria de polítiques d’igualtat de 
gènere. A més a més, en aquesta institució s’ha suprimit la direcció general d’Igualtat. 

D’altra banda, recorda que el passat dia 21 de novembre se va llegir també aquesta declaració 
institucional –no pactada amb cap dels partits polítics de l’oposició, almenys no ho està amb el PSOE– 
i convidaren les associacions per assistir a un acte cerimoniós en el qual es va llegir aquesta declaració 
institucional. 

Per aquest motiu, demana a la Sra. Llinàs una mica de seriositat.  

Finalment, anuncia que s’abstendran de votar la moció del PP per una qüestió de pura coherència 
política. 

La Sra. LLINÀS intervé a continuació. 

En primer lloc, s’adreça a la Sra. Palou.  

Li diu que convé tenir un poc de memòria i recorda que quan va exposar l’esborrany de la redacció de 
la declaració institucional a la Sra. Palou, aquesta li va dir que li acceptaria aquest esborrany si 
acceptava la declaració de les cooperatives que fa dos mesos o tres que arrossega i dona voltes per la 
institució. Diu que no vol pronunciar la paraula que correspon a aquest fet. 

Observa que no ho volia dir però, atès que la Sra. Palou ha dit també determinades coses, li ho ha 
volgut recordar.  

Quant al retret referit a l’exministra Sra. Pajín li recorda que una cosa és l’àmbit d’igualtat i una altre el 
de violència de gènere; si li fa aquest discurs dia 8 de març estaria acceptat, però no dia 25 de 
novembre.  

A continuació s’adreça a la Sra. Cano.  

Li demana que no li confongui el Govern balear amb el Parlament de les Illes Balears. Li explica que 
va anar a un acte que es va celebrar al Parlament de les Illes Balears, però que el Govern balear no té 
res a veure en el Parlament perquè qui organitza l’acte i qui fa la Declaració Institucional és el 
Parlament de les Illes Balears i els Grups polítics que el conformen, i els seus representants són els 
diputats i les diputades, no el Govern de les Illes Balears, no és el mateix. 

Quant a l’esmentada declaració, assegura que estava pactada amb tots els Grups polítics, exceptuant un 
diputat no adscrit, el Sr. Antoni Pastor, perquè s’havia oblidat arribar a un consens amb ell, raó per la 
qual en aquell moment el Sr. Pere Rotger, com a President del Parlament de les Illes Balears va 
demanar disculpes públicament a l’esmentat diputat.  

Assegura que consta així a l’acta del Parlament i demana a la Sra. Cano que la llegeixi. 

D’altra banda, li fa avinent que s’ha de fer feina en les coses que uneixen, no en les que separen. Li 
retreu que la gent del PSOE sempre fa el contrari, més incidència en les coses que separen i no en les 
que uneixen.  

Li recorda que el PP té majoria al Consell de Mallorca i que faran valer la majoria que té el Grup de 
consellers i conselleres del PP, per la qual cosa avui quedarà aprovada aquesta moció. 

La Sra. PALOU intervé tot seguit. 

Recorda a la Sra. Llinàs que quan ella intervé com a portaveu del seu Grup polític ho fa en nom d’un 
grup de gent que té darrera i, difícilment haurien pogut canviar una per l’altre amb l’acord i decisió que 
se va prendre en el seu moment, perquè el grup de dones varen fer costat a la opció de no donar sortida 
a la moció, ni tan sols mirar-la.  

Lamenta que la pròpia Sra. Llinàs digui que miren allò que els separa i no allò que els uneix, perquè el 
cert és que, entre les dues, cada vegada que ha estat necessari trobar un punt mig, l’han cercat i ella li 
ha ajudat a redactar o a millorar molt la redacció de molts temes que han passat per aquesta sala de 
Plens i que ningú no s’havia pres la molèstia de llegir –potser la Sra. Llinàs sí– però assegura que era 
francament millorable.  
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Per aquestes raons li sap greu que la Sra. Llinàs digui això. 

Per acabar, li diu que si desitja que parlin d’igualtat, el dia de la Igualtat, i de violència de gènere el Dia 
de la violència de gènere, llegeixi el que presenta al Ple. Fa notar que és la Sra. Llinàs qui parla 
d’igualtat, mentre que ella no ha inventat cap paraula de les que ha citat, sinó que ha agafat el text que 
ha presentat el PP avui mateix al Ple. 

Diu que si la Sra. Llinàs considera que ha de fer servir el “rodillo” popular, que el faci servir, però 
reitera que per al seu Grup polític la violència de gènere és un tema molt seriós, tant que no entenen 
com les persones del PP presenten unes coses al Ple i en fan unes altres, clar i ras. 

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

 
INTERPEL·LACIONS 
 
PUNT 65. INTERPEL·LACIÓ QUE FORMULA EL SR. JAUME GARAU 
SALAS A LA SRA. CATALINA CIRER ADROVER SOBRE ACTUACIONS 
QUE HA FET AQUEST ANY EL CONSELL DE MALLORCA EN MATÈRIA 
DE SERVEIS SOCIALS I LES QUE PENSA FER L’ANY QUE VE. 
 
 
Es dóna compte de la següent interpel·lació: 
 
JAUME GARAU SALAS, com a conseller del GRUP SOCIALISTA AL CONSELL 
DE MALLORCA, d’acord amb el que preveu l’art. 75 del Reglament Orgànic, 
formula, per al proper Ple ordinari, a la Consellera Executiva del Departament de 
Benestar Social, la Sra. Catalina Cirer Adrover, la següent interpel·lació. 
 
TEMA: ACTUACIONS QUE HA FET AQUEST ANY EL CONSELL DE 
MALLORCA EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS I LES QUE PENSA FER 
L’ANY QUE VE 
 
El GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA vol interpel·lar a la 
Consellera Executiva del Departament de Benestar Social, la Sra. Catalina Cirer 
Adrover, sobre les ACTUACIONS QUE HA FET AQUEST ANY EL CONSELL DE 
MALLORCA EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS I LES QUE PENSA FER 
L’ANY QUE VE. 
 
 
El Sr. GARAU (PSOE) explica que un informe, que ha tret no fa massa un col·lectiu ampli de 
treballadors socials, diu que la situació econòmica i social de Mallorca empitjora cada dia i que es 
preveu un augment dels conflictes relacionals, generacionals i de convivència. 

Així mateix també es preveu un increment de les problemàtiques que afecten la dinàmica familiar, 
relacions de parella, relacions pares–fills–pares, reestructuració de les unitats familiars, aparició de 
simptomatologies ansioses i depressives que deriven, en molts de casos, en tractaments ambulatoris 
dels metges de capçalera o metges especialistes, augment de l’economia submergida i de les condicions 
precàries de treball amb amuntegaments i desnonaments, manca d’ingressos suficients per cobrir les 
necessitats bàsiques, augment de la xenofòbia cap a col·lectius no autòctons, etc. 

La veritat és que el seu Grup està una mica desconcertat en relació a la política informativa, de 
participació, de transparència i de comunicació que manté el departament de serveis socials. 
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Per exemple, la Sra. Cirer va eliminar l’Observatori de Serveis Socials que era un col·lectiu 
interinstitucional que feia feina amb anàlisis del que estava passant (les darreres dades que figuren 
publicades a la pàgina web són de 2010) i va anunciar que l’Observatori el posarien en marxa però 
d’una altra manera. Observa igualment que la memòria de 2011 no l’han vista perquè no ha estat 
publicada i desconeix si ha estat elaborada o no.  

També ha desaparegut de la pàgina web el Pla Estratègic de l’IMAS que acabava en 2011 tot i que la 
Sra. Cirer es va comprometre davant el Ple i davant el Consell Assessor a replantejar el Pla Estratègic 
per als propers 2 o 3 anys. 

Igualment s’ha paralitzat la publicació de la revista Alimara, una revista informativa tècnica i 
professional adreçada a gent de tot Mallorca i té anys de trajectòria tot i que l’anterior govern del Partit 
Popular la va aturar durant 4 anys i la varen tornar a posar en marxa en la passada legislatura ja que 
consideraven que tenir a Mallorca una revista de serveis socials era el mínim que podien oferir a un 
col·lectiu tan ampli. 

Una altra cosa que no ha entès mai és que s’hagin paralitzat les beques d’investigació Pere Mascaró, 
que era un funcionari de la casa, i que havien estat aprovades per les institucions sense cap 
intencionalitat política encara que era una persona d’esquerres. 

Tampoc no s’ha tornat a convocar el Consell Assessor, no saben què hi volen fer i tenen molts 
d’interrogants com, per exemple, si han estat suficients els pressuposts per atendre les demandes de 
renda mínima i quanta gent està esperant la renda mínima d’inserció. 

Així mateix li planteja a la Sra. Cirer que vol saber, si es prorroga el pressupost, com afectarà a una 
quantitat important de programes que s’estan duent a terme; si es varen fer les substitucions de personal 
que s’havien de fer; quanta gent –de persones majors dependents– està esperant per ser valorada o per 
tenir el seu pla d’actuació individual; què pensa fer per reduir la llista d’espera de més de 800 persones 
majors tenint en compte que la llista de reserva també s’ha duplicat durant els darrers mesos (hi ha 97 
persones en llista de reserva i n’hi ha que fa 5 o 6 mesos que hi estan sense haver aconseguit entrar a 
una residència del Consell de Mallorca); si pensa fer la rehabilitació dels llits buits; quants de llits de 
buits hi ha a les residències del Consell de Mallorca; si pensa crear noves places per a persones 
dependents; si pensa concertar noves places amb entitats privades; si pensa millorar el clima –molt 
dolent actualment– laboral a la Bonanova; si pensa establir un pacte amb les entitats concertades; si 
pensa disminuir el termini de pagament a aquestes entitats; si s’ha traslladat ja Sa Placeta al nou centre 
de Ca l’Ardiaca; si s’ha rehabilitat completament aquest centre o no; si pensa continuar amb el servei 
de drogues en marxa; etc. 

Adverteix que li podria formular una dotzena més de preguntes que són claus per conèixer la gestió de 
la Sra. Cirer i per saber si pensa fer alguna cosa més que l’any passat perquè, fins ara, sols han reduït 
una mica el pressupost de serveis socials però les necessitats dels serveis socials de Mallorca han 
augmentat molt. 

Així doncs, creu que l’esforç que s’hi està fent és insuficient i que l’estil de gestió, d’obertura de 
comunicació, transparència i manteniment a través de la pàgina web, com a mínim, de les actuacions 
que s’estan duent a terme, és molt parcial i, per tant, vol saber quina valoració fa la Sra. Cirer de l’any 
2012 i com encara el 2013. 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) li agraeix, en primer lloc, al Sr. Garau el fet 
d’haver presentat aquesta interpel·lació atès que considera que és important parlar (ja sigui a través 
d’interpel·lacions, mocions o preguntes) dels temes importants i prioritaris com els de l’àrea de 
Benestar Social de l’IMAS. 

Tot i això, apunta que la interpel·lació hagués estat més aclaridora si, en lloc de posar-li un títol 
genèric, hagués concretat un mica més els termes de les seves inquietuds encara que, malgrat això, 
intentarà fer un repàs d’allò que considera que ha estat la feina de l’IMAS al llarg de 2012 així com 
mirar de donar unes pistes sobre les intencions de futur durant 2013. 

L’objectiu de 2012 va ser fer possible –encara que sabien que amb dificultats– el manteniment de 
serveis i programes tant de centres propis com de centres concertats. S’ha de reconèixer que les seves 
actuacions han estat marcades per la situació econòmica. Per una part hi havia una situació favorable 
que era comptar amb un pressupost propi i no com el prorrogat de 2010 cap a 2011 com es varen trobar 
però també s’ha de tenir en compte que el pressupost no va anar en paral·lel amb les disponibilitats de 
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tresoreria com a principis d’any creien que seria i d’acord amb el compromís que havia assumit amb 
l’IMAS i l’àrea de Vicepresidència econòmica del Govern de les Illes Balears a l’hora d’establir les 
aportacions que són necessàries i suposen el punt de finançament bàsic per fer polítiques socials, 
concretament, i al Consell de Mallorca en general. 

Abans de passar a explicar les actuacions concretes, voldria parlar en aquest preàmbul del tema de les 
relacions institucionals amb els ajuntaments, amb el Govern de les Illes Balears i, especialment, amb 
l’Ajuntament de Palma i, en aquest sentit, indica que varen posar en marxa un grup de treball, de reunió 
mensual, entre l’Ajuntament de Palma, l’àrea de Benestar Social del Govern de les Illes Balears –la 
Direcció General de Benestar Social– i l’IMAS per repassar quins eren els punts comuns d’actuació 
així com també tractar de la relació entre entitats i la relació amb els usuaris que reben l’atenció directa 
de les actuacions de l’IMAS. 

Pel que fa a les actuacions, fa notar que en l’àrea de Menors, Família i Igualtat s’ha continuat fent feina 
per millorar l’atenció als joves en situació de desprotecció. En aquest cas concret no s’ha creat cap nou 
servei però si s’han duit a terme diferents noves accions per tal de millorar i ampliar els serveis 
existents alhora que han mantengut el nombre de places tant en els centres propis com en els concertats. 

En quant a les millores més destacables, observa que s’ha unificat en el mateix equip de professionals 
dels programes d’atenció i cura a menors en acolliment preadoptiu i orientació i atenció a la 
postadoptació. S’estan reforçant i potenciant els acolliments familiars amb l’ampliació de la plantilla 
d’acolliments familiars i reestructurant les accions amb una organització de treball més especialitzada i 
més eficient. 

En un àmbit més general i en relació a les dades que el Sr. Garau apuntava que es recullen en un 
informe del col·lectiu de treballadors socials, explica que varen fer feina amb la creació de 
l’Observatori de la Infància i l’Adolescència a Mallorca i en una jornada, que va tenir lloc fa unes 
setmanes, es va presentar el primer informe de conjuntura.  

Així mateix i dins aquest àmbit, s’ha treballat envers el desenvolupament de l’àrea de Valoració i Abús 
Sexual de Menors en col·laboració amb el Govern de les Illes Balears. Podrien dir que, en xifres 
numèriques, l’àrea de Menors, Família i Igualtat ronda entorn als 2.360 o 2.400 usuaris (entre infants, 
joves i famílies) atesos en el decurs de 2012. 

Referent a l’àrea de Gent Gran, explica que durant 2012 també s’ha treballat per donar continuïtat a tots 
els serveis que gestionen directament tant als centres residencials propis com a les llars, per millorar la 
coordinació amb el Govern de les Illes Balears i per intensificar el suport als municipis tot reforçant 
programes comunitaris. 

El Sr. Garau és coneixedor del nombre de places amb què compta l’IMAS –tant les residencials pròpies 
com les concertades– i afegeix que el servei de Valoració, Intervenció i Assessorament de Persones 
Majors en Risc de Desprotecció a Mallorca ha atès 205 sol·licituds de les quals han precisat ingrés en 
centres residencials per prioritat social 73 majors que sumats a la resta que han vengut derivats per la 
Llei de dependència del servei de Valoració del Govern de les Illes Balears fan un total de 341 nous 
ingressos en centres de persones majors tant propis com concertats. 

Dins les actuació d’atenció a majors amb dependència diu que s’ha ofert a tots els municipis de 
Mallorca el programa de suport i formació a familiars cuidadors, que ja estava iniciat anteriorment, i 
que s’ha duit a terme a 16 municipis i ha comptat amb més de 300 participants. També s’han atorgat 
155 subvencions adreçades a l’adquisició d’ajudes tècniques i productes sanitaris per suplir o 
complementar les limitacions o mancances funcionals de persones majors. 

Destaca igualment que enguany, a més de la feina de promoció de l’autonomia desenvolupada a llars 
de gent gran i el programa de suport psicosocial i educatiu a l’envelliment, s’ha participat en tota una 
sèrie d’accions específiques emmarcades dins l’Any Europeu de l’Envelliment Actiu i Solidaritat 
Intergeneracional amb diferents actuacions de les quals s’ha donat compte i han sortit publicades als 
mitjans de comunicació. En total podrien parlar d’unes 4.150 persones que s’han pogut beneficiar de 
tota la labor de la feina de l’àrea de Gent Gran. 

En quant a persones amb discapacitats, explica que segueixen amb la mateixa línia de treball que varen 
iniciar a finals de 2011. S’han mantengut els diferents programes que es gestionen des d’aquesta àrea i, 
en aquest cas concret, destaca l’estreta col·laboració que es manté amb les distintes entitats que 
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treballen amb el col·lectiu de persones amb discapacitats i recorda que el Consell de Mallorca no té cap 
centre propi sinó que totes les places que s’ofereixen des de l’IMAS són a centres concertats. 

Afegeix que hi ha hagut un augment de 14 places. Actualment consten 1.615 usuaris gràcies al fet 
d’haver eliminat les subvencions nominatives i que s’han pogut utilitzar els recursos resultants 
d’aquesta eliminació per a l’increment del nombre de places. 

Pel que fa a l’itinerari i inserció de persones amb discapacitats –ERGON– anuncia que hi han participat 
409 persones i destaca de l’any 2012 la celebració del desè aniversari de la Taula de Treball amb 
Suport que suposa una atenció a quasi 1.400 persones així com també que s’ha incrementat el nombre 
d’empreses col·laboradores fins superar les 400, que s’han signat 298 contractes indefinits amb la qual 
cosa són ja 714 persones que s’han incorporat al mercat laboral en aquests darrers anys. 

La intenció és continuar gestionant els diferents programes de la xarxa i en el cas de la Valoració, 
Orientació i Seguiment d’ingressos a la xarxa s’han gestionat 323 sol·licituds i des de la secció 
d’Accessibilitat s’han duit a terme 185 visites, 65 informes tècnics i s’han atès 95 consultes. En total 
estarien parlant de devers unes 3.400 persones ateses per l’àrea de Persones amb Discapacitats. 

Allà on, per ventura, hi ha hagut un canvi més notable en relació a la gestió de l’IMAS és a l’àrea 
d’Inserció Social. 

Entre les principals actuacions duites a termes per aquesta secció, destaca la creació de nous serveis i la 
millora dels ja existents com, per exemple, la modificació de l’RMI amb un nou sistema de pròrrogues 
–que ja havia estat objecte de debat en aquest Ple– d’acord amb els perfils dels usuaris així com la 
possibilitat de treballs comunitaris. 

S’ha de reconèixer que l’aportació extraordinària de recursos propis del Consell de Mallorca 
d’1.200.000€ ha permès acabar l’any 2012 sense llista d’espera i atenent tota la demanda que hi havia 
en curs. Fa notar que s’han fet al voltant de 12.700 pagaments d’RMI que correspondrien a un total 
d’unes 1.760 persones. 

Sobre el suport municipal, explica que també l’aportació extraordinària de 5.000€ per al PPB dels 
serveis socials municipals permetrà que els municipis puguin pal·liar la baixada que els suposa la 
baixada d’un 42% de l’aportació de l’Estat. 

En quant a suport municipal, explica que s’han subscrit 40 convenis amb ajuntaments per ajuts anticrisi 
d’urgent necessitat per una quantificació total d’uns 300.000€. Dins aquest àmbit també destaca els 
convenis de baixa ocupabilitat, habitatges tutelats i suport psicosocial. 

A més a més ressalta el conveni a tres bandes fet els darrers mesos entre l’IMAS, Fundació Iberostar i 
Es Refugi per valor de 120.000€ que ha permès realitzar el projecte de reforma de l’alberg de Ca 
l’Ardiaca i generar 50 noves places a la part que era pròpia d’Es Refugi i que està aferrada a les 
instal·lacions de l’IMAS. 

Igualment s’ha creat el Servei d’Estades Diürnes en centres de dia per a persones en situació d’exclusió 
social amb problemàtica de salut mental. Són 26 places amb devers uns 100 usuaris anuals i que han 
estat adjudicades a les entitats Deixalles, Gira-sol, Estel de Llevant i Es Garrover. 

S’ha creat el Servei d’Acompanyament per a persones en situació d’exclusió social, presos i exreclusos 
amb o sense malalties mentals i que ha estat adjudicat a Grec i Pastoral Penitenciària. 

Així mateix també s’han creat el Servei d’Acció Social de Base adjudicat a Càritas; el Servei 
d’Acompanyament per a persones en situació d’exclusió social amb malalties invalidants adjudicat a 
Can Gazà; el Servei d’Inserció Sociolaboral a la comarca de Llevant, amb treballs agrícoles, adjudicat a 
Dignitat i Feina i el Servei d’Allotjament per a persones en situació d’exclusió social a la part forana 
amb 30 places d’alberg i que ha estat adjudicat a Fundació Trobada. 

Tot seguit li observa al Sr. Garau que hi ha un tema que li estranya que l’hi hagi plantejat atès que deu 
haver rebut una convidada per anar felicitar el Nadal i presentar les noves instal·lacions de Sa Placeta, 
que ha deixat d’estar a les dependències annexes a l’IMAS, i que les 60 places que hi havia gestionades 
per Projecte Home per a persones en situació d’exclusió social i toxicomanies actives ara passen a estar 
ubicades a una part de recent reestructuració i reforma a Ca l’Ardiaca. 
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Li sol·licita al Sr. Garau que li faci saber si ha rebut l’esmentada invitació o no perquè les indicacions 
eren que el Sr. Garau rebés aquesta convidada per anar demà, a les 13.00 h al centre i, tot aprofitant la 
felicitació de Nadal, inaugurar aquestes noves instal·lacions. 

Pel que fa a nous projectes, explica que consisteixen en seguir fent feina en aquesta línia però sobretot 
obrir, en la línia d’inclusió social, el tema d’inserció prelaboral –convocatòria amb noves empreses– i 
també s’està a les portes de signar un nou conveni amb la Fundació Barceló pel tema de repartiment 
d’aliments. 

El Sr. GARAU fa notar que respecta molt la feina i el compromís de la Sra. Cirer perquè sap que és una 
feina dura i que l’IMAS és una entitat complexa però, tot i això, li vol retreure dues coses que són 
fonamentals. 

La primera és que la Sra. Cirer ha de tenir un sistema de gestió del qual doni comptes d’una forma 
oberta i transparent –com s’ha fet durant els darrers anys– sobre quins són els serveis que presten, 
ofereixi una informació llegible, publiqui les memòries, etc. perquè s’hagués pogut estalviar els 10 
minuts que ha dedicat a explicar la seva gestió si la informació hagués estat publicada en la pàgina web 
(quins són els serveis que fan i quantes persones atenen). Això s’ha fet durant els darrers 7 o 8 anys. 

Considera que les organitzacions modernes han d’explicar i publicar el que fan i oferir aquesta 
informació de forma intel·ligible per tal que la gent la pugui entendre. La transparència i la 
comunicació són fonamentals i avui en dia compten amb les pàgines web per donar difusió als plans de 
feina i així poder-los avaluar i donar suport a allò que puguin donar suport i criticar allò que els sembli 
criticable. 

La Sra. Cirer ha deixat caure, durant tot aquest any, aquestes eines bàsiques de gestió de qualsevol tipus 
d’organització moderna o bé el seu equip no ho ha sabut fer i això fa que ara estiguin en una situació de 
parèntesi informatiu. 

De tota la informació que la Sra. Cirer li ha explicat –tota molt positiva i important– el gruix més 
significatiu del que els ciutadans necessiten és saber quantes places de discapacitats crearà durant 
aquesta legislatura, quan baixarà la llista d’espera, quantes persones menors seran ateses, quants usuaris 
de Renda Mínima d’Inserció seran atesos, etc. 

Per fer això, com ja li va dir a principis de legislatura, la Sra. Cirer necessitarà molt més doblers dels 
que té perquè els serveis socials són faves comptades, és a dir, que les places, les obres, etc. valen el 
que valen. 

Espera que al més aviat possible es convoqui el Consell Assessor una altra vegada perquè la Sra. Cirer 
hi expliqui què pensa fer en política social perquè, en cas contrari, es trobarà d’aquí a tres anys que 
haurà fet molt poc, haurà patit molt i no haurà arribat als objectius mínims del que es necessita a 
Mallorca. 

Per acabar, recorda que ja li ha dit en moltes ocasions que el seu equip, ell mateix i qui la Sra. Cirer 
consideri oportú estan per ajudar a tirar endavant una organització com aquesta perquè no és adient 
deixar caure tot un sistema de gestió i deixar caure una quantitat importantíssima de necessitats a les 
quals no s’està donant resposta la qual cosa li sembla una irresponsabilitat. 

La Sra. CIRER adverteix que li sembla que el Sr. Garau i ella estan en dos canals de comunicació 
diferents. El Sr. Garau dóna per suposat que allò que no surt en una pàgina web no es fa, és a dir, allò 
que no visualitza en un sistema informàtic i que no pot consultar des d’un ordinador, doncs no es fa. 

A continuació indica que assumeix la seva part de responsabilitat de, per ventura, no haver parat 
l’esment que calia a tot el tema de publicar la informació a la xarxa o d’estar darrere els informàtics o 
dels tècnics de la casa tot i que són els mateixos que hi havia quan presidia l’IMAS el Sr. Garau i si 
aleshores sabien fer la feina perfectament, doncs no entén perquè no la saben fer ara ja que no compten 
amb cap indicació política de part seva en aquest sentit. 

De fet, la persona que fa Alimara és la mateixa i té les mateixes indicacions per tal que continuï amb la 
mateixa feina que feia. Igualment les persones que han de posar en marxa el tema de la publicació de la 
informació són les mateixes persones, és a dir, que el Gabinet de Comunicació és el mateix que hi 
havia. 
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No obstant això, assegura que ara pararà esment sobre la publicació de la informació i que assumeix la 
seva responsabilitat per no haver presentat als grups que formen part del Consell Assessor ni el Pla 
Estratègic ni la Carta de Serveis que s’estaven elaborant i que ja creu que estan a punt de poder-los-hi 
presentar i només cal convocar el Consell Assessor. 

Insisteix en el fet que pararà esment en la memòria així com en els mitjans que el Sr. Garau consideri 
imprescindibles per tal de fer un seguiment de la feina que es duu a terme a serveis socials. Tot i això, 
reitera que creu que hi ha una confusió per part del Sr. Garau que li agradaria que no tengués, és a dir, 
que allò que no veu, no controla o no dirigeix doni per suposat que no existeix.  

Per això, li agradaria que el Sr. Garau li donàs un marge de confiança atès que altres persones –al 
marge del Sr. Garau i el seu equip– també tenen, com a mínim, la mateixa sensibilitat, intenten tenir la 
mateixa capacitat, el mateix interès i la mateixa responsabilitat que tenia l’equip anterior per tirar 
endavant una àrea com aquesta que és prioritària dins el Consell de Mallorca. 

 
PUNT 66. INTERPEL·LACIÓ QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT 
MASSOT SOBRE CONVOCATÒRIA DE LES SUBVENCIONS 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. 

 
La PRESIDENTA fa un incís per demanar que les intervencions siguin breus, atès que s’ha fet tard i 
encara queden més punts a l’ordre del dia. 

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

Diu que la seva intervenció serà molt breu i anuncia que el seu Grup polític retirarà la interpel·lació i 
que també retirarà les preguntes 71 i 72, atès que poden esperar i mantendran només la 70, perquè és 
d’actualitat i precisa resposta urgent de l’equip de govern. 

La Sra. SOLER (consellera executiva de Medi Ambient) intervé tot seguit. 

Agraeix que s’hagi retirat la interpel·lació, i diu que vol aprofitar per agrair la presència al Ple de les 
persones de la Federació Balear de Caça i als caçadors perquè avui, tot i que ja és tard, encara hi son 
presents.  

Reitera que, tot i no haver-se produït el debat, desitja saludar aquestes persones i agrair la seva 
presència al Ple.  

El Sr. FONT intervé a continuació. 

També saluda el col·lectiu esmentat i agraeix la seva presència al Ple d’avui.  

Diu que lamenta que aquestes persones hagin vengut avui debades, però assegura que aquest mateix 
tema es debatrà en un altre Ple.  
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La PRESIDENTA diu que aprofita també per desitjar-los unes bones festes de Nadal, si no es veuen 
durant aquestes festes. 

Es retira. 

 
PREGUNTES 
 
La PRESIDENTA anuncia que la primera pregunta, la núm. 67, va adreçada al Sr. 
Rovira que està absent en aquests moments i, per tant, passaran a la pregunta següent i 
en incorporar-se el Sr. Rovira tornaran al punt 67. 

 
 
PUNT 68. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. SILVIA CANO JUAN A LA 
SRA. CATALINA CIRER ADROVER (CONVOCATÒRIA DEL CONSELL DE 
LA DONA). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Dia 10 de febrer de 2009 es va constituir el Consell de la Dona de Mallorca com un òrgan per 
defensar la igualtat de drets de les dones en el marc de les competències pròpies en matèria de 
polítiques de gènere del Consell de Mallorca, reconegudes en el nou Estatut d’Autonomia de 
les Illes Balears.  
Quan pensa la consellera de Benestar Social convocar-lo per primera vegada? 
 
La Sra. CANO (PSOE) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) assumeix el retard de la convocatòria del 
Consell de la Dona, atès que han hagut de donar prioritat a altres actuacions. 

Diu que s’ha previst convocar-lo a curt termini, en el primer trimestre de 2013 i, a més a més, també 
tenen intenció de convocar i reunir el Comitè d’Igualtat i la Comissió Interdepartamental.  

 
PUNT 69. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. SILVIA CANO JUAN A LA 
SRA. CATALINA CIRER ADROVER (PAGAMENT SERVEI 
TELEASSISTÈNCIA). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quines gestions s’han fet per tal de garantir  el pagament  de la part  que fins ara 
era subvencionada per l'Estat del servei de teleassistència que es presta als municipis. 
 
La Sra. CANO (PSOE) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) explica les gestions que s’han fet. 

Diu que, en primer lloc, se varen fer contactes amb diferents ajuntaments, atès que la situació era 
variada i heterogènia i no era possible aplicar la mateixa fórmula d’actuació.  

S’ha recollit informació sobre usuaris, perfils dels actuals beneficiaris, modalitats, condicions i criteris 
del servei i s’ha fet un estudi de costs per mitjà de reunions amb les dues entitats que duien a terme el 
servei de teleassistència. 

Explica que, per arribar a tots els ajuntaments, també s’ha tramès a cadascun d’ells una sol·licitud 
d’informació sobre tres preguntes bàsiques, amb vista a sistematitzar aquesta informació. Alhora, s’està 



 220

treballant en una proposta tècnica per poder materialitzar el compromís adquirit pel Consell de 
Mallorca amb els serveis tècnics de la institució. 

Diu que encara no saben si s’utilitzaria una fórmula de conveni com la del Pla de Prestacions Bàsiques 
(PPB) o amb quina altra fórmula arribaria aquesta ajuda als ajuntaments, però fa notar que la primera 
part de l’actuació sobre aquesta qüestió consistia a quantificar els costos i poder tenir l’esmentada 
informació de tots els ajuntaments. Informa que, a hores d’ara, ja ha arribat pràcticament tota la 
informació procedent dels ajuntaments de Mallorca. 

 
PUNT 70. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT MASSOT 
(ACTUACIONS VICEPRESIDENT I CONSELL DE CULTURA, PATRIMONI 
I ESPORTS PER COMPLIMENT ACORDS). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
D'acord amb el que preveu l'article 72, punt 2 del Reglament Orgànic del Consell de 
Mallorca, el conseller sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb sol·licitud de 
RESPOSTA ORAL davant Plenari: 

 
Al ple ordinari del passat setembre, en motiu d’una moció presentada pel nostre grup, 
es varen prendre per unanimitat els següents acords: 
 
El Consell de Mallorca reafirma el seu compromís amb la creació del Centre 
Internacional de Fotografia Toni Catany esperant que Tour España confirmi la 
prorroga i que el Govern confirmi la prorroga sol·licitada. 
 
El Consell de Mallorca es compromet a reactivar la Fundació Toni Catany, Centre 
Internacional de Fotografia, i a constituir-la en el termini màxim de dos mesos perquè 
comenci a funcionar. 
 
El Consell de Mallorca es compromet a negociar amb el Govern de les Illes Balears i 
amb el Govern de l’Estat les pròrrogues necessàries per evitar perdre les subvencions 
concedides per construir i fer funcionar la Fundació.  
 
El Consell de Mallorca es compromet a tenir cura de la casa de Tomàs Montserrat, 
que va ser adquirida la passada legislatura, per evitar que es degradi, i a sol·licitar la 
col·laboració de l’Ajuntament de Llucmajor per fer-ho possible. 
 
Quines actuacions ha fet el Vicepresident i Conseller de cultura, patrimoni i esports 
per complir aquests acords? 
 
 
El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) explica que per al proper dijous dia 20 
està prevista una reunió entre el Sr. Catany i els responsables de l’Ajuntament de Llucmajor i del 
Consell de Mallorca per tal d’analitzar la situació actual. 

Diu que el Consell de Mallorca, en compliment d’aquest acord, s’ha interessat a sol·licitar les 
pròrrogues i ha preparat la documentació necessària. Fa notar que és el Govern balear qui ha de fer la 
petició de pròrroga i que ja està sol·licitada. 
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Assenyala que actualment ja estan fets tots els tràmits que correspon fer al Consell de Mallorca per 
constituir la Fundació Toni Catany, Centre Internacional de Fotografia. 

Assegura que estan pendents de l’Ajuntament de Llucmajor, que també hi té documents dipositats, i de 
la constitució d’associació. 

Per acabar, informa que el dijous de la propera setmana se celebrarà la reunió en la qual se tractaran 
tots aquests temes. 
 
 
PUNT 67. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JAUME COLOM AL SR. 
MAURICIO ROVIRA (NOMENAMENT DIRECTOR GERENT DE 
L’AGÈNCIA PROTECCIÓ LEGALITAT URBANÍSTICA). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quan pensa el Conseller, en la seva condició de President de l’Agència de Protecció 
de la Legalitat Urbanística, formular una proposta d'informe per procedir al 
nomenament de Director Gerent de l'esmentada  Agència? 
 
 
El Sr. COLOM (PSOE) comenta que el passat 3 de maig, és a dir, fa gairebé 7 mesos el BOIB núm. 62 
publicava un anunci per a la cobertura de la plaça de director gerent de l’Agència de Protecció de la 
Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca i recorda que va ser una convocatòria que va tenir 
bastant d’èxit perquè s’hi varen presentar fins a 8 candidats.  

Inicialment el Sr. Rovira va manifestar que aquest era un tema prioritari i que pensava elevar una 
proposta en el mes de juliol. A continuació formula la pregunta en el seus termes. 

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) explica que aquesta proposta, quan es 
formuli, necessitarà de l’aprovació de 3/5 parts del Ple per sortir endavant i, després de les consultes 
realitzades amb els dos grups de l’oposició, va constatar que no s’assolien les 3/5 parts perquè no s’hi 
posaven d’acord i, per això, no ha formulat la proposta. 

No obstant això, si cal replantejar el tema en un futur proper, doncs ho farà perquè assegura que no hi 
té cap problema però, evidentment, hauran d’arribar a un acord. 

 
PUNT 71. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT MASSOT 
(PRÒRROGA PRESSUPOST). 
 
Es retira. 

 
PUNT 72. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT MASSOT 
(COMMEMORACIÓ I RECONEIXEMENT ALGUNA FIGURA 
HISTÒRICA). 
 
Es retira. 

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. 
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PUNT 73. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. ANTONIO LLAMAS 
MÀRQUEZ AL SR. MAURICIO ROVIRA DE ALÓS (ACTUACIONS 
TEMPORAL NOVEMBRE). 
 
El Sr. LLAMAS (PP) manifesta que el seu Grup deixarà la pregunta en suspens 
perquè no és de caràcter urgent i, per tant, la retira. 

Es retira. 

 
PUNT 74. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. ANTONI MULET CAMPINS 
AL SR. JOAN ROTGER SEGUÍ (COL·LABORACIÓ AJUNTAMENTS 
ESPORT BASE). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 

De quina manera el Consell de Mallorca col·labora amb els ajuntaments en matèria 
d’assessorament pel bon desenvolupament de l’esport base? 

 
El Sr. MULET (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) li respon que, pel que fa a la temporada 
que s’acaba d’iniciar, la primera iniciativa que s’ha duit a terme ha estat l’activitat formativa de les 
segones jornades de gestió de l’esport base de Mallorca, organitzades per la Direcció Insular, i que es 
varen celebrar el passat mes de novembre. 

Aquestes jornades s’emmarquen dins el pla de formació amb el qual està treballant la Direcció Insular 
d’Esports i que està adreçat a batles, regidors d’Esports i altres professionals i tècnics del món de 
l’esport dels diferents municipis de Mallorca. 

La temàtica bàsica d’aquestes jornades va ser l’anàlisi dels diferents models de gestió esportiva als 
municipis de Mallorca a partir de l’estudi acurat de múltiples variables com la població, el pressupost 
municipal, el pressupost d’esports, les instal·lacions esportives, les taxes municipals, els recursos 
humans de l’àrea d’Esports, etc. 

Al mateix temps, l’equip tècnic de la Direcció Insular d’Esports ha elaborat un nou element d’anàlisi 
que ha esdevingut fonamental per al desenvolupament d’aquestes jornades. Es tracta de les guies 
municipals que són un element d’estudi que, a partir de la recaptació de multitud de dades de caràcter 
econòmic, social, material i organitzatiu, han permès arribar a esbrinar tota una sèrie de conclusions de 
manera més acurada les quals han estat presentades en aquestes jornades amb l’objectiu principal 
d’assessorar els municipis en relació a certes problemàtiques que puguin tenir a nivell d’instal·lacions 
esportives, de gestió esportiva, d’elaboració i millora de reglamentacions o normes d’ús que han estat 
detectades durant aquesta anàlisi. 

Aquestes jornades també els han permès fer una anàlisi del pla d’instal·lacions esportives de Mallorca 
per al seu adequat seguiment. 

 
PUNT 75. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. ISABEL LLINÁS 
WARTHMANN A LA SRA. CATALINA CIRER ADROVER (RENTA 
MÍNIMA D’INSERCIÓ). 
 
La Sra. LLINÀS (PP) anuncia que dóna per contestada la pregunta ja que, durant la interpel·lació, la 
Sra. Cirer ha explicat aquesta qüestió que li volia plantejar i, per tant, retira la pregunta. 

Es retira. 
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PUNT 76. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. COLOMA TERRASA 
VENTANYOL A LA SRA. CATALINA CIRER ADROVER (PROGRAMA 
“VOLEM SER ACTIUS PER ENVELLIR MILLOR”). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quines actuacions s’han duit a terme en el programa “Volem ser actius per envellir 
millor”? 
 
La Sra. TERRASSA (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) respon que aquest programa està emmarcat 
dins el conjunt d’activitats desenvolupades amb motiu de l’Any Europeu de l’Envelliment Actiu i que 
ha estat possible gràcies a l’organització l’àrea de Gent Gran de l’IMAS en col·laboració amb el Centre 
Balears–Europa, el Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears i la Societat Espanyola de Geriatria i 
Gerontologia. 

Igualment informa que s’han duit a terme diferents actuacions, la darrera de les quals ha de tenir lloc 
avui mateix i que varen començar amb una taula rodona inaugural al Col·legi Oficial de Metges i va 
continuar amb un cicle de conferències impartit per professionals de l’IMAS i del departament de Salut 
Esportiva del Consell de Mallorca. 

Hi han participat al voltant de 500 persones majors i han tocat diferents temàtiques com, per exemple, 
alimentació, recuperació de memòria, solitud i qualitat de vida, envelliment actiu així com activitats 
físiques i de salut de les quals voldria agrair la col·laboració de l’àrea de Vicepresidència pel seu suport 
com el del Centre Balears–Europa, el Col·legi Oficial de Metges i la Societat Espanyola de Geriatria i 
Gerontologia. 

 

III) DESPATX EXTRAORDINARI 

 
PRIMER PUNT.- MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA CONSELL DE 
MALLORCA 2012. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva d’Hisenda i Funció 
Pública: 
 
Vist l’informe de fiscalització prèvia núm. 142/12 on posa de manifest, en 
relació a la proposta d’acord, la següent objecció: “ En la proposta, han de 
constar totes les dades de la plantilla. Cal acordar el període d’exposició 

pública i establir quan es produirà l’aprovació definitiva de la modificació 

(art. 169 del TRLRHL)”. 

 
Per tal de donar compliment a l’objecció abans esmentada, es formula la següent 
proposta d’acord, quedant sense efectes la proposta formulada en data 5 de juny de 
2012. 

PROPOSTA D'ACORD 
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Atesa la necessitat de modificar la vigent plantilla del Consell de Mallorca, aprovada 
pel Ple, en sessió realitzada dia 30 de gener de 2012 (BOIB núm. 15 EXT, de 01-02-
2012), per tal d’incorporar-hi algunes modificacions derivades del traspàs, amb 
efectes de dia 1 de juliol de 2012, de tres llocs de treball a l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials, organisme autònom dependent del Consell de Mallorca, com a conseqüència 
de les resolucions de la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública, de 14 de 
març de 2012 i de 30 de març de 2012, dictades a partir de l’acord del Ple, adoptat en 
sessió realitzada dia 8 de febrer de 2012, d’aprovació definitiva de la modificació dels 
Estatuts de l’Institut, en virtut de la qual s’atribueixen a l’esmentat organisme, entre 
altres funcions, les següents: millorar la gestió dels programes, centres i serveis 
socials, de menors i d’igualtat per tal de poder donar una atenció de qualitat, àgil i 
eficaç; i dur a terme polítiques de gènere i relacionades amb la dona -art. 2.2. m) i q)-. 
   
Atès allò que en relació a la plantilla de personal preveu l'article 90 de la Llei 7/1985 
de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i l'article 8.1.p) de la Llei 8/2000 
de 27 d'octubre, de consells insulars, en relació amb l'article 1.a) del Decret 
d'organització del Consell de Mallorca, de 15 de juliol de 2011 (BOIB núm. 111, de 
21-07-2011). 
 
Atesa la modificació en el pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a 2012, 
consistent en la transferència de crèdits per incrementar l’aportació a l’IMAS, 
procedents de les previsions contingudes al capítol I de personal. 
 
Atès allò que en relació al procediment per a l'aprovació de la modificació de la 
plantilla preveu l'article 112 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de 
règim local, i l'article 169 del Reial Decret legislatiu 2/2004 de 5 març, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en aplicació de 
l'article 126.3 del Reial Decret legislatiu 781/1986 de 18 d'abril. 
 
La consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública del Consell de Mallorca eleva al 
Consell Executiu per a la posterior aprovació del Ple la següent proposta d'acord: 
 
1er- APROVAR inicialment el projecte de modificació de la vigent plantilla de 
personal del Consell de Mallorca per a l'any 2012, amb efectes de dia 1 de 
juliol de 2012, en els termes que es recullen a continuació i elevar-lo al Ple per 
acordar-ne l'aprovació.  
 
MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DEL CONSELL DE MALLORCA DE 
L´EXERCICI 2012 
 
PERSONAL FUNCIONARI     
ESCALA: ADMINISTRACIÓ GENERAL     
Subescala: Auxiliar     
CATEGORIES Grup On diu  Ha de dir  
     Auxiliar Administració General C2 154  153   
ESCALA: ADMINISTRACIÓ ESPECIAL      
Subescala: Tècnica     
Classe: Tècnica Mitja     
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CATEGORIES Grup On diu  Ha de dir  
     Tècnic -a de grau mitjà A2 31  29   
 
2on- Aquest acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública de 15 dies hàbils 
comptadors de l’endemà de la data d’inserció d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d’acord amb el que disposa l’article 112.3 
de la llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim Local, i també a l’art. 
169 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
 
Sotmesa la urgència a votació, s’aprova per unanimitat. 

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

 
SEGON PUNT.- PROPOSTA D’ACORD PER A LA DECLARACIÓ DE NO 
DISPONIBILITAT DE CRÈDITS (AGÈNCIA DISCIPLINA URBANÍSTICA). 
 
Es dóna compte de la següent proposta del president de l’Agència de Disciplina 
Urbanística: 
 
Atès el que disposa l’art. 2 del Reial Decret llei 20/2012 de data 13 de juliol de 
mesures per garantir l’estabilitat pressupostaria i de foment de la competitivitat en 
relació a la supressió de la paga extraordinària de Nadal. 
 
Atès l’informe del cap de servei d’administració econòmica que xifra la quantitat 
resultant de l’aplicació de la supressió de la paga extraordinària de Nadal en 
31.821,12 €. 
 
Per tal de dur a terme l’afectació d’aquests crèdits, es vincularan al projecte 
2012.2.15190.1 prèvia declaració de no disponibilitat. 
 
Atès el disposat a l’article 33 del Real Decret 500/1990, de 20 d’abril, segons el qual 
l’acte de declaració de no disponibilitat correspon al Ple de la Corporació, i ateses les 
Bases d’Execució del Pressupost de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i 
territorial de Mallorca, segons les quals “les modificacions pressupostàries seran 
proposades al Consell Insular de Mallorca per la Presidència de l’Organisme”, el 
President de l’Agència eleva al Ple del Consell Insular de Mallorca la següent 
proposta d’acord: 
  

ACORD 
 

1- Declarar no disponibles els següents crèdits en aplicació del que disposa el 
Reial Decret Llei 20/2012 de data 13 de juliol i que corresponen als imports de 
la paga extraordinària i de les pagues addicionals de complement específic o 
pagues addicionals equivalents de Nadal del personal funcionari, laboral i 
personal eventual: 
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APLICACIÓ DESCRIPCIÓ IMPORT 

04 . 15190 . 12000 Sous del Grup A1 APLU       10.397,94 € 
04 . 15190 . 12006 Triennis APLU         1.331, 58 € 
04 . 15190 . 12100 Complement destinació APLU         7.889,64 € 
04 . 15190 . 12101 Complement específic APLU       12.201,96 €  
   
TOTAL          31.821,12 € 
 
 
Sotmesa la urgència a votació, s’aprova per unanimitat. 

 

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) explica que aquest punt consisteix en 
l’aplicació del Reial decret llei 20/2012 que estableix que les quantitats derivades de la supressió de la 
paga extra de Nadal i de les pagues addicionals de complements específics o les pagues equivalents a la 
de Nadal s’han de destinar, en exercicis futurs, a realitzar aportacions a plans de pensions o a contractes 
d’assegurances col·lectives. 

Per aquest motiu duen avui la declaració de no disponibilitat de crèdits d’aquests doblers procedents de 
les pagues extraordinàries de Nadal de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial 
de Mallorca ja que era necessari que aquest punt s’incorporàs en l’ordre del dia d’aquest darrer Ple 
ordinari de l’any. 

Lamenta, emperò, que no hagin pogut presentar-lo dins termini i en la forma escaient i haver-lo hagut 
de dur per despatx extraordinari ja que s’endarrerí el lliurament de la proposta a Intervenció per 
elaborar el seu informe i no va comptar amb temps suficient per fer-lo d’hora i, per això, duen el punt 
per despatx extraordinari un cop que Intervenció li ha donat el vistiplau. 

La Sra. GARRIDO (PSOE) anuncia que el seu Grup hi votarà en contra per les raons que ja han 
explicat en reiterades ocasions. 

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

 
TERCER PUNT.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DEL DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Medi Ambient: 
 

1. S'han presentat factures corresponents a béns i serveis prestats amb destí al 
departament de Medi Ambient  durant l’any 2012. 

2. S'ha emès informe jurídic i informe d'Intervenció General núm. ref. _________     
de data _______          de ___________               del  ______, que figuren al 
corresponent expedient. 

3. La disposició addicional vint-i-dues de la LCSP imposa a l’administració 
l’exigència de responsabilitat de caràcter patrimonial derivada de les actuacions en 
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matèria de contractació de les autoritats i del personal al servei de les administracions 
públiques, afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté 
aquesta llei per part del personal al servei de les administracions públiques, quan hi 
hagi almenys negligència greu, constitueix falta molt greu de la que la seva 
responsabilitat disciplinària s’exigirà de conformitat amb la normativa específica en la 
matèria”. 

4. És procedent el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust que 
suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als 
particulars a haver de recórrer davant els tribunals de justícia per el cobrament dels 
seus crèdits. 

5. D’acord amb la legislació vigent, correspon al Ple del Consell de Mallorca el 
reconeixement extrajudicial de crèdits, expedient que, amb caràcter previ, haurà de 
dictaminar la Comissió Informativa corresponent. 

6. D’acord amb les bases d’execució, correspon a la Consellera Executiva d’Hisenda i 
Funció Pública l’ordenació del pagament  

Per tot això, propòs al Ple adopti el següent 

ACORD 

1. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits que se detallen a les relacions 
adjuntes, que fan un total de dos mil set-cents trenta euros amb vint-i-vuit cèntims 
dels quals  dos mil dos-cents vuitanta-vuit euros amb vint-i-tres cèntims corresponen a 
la base imposable i  quatre-cents quaranta-dos euros amb cinc cèntims a la quota 
d’I.V.A. deduïble (2.730,28 € dels quals 2.288,23 € corresponen a la base imposable i 
442,05 € a la quota d’I.V.A. deduïble) 

2. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions de les factures incloses a les 
relacions adjuntes, per import total dos mil set-cents trenta euros amb vint-i-vuit 
cèntims dels quals  dos mil dos-cents vuitanta-vuit euros amb vint-i-tres cèntims 
corresponen a la base imposable i  quatre-cents quaranta-dos euros amb cinc cèntims a 
la quota d’I.V.A. deduïble (2.730,28 € dels quals 2.288,23 € corresponen a la base 
imposable i 442,05 € a la quota d’I.V.A. deduïble) contretes pel departament de Medi 
Ambient  segons el següent detall: 

  
CODI 
RELACIÓ 

CENTRE   IMPORT RC  

1 Q/2012/1575 Refugi de Son Amer    1.052,53 € 220120018747 

2 Q/2012/1579 Refugi del Pont Romà       357,45 € 220120018743 

3 Q/2012/1580 Refugi de Can Boi       878,25 € 220120018746 

  TOTAL   2.288,23 €  



 228

3. Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2012, les 
despeses aprovades amb codi de relacions Q/2012/1575, Q/2012/1579 i Q/2012/1580  
s’imputaran a les aplicacions pressupostàries següents: 

– 50.15103.22100 

– 50.15104.22100 

– 50.15101.22100 

4. Proposar a la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública l’ordenament dels 
pagaments. 

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

 

La Sra. SOLER (consellera executiva de Medi Ambient) explica que aquest punt correspon a unes 
quantitats pendents dels refugis de Son Amer, Pont Romà i Can Boi. Són unes factures que varen entrar 
fora de termini i, per tant, les han de tramitar per reconeixement extrajudicial de crèdit i que 
ascendeixen a un total de 2.288,23€. 

La Sra. SÁNCHEZ (PSOE) indica que aquest expedient i el següent els han presentat en el darrer 
moment i, de fet, els han hagut de revisar durant aquest mateix Ple i assenyala que han fet el màxim 
esforç perquè es puguin pagar les factures que siguin pagables. 

Tot seguit reitera que el seu Grup hi votarà a favor la qual cosa no convalida cap actuació que vagi en 
contra de l’ordenament jurídic. 

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

 
 
QUART PUNT.- PROPOSTA D’ACORD DE RESOLUCIÓ DE 
DISCREPÀNCIA AMB LA  INTERVENCIÓ GENERAL I D’APROVACIÓ 
D’UNA PROPOSTA D’ACORD DE PLE, PER A L’APROVACIÓ DEL 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE DESPESES 
CORRESPONENTS ALS EXERCICIS 2009 I 2011, DEL DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Medi Ambient: 
 
La consellera executiva del Departament de Medi Ambient, per tal que es dugui a 
terme la fiscalització de l’expedient de Reconeixement extrajudicial de crèdits, eleva a 
l’Hble. Sra. presidenta del Consell de Mallorca la següent proposta d’acord, 
condicionat a la fiscalització prèvia de la Intervenció General, per tal de presentar-la 
al Ple: 
 
ANTECEDENTS: 
 
1. S'han presentat factures corresponents a subministraments i serveis prestats amb 
destí al Departament de Medi Ambient durant els anys 2009 i 2011, que provenen 
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d’activitats dels anys 2009 i 2011, que no han seguit el procediment legalment 
establert. 
 
2. S'ha emès informe jurídic i informe d'Intervenció General núm. ref. 143.2/12 de 
data 10 de desembre de 2012, que figuren al corresponent expedient. 
 
3. La disposició addicional 19 del TRLCSP imposa a l’administració l’exigència de 
responsabilitat de caràcter patrimonial derivada de les actuacions en matèria de 
contractació de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques, 
afegint que “la infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté aquesta llei per 
part del personal al servei de les administracions públiques, quan hi hagi almenys 
negligència greu, constitueix falta molt greu de la que la seva responsabilitat 
disciplinària s’exigirà de conformitat amb la normativa específica en la matèria”. 
 
4. És procedent el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust que 
suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als 
particulars a haver de recórrer davant els tribunals de justícia per el cobrament dels 
seus crèdits. 
 
5. El Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca va iniciar l’expedient 
per a  l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de despeses 
corresponents als exercicis 2009 i 2011. En aquest sentit es va sotmetre  l’expedient a 
la fiscalització preceptiva prèvia de la Intervenció General i va ser fiscalitzat de 
disconformitat, posant de manifest, entre altres, les següents deficiències essencials: 

• “... Respecte les despeses de la relació F/20012/3 manca justificar totes les 
despeses...”  

• “... Respecte les despeses de la relació Q/2012/578 cal acreditar la raó per la 
qual el Consell ha d’assumir la despesa, tenint en compte que l’Hostatgeria 
del Castell d’Alaró no és de la seva propietat...” 

• “... Respecte les despeses de la relació Q/2012/579 hi ha divergència en quan 
l’objecte ... amb incidència directa sobre l’adequació de l’aplicació 
pressupostària...” 

 
6. El Departament de Medi Ambient va plantejar la discrepància a la Intervenció 
General del Consell tal i com es preveu a la base d’execució 52 del vigent pressupost i 
la Intervenció General ha considerat que persisteixen les objeccions de l’informe de 
disconformitat emès. 
 
7. A més, consta a l’expedient: 
Informes justificatius de la secretària tècnica del Departament de Medi Ambient. 
Informe justificatiu del cap de Serveis Generals i Patrimoni. 
Informes jurídics del cap de servei de la Secretària Tècnica del Departament de 
Presidència. 
Certificats de reserva de crèdit. 
 
8. D’acord amb la legislació vigent, correspon al Ple del Consell de Mallorca el 
reconeixement extrajudicial de crèdits, expedient que, amb caràcter previ, haurà de 
dictaminar la Comissió Informativa corresponent. 
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9. D’acord amb les bases d’execució, correspon a la consellera executiva de 
d’Hisenda i Funció Pública l’ordenació dels pagaments. 
 
Atès l’abans exposat, l’Hble. Sra. Presidenta, en ús de les atribucions que li són 
conferides per la legislació vigent, proposa al Ple de la corporació que adopti el 
següent  
 

A C O R D: 
 
1r. Resoldre la discrepància plantejada entre el Departament de Medi Amabient i la 
Intervenció General a favor del centre gestor en relació a l’expedient d’aprovació del 
reconeixement extrajudicial de crèdits de despeses corresponents als exercicis 2009 i 
2011. 
 
2n. Aprovar el reconeixement extrajudicial del crèdit que se detalla a la relació 
adjunta, que fa un total de UN MILIÓ SET-CENTS SETANTA MIL EUROS AMB 
QUARANTA-TRES CÈNTIMS dels quals un milió sis-cents trenta-set mil cinc-cents 
vint-i-sis euros amb trenta-cinc cèntims corresponen a la base imposable i cent trenta-
dos mil quatre-cents setanta-quatre euros amb vuit cèntims a la quota d’I.V.A. (Total 
1.700.000,43 €, B.I. 1.637.526,35 €, I.V.A. 132.474,08 €). 
 
3r. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions de les factures incloses a les 
relacions adjuntes, per import total de UN MILIÓ SET-CENTS SETANTA MIL 
EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS dels quals un milió sis-cents trenta-set 
mil cinc-cents vint-i-sis euros amb trenta-cinc cèntims corresponen a la base 
imposable i cent trenta-dos mil quatre-cents setanta-quatre euros amb vuit cèntims a la 
quota d’I.V.A. (Total 1.700.000,43 €, B.I. 1.637.526,35 €, I.V.A. 132.474,08 €), 
contretes pel Departament de Medi Ambient segons el següent detall: 
 

  
CODI 

RELACIÓ 
CENTRE   IMPORT RC  

1 F/2012/3 Gestió de Residus 1.630.934,91 € 220120020348 

2 Q/2012/577 Refugi Tossals Verds 666,50 € 220120019211 

3 Q/2012/578 Camina per Mallorca 24,94 € 220120020092 

4 Q/2012/579 Medi Ambient 5.900,00 € 220120019212 

    TOTAL 1.637.526,35 €   
 
4t. Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2012, les 
despeses aprovades amb els codi de relació relacionades en el punt anterior 
s’imputaran a les aplicacions pressupostàries que figuren al document RC de cada 
expedient. 
 
5è. Proposar a la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública l’ordenament dels 
pagaments. 
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Sotmesa la urgència a votació, s’aprova per unanimitat. 

 

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

Explica que correspon a les factures sobre les quals ha donat explicacions la Sra. Roig (consellera 
executiva d’Hisenda i Funció Pública)  

Diu que, en aquest cas, la quantitat més important és 1.630.934,91€ i correspon, com és prou conegut, a 
la recollida selectiva. Recorda que quan se va incorporar l’actual equip de govern, el mes de juny de 
2011, ni l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas, S.A (FCC) ni l’empresa Construcciones 
Melchor Mascaró, S.A. havien presentat cap tipus de factura, feia més d’un any que no presentaven 
factures de la feina que feien. Observa que va passar el cas Claveguera, deixaren de facturar, el mes 
d’agost anterior (2010) i que el nou equip de govern ho ha sabut al cap d’un any i, en conseqüència, hi 
ha factures des del mes de juny de 2011 fins ara, el darrer mes de l’any.  

Assegura que se tracta de factures que ja estan pagades, en el Decret Montoro, i simplement se 
presenten al Ple per al seu reconeixement, no hi ha res més.  

Tot seguit explica de forma detallada la resta de factures.  

Pel que fa a la factura de 24,00€ referida a “Camina per Mallorca” diu que es tracta d’una esporgadora 
que se va utilitzar per fer una feina al castell d’Alaró. 

Explica que la factura de 5.900,00€ correspon a la subvenció que se va donar –que no és subvenció, 
sinó una aportació– als Premis de Medi Ambient de la COPE. 

Quant a la factura dels Tossals Verds diu que correspon a la gestió del dia a dia, productes que se varen 
utilitzar ja i que varen entrar fora de temps. 

Per acabar, torna a dir que la quantitat més important correspon a la gestió dels residus i que la causa 
del problema és que no hi havia factures. Per aquesta raó, avui s’ha de presentar així. 

La Sra. SÁNCHEZ (PSOE) intervé a continuació. 

Diu que l’informe d’Intervenció assenyala que no s’han justificat correctament les despeses i totes les 
factures són de dia 16 de novembre de 2011. 

Anuncia que, atès que no tenen la seguretat que s’hagi prestat el servei correctament i considerant que 
es tracta de quasi el doble de tot el reconeixement extrajudicial que s’ha aprovat en aquest Ple, el seu 
Grup polític votarà en contra de la proposta. 

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

 
 
CINQUÈ PUNT.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RELACIÓ D’ELEMENTS 
INCLOSOS DINS EL PROGRAMA DE RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI 
HISTÒRICOINDUSTRIAL, CONVOCATORIA 2012-2015. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports: 
 
Vist que a la sessió de dia 26 de juliol de 2012, el Ple del Consell de Mallorca aprovà 
el Programa de restauració del patrimoni historicoindustrial, convocatòria 2012-2015, 
dins l’àmbit territorial de Mallorca. 
 
Vist que el 10 de desembre de 2012, la comissió tècnica d’avaluació formulà la 
proposta, tant d’exclusió com d’inclusió, de les sol·licituds presentades per formar 
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part del Programa de restauració del patrimoni historicoindustrial, convocatòria 2012-
2015. 
 
Atès l’informe jurídic de la TAG del Servei de Patrimoni Històric, amb data 10 de 
desembre de 2012.  
Atès la proposta d’adjudicació, emesa el 12 de desembre de 2012 per la directora 
insular de Patrimoni Històric. 
 
Vist l’informe de fiscalització prèvia. 
 
Atès el Decret d’organització del Consell de Mallorca, de 15 de juliol de 2011 (BOIB 
núm. 111, de 21/07/2011), corregit per decret de 19 de juliol i modificat el 10 
d’octubre de 2011 (BOIB núm. 159 de 22/10/11), el 15 de març de 2012 (BOIB núm. 
48, de 03/04/2012) i 11 d’abril de 2012 (BOIB núm. 59, de 26-04-2012), a l’article 3 
estableix que, entre les competències de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i 
Esports del Consell de Mallorca, es troben las relatives a patrimoni monumental, 
cultural, històric, artístic, arquitectònic, arqueològic i paisatgístic. 
 
Atès que la base catorzena del Programa de restauració del patrimoni 
historicoindustrial , convocatòria 2012-2015, s’estableix que s’ha d’elevar al Ple del 
Consell Insular de Mallorca la proposta per incloure les sol·licituds dins el Programa 
esmentat. 
 
Atès el que disposa l’article 31.2 e) del Reglament Orgànic del Consell Insular de 
Mallorca, aprovat pel Ple de 8 de març de 2004 (BOIB núm.8 de 16-3-2004), 
modificat pel Ple a la sessió de dia 13 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158, de 
20/10/11), els consellers executius tenen atribuïda la competència per preparar i 
proposar al Ple l’adopció d’acords escaients respecte de les matèries atribuïdes al seu 
departament. 
 
Per tot l’exposat, en ús de les atribucions conferides, el vicepresident de Cultura, 
Patrimoni i Esports proposa al Ple del Consell Insular de Mallorca que adopti el 
següent 

ACORD 

1.- Excloure del Programa de restauració del patrimoni historicoindustrial, 
convocatòria 2012-2015 les següents sol·licituds: 

Núm. 
d’exp. Tipologia Propietari Motiu d’exclusió 

6 
Molí vent fariner d’en 
Roig 

Sr. Guillem Vanrell 
Tomás 

No es troba al corrent amb 
l’Agència. Tributària (base 8) 

36 
Ermita/Aljub de Son 
Nofre 

Ajuntament de Sant 
Joan 

El sol·licitant no és propietari de 
l’element (base 6) 

26 Retadors Font Vella Ajuntament de Selva 
Desistiment per no esmenar la 
documentació requerida (base 10) 

37 Sínia “Solar de la Sínia” 
Ajuntament de Sant 
Joan Intervencions no adients (base 12) 
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41 Pou de ses Coves 
Ajuntament de Sta. 
Eugènia Intervencions no adients (base 12)  

21 Pou d’Abaix Ajuntament de Selva 
Desistiment per no esmenar la 
documentació requerida (base 10) 

7 Pou de Roqueta 
Ajuntament de Sta. 
Maria de la Salut 

Element no inclòs a la convocatòria 
(base 7) 

30 
Sestadors Hort des 
Fasser Ajuntament d'Alcúdia 

Només poden sol·licitar la 
restauració d’un element (base 6)  

12 Pou de n’Ambroix Ajuntament d'Alcúdia 
Només poden sol·licitar la 
restauració d’un element (base 6) 

35 
Molí vent fariner Sa 
Trapa 

Sra.Dolores Alemany 
Palmer 

Desistiment per no esmenar la 
documentació requerida (base 10). 
No es troba al corrent amb la 
Seguretat Social (base 8) 

1 Pou s’Avall 

Plataforma per ses 
Cases Grans de Son 
Macià 

El sol·licitant no és propietari de 
l’element (base 6) 

3 
Molí vent extracció Son 
Vigili 

Sra. Jaumeta Adrover 
Roser Fora de termini (base 9) 

14 Tafona Son Esteve 
Sr. Bernat Jofre 
Bonet 

No es troba al corrent amb 
l’Agència. Tributària (base 8) 

20 
Molí de vent fariner d'en 
Garleta Ajuntament de Palma 

No està al corrent amb les 
obligacions tributàries amb el 
Consell Insular de Mallorca (base 8) 

 

2.- Denegar del Programa de restauració del patrimoni historicoindustrial, 
convocatòria 2012- 2015 les següents sol·licituds: 

Exp. 
núm. Tipología Propietari 

Puntuació 
obtenida Motius de denegació 

4 
Tafona Cal 
Tió 

Sra. Margalida Cabot 
Tomás 

9 

No supera els 9 punts (base 13) 

28 
Tafona Son 
Sampola 

Sra. Francisca Salvá 
Anollers 

8 
No supera els 9 punts (base 13) 

18 
Sínia de 
s’Alzinar 

Sra. Catalina Barceló 
Alemany 

7 
No supera els 9 punts (base 13) 

11 

Molí vent 
fariner Pep 
Gomila 

Sr. José Bergas 
Pujadas 

7 

No supera els 9 punts (base 13) 

33 

Molí vent 
extracció Son 
Carrió Sr. Mario Grau Solis 

7 

No supera els 9 punts (base 13) 

22 
Molí vent 
extracció des 

Sra. Micaela Rigo 
Prats 

6 
No supera els 9 punts (base 13) 
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Molinet 

23 
Sínia Son 
Perot Alomar 

Sr. Antonio Alomar 
Sitjar 11 

Per concurrència competitiva té una 
puntuació inferior als 20 elements 
que es poden incloure dins el 
Programa (base 13 in fine) 

27 

Molí vent 
fariner de Son 
Boivàs 

Sra. Francisca Bauzá 
Blanch 11 

Per concurrència competitiva té una 
puntuació inferior als 20 elements 
que es poden incloure dins el 
Programa (base 13 in fine) 

24 

Molí vent 
extracció sa 
Tanca 

Sra. M. Monserrat 
Company Jaume 11 

Per concurrència competitiva té una 
puntuació inferior als 20 elements 
que es poden incloure dins el 
Programa (base 13 in fine) 

17 
Barraca Can 
Garraseca 

Sra. Joana A. 
Noguera Schütz 10 

Per concurrència competitiva té una 
puntuació inferior als 20 elements 
que es poden incloure dins el 
Programa (base 13 in fine) 

45 
Sínia Son 
Català 

Sra. Margarita Sureda 
Galmés 10 

Per concurrència competitiva té una 
puntuació inferior als 20 elements 
que es poden incloure dins el 
Programa (base 13 in fine) 

 

3.- Incloure dins el Programa de restauració del patrimoni historicoindustrial, 
convocatòria 2012-2015, la següent relació d’elements: 
 

Reg. Núm. Tipología Propietari 
Puntuació 
total 

31 Molí hidràulic Galatzó Ajuntament de Calvià 17 

15 Molí hidràulic ermita de Betlem Bisbat de Mallorca 16 

16 Fàbrica de farina molí Beió Ajuntament de Manacor 14 

32 Molí/botiga Son Torella 
Sr. Jocelyn Hillgar i Sra. C. 
Carr-Ellison 14 

2 
Molí de vent fariner d'en 
Ballester Sr. Gaspar Mas Miralles 14 

34 Tafona de Conques Sublata Causa, SL 13 

29 
Conjunt torre gran i petita es 
Barcarès Ajuntament d'Alcúdia 13 

39 Sínia de Son Brull Hotel Suau, SA 13 

42 Molí hidràulic Son Tugores Ajuntament d'Alaró 13 
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25 Molí vent fariner de Can Nofre Sr. Joan Mesquida Pocoví 13 

8 Molí vent extracció Son Coves Sra. Esther Haebler Etterich 12 

19 Sínia de Sa Rota Sra. Margarita Roig Mas 12 

43 Molí vent extracció Cas Fornés Sr. Bartomeu Salvà Serra 12 

44 Sínia Son Catlà o la Rota Sra. Francisca Galmés Galmés 12 

5 Sínia de S'Alia Sra. Antònia Llinàs Gelabert 12 

40 
Sínia de s'Hortet de 
s'Almudaina Ajuntament d'Andratx 12 

38 Molí vent fariner d'en Barrera Sra. Isabel M. Jordà Ródenas 12 

9 Pou de sa Creu Ajuntament de Binissalem 12 

13 Pou de Son Estela 
Ajuntament Lloret de 
Vistalegre 12 

10 
Molí vent fariner de Can 
Ferrando Ajuntament de Montuiri 12 

 

La inclusió dins el Programa de restauració, i abans de la signatura del conveni, 
restarà condicionada a la presentació dels certificats d’estar al corrent de les 
obligacions tributàries amb l’Agència Tributària i la Seguretat Social, així com el 
certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb el Consell Insular de 
Mallorca. 
 
3.- Notificar aquest acord als interessats i comunicar-ho a la Intervenció General del 
Consell Insular de Mallorca. 
 
4.- Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 
 
Sotmesa la urgència a votació, s’aprova per unanimitat. 

 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) explica que l’expedient correspon a la 
resolució provisional de la convocatòria feta dins el Pla de Restauració d’Elements Etnològics 2012–
2015 i és necessari dur a terme l’aprovació enguany d’unes partides destinades a subvencions ja que, si 
no les aprovassin dins aquest període, s’hauria de tornar a reiterar la convocatòria. 

Per tant, considera que és just dur a aprovació aquest expedient en benefici dels particulars i dels 
municipis que han demanat aquestes ajudes per no haver-les de tornar a dur a convocatòria. 
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El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) anuncia que el seu Grup s’hi abstendrà 
perquè entenen que, malgrat que sigui un despatx extraordinari entrat avui a les 8.30 h. i sense cap tipus 
d’informe, aprovar-lo farà que s’avanci en quant a la restauració del nostre patrimoni. 

Pel que fa a la resta de punts i, sobretot, en relació al punts de despatx extraordinaris que els han 
presentat avui a les 8.30 h., han d’entendre que el seu Grup hi voti en contra perquè no han vist ni els 
expedients ni informes ni res en absolut. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per denou vots a favor (PP), cap vot en contra 
i dotze abstencions (PSOE i PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 
 
 
SISÈ PUNT.- APROVACIÓ DEL REAJUSTAMENT DERIVAT DE 
L’ADJUDICACIÓ  DE LES OBRES DE LES APORTACIONS DELS ANYS 
2012, 2013 I 2014 DEL PLA D’OBRES I SERVEIS (POS) I DELS CONVENIS 
CORRESPONENTS A L’ILLA DE MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Cooperació Local: 
 
 El Ple del Consell de Mallorca, en sessió de dia 3 de maig de 2011, va aprovar 
definitivament el Pla Pluriennal 2011, 2012, 2013 i 2014 i també les obres a finançar 
mitjançant conveni administratiu per a les anualitats 2011, 2012, 2013 i 2014. Pel que 
fa a les esmentades obres, es va procedir per part de cada ajuntament a la seva 
adjudicació, per la qual cosa, en la majoria de casos, el pressupost i les aportacions de 
les administracions que financen les obres s’ha modificat degut a les baixes resultants 
de l’adjudicació.  
 

Pel que fa a les anualitats esmentades de les obres, aquestes, com s’ha indicat, 
ja es troben aprovades, però han sofert modificacions degut a la citada adjudicació, la 
qual cosa fa que s’hagi de procedir al reajustament de les quantitats en virtut de la 
seva adjudicació. 

 
Es denega la sol·licitud de l’Ajuntament de Valldemossa de finançar 

mitjançant conveni l’obra: “Proveïment d’aigua, sanejament i depuració de les aigües 
residuals, sectors P4 i P5” pel que fa a les anualitats 2012, 2013 i 2014 en base a 
l’objecció primera de l’informe de fiscalització de data 12 de desembre de 2012. (Ref. 
Fiscalització: 269.3/12.) 
  
 Per tot això, propòs que, previ l'informe preceptiu de la Comissió Informativa 
General i de Comptes, el Conseller Executiu de Cooperació Local elevi al Ple del 
Consell de Mallorca la següent proposta d' 
 
                         A C O R D  
  
1.- Denegar la sol·licitud (aprovada pel Plenari de dia 5 de novembre de 2012) de 
l’Ajuntament de Valldemossa de finançar mitjançant conveni l’obra: “Proveïment 
d’aigua, sanejament i depuració de les aigües residuals, sectors P4 i P5” pel que fa a 
les anualitats 2012, 2013 i 2014 en base al següent motiu: 
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En l’any 2011, es va tramitar l’aprovació del POS i del convenis pels anys 2011-2014, 
i es va determinar quines obres es finançaven com a POS i quines mitjançant conveni 
(art. 10 del Reglament de Cooperació Municipal), en atenció a la naturalesa dels 
projectes sol·licitats pels ajuntaments.  
En el moment actual, no es considera justificat el canvi per raó de la naturalesa del 
projecte. Es tracta del mateix projecte i no es poden argumentar motius de 
conveniència presents per tal de procedir a una modificació. Estam davant un 
procediment d’ajuts públics ja adjudicat i ara es vol procedir a un canvi de les regles a 
les quals s’ha de subjectar, i que  afecta als interessos de tercers (la resta dels 
ajuntaments), els quals es poden trobar en idèntica situació. 
 
2.- Aprovar el reajustament derivat de l’adjudicació de les obres de les aportacions 
dels anys 2012, 2013 i 2014 del Pla d'obres i serveis i dels convenis corresponent a 
l'illa de Mallorca amb el contingut que figura a la documentació adjunta.  
 
3.- Les obres corresponents a l'anualitat de 2012 hauran d'estar finalitzades abans del 
dia 1 de novembre de l’any 2013. Les obres de l’any 2013, abans de dia 1 de 
novembre de l’any 2014. I les obres de l’any 2014, abans de dia 1 de novembre de  
l’any 2015. 

 
4.- En finalitzar les obres, els crèdits romanents derivats de la no certificació de tot el 
pressupost adjudicat es reintegraran a la partida pressupostària corresponent del POS 
mitjançant resolució del Conseller de Cooperació Local. 
 
 

POS 2012-2013-2014 (2a part) 

Ajuntament Obra Pressup. 2012 CIM 2012 Ajunt. 2012 Pressup. 
2013 

CIM 2013 Ajunt. 2013 Pressup. 
2014 

CIM 2014 Ajunt. 2014 

Banyalbufar Con. Camí 
de sa Galera 

180.098,40  144.078,72  36.019,68  180.098,39  144.078,71 36.019,68    

Campanet Modif. instal. 
eficiènc 
ener. 

52.171,08 46.953,97 5.217,11       

Campanet Rehab. esp. 88.643,74 79.779,36 8.864,38       
Sineu Dot. serv. 

CEIP  
273.101,74 218.481,39 54.620,35       

Son Servera Amp. Pol. es 
Pinaró 

560.884,56 280.442,28 280.442,28       

Valldem. Pro. aigua 202.634,14 182.370,73 20.263,41 202.634,14 182.370,72 20.263,42 202.634,14 182.370,72 20.263,42 
  1.357.533,66 952.106,45 405.427,21 382.732, 53 326.449,43 56.283,10 202.634,14 182.370,72 20.263,42 

 
Convenis 2012-2014 

Ajunt. Obra Pressup. 2012 CIM 2012 Ajunt. 2012 Pressup. 
2013 

CIM 2013 Ajunt. 2013 Pressup. 
2014 

CIM 2014 Ajunt. 2014 

Artà Ren. 
Xarxa 
canonade
s 

327.590,05 € 229.313,03 98.277,02       

Esporles Cen. 
espor. 
esc. inf. 

317.066,72 221.946,71 95.120,01 330.008,25 231.005,68 99.002,57 330.008,25 231.005,68 99.002,57 

Llucmajor Mill. abst. 351.127,75 175.563,87 175.563,88       
Muro Lín. Sub. 400.635,95 280.445,17 120.190,78 220.508,49 224.356,13 96.152,36 320.508,49 224.356,13 96.152,36 
Santanyí San. 

Alquer. 
Blanca 

258.076,46 154.845,88 103.230,58       

Santanyí San. es 
Llombar 

220.728,58 132.437,14 88.291,44       
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Vilafranca 
de Bonany 

Pavelló 
pol. 

246.523,65 197.218,92 49.304,73 246.523,66 197.218,93 49.304,73    

  2.121.749,16 1.391.770,72 729.978,44 897.040,40 652.580,74 244.459,66 650.516,74 455.361,81 195.154,93 

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

 

El Sr. COLL (conseller executiu de Cooperació Local) informa que l’acord és per denegar la sol·licitud 
de l’Ajuntament de Valldemossa per tal de passar l’ajuda a conveni i respon al criteri d’Intervenció que 
considera que no es pot argumentar motius de conveniència per passar a conveni i, per tant, es denega 
el canvi i segueix la subvenció com estava. En quant a la resta de l’acord, informa que correspon als 
projectes pluriennals que estaven en marxa. 

El Sr. FERRÀ (PSOE) troba que no són formes perquè no és el mateix aprovar una factura que ha 
entrat fora de termini que denegar una petició a un ajuntament i que la duguin d’aquesta manera –de 
pressa i corrents– sense cap informe. 

Diuen que hi ha un informe preceptiu de la Comissió Informativa General i de Comptes però no l’ha 
vist i, per tant, el seu Grup no hi pot votar a favor ja que ni tan sols no n’han pogut parlar amb 
l’ajuntament. 

Insisteix en què no són maneres de fer les coses i observa que una cosa és aprovar una factura i una 
altra denegar una petició que fa un ajuntament i fer-ho de manera urgent i entrant per la porta de 
darrere, la qual cosa no troba que sigui molt elegant. 

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

 
 
SETÈ PUNT. PROPOSTA DE MANIFESTACIÓ DE 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’INDÚSTRIA I ENERGIA, 
NOVES TECNOLOGIES, RESIDUS, AIGÜES, ALTRES ACTIVITATS I 
MESURES TRIBUTÀRIES. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del  Departament de 
Medi Ambient que diu: 
 
L’article 19 de la Llei 13/2012, de 20 de novembre de 2012, de Mesures urgents per a 
l’activació econòmica en matèria d’indústria i energia, noves tecnologies, residus, 
aigües, altres activitats i mesures tributàries (BOIB núm. 177 de 29 de novembre de 
2012) disposa que: “El trasllat de combustible derivat de residus (codis LER 19.12.10 
i 19.12.12) provinents de fora de les Illes Balears i dins l’àmbit de la Unió Europea, 

per al seu tractament en plantes o instal·lacions de gestió pública previstes en el Pla 

director sectorial per a la gestió dels residus urbans de l’illa de Mallorca, només es 

pot fer amb l’autorització de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes 

Balears, de conformitat amb el que estableixen els articles 12.4.d) i 25 de la Llei 

22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. El tractament ha de dur-lo a 

terme el servei públic insular, amb la conformitat prèvia del seu titular. 
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Els ingressos derivats d’aquest tractament han de ser íntegrament aplicats al 

finançament del preu general que han de satisfer els usuaris del servei públic.” 
 
Vist l’article 13 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consell Insulars, pel qual 
correspon als consellers executius, sota la superior direcció del president, dirigir els 
sectors de l’activitat administrativa corresponent al departament que encapçalen. 
 
Vist que el Ple del Consell de Mallorca és l’òrgan de contractació pel que fa al 
contracte subscrit entre el Consell de Mallorca i TIRME SA.  
 
Vist l’article 2 a) del Decret d’Organització del Consell de Mallorca pel qual 
correspon a la consellera executiva de Medi Ambient vetllar pel compliment de les 
disposicions que afectin al Departament.  
 
Vist l’article 7 i) del Decret d’Organització del Consell de Mallorca pel qual 
correspon al Departament de Medi Ambient fer la planificació en matèria de residus 
no perillosos de l’Illa de Mallorca, així com la seva gestió, de conformitat amb les 
atribucions assignades al Consell de Mallorca en els vigents plans directors sectorials 
en matèria de residus.  
 
Vist l’informe justificatiu de necessitat del director insular de Residus de 30 de 
novembre de 2012. 
 
Vist l’informe de l’enginyer industrial de la Direcció Insular de Residus i de la 
secretària tècnica de Medi Ambient de 3 de desembre de 2012. 
 
Vist l’informe tècnic de l’enginyer industrial de la Direcció Insular de Residus de 10 
de setembre de 2012. 
 
Vist l’informe tècnic de l’enginyer industrial, de l’economista i de la cap de servei de 
la Direcció Insular de Residus de 5 de desembre de 2012. 
 
Vist l’informe jurídic del cap de servei jurídic del Departament de Medi Ambient de 
10 de desembre de 2012.  
 
Vista la conformitat de l’empresa concessionària, Tirme, SA, de 10 de desembre de 
2012.  
 
En conseqüència de tot l’anterior, i en aplicació del que preveu l’article 19 de la Llei, 
la consellera executiva del Departament de Medi Ambient proposa al ple del Consell 
de Mallorca que adopti l’acord següent: 
 
1.- Manifestar la conformitat perquè TIRME, SA sol·liciti l’autorització de 
l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears pel trasllat de  
combustible derivat de residu, (codis LER 19.12.10 i 19.12.12) provinents de fora de 
les Illes Balears i dins l’àmbit de la UE amb la finalitat i amb compliment del que 
disposa l’article 19 de la Llei 13/2012, de 20 de novembre, de Mesures urgents per a 
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l’activació econòmica en matèria d’indústria i energia, noves tecnologies, residus, 
aigües, altres activitats i mesures tributàries.  
 
2.- Aprovar les condicions que es determinen a l’informe tècnic de l’enginyer 
industrial, de l’economista i de la cap de servei de la Direcció Insular de Residus de 5 
de desembre de 2012, que s’adjunta com a annex a aquesta proposta i a les quals 
s’hauran d’ajustar les actuacions de l’empresa concessionària, Tirme, SA. 
 
3.- Correspon al departament competent en matèria de Residus del Consell de 
Mallorca vetllar pel compliment d’aquests acords per tal d’assegurar que cadascuna 
de les operacions d’importació i tractament de combustible derivat de residu s’ajustin 
a la Llei 13/2012, de 20 de novembre, de Mesures urgents per a l’activació econòmica 
en matèria d’indústria i energia, noves tecnologies, residus, aigües, altres activitats i 
mesures tributàries, a la legislació mediambiental que en tot moment sigui d’aplicació, 
al contracte subscrit amb TIRME, SA, particularment amb la proposta anual de tarifa 
a elevar al Ple, i als presents acords. 

 

La Sra. GARRIDO (PSOE) intervé en el termes que s’indiquen tot seguit, literalment: 

“Si m’ho permet, abans de passar a votació”. 

La PRESIDENTA intervé tot seguit, i diu textualment: 

“Primer ho incloem en l’ordre del dia”. 

La Sra. GARRIDO (PSOE) diu textualment: 

“Per una qüestió d’ordre, continuam mantenguent que l’expedient no està complet. Hi manca l’informe 
de la Intervenció i de la Secretaria, que és el que hem plantejat avui dematí, deprisa y corriendo han fet 
un informe, en una hora, i l’entren aquí.  

Si en un dels punts de l’ordre del dia ja els he dit que vostès usaven la democràcia però no hi creien, ara 
ja ho puc reafirmar. Lo d’avui és surrealista, totalment surrealista. Com que tenen el dubte de si han de 
completar un expedient o no, fan fer un informe corrensos a un tècnic però no fan fer els informes que 
els hi demanam, es tema és aquest, els hi demanam un informe d’Intervenció i de Secretaria, entenem 
que se tracta d’una modificació contractual i entenem que han d’informar el secretari la modificació 
contractual i la interventora també i entenem que hi ha implicacions econòmiques a nivell de fórmula i 
a molts altres nivells. Per tant, s’expedient no està complet. Sol·licitam que no s’inclogui aquest punt 
dins l’ordre del dia.  

Si s’inclou aquest punt dins l’ordre del dia, vale, continuarem xerrant, però entenem que no s’ha 
d’incloure, continua mancant dos informes molt importants, a part de s’informe econòmic financer, etc, 
etc, però sobretot aquests dos informes”. 

La Sra. PRESIDENTA diu, textualment: 

“Noltros entenem que tots els punts d’aquest plenari s’han tractat mas o menos de la mateixa manera, 
venen tots informats d’una manera bastant semblant pels distints departaments de les distintes àrees, hi 
ha els informes tècnics a cada àrea corresponents al departament de l’àrea, formulat pels tècnics de la 
casa.  

Crec que, en aquest punt, hi ha l’informe de l’enginyer com correspon, hi ha un informe de l’Assessoria 
Jurídica com correspon, igual que a tots els altres expedients que s’han tramitat a la casa, inclús n’hi ha 
molts que diuen que no feia falta que aquest punt anàs a aquest plenari, que bastava un Decret 
directament firmat per la consellera.  

Per més transparència, per més clarificació, ho hem volgut dur en aquest plenari.  
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Hi ha un informe del cap d’Assessoria Jurídica allà on diu que això no implica cap modificació del 
contracte i que ni siquiera fa falta un informe del secretari. Aquí s’únic interès que mos mou en el 
nostre Grup a dur aquest punt és que no volem pujar la tarifa de fems, que haguera estat lo fàcil; lo 
fàcil, per aquest Grup de consellers i per la seva consellera hagués estat que quan varem arribar aquí fer 
lo mateix que varen fer vostès, que és arribar i pujar un 50% sa tarifa del tractament de residuos als 
mallorquins i no ho hem volgut fer perquè creim que el moment actual no podem pressionar més les 
famílies mallorquines amb més imposts, amb més taxes, i hem fet un esforç per ser quines fórmules 
podíem trobar per no haver de pujar la tarifa, i n’hem trobada una i s’ha modificat una llei en el 
Parlament per poder fer possible que els mallorquins que ho estan passant malament en aquests 
moments no hagin de pagar més imposts. Això és lo únic que mos hi mou i ho duim aquí i noltros 
creim, s’equip de govern i els consellers del Partit Popular, que s’informe és complet i aposta el duim 
de despatx extraordinari i votarem ara s’inclusió en aquest ordre del dia.  

Vots a favor d’aquest despatx extraordinari?”. 

La Sra. GARRIDO intervé i diu, textualment: 

“No, per favor” 

La PRESIDENTA diu textualment: 

“Crec que ho hem discutit prou, Sra. Garrido”. 

La Sra. GARRIDO diu textualment: 

“Arrel de les seves manifestacions i arrel de que s’han empecinat amb incloure aquest punt dins s’ordre 
del dia i fer-ho de sa manera incorrecta, d’acord amb s’article 173.1 a) del Reglament Orgànic de 
Funcionament de les Administracions Locals, sol·licitam que Intervenció i Secretaria facin un informe, 
i és preceptiu, d’acord amb sa llei. Sol·licitam que ho facin, una tercera part del plenari sol·licita que se 
dicti, que se faci aquest informe, per Intervenció i per Secretaria, i aquí els tenim, tretze consellers 
demanen que se faci aquest informe. 

Per favor, ara mateix, s’aturi el punt aquí i el secretari i la interventora informin sobre si hi ha una 
modificació o no del contracte, i repetesc: és preceptiu, perquè així ho disposa sa legislació, és un 
informe que s’ha de fer de forma preceptiva”. 

La PRESIDENTA diu textualment: 

“Moltes gràcies, Sra. Garrido. Passam a incloure aquest punt en el despatx extraordinari”. 

Sotmesa la urgència a votació, s’aprova per denou vots a favor (PP), cap abstenció i dotze vots en 
contra (PSOE i PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 

La PRESIDENTA diu textualment:  

“Moltes gràcies, per tant s’inclou aquest punt núm. 7 dins el despatx extraordinari en aquest plenari i 
passam a discutir el punt núm. 1 d’aquest despatx extraordinari”. 

(.../...) 

La PRESIDENTA diu textualment: 

“Sra. Soler, comença vostè?” 

La Sra. GARRIDO (PSOE) intervé i diu textualment: 

“Senyora presidenta, una qüestió de forma, i no me cansaré de plantejar-la: hem fet una sol·licitud d’un 
informe que entenem preceptiu, per tant demanam que aturi ara mateix el Ple, aquí, i que el secretari i 
la interventora facin aquest informe. 

Sa legislació empara a una quarta part, a una tercera part dels membres perquè puguin demanar un 
informe i a partir d’aquí aquest informe s’ha d’evacuar i ha de formar part de s’expedient. Per tant, 
entenem que ha d’aturar el plenari aquí. 

Faci s’informe, per favor, què té més, és a dir, perquè ha de ser avui, convoqui Ple extraordinari dins la 
setmana que ve, doni temps a sa gent a estudiar, deixi que es secretari i s’interventora facin s’informe”. 

La PRESIDENTA diu textualment: 
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“Aquest tema, Sra. Garrido, aquest tema ja l’hem discutit antes. Sra. Garrido, entrem en el fons de la 
qüestió”. 

La Sra. GARRIDO diu textualment: 

“No, no, no, és que això no és el fons de la qüestió, noltros esteim demanant com a requisit previ, un 
informe d’Intervenció i de Secretaria, això no és el fondo de sa qüestió, és s’informe d’Intervenció i de 
Secretaria, que sol·licitam, d’acord amb sa llei, res més, i li demanam que aturi el plenari aquí i que no 
continuï envant perquè aquest tema, entenem que estarà viciat i que no el poden prendre d’acord a dret 
perquè li manca un informe preceptiu, d’acord amb sa llei, perquè ho hem sol·licitat, perquè ho ha 
sol·licitat una tercera part d’aquest plenari i no tenim majoria absoluta, però sa tercera part sí la tenim, 
aquesta sí, i aquest informe sí s’ha d’evacuar.  

Per favor, que Intervenció i Secretaria facin s’informe. De què tenen por?, de què tenen por?, no poden 
informar, el secretari que segons s’informe del Sr. Payeres, el Ple és s’òrgan de contractació?, idò és el 
secretari, és el secretari de l’òrgan de contractació d’aquest contracte. Que faci s’informe, sobre si 
aquest contracte, aquestes condicions, modifiquen o no el contracte. Que s’interventora se pugui 
pronunciar sobre com, damunt tarifa, s’aplicarà lo que se vendrà d’electricitat per a sa incineració 
d’aquest fems. Que s’interventora se pugui pronunciar sobre com, perquè a mi m’ho digui, perquè jo 
encara no ho puc entendre, establim un preu de 40€ i per què no 140€, o 180€, o 220€? Per què 40€, els 
guanys de la importació de fems, i no un altre import?, perquè no ho diu per enlloc ni ho tenim, i si ho 
tenen, ho tenen ben guardadet, perquè no li han mostrat a ningú.  

Que s’interventora informi damunt això, no crec que sigui tan complicat. A què tenen por?, m’ho digui, 
a què tenen por?. 

Vostè té la potestat de convocar un plenari en el moment que vulgui, per tant, faci les coses com toca, 
que evacuïn els informes i mos tornin a convocar a plenari i venim aquí i discutim el tema, però no 
d’aquesta manera. 

Entenem que si continuen envant, aquest acord estarà viciat de nul·litat. 

La Sra. PALOU (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) intervé a continuació. Diu, textualment: 

“Senzillament, reiterar que tota la tramitació ha estat irregular. Va entrar l’expedient en el límit 
temporal, va entrar un expedient incomplet, se va completar després de que se li fes notar a sa senyora 
consellera, a sa comissió informativa, que aquest expedient era incomplet i no se podria tramitar, que 
vostès fa exactament unes quatre hores que han decidit deixar-ho damunt sa taula per dubtes raonables 
que s’han plantejat dins aquesta sala i que s’informe que mos han aportat no millora sa situació perquè 
no fa referència precisament al punt de com sa tarifa que se paga per cremar es fems que se dugui de 
fora pot repercutir en els ciutadans d’aquesta illa sense modificar el contracte. 

Per tant, facin cas a s’oposició, perdem un dia, i podem guanyar un mes de tranquil·litat, de 
transparència i de seguretat jurídica, que és sa paraula que tant els hi agrada al Partit Popular”. 

La PRESIDENTA diu textualment: 

“Moltes gràcies, hi ha més intervencions? Volen que passem a votació directament? 

La Sra. GARRIDO diu textualment: 

“És deixar damunt sa taula? 

La PRESIDENTA diu textualment: 

“No, no, no, passarem a votar aquest punt”. 

La Sra. GARRIDO diu textualment: 

“Sense discutir-ho?”. 

La PRESIDENTA diu textualment: 

“No, vol discutir aquest tema, algú vol el torn de paraula per discutir aquest tema?”. 

La Sra. GARRIDO diu textualment: 
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“Lo que a mi m’agradaria és que me diguessin perquè no se pot fer un informe que és preceptiu, que el 
secretari digui si és un informe preceptiu o no, i si està obligat a fer-ho, d’acord a sa llei. És que per 
això el tenim, és el garant de la legalitat d’aquest plenari i la llei així ho diu, que ho digui, que no ha 
d’evacuar aquest informe, que no digui, ni sa interventora, que ell ho digui que no l’ha d’evacuar, i que 
aquest informe perquè si ho vol llegesc l’article, perquè tampoc és tan complicat, perquè lo que diu 
s’article és que: será necesario el informe previo del secretario y además en su caso del interventor o de 
quienes legalmente les sustituyan, para la adopción de los siguientes acuerdos, en aquellos supuestos en 
que así lo ordene el presidente –que no és el cas, per lo vist– o cuando lo solicite un tercio de sus 
miembros con antelación suficiente a la celebración de la sesión en que hubiere de tratarse y como no 
ha habido la antelación suficiente a la sesión en que hubiere de tratarse, perquè vostès ho acaben 
d’aficar per despatx extraordinari, ho hem demanat abans de que aficassin el despatx extraordinari, més 
no podíem fer en aquest moment.  

Per tant, que es secretari mos digui si ha d’evacuar de forma preceptiva o no aquest informe”. 

La Sra. PRESIDENTA diu textualment: 

“Hi ha més intervencions?”.  

Tot seguit, dóna la paraula a la Sra. Palou. 

La Sra. PALOU diu textualment: 

“Presidenta, jo crec que convendria escoltar sa veu del secretari i li record ses seves pròpies paraules, 
Sra. Presidenta.  

Que per vostè els funcionaris i els tècnics de la casa importen molt, ja ho veim. Segueix erre que erre 
en que hem de votar aquest punt i ni tan sols li consulta al secretai ni per senyes, és que ni li està 
mirant. Però Sra. Presidenta, de què té por? A on hem d’anar a parar?, no mos pot garantir sa 
transparència i sa seguretat jurídica algú de la casa que és qui toca.  

Jo, per entrar en el debat, sí que demanaré sa paraula, però previ al debat crec que convé tenir una mica 
de seny.  

Gràcies, Sra. Presidenta”. 

La PRESIDENTA diu textualment: 

“Moltes gràcies, jo deman als distints grups si volen entrar en el debat de la qüestió o si no, noltros 
entenem que en aquest punt hi ha l’informe del jefe de l’Assessoria Jurídica de s’Àrea de Residuos, que 
és que diu que aquest tema pot venir a Pleno i que s’informa favorablement i que no hi ha cap tipo 
d’inconvenient perquè aquest tema se resolgui avui en aquest plenari.  

Si volen entrar en el fons de la qüestió, obrim un torn, si no volen entrar en el fons de la qüestió 
d’aquest punt núm. 7 de despatx extraordinari, passaríem a sa votació”. 

La Sra. GARRIDO diu textualment: 

“No se tracta de que vostès vulguin o no demanar l’informe, és que aquesta potestat encara la tenim, és 
que sa llei encara la mos dona i vostè passa per damunt dels drets de l’oposició, passa per damunt dels 
drets de representació que tenen dos grups polítics en aquest plenari, passa per damunt de la 
Constitució, li dic així de clar: demani s’informe o deixi que es secretari faci s’informe, perquè mos 
està passant per damunt de forma il·legal, està prenguent o prendrà un acord de forma il·legal, nul·la de 
ple dret. 

Les conseqüències, no sé si les deu saber, de prendre aquest acord nul de ple dret, quines seran. Quines 
seran les conseqüències dels actes derivats d’aquest acord nul de ple dret? s’ho plantegen, això, se 
plantegen vostès la responsabilitat que tenen personal a s’hora de prendre aquest acord ja nul de ple 
dret, d’aquesta manera?. Perquè els hi repetesc, aquesta potestat encara la tenim noltros, sense haver-
nos d’encomanar a la presidència del Consell de Mallorca, encara la tenim onze membres del plenari i 
ho hem firmat tretze, i vostè hi té sa còpia i es secretari hi té sa còpia.  

Repetesc, sol·licitam que es secretari i s’interventora facin aquest informe. No és tan complicat, no és 
tan complicat, això és una democràcia encara, això encara és una democràcia, ses lleis encara serveixen 
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per algo, perquè vostès les fan servir per lo que volen, perquè bé que fan servir aquella llei que varen 
muntar al Parlament fa poc, aquella sí que la fan servir, però la llei que mos donam tots no la fan servir.  

Per favor, aturi el plenari en aquest moment”. 

La PRESIDENTA diu textualment: 

“Moltes gràcies”. 

Tot seguit dóna la paraula a la Sra. Soler. 

La Sra. SOLER (consellera executiva de Medi Ambient) pren la paraula. 

En aquest punt, la Sra. Garrido diu textualment: 

“Noltros volem sentir el secretari, no la Sra. Soler, jo és que”. 

La Sra. SOLER diu textualment: 

“Jo ho crec, que no me vol sentir, jo tenc molt poc interès en sentir-me a jo i ojalá, ojalá, jo m’hagués 
escoltat a jo mateixa i no hagués duit aquest tema a Ple, ho hagués fet jo per decret, que això estava 
previst a sa llei, i ja m’haguessin impugnat lo que haguessin volgut, perquè no pas gens de pena jo, jo 
no en pas gens de pena. Perquè aquí hi ha un objectiu embullat, no, hi ha un objectiu embullat i ho hem 
de dir clar, a veure: no volem combustible, feim sa campanya en contra del combustible, serem el 
femer d’Europa, mos carregam s’imatge turística de Mallorca, anam a totes ses fires turístiques del 
Govern i diu que l’any que ve tendrem ses mateixes previsions o millors que enguany.  

No hi ha altre solució d’aturar es combustible, aprovam una llei en es Parlament Balear, el PSM la du a 
un contenciós, intenta que sa llei no s’aprovi en es Parlament Balear, els serveis jurídics del Parlament 
Balear han de fer un informe contra corrent diguent que poden aprovar aquestes esmenes dins sa llei i 
l’únic que els queda ara ja és dir que per això vostès tenen una modificació de contracte.  

Però vostès no me duran aquí cap informe jurídic diguent que és modificació de contracte, vostès no 
me’n aporten cap, vostès diven, interpreten, suposen que això és modificació des contracte. 

Vostès discuteixen tot, però que un cap de servei jurídic, un cap, no n’hi ha més ja en es meu 
departament, és es màxim, eh?, senyor Biel Payeres, és es màxim des meu departament, diu: “en tot 
cas, a l’expedient no consta que en aquest punt de la tramitació sigui necessari, per la qual cosa el 
funcionari que subscriu considera que no és precís informe de Secretaria General del Consell de 
Mallorca”. 

Ho diu ell, ho diu ell, i pareix que noltros consideram que no és necessari”. 

En aquest punt s’escolta un murmuri de comentaris procedents de la bancada del PSOE, tot i que no 
queda gravat de forma clara qui els fa ni el contingut. 

La Sra. SOLER respon, textualment: 

“Perdona, ho diu en Biel Payeres, no ho dic jo, ho diu un cap de servei jurídic”. 

En aquest punt se sent un comentari de la Sra. Garrido, que diu textualment: 

“Me dóna igual”. 

La Sra. SOLER continua, textualment:  

“Perdona, s’article que has dit, jo defensaria davant es Jutjat de lo Contenciós si fos s’advocat 
d’aquesta casa, defensaria perfectament que sa petició que heu feta no és sa correcta. Perquè com has 
llegit l’article diu: “Abans d’iniciar sa sessió, des punt en concret podeu demanar” i no és abans 
d’iniciar sa sessió, no ho és”.  

La Sra. GARRIDO respon textualment: 

“Amb antelació suficient”. 

La Sra. SOLER diu textualment: 

“Amb antelació suficient, i quan ho heu demanat?, deu minuts antes? 



 245

En aquest punt s’escolta part d’un comentari de la Sra. GARRIDO, fora de micròfon, referit a la 
urgència.  

La Sra. SOLER respon textualment: 

“Fiet, perdona, perdona, no és vera, perdona, aquest punt, mem, mem, aquest punt estava a l’ordre del 
dia”. 

Se sent un comentari de la Sra. GARRIDO, fora de micròfon, que diu textualment: 

“Ja el donam per substanciat, podeu començar... (la resta del comentari no es pot escoltar, perquè 
comença a parlar la Sra. Soler).  

La Sra. SOLER diu textualment: 

“Perdona, dic lo darrer, estava a s’ordre del dia, aquest punt?, estava a s’ordre del dia?. 

La Sra. GARRIDO diu textualment: 

“Està amb una estrelleta, per urgència”. 

La Sra. SOLER diu textualment: 

“Vale, l’hem incorporat a l’ordre del dia?, l’hem incorporat tots?, és a dir, quan vàreu rebre la 
convocatòria d’aquest punt, fa més de 24 hores, sabíeu que aquest punt se ratificaria avui a l’ordre del 
dia, sí o no?, sí. Vàreu demanar, amb antelació suficient, que no hi era, s’informe del secretari, com heu 
fet ara, o s’interventora? No, ni ahir, ni antes d’ahir. 

La Sra. GARRIDO diu textualment: 

“Senyora Presidenta, per la nostra part es punt està substanciat, gràcies”. 

La Sra. SOLER respon textualment: 

“No ets tu que m’has d’interrompre, és la Presidenta, en tot cas, però jo te dic, si voltros sabíeu que 
aquest punt anava a s’ordre del dia, fa dos dies que ho sabeu, hi ha un asterisco, hi heu votat a 
s’inclusió, abans de debatre-ho, antes, havíeu d’haver entrat s’escrit que acabau d’entrar ara, no l’heu 
entrat”. 

En aquest punt s’escolta un murmuri de comentaris, imperceptibles, des de la bancada del PSOE. 

La Sra. SOLER respon: 

“Però no ho heu demanat, perdona, però perquè no heu entrat s’escrit, volem, voltros sabeu des d’ahir, 
que no hi ha informe ni des secretari ni de s’interventora, i no ho heu demanat, i ara ho demanau, ara 
quan ho hem duit per despatx extraordinari. 

Això és voler posar traves a ses rodes, sempre fareu lo mateix. Escolta, des PSOE no m’ho esper, però 
des PSM m’esper que s’encadeni davant es primers camions, que foradin qualque roda, és lo que toca, 
no passarà res estrany, això és lo que tocarà”. 

La PRESIDENTA diu textualment: 

“Moltes gràcies, Sra. Soler. Arribat aquest punt, si els pareix bé, passarem a votar es punt núm. 7 de 
despatx extraordinari”.  

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

 

PRECS 

La Sra. GARRIDO (PSOE) prega que s’evacuï l’informe que han demanat al més 
aviat possible. 
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La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta  
amb plecs de paper números de A-004019  a  A-004349. 

 

El secretari general     La presidenta  
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DECRETS 
PRESIDÈNCIA 

     

DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

08/10/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.1 DE PALMA, ACTUACIONS PA 310/12 

NÚM.D.147/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

22/10/12 COMPAREIXENÇA DAVANT LA SALA TERCERA DEL TRIBUNAL 
SUPREM EN EL RECURS CASSACIÓ, 
AUTOS 283/08 

NÚM.D.154/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

22/10/12 COMPAREIXENÇA DAVANT LA SALA TERCERA DEL TRIBUNAL 
SUPREM EN EL RECURS CASSACIÓ, 
ACTUACIONS 50/2005 

NÚM.D.155/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

17/10/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.1 DE PALMA, ACTUACIONS PO 
190/2012 

NÚM.D.153/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

17/10/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.1 DE PALMA, DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.3 DE PALMA 
PA 362/2012 

NÚM.D.152/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

05/10/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.1 DE PALMA, DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.3 DE PALMA 
PO 167/2012 

NÚM.D.145/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

03/10/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.1 DE PALMA, DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.2 DE PALMA 
PO 162/2012 

NÚM.D.141/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

10/10/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.9 DE 
PALMA, DILIGÈNCIES PRÈVIES 2990/12 

NÚM.D.150/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

10/10/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.1 DE 
PALMA, DILIGÈNCIES PRÈVIES 1986/12 

NÚM.D.151/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

10/10/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.6 DE 
PALMA, DILIGÈNCIES PRÈVIES 2804/10 

NÚM.D.145/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

10/10/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT SOCIAL NÚM.3 DE 
PALMA, ACTUACIONS 30/12 

NÚM.D.30/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

03/10/12 COMPAREIXENÇA RECURS CONT.ADMINISTRATIU P.O 
148/2012 

NÚM.D.148/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

26/09/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT SOCIAL NÚM.2 DE 
PALMA, ACTUACIONS 989/12 

NÚM.D.138/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

21/09/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.2 DE PALMA, ACTUACIONS PA 
334/2012 

NÚM.D.136/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

25/09/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT SOCIAL NÚM.2 DE 
PALMA, ACTUACIONS 917 

NÚM.D.137/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

05/10/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT. ADMINISTRATIU 
NÚM.1 DE PALMA, ACTUACIONS PA 
322/2012 

NÚM.D.144/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

04/10/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.12 
DE PALMA, JUDICI DE FALTES 
NÚM.417/2012 

NÚM.D.142/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

26/10/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU NÚM. 1 DE PALMA, 
ACTUACIONS PA 293/2012 

NÚM.D.139/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

01/10/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.3 
INCA, DILIGÈNCIES PRÈVIES 384/2012 

NÚM.D.143/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

11/10/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT. ADMINISTRATIU 
NÚM.2 DE PALMA, ACTUACIONS PO 
195/2012 

NÚM.D.146/12  
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ASSESSORIA 
JURÍDICA 

22/10/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.3 DE PALMA, ACTUACIONS PA 
354/2012 

NÚM.D. 157/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

22/10/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.1 DE PALMA, ACTUACIONS PA 
227/2012 

NÚM.D. 156/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

30/10/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.3 DE PALMA, ACTUACIONS PA 
379/2012 

NÚM.D. 379/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

23/10/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.6 DE 
PALMA, DILIGÈNCIES PRÈVIES 1782/2011 

NÚM.D. 158/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

24/10/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.3 DE PALMA, ACTUACIONS PO 
192/2012 

NÚM.D. 159/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

24/10/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.3 DE PALMA, ACTUACIONS PO 
173/2012 

NÚM.D. 160/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

31/10/12 COMPAREIXENÇA DAVANT LA SALA CONT.ADMINISTRATIVA 
DEL TSJ ILLES BALEARS, ACTUACIONS PO 
300/2012 

NÚM.D.163/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

31/10/12 COMPAREIXENÇA DAVANT LA SALA CONT.ADMINISTRATIVA 
DEL TSJ ILLES BALEARS, ACTUACIONS PO 
299/2012 

NÚM.D.162/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

06/11/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.2 DE PALMA, ACTUACIONS PO 
211/2012 

NÚM.D.167/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

05/11/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.2 DE PALMA, ACTUACIONS PA 311/12 

NÚM.D.165/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

06/11/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.1 DE PALMA, ACTUACIONS PO 205/12 

NÚM.D.166/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

07/11/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.1 DE PALMA, ACTUACIONS PA 376/12 

NÚM.D.169/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

07/11/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.1 DE PALMA, ACTUACIONS PA 355/12 

NÚM.D.170/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

08/11/12 INTERPOSICIÓ RECURS APEL.LACIÓ DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.2 DE PALMA 

NÚM.D.171/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

07/11/12 COMPAREIXENÇA DAVANT LA SECCIÓ ENJUICIAMENT 
DEPARTAMENT 3ER. DEL TRIBUNAL DE 
COMPTES, ACTUACIONS PRELIMINARS C-
117/12 

NÚM.D.168/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

06/11/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT DE PRIMERA 
INSTÀNCIA NÚM.5 DE PALMA, 
PROCEDIMENT 822/2012 

  

COOPERACIÓ 
LOCAL 

18/07/12 DESESTIMAR RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ 
DEL CONSELLER EX. COOPERACIÓ LOCAL 
DE DATA 17 ABRIL 2012 PER TORNS 
TREBALL PARCS BOMBERS 

R.L.C  

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

08/10/12 DESESTIMAR RECURS ALÇADA DENEGACIÓ 
SOL.LICITUD PAGAMENT SUBVENCIÓ PER 
XXIII CERTAMEN DE TEATRE AMATEUR 
CONSELL 

AJUNTAMENT CONSELL  

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/10/12 APROVAR MESURES ESPECÍFIQUES SOBRE 
REDUCCIÓ VOLUNTÀRIA DE JORNADA, 
EXEDÈNCIA VOLUNTÀRIA ESPECIAL I 
LLICÈNCIA ESPECIAL PER A ASUMPTES 
PROPIS  

PERSONAL CONSELL I 
ORGANISMES AUTÒNOMS 

 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/08/12 INCLOURE NÒMINA DEL MES AGOST DE 2012 LES 
INDEMNITZACIONS PER DIETES I 
DESPLAÇAMENTS AL MEMBRES 
CORPORACIÓ PER ASSISTÈNCIA PLE 

VEURE RELACIÓ 17035,46 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/10/12 INCLOURE NÓMINA MES OCTUBRE DE 2012 DIETES 
ALS MEMBRES CORPORACIÓ I REDUCCIÓ 
ACORDADA 26 JULIOL 2012 

VEURE RELACIÓ 2864,16 
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HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/10/12 INCLOURE MES NOVEMBRE DIETES ASSISTÈNCIA PLE 
I QUILOMETRATGE I LA REDUCCIÓ ACORD 
PLE 26 JULIOL 2012 

VEURE RELACIÓ 15481,72 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/10/12 ABONAMENT AJUDA ESCOLARITAT J.C.D  

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/10/12 INCLOURE NÓMINA MES OCTUBRE DE 2012 PER 
DIETES PER ASSISTÈNCIA PLE 

15481.72  

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/10/12 AUTORITZAR  COMPTABILITAT ACTIVITATS PÚBLIQUES F.T.T  

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/10/12 AUTORITZAR  COMPTABILITAT ACTIVITATS PÚBLIQUES G.A.G  

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/10/12 AUTORITZAR  COMPTABILITAT ACTIVITATS PÚBLIQUES M.D.G  

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/10/12 HABILITACIÓ CONSELLERA EX. PER SIGNATURA 
CONTRACTE ACCEPTACIÓ DE LA DONACIÓ 
FONS AUDIOVISUAL DE CINTES AUDIO I DE 
VIDEO 

KRM IMATGE SL  

MEDI AMBIENT 01/08/12 ESTIMAR RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ DE 
LA CONSELLERA EX. DE MEDI AMBIENT 
DEL CONSELL DE MALLORCA DE 20 DES. 
DE 2011 IMPOSICIÓ SANCIÓ EXPEDIENT 
SANCIONADOR EN MATERIA CAÇA 

B.B.C  

MEDI AMBIENT 11/10/12 DESESTIMAR 
PARCIALMENT 

RECURS ALÇADA INFRACCIÓ CAÇA C.S.P  

MEDI AMBIENT 25/10/12 ESTIMAR 
PARCIALMENT 

RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ 
CONSELLERA EX. DE 5 JUNY FIXACIÓ 
PERÍODES HÀBILS DE CAÇA I VEDES 
TEMPORADA 2012-2013 

ASS. CAÇADORS DE 
CABRES 

 

MEDI AMBIENT 13/08/12 ESTIMAR  RECURS ALÇADA PER INFRACCIONS CAÇA B.S.F  
MEDI AMBIENT 25/10/12 DESESTIMAR RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ DE 

LA CONSELLERA EX.  DE DIA 31 AGOST 
2012 PER PERÍODE HÀBILS CAÇA 

CLUB MALLORQUÍN DE 
CETRERIA 

 

MEDI AMBIENT 25/09/12 DESESTIMAR RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ DE 
DATA 5 JUNY DE 2012 EN RELACIÓ 
PERIODES HÀBILS CAÇA 

GOB  

PRESIDÈNCIA 21/10/12 DELEGACIÓ 
TEMPORAL 

ASSESSORAMENT LEGAL PRECEPTIU 
SECRETÀRIA TÈCNICA DE CARRETERES 

RAFEL SERRA SERRA  

PRESIDÈNCIA 25/07/12 DECRET MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ MESA 
DE CONTRACTACIÓ CENTRAL DE 
CONSELL 

  

PRESIDÈNCIA 14/09/12 NOMENAMENT MEMBRES COMISSIÓ TÈCNICA INSULAR 
DE MUSEUS 

VEURE RELACIÓ  

PRESIDÈNCIA 05/11/12 DESIGNACIÓ 
REPRESENTANT 

 A LA MESA DE VALORACIÓ DEL CONCURS 
PÚBLIC PER A LA INSTAL.LACIÓ CASINO 
DE JOC A MALLORCA 

CATALINA TERRASSA 
CRESPÍ 

 

SECRETARIA 
GENERAL 

05/10/12 APROVACIÓ  INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE INSULAR 
ENTITATS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
DEL CONSELL DE MALLORCA 

ASSOCIACIÓ JO SOM SALAT  

SECRETARIA 
GENERAL 

05/10/12 ESTIMAR RECURS INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE ENTITATS 
DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

ASOCIACIÓN BANCO DEL 
CONOCIMIENTO 
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SECRETARIA 
GENERAL 

26/10/12 APROVAR INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE ENTITATS 
DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA  

FEDERACIÓN DE 
ASOCIACIONES DE 
MAYORES DE CALVIÀ ( 
FAMAC) 

 

URBANISME I 
TERRITORI 

23/10/12 ESTIMAR  RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ 
DEL CONSELLER EX. URBANISME I 
TERRITORI 18 ABRIL 2012 

C.R.  

URBANISME I 
TERRITORI 

21/09/12 AUTORITZACIÓ AMPLIAR EL LÍMIT DEL 100% A NIVELL DE 
VINCULACIÓ ESTABLERT A DIFERENTS 
PARTIDES DEL CAPÍTOL II DINS DEL MARC 
DE CONTENCIÓ DE LA DESPESA, 
ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I 
SOSTENIBILITAT FINANCERA 

  

URBANISME I 
TERRITORI 

05/11/12 ESTIMAR  RECURS ALÇADA NÚM.2012/003 A.M.S  

URBANISME I 
TERRITORI 

07/09/12 APROVAR PROJECTE MODIFICAT NÚM.1 PROJECTE 
OBRES ENLLAÇ MA-20 ( VIA CINTURA) AMB 
LA MA-15 

4921076.19  

URBANISME I 
TERRITORI 

27/08/12 AUTORITZAR  INICI EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL 
CONTRACTE OBRES CORRESPONENT AL 
MODIFICAT NÚM.1 PROJECTE ENLLAÇ DE 
LA MA-20 ( VIA CINTURA) AMB LA MA-15 
PER LA MA-3018 

  

URBANISME I 
TERRITORI 

05/10/12 MODIFICAR EL 
CONTRACTE 

DATA 20 DESEMBRE DE 2011 OBRES 
PROJECTE ENLLAÇ MA-2O ( VIA CINTURA) 
AMB LA MA-15 PER LA MA-3018 

  

URBANISME I 
TERRITORI 

03/09/12 AMPLIACIÓ 
PERCENTATGE 

DE LA PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA 
NÚM.55.45300.60002 PER ANUALITAT 2013 

  

URBANISME I 
TERRITORI 

25/10/12 ELEVAR PERCENTATGES A QUÈ ES REFEREIX 
APARTAT 3 ARTICLE 174 DEL RDL 2/2204 
DE 5 MARÇ PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA 
55.45300.60902 

 42000000 

VICEPRESIDEN
CIA DE 
CULTURA 

08/10/12 DESESTIMACIÓ RECURS ALÇADA RESOLUCIÓ BASES 
CONVOCATÓRIA CIRCUIT MÚSICA 
TRADICIONAL 2012 

ASS. VEÏNS ES CAPISTOL  

 

 

RESOLUCIONS 
CONSELLERS 

     

DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

11/06/12 ABONAR AJUDA 
ECONÒMICA 
FAMÍLIES AMB 
MENORS 

Conveni entre l'IMAS i l'Ajuntament de Consell 
per a la concessió d'ajudes a famílies amb 
menors en situació de risc social i a persones 
en situació de greu i urgent necessitat. 

Ajuntament de Consell 1702,81 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

11/06/12 ABONAR AJUDA 
ECONÒMICA 
FAMÍLIES AMB 
MENORS 

Conveni entre l'IMAS i l'Ajuntament de Calvià 
per a la concessió d'ajudes a famílies amb 
menors en situació de risc social i a persones 
en situació de greu i urgent necessitat. 

Ajuntament de Calvià 28421,35 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

11/06/12 ABONAR AJUDA 
ECONÒMICA 
FAMÍLIES AMB 
MENORS 

Conveni entre l'IMAS i l'Ajuntament d'Inca per a 
la concessió d'ajudes a famílies amb menors 
en situació de risc social i a persones en 
situació de greu i urgent necessitat. 

Ajuntament d'Inca 17786,55 
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DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

11/06/12 ABONAR AJUDA 
ECONÒMICA 
FAMÍLIES AMB 
MENORS 

Conveni entre l'IMAS i l'Ajuntament de 
Valldemossa per a la concessió d'ajudes a 
famílies amb menors en situació de risc social i 
a persones en situació de greu i urgent 
necessitat. 

Ajuntament de Valldemossa 1027,84 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

11/06/12 ABONAR AJUDA 
ECONÒMICA 
FAMÍLIES AMB 
MENORS 

Conveni entre l'IMAS i l'Ajuntament de Búger 
per a la concessió d'ajudes a famílies amb 
menors en situació de risc social i a persones 
en situació de greu i urgent necessitat. 

Ajuntament de Búger 471,33 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

11/06/12 ABONAR AJUDA 
ECONÒMICA 
FAMÍLIES AMB 
MENORS 

Conveni entre l'IMAS i l'Ajuntament de 
Capdepera per a la concessió d'ajudes a 
famílies amb menors en situació de risc social i 
a persones en situació de greu i urgent 
necessitat. 

Ajuntament de Capdepera 5358,96 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

11/06/12 ABONAR AJUDA 
ECONÒMICA 
FAMÍLIES AMB 
MENORS 

Conveni entre l'IMAS i l'Ajuntament 
d'Estellencs per a la concessió d'ajudes a 
famílies amb menors en situació de risc social i 
a persones en situació de greu i urgent 
necessitat. 

Ajuntament d'Estellencs. 174,45 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

11/06/12 ABONAR AJUDA 
ECONÒMICA 
FAMÍLIES AMB 
MENORS 

Conveni entre l'IMAS i l'Ajuntament de Marratxí 
per a la concessió d'ajudes a famílies amb 
menors en situació de risc social i a persones 
en situació de greu i urgent necessitat. 

Ajuntament de Marratxí 18551,32 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

11/06/12 ABONAR AJUDA 
ECONÒMICA 
FAMÍLIES AMB 
MENORS 

Conveni entre l'IMAS i l'Ajuntament de Deià per 
a la concessió d'ajudes a famílies amb menors 
en situació de risc social i a persones en 
situació de greu i urgent necessitat 

Ajuntament de Deià 302875,24 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

11/06/12 ABONAR AJUDA 
ECONÒMICA 
FAMÍLIES AMB 
MENORS 

Conveni entre l'IMAS i l'Ajuntament d'Artà per a 
la concessió d'ajudes a famílies amb menors 
en situació de risc social i a persones en 
situació de greu i urgent necessitat 

Ajuntament d'Artà 4133,76 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

11/06/12 ABONAR AJUDA 
ECONÒMICA 
FAMÍLIES AMB 
MENORS 

Conveni entre l'IMAS i l'Ajuntament de 
Puigpunyent per a la concessió d'ajudes a 
famílies amb menors en situació de risc social i 
a persones en situació de greu i urgent 
necessitat 

Ajuntament de Puigpunyent 841,74 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

01/10/12 APROVAR CONVENI 
DE COL.LABORACIÓ 

Acord entre l'IMAS i La Pajarita Central de 
Lavanderias (Grup Melià Hotels Internacional, 
SA) per a la cessió d'ús gratuïta d'un espai per 
a la realització de pràctiques del curs d'auxiliar 
de bugaderia per a persones amb discapacitat 
psíquica 

La Pajarita Central de 
Lavanderias (Grup Melià Hotels 
Internacional, SA) 

0 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

04/10/12 ALTRES AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA A LES II 
JORNADES GRUPS CANINS DE BOMBERS. 

FUNCIONARIS DEL GRUP DE 
RECERCA CANINA DELS 
BOMBERS DE MALLORCA. 

 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

09/10/12 ALTRES SUBSTITUCIÓ FUNCIONARI DEPARTAMENT 
PER A LA DEFENSA JUDICIAL DE 
L'AJUNTAMENT PUIGPUNYENT EN EL P.A. 
42/2012. 

AJUNTAMENT PUIGPUNYENT  

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

11/10/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIÓ  DESPESES EXERCICI 2012 
COOPERACIÓ LOCAL. Q/2012/1351 

TERCERS VARIS 1631,23 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

11/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT 50% PER A DESPESES 
CORRENTS. PLA ESPECIAL 2012. 

AJUNTAMENT MONTUÏRI 36735 
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DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

11/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT 50% PER A DESPESES 
CORRENTS. PLA ESPECIAL 2012. 

AJUNTAMENT SANTA 
MARGALIDA 

40011 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

11/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT 50% PER A DESPESES 
CORRENTS. PLA ESPECIAL 2012. 

AJUNTAMENT SANTA 
EUGÈNIA 

36735 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

11/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT 50% PER A DESPESES 
CORRENTS. PLA ESPECIAL 2012. 

AJUNTAMENT FORNALUTX 34389 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

11/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT 50% PER A DESPESES 
CORRENTS. PLA ESPECIAL 2012. 

AJUNTAMENT POLLENÇA 40011 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

11/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT 50% PER A DESPESES 
CORRENTS. PLA ESPECIAL 2012. 

AJUNTAMENT CONSELL 36735 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

15/10/12 ALTRES DESIGNACIÓ D'UN NOU RESPONSABLE DE 
DIVERSOS CONTRACTES EN VIGOR DEL 
SERVEI DE BOMBERS DE MALLORCA. 

JOSEP PEROTTI BALLESTER  

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

16/10/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIÓ. Q/2012/1377. SERVEI 
EMERGÈNCIES. 

TERCERS VARIS 9788,75 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

16/10/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIÓ. Q/2012/1377. SERVEI 
EMERGÈNCIES. 

TERCERS VARIS 9788,75 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

16/10/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIÓ DESPESES SERVEI 
EMERGÈNCIES. Q/2012/1383. 

TERCERS VARIS 5859,42 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

17/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT 50% DESPESES CORRENTS. 
PLA ESPECIAL 2012.  

AJUNTAMENT ARTÀ 37763,5 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

17/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT 50% PER A DESPESES 
CORRENTS. PLA ESPECIAL 2012. 

AJUNTAMENT SINEU 36735 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

18/10/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
LES OBLIGACIONS DERIVADES DE LES 
FACTURES. SERVEI EMERGÈNCIES. 
Q/2012/1403 

TERCERS VARIS 4573,3 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

18/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELATIVA A L'ABONAMENT 50% PER A 
DESPESES CORRENTS. PLA ESPECIAL 
2012. 

AJUNTAMENT COSTITX 36735 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

18/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT 50% PER A DESPESES 
CORRENTS. PLA ESPECIAL 2012. 

AJUNTAMENT CAMPANET 36735 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

18/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT 50% DESPESES CORRENTS. 
PLA ESPECIAL 2012. 

AJUNTAMENT SANTA MARIA 
DEL CAMÍ. 

37763,5 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

18/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT 50% PER A DESPESES 
CORRENTS. PLA ESPECIAL 2012. 

AJUNTAMENT ALGAIDA 36735 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

19/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT 50% PER A DESPESES 
CORRENTS. PLA ESPECIAL 2012. 

AJUNTAMENT ESCORCA 34389 
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DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

19/10/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

CONTRACTE MENOR PEL 
SUBMINISTRAMENT DE 81 UNITATS DE 
MÀNIGUES RACORADES D'ALUMINI PEL 
SERVEI BOMBERS. 

CHUBB PARSI, SL 9185,71 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

22/10/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIÓ FACTURA 179588. Q/2012/1416.  
SERVEI EMERGÈNCIES.  

MSA ESPAÑOLA, SAU 1862,19 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

23/10/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
LES OBLIGACIONS DERIVADES DE LES 
FACTURES. SERVEI EMERGÈNCIES. 
Q/2012/1421. 

TERCERS VARIS 8640,57 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

23/10/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER LA 
OBLIGACIÓ DERIVADA DE LA FACTURA 
208001391. Q/2012/1420. SERVEI 
EMERGÈNCIES. 

ELECTRODOM ALCUDIA 
MILAR, SL. 

389 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

24/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER L'OBLIGACIÓ 
CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS FUITES 
AIGUA 2010. SANT JOAN, FASE II. 

AJUNTAMENT SANT JOAN 30600 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

26/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT 50% PER A DESPESES 
CORRENTS. PLA ESPECIAL 2012 

AJUNTAMENT SENCELLES 36735 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

26/10/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

DE LES OBLIGACIONS DERIVADES DE LES 
FACTURES AMB REF. 45/13000/20121029 
DEL SERVEI EMERGÈNCIES. Q/2012/1448 

TERCERS VARIS 5657,63 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

26/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LLOGUER AMB OPCIÓ DE COMPRA DE 8 
VEHICLES DE COMANDAMENT PEL SERVEI 
BOMBERS, QUOTA 34, MES SETEMBRE. 

SA NOSTRA DE RENTING 
SOCIEDAD UNIPERSONAL, 
SA. 

2293,37 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

26/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LLOGUER I MANTENIMENT DE DOS 
CAMIONS I UN VEHICLE UTIL DE 
BOMBERS,  QUOTA 35 ,MES SETEMBRE. 

SA NOSTRA DE RENTING 
SOCIEDAD UNIPERSONAL, 
SA 

8681,58 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

26/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LLOGUER I MANTENIMENT 4 VEHICLES 
AUTOBOMBA DE BOMBERS, QUOTA 111 
MES SETEMBRE. 

SA NOSTRA DE RENTING SA. 13507,68 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

30/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SERVEI COMUNICACIONS SIRDEE PEL 
SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I 
MANTENIMENT DE TERMINALS I 
ACCESORIS SETEMBRE 2012. 

TELEFÒNICA MOVILES 
ESPAÑA, SA 

15907,28 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

30/10/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

CONTRACTE MENOR PEL 
SUBMINISTRAMENT 6 UNITATS 
DESFIBRILADORS SEMIAUTOMÀTICS  PEL 
SERVEI BOMBERS 

CARDIVA 2, SL 11378,4 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

31/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT 50% PER A DESPESES 
CORRENTS. PLA ESPECIAL 2012 

AJUNTAMENT LLUBÍ 36735 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

31/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT 50% PER A DESPESES 
CORRENTS. PLA ESPECIAL 2012. 

AJUNTAMENT ESTELLENCS 34389 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

31/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT 50% PER A DESPESES 
CORRENTS, PLA ESPECIAL 2012. 

AJUNTAMENT SA POBLA 40011 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

31/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT 50% PER A DESPESES 
CORRENTS, PLA ESPECIAL 2012. 

AJUNTAMENT ALARÓ 36735 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

02/11/12 ALTRES AUTORITZACIÓ A DOS VEHICLES 
ADSCRITS AL DEPARTAMENT DE MEDI 
AMBIENT A ROMANDRE A L'APARCAMENT 
DEL PARC BOMBERS INCA 

PERSONAL DEL 
DEPARTAMENT DE MEDIA 
AMBIENT 
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DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

05/11/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

ADO DE L'OBLIGACIÓ DERIVADA DE LES 
FACTURES 206897 I 206898 SERVEI 
EMERGÈNCIES. Q/2012/1489 

AJUNTAMENT CALVIÀ 691,15 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

06/11/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

ADO DE LES OBLIGACIONS DERIVADES DE 
LES FACTURES AMB REF. 
45/13000/20121107. SERVEI EMERGÈNCIES. 
Q/2012/1496 

TERCERS VARIS 5375,09 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

07/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT 50% PER A DESPESES 
CORRENTS, PLA ESPECIAL 2012. 

AJUNTAMENT PETRA 36735 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/09/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2012/157 

58,06 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/09/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2012/158 

50,61 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/09/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2012/155 

2000 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/09/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2012/1260 506,54 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/09/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2012/160 

58,06 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/09/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A RELACIÓ Q/2012/1275 
RELATIVES AL SUBMIONISTRAMENT DE 
BENS O SERVEIS REFUGI MULETA 

RELACIÓ Q/2012/1275 794,15 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/09/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A RELACIÓ Q/2012/1287 
RELATIVES AL SUBMIONISTRAMENT DE 
BENS O SERVEIS REFUGI MULETA 

RELACIÓ Q/2012/1287 2375,22 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/09/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A RELACIÓ Q/2012/1288 
RELATIVES AL SUBMIONISTRAMENT DE 
BENS O SERVEIS REFUGI MULETA 

RELACIÓ Q/2012/1288 957,51 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/09/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A RELACIÓ Q/2012/1276 
RELATIVES AL SUBMIONISTRAMENT DE 
BENS O SERVEIS REFUGI MULETA 

REPSOL BUTANO, S.A. 119,89 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/09/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A RELACIÓ Q/2012/1282 
RELATIVES AL SUBMIONISTRAMENT DE 
BENS O SERVEIS REFUGI CAN BOI 

RELACIÓ Q/2012/1282 842,28 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/09/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2012/1273 1213,81 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/09/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A RELACIÓ Q/2012/1292 
RELATIVES AL SUBMIONISTRAMENT DE 
BENS O SERVEIS REFUGI SON AMER 

R.T.S. 3541,88 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/09/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2012/1297 5266,64 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

01/10/12 ALTRES RESOLUCIÓ EXPEDIENT CZ0089/12 PER 
RECONEIXEMENT DE RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTIVCIPAT DE LA SANCIÓ 

J.LL.C. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/10/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0103/12 

ORENOL, S.A.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/10/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0105/12 

J.G.J.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/10/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0102/12 

J.P.M.P.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/10/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0094/11 

J.G.P./ F.F.E./ J.R.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/10/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0104/12 

A.M.M.A.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/10/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0074/12 

J.E.D.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/10/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0075/12 

D.F.T.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/10/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0094/12 

R.T.D.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/10/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0099/12 

C.L.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/10/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0093/12 

C.G.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/10/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0092/12 

Mª.M.G.B.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/10/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0076/12 

S.S.Y.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/10/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0107/12 

S.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/10/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0095/12 

H.J  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/10/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0098/12 

L.F.C.P.  
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/10/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0101/12 

A.D.F.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/10/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0100/12 

D.D.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/10/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ091/12 D.C.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/10/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0090/12 

J.J.H.G.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/10/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0009/12 J.L.P. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/10/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0002/12 C.E.R. 469,02 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/10/12 ALTRES ARXIU EXPEDIENT CZ0097/12 D.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/10/12 ALTRES ARXIU EXPEDIENT CZ0096/12 S.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/10/12 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-10939 P.A.C.P.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/10/12 ALTRES CREACIÓ  VEDAT SON OMS C.M.C.B.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/10/12 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-11183 S.C. LLORET DE 
VISTALEGRE 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/10/12 ALTRES CREACIÓ  VEDAT ELS CASALS J.LL.F.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/10/12 ALTRES BAIXA REFUGI CAÇA C'AL SIRENO J.T.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/10/12 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

INCLUSIÓ DINS NÒMINA DESPESES 
DESPLAÇAMENT I/O DIETES I/O 
MATRICULA 

I.F.G. 537,19 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/10/12 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

INCLUSIÓ DINS NÒMINA DESPESES 
DESPLAÇAMENT I/O DIETES I/O 
MATRICULA 

P.A.F. 498,47 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/10/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2012/170 

1339,59 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/10/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2012/171 

2000 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

08/10/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES AGENCIA TRIBUTARIA ILLES 
BALEARS 

733,4 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

09/10/12 ALTRES AUTORITZACIÓ CAÇA CIENTIFICA PERDIUS J.F.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

09/10/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0106/12 

L.T.T.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

09/10/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0108/12 

A.A.A.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

09/10/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0055/12 L.C.P.Q.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

09/10/12 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-10994 Mª.A.G.P.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

09/10/12 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-11249 Mª.L.G.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

09/10/12 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-10096 J.V.O.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

09/10/12 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-10950 A.Mª.V.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

09/10/12 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-11404 P.J.B.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

09/10/12 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-11879 ESPAIS DE NATURA BALEAR  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

09/10/12 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-11878 ESPAIS DE NATURA BALEAR  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

09/10/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A RELACIÓ Q/2012/1347 
RELATIVES AL SUBMIONISTRAMENT DE 
BENS O SERVEIS REFUGI CAN BOI 

REPSOL BUTANO, S.A. 58,33 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

09/10/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A RELACIÓ Q/2012/1344 
RELATIVES AL SUBMIONISTRAMENT DE 
BENS O SERVEIS REFUGI MULETA 

ELECTRICA SOLLERENSE, 
S.A. 

1098,31 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10/10/12 ALTRES RESOLUCIÓ EXPEDIENT PER 
RECONEIXEMENT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT DE LA SANCIÓ 
CZ0080/12 

F.F.F. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10/10/12 ALTRES RENOVACIÓ PLA TÈCNIC DE CAÇA 
VEDATPM-10405 

GEST. ROS, S.A.  
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10/10/12 ALTRES APROVACIÓ PLA TÈCNIC DE CAÇA 
VEDATPM-10440 

INMOBILIARIA GOLF DE 
PONIENTE, S.A. 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10/10/12 ALTRES APROVACIÓ PLA TÈCNIC DE CAÇA 
VEDATPM-11265 

J.S.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10/10/12 ALTRES RENOVACIÓ PLA TÈCNIC DE CAÇA VEDAT 
PM-10060 

A.Mª.A.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10/10/12 ALTRES RENOVACIÓ PLA TÈCNIC DE CAÇA VEDAT 
PM-11430 

J.C.A.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10/10/12 ALTRES RENOVACIÓ PLA TÈCNIC DE CAÇA VEDAT 
PM-11203 

G.P.N.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10/10/12 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL PM-
11648 

M.G.T.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10/10/12 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL PM-
11032 

A.LL.G.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10/10/12 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL PM-
11009 

J.S.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ C.R.M. 1968,79 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ C.R.M. 6275,19 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ C.R.M. 1140,14 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ ALMACENES RULLAN, S.A. 4156,47 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10/10/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2012/162 

58,06 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10/10/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES COMPAÑIA CONCESIONARIA 
TUNEL DE SOLLER, S.A. 

428 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

11/10/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2012/1360 1669,88 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/10/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2012/1370 303,81 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/10/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2012/1369 205,64 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/10/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0040/12 A..J.G.A. 511 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/10/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0030/12 J.LL.B. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/10/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0033/12 F.T.C. 1142,03 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/10/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0019/12 G.S.R. 498,22 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/10/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0039/12 

J.R.A.T. 634,07 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/10/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2012/1368 1178,04 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/10/12 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTURA AVIRAM 
ASSILVESTRAT 

A.LL.O.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/10/12 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-12029 Mª.A.G.P.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/10/12 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-10770 J.F.N.P.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/10/12 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-12132 F.G.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/10/12 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-11183 P.J.B.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/10/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2012/175 

40 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/10/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2012/176 

58,06 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/10/12 ALTRES PRORROGA CAÇA CIENTIFICA PERDIU J.F.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/10/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2012/1381 3317,02 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18/10/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2012/177 

1124,88 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18/10/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES JUAN TRIEAS E HIJOS, S.A. 30,24 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18/10/12 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ RESOLUCIÓ RELACIÓ Q/2012/91 10769,23 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/10/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2012/182 

34,94 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/10/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2012/180 

2000 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/10/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2012/181 

58,06 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/10/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A RELACIÓ Q/2012/1406 
RELATIVES AL SUBMIONISTRAMENT DE 
BENS O SERVEIS REFUGI SON AMER 

R.T.S. 1530,89 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/10/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES SOCIEDAD ESTATAL 
CORREOS Y TELEGRAFOS 

746,7 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/10/12 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTURA COLLBLAUS F.S.P.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/10/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0112/12 

A.S.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/10/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0206/11 M.J.d.L.G. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/10/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0114/12 

M.R.V.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/10/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0115/12 

J.B.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/10/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0110/12 

J.F.S.B.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/10/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0230/11 J.P.S. 547,04 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/10/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0037/12 J.C.V. 631,01 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/10/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0167/11 J.LL.A. 60 



 261

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/10/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0034/12 P.J.M.F. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/10/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0116/12 

M.F.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/10/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A RELACIÓ Q/2012/1407 
RELATIVES AL SUBMIONISTRAMENT DE 
BENS O SERVEIS REFUGI MULETA 

RELAICÓ Q/2012/1407 7657,52 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/10/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A RELACIÓ Q/2012/1410 
RELATIVES AL SUBMIONISTRAMENT DE 
BENS O SERVEIS REFUGI TOSSALS VERDS 

RELACIÓ Q/2012/1410 6213,41 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/10/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A RELACIÓ Q/2012/1414 
RELATIVES AL SUBMIONISTRAMENT DE 
BENS O SERVEIS REFUGI CAN BOI 

RELACIÓ Q/2012/1414 3657,14 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/10/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A RELACIÓ Q/2012/1413 
RELATIVES AL SUBMIONISTRAMENT DE 
BENS O SERVEIS REFUGI MULETA 

RELACIÓ Q/2012/1413 4836,68 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

24/10/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A RELACIÓ Q/2012/1408 
RELATIVES AL SUBMIONISTRAMENT DE 
BENS O SERVEIS REFUGI MULETA 

ASCENSORES ASPE, S.A. 1112,76 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

24/10/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2012/1427 4709,7 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/10/12 ALTRES CORRECCIÓ ERRADA ADJUDICACIÓ 
CONTRACTE PRIVAT D'ALIENACIÓ PER 
RECUPERACIÓ PAPER-CARTÓ 
PROCEDENT RECOLLIDA SELECTIVA 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT 

SAICA NATUR BALEARES, 
S.L. 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/10/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0122/12 

P.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/10/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0109/12 

D.A.A.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/10/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0054/12 M.P.A.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/10/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A RELACIÓ Q/2012/1454 
RELATIVES AL SUBMIONISTRAMENT DE 
BENS O SERVEIS ORGANS DE GOVERN 

RELACIÓ Q/2012/1454 241,9 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/11/12 ALTRES RENOVACIÓ PLA TÈCNIC DE CAÇA 
VEDATPM-10849 

F.S.F.  
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/11/12 ALTRES APROVACIÓ PLA TÈCNIC DE CAÇA VEDAT 
PM-12151 

J.J.LL.F.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/11/12 ALTRES APROVACIÓ PLA TÈCNIC DE CAÇA VEDAT 
PM-12152 

C.M.C.B.  

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

21/09/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

R. ADO.  Q/2012/1239 118,12 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

24/09/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ CONTRACTACIÓ ADO/ 
RELACIÓ ADJUNTA 

Q/2012/1220 636,49 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

24/09/12 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSSIÓ EN LA NÒMINA DE DESPESES 
DE QUIÑOMETRATGE 

SR CRISTÒFOL BARCELÓ 
MOSERRAT 

23,05 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

25/09/12 ABONAR BECA 
INVESTIGACIÓ 

ABONAMENT DE LA FACTURA 
CORRESPONENT A LA COTRACTE DEL 
SUBMINISTRAMENT I IMPLANTACIÓ DEL 
PROGRAMA Q PERMETI LA GESTIÓ I ADM 
DE DIFERENTS BASES DE DADES 
CORPORATIVES/R O i OP 

INFORMATICA EL CORTE 
INGLES SA 

38979,58 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

25/09/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT DE LA FACTURA 
CORRESPONENT AL SERVEI DE 
MANTENIMENT DE LA MICROINFORMÀTICA 
DEL CIM 

UP7 BALEAR SL UTE  8309,16 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

25/09/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR CONTRACTACIONS ADO EN 
RELACIÓ ADJUNTA 

Q/2012/1221 2435,52 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

25/09/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR CONTRACTACIONS ADO/ 
RELACIÓ ADJUNTA 

Q/2012/1248 3915,29 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

26/09/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

APROVAR RELACIÓ J/2012/159 ORGANS DE GOVERN DEL 
DEPT DE PRESIDÈNCIA DEL 
CONSELL DE MALLORCA 

62,29 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

27/09/12 PAGAMENTS A 
JUSTIFICAR 

APROVACIÓ COMPTE JUSTIFICATIU PER A 
ORDRES DE PAGAMENT A JUSTIFICAR 

SR ANTONI SALOM I 
MARTORELL 

225 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

01/10/12 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

R AUTORITZACIÓ DE DESPLAÇAMENT EN 
COMICSSIÓ DE SERV  

SRA CARMEN DE ESPAÑA 
FORTUNY 

 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

02/10/12 PAGAMENTS A 
JUSTIFICAR 

TRASLLAT DE JUSTIFICACIÓ DE LA 
BESTRETA DE CAIXA FIXA  J/2012/166   

DEPT INTERVENCIÓ 
GENERAL 

562,89 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

02/10/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA RETORN   DE FIANZA DEFINITIVA Nº 
operació 320100013591 

GRAFICAS DE BALEARES 
SLU 

2375 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

02/10/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

RESOLUCIÓ ADO Q/2012/1306 AENA AEROPORTS, S.A. 127,58 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

02/10/12 PAGAMENTS A 
JUSTIFICAR 

RESOLUCIÓ ADO. Q/2012/1305 DI INSULAR DE PROJECTES 1191,66 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

03/10/12 RESOLUCIÓ 
CONTRACTE 

RESOLUCIÓ D'ADJUDICACIÓ DE LA 
CONTRACTACIÓ MENOR DEL SERVEI PER 
LA IMPLANTACIÓ D'UNA EINA DE GESTIÓ 
DE PROJECTES INFORMÀTICS 

SM2 BALEARS, SA. 17835,4 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

03/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO DE SERVEIS DE MANTENIMENT DEL 
SISTEMA INFORMÀTIC ANTIVÍRIC 
CORPORATIU INSTAL.LAT AMB VIGENCIA 
D'AGOST DE 2012 A 31 DIC DE 2013 

SERVICI BALEAR DE 
TECNOLOGIA DE LA 
INFORMACIÓ SL 

5889,26 



 263

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

03/10/12 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

RESOLUCIO D'ADJUDICACIÓ DE LA 
CONTRACTACIÓ MENOR PEL 
SUBMISTRAMENT "8 DISC PER A LA 
AMPLIACIÓ  SISTEMA 
D'EMMAGATZEMAMENT" 

INFORMATICA EL CORTE 
INGLES, SA 

5049,96 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

04/10/12 RESOLUCIÓ 
CONTRACTE 

INICI EXP.CONTRACTACIÓ FOTOGRAFIA 
ACTES PROTOCOLARIS.  

? 70800 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

04/10/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR LA PRESEN CONTRACTACIÓ 
MENORS A FAVOR DELS ADJUDITARIS 
QUE FIGUREN EN EL LLISTAT ADJUNT 

Q 2012/1324 401,85 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

04/10/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR LA PRESEN CONTRACTACIÓ 
MENORS A FAVOR DELS ADJUDITARIS 
QUE FIGUREN EN EL LLISTAT ADJUNT 

Q/2012/1322 1215,66 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

04/10/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

TRASLLAT A FAVOF D' ÓRGANS DE 
GOVERN DEL DEPARTAMENT DE 
PRESIÈNCIA DEL CONNSELL INSULAR PER 
CONTINUAR EL PROCEDIMENT J/2012/168 

INTERVENCIÓ GENERAL 16,55 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

04/10/12 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

Per deixar sense efectes la resolució per  
contractació reft a estudi per valorar la 
competitivitat turistica de Mallorca (Import 
61.360,00¿)  

INTERVENCIÓ GENERAL 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

04/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO. Per a serv. de manteniment del 
programa de traçat de carreteres CLIP 

TOOL, SA 3181,27 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

04/10/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES / 
Serveis d'actes protocol.laris del Consell 
Insular 

SRA MERCEDES 
RODRIGUEZ SALIDO 

1641,2 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

04/10/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES /  
Retenció d'IRPF  

SRA. MARIA LUISA VIDAL 
FERRER 

559,71 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

04/10/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ AMB LA 
FUNDACIÓ UNIVERSITAT- EMPRESA DE 
LES ILLES BALEARS 

SRA MARIA ISABEL MAYOL 
MARCH 

2400 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

04/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ AMB LA 
FUNDACIÓ UNIVERSITAT- EMPRESA DE 
LES ILLES BALEARS (DIC/12) 

SRA ISABEL MAYOL MARCH 800 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

05/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

PER A DESPESES DE PERSONAL, 
IMDEMNIZACIONS. CORRESPONENTS A 
2012/ 1ER PAGAMENT 

SOCIETAT MERCANTIL 
LOCAL RÀDIAO I TELEVISIÓ 
DE MALLORCA, SAU  

100000 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

08/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ASSIGNACIÓ GRUPS POLÍTICS CIM GRUPS POLÍTICS AMB 
REPRESENTACIÓ EN EL 
CONSELL DE MALLORCA 

16938,56 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

05/10/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

 APROBACIÓ COMPTES DE DESPESES A 
FAVOR DE DEPENDÈNCIA REGIONAL DE 
RECAPTACIÓ DE L'AGENCIA TRIBUTÀRIA 
(GRAFICAS SALAS,SL) 

Q/2012/1331 66,08 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

08/10/12 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

D'APROBACIÓ DE COMPTES DE DESPESES 
ADO/  LLISTAT ADJUNT 

Q /2012/46 1395,55 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

05/10/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

A FAVOR DE LA DEPENDÈNCIA  REGIONAL 
DE RECAPTACIÓ DE L'AGENCIA 
TRIBUTARIA 

Q/2012/1329 292,64 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

05/10/12 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

D'APROVACIÓ COMPTES DESPESES Q/2012/641.  1748,94 
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DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

05/10/12 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ PER DEIXAR SENSE 
EFECTES LA RESOLC D'INICI D'EXP DE 
CONTRACTACIÓ DE SERVEI, 
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE 
PUBLICITAT. IMPORT 59.450¿ 

INTERVENCIÓ GENERAL 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

05/10/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

QUOTA ORDINÀRIA ANUAL FELIB (Federació d'Entitats 
Locals de les IB) 

7480,16 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

08/10/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA PER CONTRACTE DE SERVEI D'AUDITORIA 
FINANCERA I COMPLIMENT DE FDCIO 
TEATRE PRINCIPAL, FUNDACIO CASA 
MUSEU LLORENÇ VILLALONGA... 

ERNST & YOUNG SL 1365 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

08/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ AMB ELS 
GRUPS POLÍTICS  AMB REPRESENTACIÓ 
EN EL CdM 

GRUPS POLÍTICS  

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

09/10/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

Q 2012/1337 Diversos segons relació adjunta 2058,42 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

09/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO. Servei de 8 zones wifi a diferents 
dependencies del Consell Insular (juliol) 

TELCONET BALEAR SL 1125,25 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

09/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO. Servei de 8 zones wifi a diferents 
dependencies del Consell Insular (agost) 

TELCONET BALEAR SL 1125,25 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

10/10/12 APROVACIÓ 
LIQUIDACIÓ 

EXPOSITOR A LA FIRA TURÍSTICA DE LUXE 
DE CANNES 2008 

Moderna Organización y 
Dirección de Acontecimientos 
S.L. 

0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

11/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AD:220120006327 JORVICH CL. 21186 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

15/10/12 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

ADO.ADJUDICACIO DE AUTORITZACIÓ I 
MANTENIMENT DE PAG WEB/ NOTF A 
INTERV GRAL 

Lacomba Produccións SLU 20945 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

15/10/12 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

R. RECTIFICACIÓ D'ERRORS 
(ACOMPANYAMENT A PRODUCTORA 
DANESA) DE 54,12¿ A: 

SRA JOANA M MASSANET 
LOFQUIST 

59,92 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

16/10/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

Q 2012/1378 Diversos segons relació adjunta 1474,44 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

17/10/12 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ABONAMENT FACTURA REFT AL SERVEI 
DE MANTENIMENT DE LA 
MICROINFORMÀTICA DEL CIM  núm 24 de 
data 15 d'agost  

UP7 BALEAR S.L. UTE 8309,16 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

17/10/12 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ABONAMENT FACTURA núm 6663553 de 
data 3 de juliol /Exp 110.4/11P  

HEWLETT PACKARD 
ESPAÑOLA S.L. 

2641 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

17/10/12 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ABONAMENT FACTURA núm 6665846 de 
data 1 d'agost /Exp 110.4/11P  

HEWLETT PACKARD 
ESPAÑOLA S.L. 

2641,01 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

17/10/12 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ABONAMENT FACTURA núm 6661958 de 
data 12 de juny /Exp 110.4/11P  

HEWLETT PACKARD 
ESPAÑOLA S.L. 

2641,01 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

17/10/12 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ABONAMENT FACTURA núm 6661956 de 
data 12 de juny /Exp 110.4/11P  

HEWLETT PACKARD 
ESPAÑOLA S.L 

2641,01 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

17/10/12 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ABONAMENT FACTURA núm 6661955 de 
data 12 de juliol /Exp 110.4/11P  

HEWLETT PACKARD 
ESPAÑOLA SL. 

2641,01 
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DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

17/10/12 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ABONAMENT FACTURA núm 6661954 de 
data 12 de juny/Exp 110.4/11P  

HEWLETT PACKARD 
ESPAÑOLA SL. 

2641,01 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

17/10/12 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ABONAMENT FACTURA núm 6661953 de 
data 12 de juny /Exp 110.4/11P  

HEWLETT PACKARD 
ESPAÑOLA SL. 

2641,01 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

17/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

OP.EXP. FIS.:38.2/12P TRAGSA. Transformació 
Agrària Societat Anònima 

17175,18 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

17/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Núm. ref.: 95/12.  SOCIETAT MERCANTIL 
LOCAL RÀDIAO I TELEVISIÓ 
DE MALLORCA, SAU   

100000 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

17/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Núm. ref.:95/12 SOCIETAT MERCANTIL 
LOCAL RÀDIAO I TELEVISIÓ 
DE MALLORCA, SAU  

100000 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

17/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Núm. ref.: 95/12 SOCIETAT MERCANTIL 
LOCAL RÀDIAO I TELEVISIÓ 
DE MALLORCA, SAU  

100000 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

17/10/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ PAGAMENT TRIBUTS / 
DESPESES GESTIONADES PER LA D I 
INSULAR DE PROJECTES 

AJUNTAMENT DE PALMA 512,29 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

18/10/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

Q/2012/1389 L'AGENCIA TRIBUTÀRIA/ 
DEPENDÈNCIA GENERAL DE 
RECAPTACIÓ 

392,82 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

18/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FACTURES DESPESES CONTRACTE 
PUBLICITAT AMB CÀRREC A LA PARTIDA 
PUBLICITAT I PROPAGANDA ERVEIS 
TRANSF. TERRITORI 

DI 7 SL Y MEDIA PLANNING 
GROUP SA (UTE) 

15152,59 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

18/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FACTURES DESPESES CONTRACTE 
PUBLICITAT AMB CÀRREC A LA PARTIDA 
PUBLICITAT I PROPAGANDA COOPERACIÓ 
I AD. LOCAL 

DI 7 SL Y MEDIA PLANNING 
GROUP SA (UTE) 

13670,59 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

18/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FACTURES DESPESES CONTRACTE 
PUBLICITAT AMB  CÀRREC A LA PARTIDA 
PUBLICITAT I PROPAGANDA  MEDI 
AMBIENT 

 
DI 7 SL Y MEDIA PLANNING 
GROUP SA (UTE) 
 

11985,31 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

18/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FACTURES DESPESES CONTRACTE 
PUBLICITAT AMB CÀRREC A LA PARTIDA 
PUBLICITAT I PROPAGANDA CULTURA I 
PATRIMONI 

DI 7 SL Y MEDIA PLANNING 
GROUP SA (UTE) 

9531,01 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

18/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FACTURES DESPESES CONTRACTE 
PUBLICITAT AMB CÀRREC A LA PARTIDA 
PUBLICITAT I PROPAGANDA CARERTERES 
DEL CONSELL 

 
DI 7 SL Y MEDIA PLANNING 
GROUP SA (UTE) 
 

3359,3 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

18/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FACTURES DESPESES CONTRACTE 
PUBLICITAT AMB CÀRREC A LA PARTIDA 
PUBLICITAT I PROPAGANDA DIRECCIÓ 
INSULAR DE PROJECTES 

DI 7 SL Y MEDIA PLANNING 
GROUP SA (UTE) 
 

21322,44 
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DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

18/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FACTURES DESPESES CONTRACTE 
PUBLICITAT AMB CÀRREC A LA PARTIDA 
PUBLICITAT I PROPAGANDA RECURSOS 
HUMANS 
 

DI 7 SL Y MEDIA PLANNING 
GROUP SA (UTE) 
 

379,25 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

18/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FACTURES DESPESES CONTRACTE 
PUBLICITAT AMB CÀRREC A LA PARTIDA 
PUBLICITAT I PROPAGANDA GABINET DE 
PREMSA 
 

DI 7 SL Y MEDIA PLANNING 
GROUP SA (UTE) 
 

43019,25 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

19/10/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA/ 
EXPOSITOR FIRA TURÍSTICA DE LUXE 
CANNES 2008 

La Moderna Organización y 
Dirección de Acontecimientos 
SL. 

9127 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

19/10/12 PRÓRROGA 
CONVENI 
COL·LABORACIÓ 

PRORROGA DEL PROGRAMA  "CREACIÓ 
D'UN GABINET PER A LA GESTIÓ I 
MANTENIMENT DELS PORTALS 
CORPORATIUS 

DEPT D'HISENDA I PUNCIÓ 
PÚBLICA 

 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

19/10/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

Q/2012/1404 AENA AEROPUERTOS, SA 222,5 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

21/10/12 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

REFERENT AL CONTRACTE ADJUDICAT A 
L'AGENCIA EFE,SA , EN DATA 27-1-12 PER 
INCRENET IVA , EN APLICACIÓ DEL RDL 
20/2012 

AGENCIA EFE SA 95,01 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

21/10/12 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

REFERENT AL CONTRACTE ADJUDICAT A 
L'AGENCIA EUROPA PRESS 
DELEGACIONES, SA, EN DATA 27-1-12 PER 
INCRENET IVA , EN APLICACIÓ DEL RDL 
20/2012 

AGENCIA EUIROPA PRESS 
DELG. SA 

87,32 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

22/10/12 MODIFICACIÓ 
CONTRACTE 

MODIFICAR, AUTORITZAR I DISPOSAR. 
REGULARITZACIÓ IVA 

SR. JOAN BERGA CIFRE 333 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

22/10/12 MODIFICACIÓ 
CONTRACTE 

MODIFICAR, AUTORITZAR I DISPOSAR 
despesa en concepte de regularització IVA 

Sra MARIA LUISA VIDAL 
FERRER 

182,94 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

22/10/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

Resolució ADO Q/2012/1417 COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS... 

353 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

23/10/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

L'AGENCIA TRIBUTÀRIA/ DEPENDÈNCIA 
GENERAL DE RECAPTACIÓ/ Q/2012/1424 

L'AGENCIA TRIBUTARIA 548,83 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

24/10/12 PAGAMENTS A 
JUSTIFICAR 

AMB CARREG A LA APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA/ FONS PER DISPOSAR 

SR. ANTONI SALOM 
MARTORELL 

72,36 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

26/10/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

SERVEI DE TRANSPORT PER A LES 
SORTIDES DELS GEGANTS DEL CONSELL 
DE MALLORCA PER L'ANY 2012 

TRANSPORTES FRANCISCO 
NAVIO SL,  

2220 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

29/10/12 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ D'UNA RESOLUCIÓ 
D'APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES 

L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA, 
DEPENDÈNCIA REGIONAL 
DE RECPTACIÓ 

350,46 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

31/10/12 RESOLUCIÓ 
CONTRACTE 

RESOLUCIÓ  D'INICI DE L'EXP 
CONTRACTACIÓ PROCURADOR DELS 
TRIBUNALS DEL CdM 

LLETRAT EN CAP DEL CdM 70800 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 413/2009 TERRENOS Y PAISAJES SA 
FORADADA S.L. 

937,63 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/01/12 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT A LA 
CORPORACIO 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/09/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 204/2012 TREINTA AREAS, S.L. 1421,3 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/09/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 410/2008 LA PAYESIA BALEAR, S.L. 164,02 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/09/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 397/2008 J.E.A. 566,97 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/09/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 381/2008 D.T.C. 311,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/09/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 496/2008 M.L.M.M. 1473,6 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/09/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 444/2008 WINDEX TRADING, S.A. 196,31 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/09/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 116/2012 NOVES PROMOCIONS ES 
POP S.L. 

4382,71 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/09/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 550/2011 CURIENSE DE INVERSIONES 
S.L. 

712,91 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/09/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 500/2008 M.A.R.R. 645,75 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/09/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 159/2012 GRANDES NEGOCIOS S.L. 879 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/09/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 150/2012 URBANIZADORA TIERRAS 
NUEVAS, S.L. 

2424 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/09/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 155/2012 INVESTPLUS PALMA, S.L. 18711,25 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/09/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 154/2012 F.L.G. 95,37 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/09/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 152/2012 B.C.M. 612,32 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/09/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 151/2012 B.B.G. 609,59 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/09/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 149/2012 INMOLUX INVEST, S.L. 1319,27 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/09/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 148/2012 M.C.S. 414,16 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/09/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 176/2012 C.P. C/ SOCORRO, 34 3665,28 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/09/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 158/2012 S.G.F. 332 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/09/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 156/2012 M.L.O. 736,15 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/09/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 171/2012 J.C.S. 264,98 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/09/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 173/2012 R.E.V. 936,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/09/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 172/2012 M.R.R. 450,3 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/09/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 174/2012 VORWERK ESPAÑA 
M.S.L.S.C. 

818 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/09/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 590/2011 L.L.S. 1505,24 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/09/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 565/2011 K.P.B. 638,65 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/09/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 181/2012 P.L.-J.M. 462,76 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/09/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 163/2012 CONSTRUCCIONES ES DAU 
MONTUÏRI, S.L. 

2444,16 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/09/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 170/2012 SANTANDREU OLIVER, S.L. 1887,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/09/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 569/2011 M.S.C. 513,37 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/09/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 304/2011 C.S.P. 745,84 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/09/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 090/2012 A.L.L. 885,32 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/09/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 486/2009 M.R.V. 497,23 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/09/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 413/2008 CENTROS COMERCIALES 
CARREFOUR, S.A. 

14989 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/09/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 182/2012 TECONSA 531,04 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/09/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 184/2012 C.P.F. 263,89 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/09/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 185/2012 M.C.M.G. 918,48 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/09/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 183/2012 M.E. 128,97 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/09/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 188/2012 SON ARMADAMS S.L. 9739,85 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/09/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 189/2012 EXPLOTACIONS 
TURISTIQUES DE LES ILLES 
S.L. 

4659,09 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/09/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 195/2012 DOÑA SANTOS S.L. 1746,11 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/09/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 153/2012 A.R.B. 2282 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/09/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 331/2011 J.F.P.P. 1100 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/09/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 164/2012 FALK REALESTATE GMBH 3285,39 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/09/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 162/2012 J.E.N. 427 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/09/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 160/2012 PROMOTORA REINA 1957 
S.A. 

3157,72 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/09/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 161/2012 PROMOTORA REINA 1957 
S.A. 

8854,52 



 271

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/09/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 190/2012 PROMOCIONES 
MEDITERRANEA LA SEU S.L. 

1815,28 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/09/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 191/2012 GEMA BALEAR S.L. 39,56 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/09/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 050/2012 ARCA BROKER AEREA S.L. 972,67 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/09/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 157/2012 PROJECTES I OBRES 
LEVANTE S,A. 

3652 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ  FUNDACIÓ CASA MUSEU 
LLORENÇ VILLALONGA, 
PARE GINARD I BLAI BONET 

54166,67 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/09/12 ENDOSSAMENT 
FACTURES 
ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS FACTURES CERTIFICACIÓ 30 OBRA 
CONSERVACIÓ XARXA DE CARRETERES 
DEL CONSELL DE MALLORCA EXP 13/09 

CONTRATISTAS 
MALLORQUINES ASOCIADOS 
S.A. / BANCO POPULAR 
ESPAÑOL S.A. 

155886,74 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/09/12 INICIAR EXPEDIENT PRÒRROGA CONTRACTES DE SERVEI DE 
VIGILÀNCIA I SERVEIS AUXILIARS DELS 
EDIFICIS DEL CONSELL DE MALLORCA 

?  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/09/12 ALTRES RESOLUCIÓ DE FRACCIONAMENT DE 
DEUTE 

M.C.B.F. 297,41 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/09/12 ALTRES RESOLUCIÓ DE FRACCIONAMENT 
PAGAMENT DEUTE 

A.S.C. 1125,02 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

VARIS 2588,65 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

VARIS 18000 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/09/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 179/2012 F.V.C. 1250,82 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/09/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 547/2011 G.M.B. 67,73 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/09/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 107/2011 PROMOCIONES Y 
CONTRUCCIONES PALMA 
C.B. 

1051,28 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/09/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 021/2012 K.W.J. 664,34 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/09/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 134/2012 ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA S.L. 

38401,48 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/09/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 146/2012 INVERSIONES GRAN SOL DE 
MALLORCA S.L. 

428,08 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/09/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 196/2012 S'ENTRADOR S.L. 678,68 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT PARCIAL APORTACIÓ CASA MUSEU LLORENÇ 
VILLALONGA, PARE GINARD I 
BLAI BONET 

33333,32 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/09/12 ALTRES ADJUDICACIÓ CONTRACTE PRIVAT 
ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL I CIVIL DEL CONSELL DE 
MALLORCA I DEL SEU PERSONAL 
MITJANÇANT TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I 
PROCEDIMENT OBERT 

ZURICH INSURANCE PUBLIC 
LIMITED COMPANY 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

VARIS 688,01 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS LLAR DE 
LA INFÀNCIA 

VARIS 2061,04 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/09/12 ALTRES COMISSIÓ PER PERCENTATGE DE 
DESCOMPTE DE TPV 

CAIXABANK 221,32 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/09/12 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA CURS J.C.C.  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS LLAR DE 
LA INFÀNCIA 

VARIS 238,5 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

VARIS 180 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

VARIS 1763,96 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI LA MISERICÒRDIA 

VARIS 436,65 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

VARIS 1425,98 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/09/12 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT ACCEPTACIÓ DONACIÓ 
DE LA SRA. MARIA SALOM COLL A FAVOR 
DEL CONSELL DE MALLORCA D'UN 
PUNYAL DE PLATA 

CONSELL DE MALLORCA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/09/12 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO RELACIO FACTURES 
54/22110/20120723 

ASISA, ASISTENCIA 
SANITARIA 
INTERPROVINCIAL DE  
SEGUROS, S.A. 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

VARIS 1226,16 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ PROVISIONAL CANONOS DEL 
CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE LA 
GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC RELATIU A LA 
TRANSFERÈNCIA I TRACTAMENT DE 
RESIDUS  

MAC INSULAR S.L. 275739,16 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ PROVISIONAL CANONS 
CONTRACTE CONCESSIÓ GESTIÓ 
RESIDUS URBANS DE MALLORCA 

TIRME S.A. 289426,49 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/09/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 531/2009 TOBAL PROMOCIONES 
INMOBILIARIAS 2005 SL 

1090,67 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/09/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 548/2009 PRODEVISA S.A. 195,66 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT FACTURES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS LLAR DE 
LA INFÀNCIA 

VARIS 2072,72 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/09/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 560/2010 J.E.H. JACENDAR S.L. 614 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/09/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 327/2010 MARIÑAMENDI S.L. 3246,38 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/09/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 032/2008 V.P.G. 162,73 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/09/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 443B/2009 B.V.P. 175,64 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES CONTRACTE DE 
MANTENIMENT INSTAL·LACIONS EDIFICIS 
DEL CONSELL DE MALLORCA 

COFELY ESPAÑA SAU 8516,44 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/09/12 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO EN PARTA RESOLCUIO 
CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

CCD  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS LA 
MISERICORDIA 

VARIS 513,22 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/09/12 ALTRES CANCEL·LACIÓ DIPÒSIT PREVI OCUPACIÓ 
FINCA 76, 119, 125, 132, 138, 140, 141 
MILLORA CARRETERA MA-5020 
LLUCMAJOR-PORRERES 

VARIS 14943,99 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT EMBARGAMENT ASSOCIACIÓ ESPORTIVA DE 
MANACOR / BANESTO 

2200 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/09/12 ENDOSSAMENT 
FACTURES 
ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS CERTIFICACIÓ 14 OBRA PROJECTE 
DE CONSERVACIÓ INTEGRAL XARXA DE 
CARRETERES DEL CONSELL DE 
MALLORCA EIX PONENT-LLEVANT EXP 
32/10 

UTE CONSERVACIÓ 
PONENT-LLEVANT / 
BANKINTER S.A. 

698573,66 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/09/12 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

DEIXAR SENSE EFECTE L'EXPEDIENT PER 
A LA CESSIÓ D'ÚS DE CONTENIDORS DE 
RECOLLIDA SELECTIVA PROPIETAT DEL 
CONSELL DE MALLORCA ALS MUNICIPIS 
QUE FORMEN PART DE LA 
MANCOMUNITAT DEL PLA I INICI DE 
CESSIÓ D'ÚS DE CONTENIDORS A FAVOSR 
DE LA MANCOMUNITAT DEL PLA DE 
MALLORCA 

MANCOMUNITAT DEL PLA DE 
MALLORCA 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT IMPORT EXPROPIACIÓ I.S.P. 115,4 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/09/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA DE CAIXA FIXA RECAPTACIÓ 540,67 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/09/12 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ RESOLUCIÓ COMPENSACIÓ 
DEUTE DE 21/05/2012 

AJUNTAMENT DE SÓLLER 109290,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

VARIS 152,33 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS LLAR DE 
LA INFÀNCIA 

VARIS 1073,69 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

VARIS 671,15 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

VARIS 1398,09 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/09/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO Q/2012/1225  PAGAMENT  EXP 
0044/22012 ACTA 172012000087989 

DIRECCIO GENERAL 
TREBALL I SALUT LABORAL 

626 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/09/12 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

MODIFICACIÓ RESOLUCIÓ INICI 
EXPEDIENT PRÒRROGA CONTRACTES 
RELATIUS AL SERVEI DE VIGILÀNCIA I 
SERVEIS AUXILIARS DELS EDIFICIS DEL 
CONSELL DE MALLORCA 

?  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/09/12 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT RELATIU CONTRACTACIÓ 
SERVEI DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT 
EDIFICIS CONSELL DE MALLORCA 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT 

?  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/09/12 ENDOSSAMENT 
FACTURES 
ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS FACTURES CERTIFICACIÓ 5 OBRA 
ENLLAÇ MA-20 VIA DE CINTURA AMB LA 
MA-15 

MELCHOR MASCARÓ SAU / 
CAIXABANK 

521013,8 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS LLAR DE 
LA INFÀNCIA 

CITY CLEAN S.L. 119,29 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT EMBARGAMENT SEDO S.L. / TESORERÍA 
GENERAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

314,28 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT EMBARGAMENT SEDO S.L. / TESORERÍA 
GENERAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

2199,96 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT COMISSIÓ PER 
PERCENTATGE DE DESCOMPTE DE TPV 

CAIXABANK 300,81 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT PER PERCENTATGE DE 
DESCOMPTE DE TPV 

MARE NOSTRUM S.A. 32,13 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

VARIS 160,99 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVIS GENERALS LA 
MISERICÒRDIA 

KONE ELEVADORES S.A. 2017,8 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS LLAR DE 
LA INFÀNCIA 

AGENCIA TRIBUTARIA DE 
LES ILLES BALEARS 

17046,22 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS LLAR DE 
LA INFÀNCIA 

AGENCIA TRIBUTARIA DE 
LES ILLES BALEARS 

25252,2 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

AGENCIA TRIBUTARIA DE 
LES ILLES BALEARS 

13146,01 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS LLAR DE 
LA INFÀNCIA 

AGENCIA TRIBUTARIA DE 
LES ILLES BALEARS 

21,75 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT EMISSIÓ DE CERTIFICAT 
BANCARI 

BANCO BILBAO VIZCAYA 14,18 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FINANCERES PLA 
DE COMPETITIVITAT TURÍSTICA 
MALLORCA DIVERSA ARTÀ SORPREN 

CAIXABANK S.A. 571,62 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT COMISSIÓ AVAL PLA DE 
COMPTETITIVITAT TURÍSTICA MALLORCA 
DIVERSA ARTÀ SORPREN 

CAIXABANK S.A. 1212,74 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT COMISSIÓ PLA DE 
COMPETITIVITAT TURÍSTICA MALLORCA 
DIVERSA ARTÀ SORPREN 

BANC DE SANTANDER S.A. 745,58 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT IMPORT EXPROPIACIONS VARIS 8261,4 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT EMISSIÓ DE CERTIFICACIÓ 
BANCÀRIA 

BANCO ESPAÑOL DE 
CRÉDITO 

57 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS LA 
MISERICÒRDIA 

AGENCIA TRIBUTARIA DE 
LES ILLES BALEARS 

330,78 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS LA 
MISERICÒRDIA 

AGENCIA TRIBUTARIA DE 
LES ILLES BALEARS 

28613,38 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT FACTURES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS LA 
MISERICÒRDIA 

VARIS 1821,46 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS LA 
MISERICÒRDIA 

COMERCIAL FAIXINA S.A. 120,71 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/09/12 ALTRES APROVACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ 
SERVEI DE MANTENIMENT ASCENSORS 
DEL CONSELL DE MALLORCA MITJANÇANT 
TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I PROCEDIMENT 
OBERT 

?  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS LA 
MISERICÒRDIA 

KONE ELEVADORES S.A. 1034,55 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT REALITZACIÓ REPRODUCCIÓ 
FOTOGRÀFICA DE 180 OBRES DEL FONS 
D'ART DEL CONSELL DE MALLORCA 

J.G.C. 4991,4 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/09/12 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JONADA CRR  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/09/12 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

CONCESSIO LLICENCIA PER LACTIANCIA 
FILL/FILLA 

CRR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/09/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT  

FRC 34,33 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS LA 
MISERICÒRDIA 

WILL KILL S.A. 464,62 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS LA 
MISERICÒRDIA 

AGENCIA TRIBUTARIA DE 
LES ILLES BALEARS 

24862,77 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT REINTEGRAMENT 
SUBVENCIÓ NOMINATIVA ANY 2009 
"REDACCIÓ DEL PROJECTE 
ARQUITECTÒNIC I/O MUSEÍSTIC DEL 
CENTRE INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA 
TONI CATANY A LLUCMAJOR" 

MINISTERI DE CULTURA 111735,31 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES ADQUISICIÓ 
VEHICLES 

COMERCIAL MERCEDES 
BENZ S.A. 

4083023,76 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

ENDESA ENERGIA SAU 5474,22 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

TRASPÀS DEL COMPTE GENERAL DEL 
CONSELL DE MALLORCA 

AGÈNCIA DE DISCIPLINA 
URBANÍSTICA 

338,82 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

TRASPÀS COMPTE GENERAL DEL 
CONSELL DE MALLORCA 

AGÈNCIA DE DISCIPLINA 
URBANÍSTICA 

338,82 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

TRASPÀS DEL COMPTE GENERAL DEL 
CONSELL DE MALLORCA 

AGÈNCIA DE DISCIPLINA 
URBANÍSTICA 

338,82 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

TRASPÁS DEL COMPTE GENERAL DEL 
CONSELL DE MALLORCA 

AGÈNCIA DE DISCIPLINA 
URBANÍSTICA 

338,82 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

TRASPÀS DEL COMPTE GENERAL DEL 
CONSELL DE MALLORCA 

AGÈNCIA DE DISCIPLINA 
URBANÍSTICA 

338,82 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

TRASPÀS DEL COMPTE GENERAL DEL 
CONSELL DE MALLORCA 

AGÈNCIA DE DISCIPLINA 
URBANÍSTICA 

338,82 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

TRASPÀS DEL COMPTE GENERAL DEL 
CONSELL DE MALLORCA 

AGÈNCIA DE DISCIPLINA 
URBANÍSTICA 

338,82 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/09/12 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT APROVACIÓ ORDENANÇA 
REGULADORA ÚS CONSERVACIÓ 
CARRETERA VELLA DE LLUC A POLLENÇA 

?  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/09/12 ACCEPTAR 
RENÚNCIA / 
NOMENAMENT 

CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL SSM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/09/12 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONALA ADSCRIT AL 
DPT HISENDA I FUNCIO 
PUBLICA (SERVEIS 
GENERAL I MAJORDOMIA) 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/10/12 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

FINALITZACIO REDUCCIÓ JORNADA  ABS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/10/12 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

AUTORITZACIO RETENCIO SINDICATS 
SEPT 2012 

SINDICATS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/10/12 ALTRES ABONAMENT TRIENNIS MBM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/10/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 54/22110/20121001 
CORRESPONENT RECEPTES  JUNY 2012 

PERSONAL ADSCRIT AL CIM 7868,52 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/10/12 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DESESTIMACIO BECA PER ESTUDIS MFG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/10/12 ALTRES CANVI MODALITAT RETOR BESTRETA A 
COMPTE 

FSC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/10/12 ALTRES CANVI MODALITAT RETORN BESTRETA A 
COMPTE 

JMEG  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/10/12 ALTRES CANVI MODALITAT RETORN BESTRETA A 
COMPTES 

LAMU  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/10/12 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIÓ JORNADA  ARL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/10/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

CPMP 34,33 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/10/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

MROC 34,33 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/10/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

FJC 34,33 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/10/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

MPB 68,67 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/10/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

APE 68,67 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/10/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

MJGB 68,67 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/10/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

OJB 34,33 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/10/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

CCP 34,33 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/10/12 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

CONCESSIO LLICENCIA ASSUMPTES 
PROPIS 

PBN  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/10/12 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT RSA  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/10/12 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA PER ESCOLARITAT ARL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/10/12 ALTRES COL·LABORACIO DPT URBANISME I 
TERRITORI PER DUR A TERME 
DETERMINADES TASQUES 

RSS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/10/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIO,DISPOSICIO I 
RECONEIXEMENT  DESPESA INGRES 
QUOTES SEURETAT SOCIAL SEPTEMBRE 
2012 

TRESORERIA GENERAL 
SEGURETAT SOCIAL 

1127381 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/10/12 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

RETENCIONS JUDICIAL I 
ADMINISTRATIVES  NOMINA SETEMBRE 
2012 

PERSONAL ADSCRIT A LA 
CORPORACIO 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/10/12 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA O PERMIS ARL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/10/12 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA O PERMIS MMTM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/10/12 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA  O PERMIS MMTM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/10/12 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIÓ JORNADA  MRT  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/10/12 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIÓ JORNADA  MSFR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/10/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

JCV 68,67 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/10/12 ALTRES AUTORITZACIO REALITZACIO CURS 
GESTIO PRESSUPOST ADMON PUBLICA 

EMF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/10/12 ALTRES AUTORITZACIO REALITZACIO CURS 
SEMIPRESENCIAL CONTRACTACIO 
ADMINISTRATIVA 

GLPM  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/10/12 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL ECP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/10/12 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

JUBILACIO ECP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/10/12 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA O PERMIS RSA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/10/12 ALTRES AUTORITZACIO REALITZACIO CURS 
SICALWIN 

JLQ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/10/12 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIÓ JORNADA  LSL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/10/12 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT LSL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/10/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 54/92060/20121004 CARLOS CASTILLA 
INGENIEROS,SA 

2973,6 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/10/12 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA O PERMIS LSL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/10/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI AMM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/10/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MSC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/10/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JAC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/10/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI AMS  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/10/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MMG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/10/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI FHA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/10/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI FHA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/10/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI LSM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/10/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MBB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/10/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI FMLM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/10/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JCGV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/10/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI EGPV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/10/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI FLG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/10/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JCB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/10/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI TOP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/10/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MACC  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/10/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI SAF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/10/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MCR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/10/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MGF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/10/12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA CCL 1449,84 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/10/12 ALTRES  CANVI MODALITAT RETOR BESTRETA A 
COMPTE 

CCP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/10/12 ALTRES CANIVI MODALITAT RETORN BESTRETA A 
COMPTE 

FCQ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS JFA 127,82 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS MCPM 272,85 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS MCML 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS MAGS 150,54 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS EGP 188,17 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS MLM 262,2 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS MASL 112,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FSS 112,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FSS 655,51 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS JSC 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS GVV 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS MCSM 340,86 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS ESS 112,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS CMG 420,61 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS JMCM 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS ASP 141,13 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS ASP 141,13 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS MPM 327,75 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS MPM 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS BMS 671,89 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS VJSL 393,3 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS MIMS 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS JMV 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS JMV 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS MAB 655,51 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS MAB 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS EMB 112,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS JFN 655,51 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS PMM 655,51 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FCM 327,75 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FCM 655,51 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS MGTS 655,51 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BEQUES PER ESTUDIS GAM 131,1 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BEQUES PER ESTUDIS CGG 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BEQUES PER ESTUDIS RRG 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BEQUES PER ESTUDIS OJB 655,51 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BEQUES PER ESTUDIS JAP 655,51 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BEQUES PER ESTUDIS FDF 97,84 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BEQUES PER ESTUDIS VGG 112,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BEQUES PER ESTUDIS VGG 225,81 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BEQUES PER ESTUDIS RSM 141,13 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BEQUES PER ESTUDIS GOSG 564,33 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BEQUES PER ESTUDIS JCG 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BEQUES PER ESTUDIS JCG 372,75 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BEQUES PER ESTUDIS ASB 655,51 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BEQUES PER ESTUDIS FRV 655,51 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BEQUES PER ESTUDIS MAFF 112,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BEQUES PER ESTUDIS CEF 169,35 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BEQUES PER ESTUDIS FMS 508,07 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BEQUES PER ESTUDIS LVA 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BEQUES PER ESTUDIS CGG 282,26 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BEQUES PER ESTUDIS MMMG 633,65 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/12 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIÓ JORNADA  MPMM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

CSB 34,33 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

MCTA 34,33 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/12 ALTRES INCLUSSIO NOMINA AJUDES PROTESIS  FRR 61 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

PERSONAL ADSCRIT 
DIRECCIO INSULARA 
CARRETERES 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/12 ALTRES DISMINUCIO DOTACIO PLAÇA PER 
APROVACIO TRANSFERENCIA CREDITS 

DEPARTAMENT BENESTAR 
SOCIAL 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/12 ALTRES ABONAMENT TIENNIS RPO  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENTS 
PRODUCTIVITAT 

PERSONAL ADSCRIT AL COS 
BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENTS 
PRODUCTIVITAT 

JRM 2310,6 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/12 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL 
LABORAL 

CONTRACTACIO REGIM LABORAL GUARDA 
REFUGI 

DEPARTAMENT MEDI 
AMBIENT 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/10/12 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DESESTIMAR SOL·LICITUD BECA PER 
ESTUDIS 

JBPF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/10/12 ALTRES SUSPENSIO REDUCCIO JORNADA  MPM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/10/12 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO AL 
LLOC TREBALL (LLEI 7/2007 ART 10.1.A A I 
LLEI 3/207 ART 15.2A) 

MMML  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/10/12 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL LRC  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/10/12 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

JUBILACIO LRC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/10/12 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL 
LABORAL 

CONTRACTACIO REGIM LABORAL 
NETEJADOR 

DPT HISENDA I FUNCIO 
PUBLICA 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/10/12 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO PROTESIS ALA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/10/12 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO PROTESIS APC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/10/12 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO PROTESIS GBF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/10/12 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO PROTESIS GAB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/10/12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA JMMB 1654,32 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/10/12 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO RESOLUCIO ATORGAMENT 
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT 

MROC 68,67 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/10/12 ALTRES INCLUSIO NOMINA AJUDES PROTESIS PERSONAL ADSCRIT A LA 
CORPORACIO 

1629,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/10/12 ALTRES PRESTACIO ECONOMICA EN SITUACIO 
INCAPACITAT TEMPORAL PERSONAL CIM 
COM CONSEQÜENCIA RD LLEI 20/2012 

PERSONAL ADSCRIT AL CIM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/10/12 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIÓ JORNADA  ARP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/10/12 ALTRES AUTORITZACIO DEPARTAMENT MEDI 
AMBIENT  REALITZAR SELECCIO 
PERSONAL 

DEPARTAMENT MEDI 
AMBIENT  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/10/12 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA  MMCA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/10/12 ALTRES FINALITZACIO REDUCCIO JORNADA MARC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/10/12 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA O PERMIS MARC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/10/12 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIÓ JORNADA  ABT  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/10/12 BORSA INTERINS APROVACIO LLITAT DEFINITIU PER DUES 
BORSES ENGINYER TECNIC PER SISTEMA 
CONCURS AMB CARACTER INTERINITAT 

ALTRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/10/12 ALTRES PRIMES ASSEGURANCES 
RESPONSABILITAT CIVIL 

CTPP 1384,44 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/10/12 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO ERRADES RESOLUCIO 
10/10/12 FIXACIO PRESTACIO ECONOMITA 
SITUACIO IT PERSONAL AL SERVEI DEL 
CIM, CONSEQÜENCIA RD LLEI 20/12 

PERSONAL ADSCRIT A LA 
CORPORACIO 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/10/12 COBERTURA 
PLACES 

COBERTURA PLAÇA NETETJADOR/A  DEPARTAMENT HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/10/12 COBERTURA 
PLACES 

COBERTURA PLAÇA GIARDA REFIGO DEPARTAMENT MEDI 
AMBIENT 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/10/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT  
PRODUCTIVITAT 

MAGS 34,33 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/10/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT  
PRODUCTIVITAT 

LSL 34,33 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/10/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT  
PRODUCTIVITAT 

JBPF 34,33 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/10/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT  
PRODUCTIVITAT 

FJPI 34,33 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/10/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT  
PRODUCTIVITAT 

MIBV 34,33 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/10/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT  
PRODUCTIVITAT 

MMC 34,33 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/10/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT  
PRODUCTIVITAT 

FSF 68,67 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/10/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT  
PRODUCTIVITAT 

RHRM 68,67 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/10/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT  
PRODUCTIVITAT 

MARC 68,67 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/10/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT  
PRODUCTIVITAT 

TRG 68,67 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/10/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT  
PRODUCTIVITAT 

MACT 68,67 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/10/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT  
PRODUCTIVITAT 

CRA 68,67 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/10/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT  
PRODUCTIVITAT 

MAMB 68,67 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/10/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

GUARDIES REFORÇ PARCS BOMBERS 
GENER I MARÇ 2011 

PERSONAL ADSCRIT AL COS 
BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/10/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 547/2009 CONSTRUCCIONES LLULL 
SASTRE S.A. 

231,18 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/10/12 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIÓ JORNADA  MIJP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/10/12 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIÓ JORNADA  MPCP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/10/12 PRÓRROGA 
CONTRACTE 
LABORAL 

PRORROGA CONTRATE EN REGIM 
LABORAL AL DPT MEDI AMBIENT 

BTF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/10/12 REINCORPORACIÓ 
LLOC DE TREBALL 

NOMENAMENT I /O PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL 

PCP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/10/12 FINALITZACIÓ 
INTERINITAT 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL CTS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/10/12 REINCORPORACIÓ 
LLOC DE TREBALL 

CANVI SITUACIO ADMINISTRATIVA O FI DE 
LA RELACIO DE SERVEIS 

PCP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/10/12 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA O PERMIS FJRL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/10/12 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RECONEIXEMENT  TEMPS SERVEIS A 
EFECTES COMPUT TRIENNIS  

GMC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/10/12 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIÓ JORNADA  ACQ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/10/12 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIÓ JORNADA  FJR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/10/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

CLC 34,33 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/10/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

RSS 34,33 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/10/12 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT FJRL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/10/12 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT JJTM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIONS SOCIETAT PREVENCIO 
MUTUA BALEAR PREVIS SLU 

12261,6 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/10/12 ALTRES PRORROGA COMISSIO SERVEIS JRF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/10/12 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIÓ JORNADA  RSA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/10/12 ALTRES AUTORITZACIO ASSEMBLEA JUNTA PERSONAL I COMITE 
EMPRESA 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/10/12 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

AJUDA ECONOMICA PER JUBILACIO 
ESPECIAL 

MCC 4114,3 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/10/12 ALTRES AUTORITZACIO ASSEMBLEA JUNTA PERSONAL I COMITE 
EMPRESA 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/10/12 ALTRES AUTORITZACIO ASSEMBLEA JUNTA PERSONAL I COMITE 
EMPRESA 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/10/12 AUTORITZAR 
ASSEMBLEES 
PERSONAL 

AUTORITZACIO ASSAMBLEES JUNTA PERSONAL I COMITE 
EMRESA 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/10/12 AUTORITZAR 
ASSEMBLEES 
PERSONAL 

AUTORITZACIO ASSAMBLEA JUNTA PERSONAL I COMITE 
EMPRESA 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/10/12 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO EN PART RESOLUCIO 
REDUCCIO JORNADA 

MRT  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS ABS 655,51 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/10/12 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DESESTIMACIO BECA PER ESTUDIS JMGC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/10/12 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT A LA 
COORPORACIO 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/10/12 ACCEPTAR 
RENÚNCIA / 
NOMENAMENT 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL MGF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/10/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

CSE 68,67 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/10/12 APROVACIÓ 
NÒMINA 

APROVACIO NOMINA OCTUBRE 2012 PERSONAL ADSCRIL A LA 
CORPORACIO 

2800531,59 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/10/12 AUTORITZAR 
ASSEMBLEES 
PERSONAL 

AUTORITZACIO ASSEMBLEA JUNTA PERSONAL I COMITE 
EMPRESA 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/10/12 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

CONCESSIO LLICENCIA GNP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/10/12 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA PER ESCOLARITAT GNP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/10/12 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO BESTRETA  JMHT  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/10/12 ALTRES ABONAMENT LIQUIDACIO VACANCES AML  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/10/12 FINALITZACIÓ 
CONTRACTE 
LABORAL 

BAIXA PAC  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/10/12 ALTRES CANVI MODALITAT RETORN BESTRETA A 
COMPTE 

FCS 1478,12 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS BMS 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS HIG 287,26 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS PRR 655,51 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS PRR 655,51 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS CHM 112,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS JMPS 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS FABS 470,44 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS FRP 578,64 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS YIGS 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS ELA 620,98 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS JRC 54,45 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS BLF 437 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS MCS 141,13 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS MCS 123,25 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS JBPF 719,77 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS JBPF 225,8 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS JBPF 225,8 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS AMCC 395,17 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS AMCC 112,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS PARS 287,26 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS HMB 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS HMB 112,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS ASP 655,51 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS MMBM 366,94 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS MMBM 282,26 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS MMBM 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS RHRM 225,8 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS MPA 87,4 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS MCP 282,26 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS JVS 282,26 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS JOM 112,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS MMD 344,14 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS MMD 327,75 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS CTPP 655,51 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS CMG 564,53 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS JRCFO 216,4 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS JRCDO 579,3 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA  PER ESTUDIS JJRA 327,75 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS ALA 376,35 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS FGU 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS MGC 619,12 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS MMMG 349,6 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS JGL 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS AJJ 721,06 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS MJRM 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS JOSG 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS MCER 357,5 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS PCC 655,51 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS ASB 934,1 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS CMSP 508,07 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS RPCM 112,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS SIGP 112,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/10/12 FINALITZACIÓ 
INTERINITAT 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL MAMM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/10/12 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RECONEIXEMENTS TEMPS SERVEIS A 
EFECTES COMPUT TRIENNIS 

MMML  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/10/12 COBERTURA 
PLACES 

COBERTURA PLACES  DEPARTAMENT HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/10/12 COBERTURA 
PLACES 

COBERTURA PLACES DEPARTAMENT URBANISME 
I TERRITORI 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/10/12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA  FJRL 1469,52 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/10/12 ALTRES PRORROGA ENCOMANA FUNCIONS PER 
ENCOMANA PROGRAMA TEMPORAL 

EMJP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/10/12 PRORROGA 
INTERINITAT 

PRORROGA PRESTACIO SERVEIS REGIM 
INTERINITAR PER EXECUCIO PROGRAMA  

MDMS  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/10/12 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RECONEIXEMENT TEMPS SERVEIS A 
EFECTES COMPUT TRIENNIS 

NCF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/10/12 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA PER  PMR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/10/12 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA O PERMIS PMR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/11/12 ABONAMENT 
CURSOS 

GRATIFICACIO PER REALITZACIO CURS EMF 1440 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/11/12 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

AJUDA ECONOMICA PER JUBILACIO 
FORÇOSA 

FCL 2292,03 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/11/12 ABONAMENT 
CURSOS 

GRATIFICACIO PER REALITZACIO CURS LQJ 1080 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/11/12 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

JUBILACIO PARCIA  MPR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/11/12 ALTRES RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

EMB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/11/12 ALTRES RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS IT 

ECG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/11/12 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL MCR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/11/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI RHRM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/11/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JMF  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/11/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JUC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/11/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MMF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/11/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI IDF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/11/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI GMAB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/11/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI AMGS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/11/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI EMJP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/11/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI GBM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/11/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI AJMG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/11/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MPR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/11/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MPR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/11/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI ALC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/11/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI IPC  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/11/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MMGS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/11/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JTL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/11/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JPM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/11/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI AFMC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/11/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRINNI JAFF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/11/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI RLC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/11/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRINNI BLS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/11/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI SBM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/11/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAR COMPLEMENTS 
PRODUCTIVITAT 

PERSONAL ADSCRIT A LA DI 
CARRETERES 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/11/12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA JFFR 1162,2 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/11/12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA SMB 2716,44 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/11/12 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA JABB  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/11/12 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT JAB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/11/12 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL 
LABORAL 

CONTRACTACIO EN REGIM LABORAL 
DELINEANT 

DEPARTAMENT URBANISME 
I TERRITORI 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/11/12 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 

ESC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/11/12 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT ESC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/11/12 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

JUBILACIO GBS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/11/12 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

BAIXA, JUBILACIO ANTICIPADA PER 
CAUSES LEGALMENT ESTABLERTES 

GBS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/11/12 FIXACIÓ SERVEIS 
MÍNIMS 

DESIGNACIO PERSONES QUE HAN 
D'ATENDRE SERVEIS MINIMS AL CIM A 
VAGA GENERAL 14/11/2012 

PERSONAL ADSCRIT A LA 
COORPORACIO 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/11/12 FIXACIÓ SERVEIS 
MÍNIMS 

FIXACIO SERVEIS MINIMS PER VAGA 
GENERAL 14/11/12  

PERSONAL ADSCRIT 
COORPORACIO 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/11/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

GUARDIES REFORÇ PARCS BOMBERS 
GENER 2012 

PERSONAL ADSCRIT AL COS 
BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/11/12 FINALITZACIÓ 
INTERINITAT 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL EMB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/11/12 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO BESTRETA DAC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/11/12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA  TRO 1467,84 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/10/10 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 36/10 MANTENIMENT SONA ZUD 2011-
2014 

VIABAL MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ, S.A. 

6180,49 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/08/12 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ JUSTIFICACIÓ BESTRETA 
CAIXA FIXA DEL SERVEI D'ITV DEL 
DEPARTAMENT D'URBANISME I TERRITORI 
(J/2012/139)-(2(2012) 

INTERVENCIÓ GENERAL 1821,14 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/09/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003138/2012 A 003151/2012 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/09/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 20112012010246 J.L.S.L.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/09/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 20122009355 A.C.V.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/09/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 20122009349 F.M.G.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/09/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2012007346 C.S.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/09/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2012007212 N.N.A.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/09/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 201210687 M.R.A.R.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/09/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2011015344 R.P.P.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/09/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2012010681 A.C.V.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/09/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2012009347 R.R.C.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/09/12 INICIAR EXPEDIENT EXPT. SANCIONADOR NÚM. ST 2/12 FUNCIONES TAURINAS, SA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

07/09/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003152/2012 A 003178/2012 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

07/09/12 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002184/2012 M.E.P.V.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/09/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003179/2012 A 003208/2012 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 18/09 ABONAMENT TRENTA-DOSENA 
CERTIF. CONSERVACIÓ XARXA 
CARRETERES ZONA 6 

AGLOMERADOS MALLORCA, 
S.A. 

63282,27 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/09/12 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

CLUB CICLISTA FELANITX  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/09/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003209/2012 A 003223/2012 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/09/12 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT EN 
COMISSIÓ DE SERVEIS PER TAL 
D'ASSISTIR A LES JORNADES 
INFORMATIVES "SITUACIÓ ACTUAL DEL 
RÈGIM D'EXERCICI D'ACTIVITATS" 

M.G.LL.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/09/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003224/2012 A 003238/2012 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/09/12 DENEGACIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM. EXPT. 002082/2012 F.G.R.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/09/12 EXPEDICIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM. EXPT. 002028/2012 J.B.R.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/09/12 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

CLUB CICLISTA PLATGES DE 
CALA MILLOR 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/09/12 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

GRUP ESPORTIU GOMILA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/09/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003239/2012 A 003261/2012 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/09/12 DENEGACIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM. EXPT. 002046/2012 M.M.T.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/09/12 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

NÚN. EXPT. 126/2011-HLSR E.F.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/09/12 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

ASSOCIACIÓ MOTOS 
HOSTÒRIQUES DE 
MALLORCA 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/09/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003262/2012 A 003272/2012 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/09/12 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002141/2012 J.F.D.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/09/12 DENEGACIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM. EXPT. 002099/2012 J.P.R.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/09/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003273/2012 A 003287/2012 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/09/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/063 D.K.T.  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/09/12 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002196/2012 A.M.S.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/09/12 DEVOLUCIÓ 
INGRESSOS 

NÚM. EXPT. 000405/2006 HLSR G.R.S.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/09/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI 
J/2012/151 (82012) 

INTERVENCIÓ GENERAL 3989,97 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/09/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. Q/2012/1219 
DEL SERVEI D'ORDENACIÓ DEL TERRITORI 
(15140) 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

1182,55 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/09/12 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001819/2012 M.C.M.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/09/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003288/2012 A 003295/2012 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/09/12 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000498/2007-HLSR K.M.R.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/09/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. Q/2012/1230 
DEL SERVEI D'ACTIVITATS CLASSIFICADES 
(17900) 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

840,1 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/09/12 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

SPORTS LEISURE & LIFE SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/09/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003296/2012 A 003302/2012 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/09/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/097 G.F.V.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/09/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003303/2012 A 003315/2015 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2012080100 

ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL 

47524,72 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2012073100 

ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIVERSAL 

26459,67 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/09/12 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001369/2012-EXPCED BANCO EXPAÑOL DE 
CREDITO SA 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/09/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURA NÚM. Q/2012/1286 
ORGANS DE GOVERN DE TERRITORI 
(91207) 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

165,5 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/09/12 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

INCLUSSIÓ EN LA NÒMINA 
D'INDEMNITZACIÓ PER RAÓ DEL SERVEI 

M.G.LL. 71,6 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/09/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003316/2012 A 003343/2012 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/09/12 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002240/2012 J.L.A.M.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/09/12 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002282/2012 M.B.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/09/12 EXPEDICIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM. EXPT. 002081/2012 ARKAIK MALLORCA SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/09/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. Q/2012/1235 
DEL SERVEI D'URBANISME (15110) 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

2504,53 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES RELACIÓ ADJUNTA 276,01 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FRA NÚM P-1207455 SEGURIDAD Y LIMPIEZAS, 
A.A. 

409,68 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES DISTRIBUCIONES 
UNIVERSAL MALLORCA, S.L. 

175,3 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES RELACIÓ ADJUNTA 486,77 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES RELACIÓ ADJUNTA 452,05 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES RELACIÓ ADJUNTA 476,41 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FRA A 735985 INTERNACIONAL BALEAR 
COURIER, S.L. 

13,78 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES GENERAL DE SERVICIOS 
ITV, S.A. 

311,26 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES RELACIÓ ADJUNTA 9897,88 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/20120808 

ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL 

46118,58 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/09/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003344/2012 A 003347/2012 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/09/12 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002258/2012 M.S.A.  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/09/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003348/2012 A 003379/2012 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/09/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003380/2012 A 003393/2012 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2012080900 

ENDESA ENERGIA, SA 
UNIPERSONAL 

19484,41 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2012081000 

ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL 

23809,43 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/09/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003394/2012 A 003408/2012 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 17/10 VINT-I-DOSENA CERTIF 
MODIF8ICAT MNÚM 1 VARIANT LLUBÍ MF1 

VIAS I CONSTRUCCIONES 
S.A. I EXCAVACIONES 
S'HORTA 

302975,94 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

01/10/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003409/2012 A 003431/2012 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

01/10/12 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001541/2012 P.P.G.G.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

01/10/12 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

EVERTMEL SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

01/10/12 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002189/2012 J.G.M.C.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

01/10/12 EXPEDICIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM. EXPT. 002316/2012 M.V.M.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

01/10/12 EXPEDICIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM. EXPT. 002317/2012 M.V.M.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

01/10/12 EXPEDICIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM. EXPT. 002318/2012 M.V.M.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

01/10/12 EXPEDICIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM. EXPT. 002319/2012 M.V.M.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

01/10/12 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

ESCUDERIA SERRA 
TRAMUNTANA 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

01/10/12 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000185/2010-HLSR M.T.C.  



 310

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

01/10/12 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000067/2012-HLSR A.C.V.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

01/10/12 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000062/2012-HLSR MALLORCA PLAY BRIDGE SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

01/10/12 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000049/2012 F.S.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

01/10/12 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000032/2012-HLSR VK VAZQUEZ KRANSNOW SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

01/10/12 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000059/2012-HLSR PIEDRA DE SANTANYI SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

01/10/12 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000053/2012-HLSR V.B.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

01/10/12 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000051/2012-HLSR A.C.C.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

01/10/12 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000043/2012-HLSR C.S.J.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

01/10/12 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000068/2012-HLSR FERROVIAL SA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

01/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/086 B.A.C.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/10/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 20112012008681 KHG  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/10/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2012010896 S.G.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/10/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2012010892 C.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/10/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2012009354 A.C.V.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/10/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2012007208 M.I.J.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/10/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2012010689 J.H.K.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/10/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003432/2012 A 003445/2012 VARIS  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/093 O.S.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/121 J.M.S.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 13/09 ABONAMENT TRENTA-TRESENA 
CERTIF CONSRV. CRTES. ZONA 1 

CONTRATISTAS 
MALLORQUINES 
ASOCIADOS, S.A. 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 35/10 DISSETENA CERTIF 
MANTENIMENT ENLLUMENAT CRTES ZONA 
B 

ELECTROHIDRAULICA 
MANACOR, S.A. 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2012082700 

ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL 

25520,15 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2012082600 

ENDESA ENERGIA, SA 
UNIPERSONAL 

35051,61 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/10/12 EXPEDICIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM. EXPT. 002273/2012 M.B.R.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/10/12 EXPEDICIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM. EXPT. 002369/2012 J.M.C.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/10/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003446/2012 A 3465/2012 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/10/12 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

UNISPORT CONSULTING  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/10/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

DEL DEPARTAMENT D'URBANISME I 
TERRITORI J/2012/167-(9/2012) 

INTERVENCIÓ GENERAL 319,65 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES ESTACIÓN DE SERVICIO 
PORRERES, S.L. 

216,03 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES AJUNTAMENT DE PALMA 4990,9 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FRA PL 04/2012 JESÚS FONT CAMACHO 110,03 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/10/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003466/2012 A 003478/2012 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/10/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003479/2012 A 003487/2012 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/10/12 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

NÚM. EXPT. 1914/2012 D.T.G.  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2715/2012 PERMÍS D'OBRA CRTA MA-
2022 POL 4 PAR 795. TM ALARÓ 

SRA M R J C  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2710/2012 PERMÍS D'OBRA A LA CRTA 
MA-19 PQ 41,100 TM CAMPOS 

SRA M P M  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/10/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003488/2012 A 003502/2012 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/10/12 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002215/2012 SES ESQUIVES 98, SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/10/12 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

NUEVO PUEBLO ESPAÑOL, 
SL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2646/2012 PERMÍS D'OBRA A LA CRTA 
MA-19 PQ 34,100 TM CAMPOS 

MOVIMIENTOS Y LOGÍSTICA 
OLIVER, S.L. 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2571/2012 PERMÍS D'OBRA A LA CRTA 
MA-13 PQ 13,600  TM SANTA MARIA DEL 
CAMÍ 

SRA P F T  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2663/2012 PERMÍS D'OBRA A LA CRTA 
MA-3011 PQ 15,500 TM SANTA EUGÈNIA 

SR R E O M REPRES. CEPSA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2695/2012 PERMÍS D'OBRA A LA CRTA 
MA-3020 PQ 3,600 TM SANTA MARIA DEL 
CAMI 

SR J C L  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 34/2099 C PERMÍS D'OBRA A LA CRTA 
MA-3430 PQ 1 TM  SA POBLA 

GOETHE  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 32/10 ABONAMENT SETZENA CERTIF 
CONSERV. CRTES. EIX PONENT-LLEVANT 

UTE EIX PONENT-LLEVANT  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 19/09 TRENTA-UNENA CERTIF. 
CONSERV. CRTES. ZONA 7 

ELSAMEX, S.A.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. 20/09 TRENTA-TRESENA CERTIF. 
CONSRVACIÓ CRTES. ZONA 8 

MELCHOR MASCARO, S.A.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2605/2012 PERMÍS D'OBRA CRTA MA-
3410 PQ 1,800 TM SANTA MARGALIDA 

SRA B A N  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/10/12 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002315/2012 J.B.C.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/10/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003503/2012 A 003514/2012 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 18/09 TRENTA-TRESENA CERTIF 
PROJECTE CONSERV. CRTES. ZONA 6 

AGLOMERADOS MALLORCA, 
S.A. 

100583,77 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2623/2012 PERMÍS D'OBRA A LA CRTA 
MA-3010 POL 2B PAR 627 TM MARRATXÍ 

SR A R S  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 458/2005C PERMÍS D'OBRA A LA CRTA 
MA-4042 PAR 49,50, 190 POL 15 TM ARTÀ 

ELECTRO HIDRÀULICA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2552/2012 PERMÍS D'OBRA A LA CRTA 
MA-2123 POL 4 PAR 2238 TM SÓLLER 

SR J G  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2621/2012 PERMÍS D'OBRA A LA CRTA 
MA-4040 POL 14 PAR 94 TM CAPDEPERA 

SR J B G  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2609/2012 PERMÍS D'OBRA A LA CRTA 
MA-6014 POL 31 PAR 20 TM LLUCMAJOR 

GRUP TRIPLE O, S.L.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2572/2012 PERMÍS D'OBRA A LA CRTA 
MA-3330 PQ 13,200 TM PETRA 

SRA I S C  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2575/2012 PERMÍS D'OBRA A LA CRTA 
MA-6030 PQ 1,100 TM CAMPOS 

SR J J M  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2646/2012 PERMÍS D'OBRA A LA CRTA 
MA-19 PQ 34,100 TM CAMPOS 

SR M N S  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2044/2012B  PERMÍS D'OBRA A LA 
CRTA MA-11  TM BUNYOLA 

RTE. ESPECTÁCULO SON 
AMAR, S.A. 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/10/12 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002321/2012 B.F.P.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/10/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003515/2012 A 003516/2012 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/095 G.B.A.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2012090600 

JURADO PROVINCIAL DE 
EXPROPIACIÓN DE 
BALEARES 

450,06 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/10/12 EXPROPIACIÓ EXP CM-60 ADD 8 FINQUES 164, 226 PREU 
JUST. TM PORRERES 

SR B V S 5642 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 15/09 ABONAMENT TRENTA-TRESENA 
CERTIF CONSERV. CRTES. ZONA 3 

CONSTRUCCIONES 
LLABRÉS FELIU, S.L.U. 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/10/12 EXPROPIACIÓ EXP CM-59 ADD 2 FINQUES 
3,6,7,12,20,22,24,26,28,30,31 
CONDICIONAMENT MARRATXÍ-BUNYOLA 
MA-2040 

SRA C Z V I ALTRES 4659,66 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/10/12 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000066//2011-XIG 

J.R.C.P.  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/10/12 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000025/2011-XIG 

J.G.G.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/10/12 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000131/2011-XIG 

LL.F.G.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/10/12 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000067/2012-XIG 

L.LL.C.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/10/12 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000065/2011-XIG 

S.V.N.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/10/12 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000076/2010-XIG 

F.M.C.F.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/10/12 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000060/2012-XIG 

J.B.J.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/10/12 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

CLÀSSICS DE MALLORCA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 14/09 TRENTA-TRESENA CERTIF. 
CONSERVACIÓ CRTES ZONA 2. 

CONSTRUCCIONES LLULL 
SASTRE, S.A. 

114028,95 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2738/2012 PERMÍS S'OBRA A LA CRTA 
MA-6014 PQ 4,200 TM LLUCMAJOR 

SR M T F  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/10/12 APROVAR PLA 
SEGURETAT I 
SALUT EN OBRES 

EXP 51/2010 CLAU 10-14.0-ML APROVACIÓ 
ANNEX NÚM 3 ENLLAÇ MA-13 I CAMÍ DE SA 
CABANA 

UTE ACSA-FERRER PONS 
HERMANOS, S.A. 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 38/2011 APROVAR NOU TIPUS 
IMPOSITIU MANTENIMENT SISTEMES 
INTEL. DE TRANSPORT XARXA DE  
SEMÀFORS 

ROIG OBRES SERVEIS I 
MEDIAMBIENT, S.A. 
ELECTRÒNIC TRÀFIC, S.A. 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

PAGAMENT FRA A 736301 REF NÚM 
79/45300/2012090400 

INTERNACIONAL BALEAR 
COURIER, S.L. 

13,89 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/10/12 ALTRES DICTAMEN INTEGRAT DE L'ACTIVITAT 
EXPT. 27/12 

J.S.F.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/10/12 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

TUI AG  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/10/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. Q/2012/1366 
DEL SERVEI D'URBANISME (15110) 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

1468,17 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/118 COMUNITAT DE 
PROPIETARIS DE L'EDIFICI 
SAN MARINO 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/10/12 INICIAR EXPEDIENT DA-11/12 RECLAMACIÓ DANYS CRTA MA-13 
PQ 28,800 

SRA A A B 1355,49 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/10/12 INICIAR EXPEDIENT DA-33/12 RECLAMACIÓ DANYS CRTA MA-11 
PQ 8 

SR M G R G 705,92 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/10/12 INICIAR EXPEDIENT DA-30/12 RECLAMACIÓ DANYS CRTA MA-13 
PQ 26,500 

SR J O LL 1355,49 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/10/12 INICIAR EXPEDIENT DA-31/12 RECLAMACIÓ DANYS CRTA MA-
3500 PQ 8,200 

SR S F F 432,35 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/10/12 INICIAR EXPEDIENT DA-11/12 RECLAMACIÓ DANYS CRTA MA-13 
PQ 21,800 

SRA S E R 2991,31 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/10/12 INICIAR EXPEDIENT DA-36/12 RECLAMACIÓ DANYS CRTA MA-19 
PQ 1,2 

SENSE ESPECIFICAR 1364,23 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/10/12 INICIAR EXPEDIENT DA-35/12 RECLAMACIÓ DANYS CRTA MA-13 
PQ 22,050 

BALIZAMIENTOS Y 
SEÑALIZACIONES 
MALLORCA, S.L. 

590,58 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/10/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003517/2012 A 003536/2012 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2504/2012 PERMÍS D'OBRA CRTA-3110 
POL 8 PAR 160 TM ALGAIDA 

ENDESA DISTRIBUCIÓ 
ELÉCTRICA, SLU 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2630/2012 PERMÍS D'OBRA CRTA-3321 
POL 28 PAR 44 TM MANACOR 

SR J E P  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 12M01055 FRA. 1-220055 CONTRACTE 
INSPECCIÓ QUADRES ENLLUMENAT 
PÚBLIC ANY 2012 

TESYSE 4112,3 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 1/09 ABONAMENT TRENTA-NOVENA 
CERTIF CONTRACTE ARRENDAMENT 
VEHICLES 2009-2013 

SA NOSTRA RENTING, S.A. 17533,23 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 17/09 TRENTA-TRESENA CERTIF. 
CONSERVACIÓ CRTES CONSELL ZONA 5 

CONSTRUCCIONES Y 
PAVIMENTACIONES SIQUIER 

65375,08 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 26/11 CINQUENA CERTIF. 
MANTENIMENT INSTAL. SISTEMAS 
SEGURETAT I VIGILÀNCIA . 

UTE (IMESAPI, ROIG OBRES 
SERVEIS) UTE TÚNELES 

12343,89 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 04/12 PRIMERA I DARRERA CERTIF. 
SUBMINISTRAMENT 2 CAMIONS LLEUGERS  

MECÁNICA BALEAR, S.A. 33759 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 33/10 SETZENA  CERTIF.PROJECTE 
CONSERVACIÓ INTEGRAL MA-13 2011-2014 

UTE CONSERVACIÓ 
INTEGRAL MA-13 

297733,06 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/10/12 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

EXP RP 62/2011 CRTA MA-1 RODONA 
PALMANOVA 

SRA A S M 1725 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/10/12 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

EXP RP 50/2011FRONT PALU 
CONGRESSOS SORTIDA PORTITXOL 

SR G A J B 1357,02 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/10/12 DESESTIMAR 
RECURS 

EXP RP 47/2011 CRTA MA-13 PQ 7,200 SR E G S I SRA M A S G 13032,83 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/10/12 DESESTIMAR 
RECURS 

EXP RP 37/2011 CRTA MA-19 PQ 7,500 SR J L B G 1138,79 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/10/12 DESESTIMAR 
RECURS 

EXP RP 36/2011 CRTA MA-13  PQ 0,000 SRA M P-H S I SR F J T 14275,98 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/10/12 ALTRES EXPT. SANCIONADOR NÚM. ST 1/2012 J.G.S.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/10/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT.  003537/2012 A 003567/2012 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/10/12 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002219/2012-EXPCED M.G.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/10/12 ALTRES EXP 3/2012 NOVA PUBLICACIÓ DE LA 
LICITACIÓ PROSPECCIONS 
GEOTÈCNIQUES 

SENSE ESPECIFICAR  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/10/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003568/2012 A 003616/2012 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/10/12 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

ESCUDERIA MITJA ILLA A 
MOTOR 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2650/2012 PERMÍS D'OBRA A LA CRTA 
MA-3220 PQ 7,100 TM SANT JOAN 

SR T B P  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2625/2012 PERMÍS D'OBRA A LA CRTA 
MA-3510 PQ 5,7 PAR 599 POL 4 TM MARIA 
DE LA SALUT 

SR M F B  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/123 M.P.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/10/12 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000341/2008-HLSR CONSULTORA REGULADORA 
DE CONSTRUCCION SL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/10/12 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000090/2012-HLSR B.V.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/10/12 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000010/2012-HLSR F.A.R.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/10/12 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000010/2012-HLSR F.A.R.  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/10/12 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000149/2010-XIG 

F.S.F.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/10/12 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000150/2012-XIG 

F.S.F.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/10/12 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000007/2012-HLSR BETINA&KLAUS ROEDER  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/10/12 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000068/2012-XIG 

M.S.G.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/10/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003617/2012 A 003632/2012 VARIOS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/10/12 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001988/2012-EXPCED C.C.S.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/10/12 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000015/2012-HLSR C.D.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/10/12 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000066/2012-HLSR FINCA SON PUÇA SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/10/12 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000088/2012-HLSR M.M.A.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/10/12 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000016/2012-XIG 

ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, SLU 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2763/2012 PERMÍS D'OBRA A LA CRTA 
MA-1 PQ 16,1 TM PALMA, CALVIÀ ETC 

AJUNTAMENT DE SELVA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2767/2012 PERMÍS D'OBRA A LA CRTA 
MA-13 POMNT ALCAMPO TM MARRATXÍ 

AJUNTAMENT DE MURO  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/10/12 APROVAR PLA 
SEGURETAT I 
SALUT EN OBRES 

EXP 5/2012 RESTAURACIÓ MOLÍ S'AIGUA 
MA-13 PQ 40 

REFOART, S.L. 68148,76 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FRA. NÚM 08/08-2012 PALMAACTIVA I 
PATRONAT MUNICIPAL DE 
REATLLOTJAMENT 

AJUNTAMENT DE PALMA 36083,31 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/10/12 EXPROPIACIÓ EXP CM-10 TENER POR DESISTIDA 
PETICIÓN FINCA 2.1 TM PALMA 

SRA M J L A  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 16/2011 INCREMENT CONTRACTE 
SEGURETAT I SALUT OBRES ENLLAÇ MA-
20, MA-15, MA-3018 

AZIMUT, S.L. 512 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/129 MAROLITICA SL  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/10/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003633/2012 A 003668/2012 VARIOS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/10/12 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002012/2012-EXPCED B.M.P.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/130 MAROLITICA SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/131 MAROLITICA SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/10/12 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002023/2012-EXPCED J.C.M.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 1447/2011 B PERMÍS D'OBRA A LA 
CRTA MA-4021 PQ 10,500 TM SANT 
LLORENÇ DES CARDASSAR 

ESTUDIS EFICIENTS 
D'ENGINYERIA 2009, S.L. 
REPRES. SR F P M M 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2685/2012 PERMÍS D'OBRA A LA CRTA 
MA-3511 PQ 2,800 TM SINEU 

SR S M G  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2075/2012B PERMÍS D'OBRA A LA 
CRTA MA-4042 POL 15 PAR 44 TM 
CAPDEPERA 

SR G F S  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2670/2012 ÒERMÍS D'OBRA CRTA MA-
4034 RODONA MA-4042 

SR L P V REPRES CLUB 
GOLF SON SERVERA 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2713/2012 PERMÍS D'OBRA CRA MA-
3320 PQ 4,300 TM MANACOR 

SR G B P REPRES. SRA J V R  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2722/2012 PERMÍS D'OBRA A LA CRTA 
MA-6014 PQ 42 TM CAMPOS 

SRA M A C  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2662/2012 PERMÍS D'OBRA A LA CRTA 
MA-15 PQ 29,300 TM MONTUÏRI 

SR R E O M REPRES. CEPSA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2661/2012 PERMÍS D'OBRA A LA CRTA 
MA-6101 TM SES SALINES 

SR R E M REPRES. CEPSA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2662/2012 PERMÍS D'OBRA A LA CRTA 
MA-15 PQ 29,300 TM MONTUÏRI 

SR R E O M REPRES. CEPSA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2733/2012 PERMÍS D'OBRA A LA CRTA 
MA-6014 PQ 3,500 TM MONTUÏRI 

SR R E O M REPRES. CEPSA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2678/2012 PERMÍS D'OBRA A LA CRTA 
MA-4041 POL 14 PAR 87 TM ARTÀ 

SR M G  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2608/2012 PERMÍS D'OBRA A LA CRTA 
MA-3241 PQ 1,800 TM COSTITX 

AJUNTAMENT COSTITX  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 1583/2012 PERMÍS D'OBRA A LA CRTA 
MA-3220 PQ 6,500 TM SANT JOAN 

SR A G B  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/10/12 EXPROPIACIÓ EXP CM-32 ADD 62 FINCA 131 CONVERSIÓ 
C-715 EN CRTA DOBLE CALÇADA TM 
VILAFRANCA DE BONANY 

SRA A S R 1147,5 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/10/12 ANUL·LACIÓ 
RESOLUCIÓ 

EXP 12M01255 D'AMPLIACIÓ DE LA 
CONTRACTACIÓ MENOR MODERNITZACIÓ 
EQUIP DE CONTROL PREMSA 

 IBERTEST 672,6 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/10/12 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

EXP RP 55/2011 ACCIDENT 29/6/11 CRTA 
MA-13 PQ 4,200 

SRA M A A 233,46 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/10/12 DENEGACIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM. EXPT. 002477/2012 B.G.P.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/10/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003669/2012 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2739/2012 PERMÍS D'OBRA A LA 
ACRTA MA-3440 VARIANT LLUBÍ TM LLUBÍ 

SR M A D T  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2724/2012 PERMÍS D'OBRA A LA CRTA 
MA-4021 POL 3 PAR 573 TM SANT LLORENÇ 
DES CARDESSAR 

SRA A G G  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2698/2012 PERMÍS D'OBRA A LA CRA 
MA-13 CORTIDA 30 TM INCA 

SR V N M  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 17/10 ABONAMENT VINT-I-TRESENA 
CERTIF MODIR. NÚM 1 VARIANT LLUBÍ 

VIAS Y CONSTRUCCIONES, 
S.A. I EXCAV. S'HORTA 

346151,26 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/10/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003670/2012 A 003693/2012 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/10/12 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 117/2012 C.G.R.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2693/2012 PERMÍS D'OBRA CRTA MA-
2110 RODONA COCÓ I CAMÍ TOSSALS 
VERDS 
 TM LLOSETA 

SRA C M M REPRES. FONT 
SORDA 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2748/2012 PERMÍS D'OBRA CRTA MA-
1100 PQ 1,000 FINS 2,500 TM ESPORLES 

TELEFÓNICA DE ESPAÑA, 
S.A.U. 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2712/2012 PERMÍS D'OBRA  CRTA MA-
1C  PQ 11,200 TM CALVIÀ 

SR J J A P REPRES. 
S'HOSTALET, S.A. 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-32 ADD 54 FINCA 3 OBRA 
CONVERSIÓ MA-15 EN DOBLE CALÇADA 

SR J B B  I ALTRES 5641,42 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-55 ADD 6 FINCA 6 OBRA MILLORA 
CONDICIONAMENT CRTA MA-1015 CALVIÀ-
CAPDELLÀ TM CALVIÀ 

SR A C LL I ALTRE 2392,08 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/10/12 ALTRES EXP 12M01255 DEIXAR SENSE EFECTES 
RESOLUCIÓ DE DATA 22/10 QUE 
ANUL·LAVA LA RESOL. D'AMPLIACIÓ DE LA 
CONTRACTACIÓ EQUIP CONTROL PREMSA 

IBERTEST 672,6 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 53/10 SETENA CERTIF PROJECTE 
ENLLAÇ MA-20 AMB MA-15 PER MA-3018 

MELCHOR MASCARÓ, S.A. 130385,66 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP RP 75/2008 REF SENTÈNCIA 405/2010 
DEL JUTJAT CA NÚM 3  DE PALMA (P.O. 
197/2009) 

SRAS M A M I M A P A 1752,82 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/10/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003694/2012 A 003715/2012 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/10/12 DENEGACIÓ 
EVENTOS 

PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

CLUB ATLETISME DE 
PORRERES 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/10/12 ALTRES DICTAMEN INTEGRAT DE L'ACTIVITAT 
EXPT. 35/12 

AJUNTAMENT DE MURO  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2640 PERMÍS D'OBRA CRTA MA- 6020 
POL 39  
PAR 58 

SR M P B  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 34/10 DISSETENA CERTIF ROIG OBRES SERVEIS I 
MEDIAMBIENT, S.A. 

10082,66 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/10/12 AUTORITZAR 
HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

CORRESPONENT MES D'AGOST 2012  
PERSONAL PROPI I INTEGRAT DEL CIM 

SR A M G I ALTRES  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/10/12 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

MES D'AGOST SERVEI EXPLOTACIÓ I 
CONSERVACIÓ 

SR A R F I ALTRES  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/10/12 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

SERVEI D'EMERGÈNCIES 30/07/12 FINS 
30/09/2012 

SR A M G 11653,95 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/10/12 INICIAR EXPEDIENT DA 34/12 RECLAMAR DANYS PRODUÏTS A 
LA MA-13 PQ 17 DIA 29/7/12 

SRA V M P 224,02 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/078 P.P.V.C.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/10/12 DEVOLUCIÓ 
INGRESSOS 

NÚM. EXPT. 060/2010-IG P.E.C.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/10/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003716/2012 A 003725/2012 VARIS  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/10/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACURES NÚM. Q/2012/1438 
DEL SERVEI D'URBANISME (15110) 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

1706,8 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/10/12 REQUERIMENT 
SUBSANACIÓ 
ERRADES 

EXP 13/2012 AUTOPISTA LLEVANT MA-19 
AM EL MOLINAR I EL CAMÍ FONDO TM 
PALMA 

COL.LEGI   ENGINYERS 
TÈCNICS  D'OBRES 
PÚBLIQUES 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/10/12 REQUERIMENT 
SUBSANACIÓ 
ERRADES 

EXP 13/2012 AUTOPISTA LLEVANT MA-19 
AM EL MOLINAR I EL CAMÍ FONDO TM 
PALMA 

COLEGIO DE INGENIEROS 
TÉCNICOS DE OBRAS 
PÚBLICAS 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/10/12 REQUERIMENT 
SUBSANACIÓ 
ERRADES 

EXP 13/2012 MA-19 MOLINAR I CAMI 
FONDO 

COL·LEGI D'ENGINYERS 
TÈCNICS D'OBRES 
PÚBLIQUES 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 51/10 MF1 SETENCA CERTIFICACIÓ UTE (ACSA I FERRER PONS 
HERMANOS) 

212973,6 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 37/10 QUINZENA CERTIFICACIÓ ZONA 
NORD 2011-2014 

VIABAL MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ, S.A. 

62142,32 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/10/12 ALTRES EXP 17/2012 NOVA PUBLICACIÓ LICITACIÓ 
OBRES BARRERA SEGURETAT CRTA MA-
6014 PQ 16,540 A PQ 17640 TM LLUCMAJOR 

SENSE ESPECIFICAR  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

29/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/045 COMUNITAT DE 
PROPIETARIS DE L'EDIFICI 
MALLORCA 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

29/10/12 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002006/2012-EXPCED N.R.J.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

29/10/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. Q/2012/1451 
DEL SERVEI D'ITV  

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

2224,2 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

29/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2010/054 ZURBANO 12 SA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

29/10/12 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICAR JUSTIFICACIÓ BESTRETA DE 
CAIXA FIXA DEL DEPARTAMENT 
D'URBANISME I TERRITORI J/2012/186-
(9/2012) 

INTERVENCIÓ GENERAL 319,65 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

29/10/12 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

CLUB CICLISTA DEFENSORA 
SOLLERENSE 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

29/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2672/2012 PERMÍS D'OBRA A LA CRTA 
MA-1 CRTA PORT, 139 TM ANDRATX 

SR A A S  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

29/10/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003726/2012 A 003751/2012 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

29/10/12 EXPEDICIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM. EXPT. 002555/2012-EXPCED M.B.B.  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

29/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2496/2012 PERMÍS D'OBRA A LA CRTA 
MA-4020 POL 15 PAR 193 TM SON 
SERVERA 

SR J B P REPRES. SUBIBOR, 
S.L. 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

29/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2788/2012 PERMÍS D'OBRA CRA MA-
3331 POL 4 PAR 25 A TM ARTÀ 

SRA M H  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

29/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2760/2012  PERMÍS D'OBRA A LA MA-
3301A PQ1 

SR B C P  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2624/2012 PERMÍS D'OBRA A LA CRTA 
MA-6040 PQ 8 TM CAMPOS 

SR T T S REPRES. SANT 
JOAN DE LA FONT SANTA, 
S.L. 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2012092400 

AJUNTAMENT D'INCA 165,59 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/10/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003752/2012 A 003777/2012 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2012091300 

SENSE ESPECIFICAR 770,67 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2012092300 

SENSE ESPECIFICAR 1271,89 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES RELACIÓ ADJUNTA 857,25 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FRA 948950558 CARBUROS METÁLICOS, S.A. 614,39 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

31/10/12 ALTRES EXP 34/2010 APROVACIÓ REVISIÓ PREUS 
AUGMENT  IVA ENLLUMENAT ZONA A 

ROIG OBRES, SERVEIS I 
MEDIAMBIENT, S.A. 

1156889,21 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

31/10/12 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

SEMINARI SOBRE LLEI 7/12 MESURES 
URGENTES PER A L'ORDENACIÓ 
URBANÍSTICA SOSTENIBLE 

SR M R P E I SR F J F Q  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

31/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2782/2012 PERMÍS D'OBRA A LA CRTA 
MA-2200 PQ 48,700 TM POLLENÇA 

TELEFÓNICA DE ESPAÑA, 
S.A.U. 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

31/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2672/2012 PERMÍS D'OBRA A LA CRTA 
MA-1 CRTA PORT, 139 TM ANDRATX 

SR E J REPRES. ADX 
MARINA, S.L. 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

31/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2775/2012 PERMÍS D'OBRA A LA CRTA 
MA-6012 CAMÍ SON FANGOS, 169 TM 
PALMA 

SR M M P  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

31/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2558/2012 PERMÍS D'OBRA A LA CRTA 
MA-12  I ALTRES TM ALCÚDIA 

FAMILY CASTRO MARTIN, 
S.L. 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

31/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/151 A.A.T.  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

31/10/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACUTRES NÚM. Q/2012/1477 
DEL SERVEI D'ITV (42200) 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

1862,1 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

31/10/12 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002500/2012-EXPCED HERMANOS PIÑA SANCHEZ 
C.B. 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

31/10/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003778/2012 A 003791/2012 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

31/10/12 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ ABONAR 
DANYS 

DA 14/12 PRODUïTS A LA MA-1050 17/03/12 SR J M I T 1036,46 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/11/12 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

PEÑA AUTOMOVILISITCA 
SLICK QUEMADO 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/11/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/135 COSTA DE CALA MORAGUES 
SL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/11/12 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002568/2012- EXPCED A.M.S.V.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/11/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003792/2012 A 003809/2012 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/11/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/136 M.R.C.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/11/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/101 PLOMER SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/11/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/154 HOTEL CALA D'OR SA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/11/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. Q/2012/1491 
DEL DEPARTAMENT D'URBANISME I 
TERRITORI 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

1077,95 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/11/12 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002590/2012 J.M.S.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/11/12 ALTRES EXP 35/2010 APROVACIÓ REVISIÓ 
AUGMENT IVA CARRETERES ZONA B 

ELECTROHIDRÁULICA 
MANACOR, S.A. 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/11/12 SUSPENSIÓ ACORD 
O RESOLUCIÓ 

EXP 13/2012CONNECIÓ AUTOPISTA 
LLEVANT MA-19 MOLINAR I CAMÍ FONDO 
TM PALMA 

SENSE ESPECIFICAR  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/11/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003810/2012 A 003838/2012 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/11/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA NÚM. EXPT. 041/2011-IG A.B.B. 1447,23 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

PAGAMENT FACTURA E.S. PORRERES, S.L. 149,72 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES PLANISI, S.A. 663,52 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES PLANISI, S.A. 177,92 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/11/12 ALTRES EXP 26/2011 INCREMENT AUGMENT IVA 
PLURIANUAL 2012-2015  

UTE TUNELES  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES DISTRIBUCIONES 
UNIVERSAL MALLORCA, S.L. 

645 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES EMAYA 7559,11 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES SENSE ESPECIFICAR 599,26 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/11/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/120 K.J.L.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/11/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/116 ASSOCIACION PROVINCIAL 
DE EMPRESARIOS DE 
ACTIVIDADES MARITIMAS DE 
BALEARES-APEAM 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/11/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/115 ASOCIACION PROVINCIAL 
DE EMPRESARIOS DE 
ACTIVIDADES MARITIMAS DE 
BALEARES- APEAM 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/11/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/114 ASOCIACION PROVINCIAL 
DE EMPRESARIOS DE 
ACTIVIDADES MARITIMAS DE 
BALEARES - APEAM 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/11/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/113 ASOCIACION PROVINCIAL 
DE EMPRESARIOS DE 
ACTIVIDADES MARITIMAS DE 
BALEARES - APEAM 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/11/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/112 ASOCIACION PROVINCIAL 
DE EMPRESARIOS DE 
ACTIVIDADES MARITIMAS DE 
BALEARES - APEAM 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/11/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

EXPT. NÚM. AL-2012/111 ASOCIACION PROVINCIAL 
DE EMPRESARIOS DE 
ACTIVIDADES MARITIMAS DE 
BALEARES - APEAM 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/11/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/110 ASOCIACION PROVINCIAL 
DE EMPRESARIOS DE 
ACTIVIDADES MARITIMAS DE 
BALEARES - APEAM 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/11/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/109 ASOCIACION PROVINCIAL 
DE EMPRESARIOS DE 
ACTIVIDADES MARITIMAS DE 
BALEARES - APEAM 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/11/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/108 ASOCIACION PROVINCIAL 
DE EMPRESARIOS DE 
ACTIVIDADES MARITIMAS DE 
BALEARES - APEAM 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/11/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/107 ASOCIACION PROVINCIAL 
DE EMPRESARIOS DE 
ACTIVIDADES MARITIMAS DE 
BALEARES - APEAM 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/11/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/106 ASOCIACION PROVINCIAL 
DE EMPRESARIOS DE 
ACTIVIDADES MARITIMAS DE 
BALEARES - APEAM 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/11/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/105 ASOCIACION PROVINCIAL 
DE EMPRESARIOS DE 
ACTIVIDADES MARITIMAS DE 
BALEARES - APEAM 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/11/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/104 ASOCIACION PROVINCIAL 
DE EMPRESARIOS DE 
ACTIVIDADES MARITIMAS DE 
BALEARES - APEAM 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/11/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/103 ASOCIACION PROVINCIAL 
DE EMPRESARIOS DE 
ACTIVIDADES MARITIMAS DE 
BALEARES - APEAM 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/11/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003839/2012 A 003851/2012 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

07/11/12 EXPROPIACIÓ APROVACIÓ PREU JUST  SR M M P I ALTRES 2494,04 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

07/11/12 EXPROPIACIÓ APROVACIÓ PREU JUST  SRA M B B I ALTRES 4447,04 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

07/11/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

APROVACIÓ ADO PREU JUST SR A L R I ALTRE 480,61 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

07/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ ADO PREU JUST  SRA F C M  1752,05 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

07/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ ADO PREU JUST  SRA N F M 1886 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

07/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ ADO PREU JUST  RA M A I M 1078,75 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

07/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ PREU JUST  SR M N-N 14926,22 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

07/11/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003852/2012 A 003863/2012 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

07/11/12 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000141/2011-HLSR F.W.K.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/11/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/126 M,B.M.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/11/12 IMPOSAR SANCIÓ 
PER INFRACCIÓ 

NÚM. EXPT. SANCIONADOR ST 2/2012 FUNCIONES TAURINAS SA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/11/12 ALTRES EXP 11/2010 CLAU 10-10.0-RF APROVAR 
LIQUIDACIÓ OBRES 

MATIAS ARRROM BIBILONI, 
S.A. 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/11/12 ALTRES EXP 12/2010 CLAU 10-12.0-RF APROVAR 
LIQUIDACIÓ OBRES 

VOPSA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/11/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

DEL DEPARTAMENT D'URBANISME I 
TERRITORI J/2012/194 (10/2012) 

INTERVENCIÓ GENERAL 1150,43 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/11/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. Q/2012/1526 
DEL SERVEI D'ORDENACIÓ DEL TERRITORI 
(15140) 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

419,96 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1345, DESPESES DELS 
SERVEIS ADMINISTRATIUS DE CULTURA, 
PATRIMONI I ESPORTS, EXERCICI 2012 

VARIS 1829,27 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

25/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO FRA. 041XA DE DATA 30/08/2012, 
DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS, EXERCICI 2012 

IFI 849,6 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1250, FRA. 210312 DE DATA 
20.09.2012, DESPESES DE PROMOCIÓ 
SOCIOCULTURAL, EXERCICI 2012 

RES DE RES I EN BLANC, SL 2995 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'OBLIGACIÓ, CONVENI DE DIA 19/11/2005 
PER DONAR SUPORT A L'ADQUISICIÓ DEL 
CASAL "CAN LLOBERA DE PLAÇA", 
PAGAMENT 2012 

AJUNTAMENT DE POLLENÇA 100000 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/10/12 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

DEIXAR SENSE EFECTE RESOL. DIA 3 
SETEMBRE 2012 RELATIVA AL 
RECONEIXEMENT D'UNA BESTRETA 

FEDERACIÓ DE CORALS DE 
LES ILLES BALEARS 

18275 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/10/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT RELATIU A 
L'APORTACIÓ ANUAL PER L'ANY 2012 
(20.33620.46700, RC 220120003843) 

CONSORCI DE LA CIUTAT 
ROMANA DE POL·LÈNTIA 

48865 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I PROPOSTA D'ORDRE DE PAGAMENT, 
SUBVENCIÓ CONCEDIDA MITJANÇANT 
ACORD DE PLE EN SESSIÓ 10/05/2012, 
PERÍODE COMPRÉS ENTRE EL 31.10.2012 I 
EL 30.10.2012 

FEDERACIÓ BALEAR DE 
PETANCA 

1750 
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ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1307, FRA. 341 DE DATA 
24/07/2012M DESPESES DE BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS, EXERCICI 2012 

FACTOR MALLORQUÍN 
CAREAR, SL 

2950 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1304, DESPESES DEL SERVEI 
DE CULTURA, EXERCICI 2012 

VARIS 8257,8 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1303, FRA. 90458663 DE DATA 
25/07/2012, DESPESES D'ÒRGANS DE 
GOVERN CULTURA, EXERCICI 2012 

RAVAL EDICIONS SLU 1511,95 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO FRA. 010/2012 DE DATA 30/09/2012, 
DESPESES DEL CONTRACTE MENOR PEL 
FUNCIONAMENT I DESENVOLUPAMENT 
WEB WWW.ESPORTBASEMALLORCA.NET, 
PRESSUPOST 2012 

ETP 1452 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO FRA. 416 DE DATA 31/08/2012, 
DESPESES DEL CONTRACTE MENOR PEL 
SERVEI DE MANTENIMENT DE JARDINERIA 
DEL POLIESPORTIU SANT FERRAN 
DURANT L'ANY 2012, PRESSUPOST 2012 

BC 1139 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO FRA. 1201251 DE DATA 31/08/2012, 
DESPESES PRODUCTES I MATERIALS 
ESPECÍFICS DE LA PISCINA I 
DESCALCIFICADOR DEL POLIESPORTIU 
SANT FERRAN, PRESSUPOST 2012 

DETERGENTES BRUGUERA 
SL 

2218,52 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1323, FRA. A/2120717 DE DATA 
20/08/2012, DESPESES DEL POLIESPORTIU 
SANT FERRAN, EXERCICI 2012 

TECSA MONTAJES SL 2871,41 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ I RO DESPESES DE 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I MUSEUS, 
EXERCICI 2012 (20.33200.22609, 
22012005165) 

VARIS 2880 
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ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1311, FRA. 50 DE DATA 
30/07/2012, DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA, EXERCICI 2012 

ANIMACIRC 500 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1312, FRA. 011200481 DE DATA 
07/09/2012, DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA, EXERCICI 2012 

DECAPRINT, SL 423,5 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1316, DESPESES DE 
BILBIOTEQUES, ARXIUS I MUSEUS, 
EXERCICI 2012 

LLIBRES COLOM, SL 230 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1319, FRA. 739 DE DATA 
23/05/2012, DESPESES DE BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS, EXERCICI 2012 

EXPLOTACIONES 
PEKELANDIA SL 

354 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1320, DESPESES DE 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I MUSEUS, 
EXERCICI 2012 

VARIS 2545,48 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1325, DESPESES DEL SERVEI 
DE PATRIMONI HISTÒRIC, EXERCICI 2012 

VARIS 1790,77 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ I RO (20.33200.24000, 
220120002394) DESPESES DE 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I MUSEUS, 
EXERCICI 2012, EDICIÓ LLIBRE "POESIA 
COMPLETA" DE MG 

VARIS 251,69 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/10/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE LA BESTRETA DE CAIXA 
FIXA J/2012/169 (20.33128.22003, 
20.33128.22103, 20.91203.23100, 
20.91203.23110) 

VARIS 3312 
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ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/10/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR 
PER A L'ELABORACIÓ DELS LLIBRETS DE 
DIFUSIÓ DELS PROGRAMES ESPORTIUS 
DE LA DI ESPORTS DEL CIM 

AMADIP-ESMENT 21707,4 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

08/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1336 (34200/20121008), 
DESPESES DEL POLIESPORTIU SANT 
FERRAN, EXERCICI 2012 

VARIS 413,66 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

08/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1333 (3410/20121005) 
DESPESES DE L'ESPORT ESCOLAR, 
EXERCICI 2012 

VARIS 2650 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

08/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1334 (34002/20121005) 
DESPESES DE LA COMISSIÓ D'ESPORTS, 
EXERCICI 2012 

PLAÇA 18 SL 2998,86 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

08/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1335 (34003/20121008), 
DESPESES DE MEDICINA ESPORTIVA, 
EXERCICI 2012 

SANROSAN SA 681,27 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1339, FRA. A12/9509 DE DATA 
05.10.2012, DESPESES DE PROMOCIÓ 
SOCIOCULTURAL, EXERCICI 2012 

DISTRIBUCIONES 
UNIVERSAL MALLORCA, SL 

61,32 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1343 (FRA. 005/2012-2 DE DATA 
31/05/2012, 34200/20121009), DESPESES 
DEL POLIESPORTIU SANT FERRAN, 
EXERCICI 2012 

ETP 135 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO FRA. S-102 DE DATA 01/10/2012, 
DESPESES DEL CONTRACTE MENOR PEL 
TORNEIG DE BÀSQUET 3X3 DE LA DI 
D'ESPORTS, PRESSUPOST 2012 

GERMATUR GESTIÓN, SL 19772,5 
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ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/10/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE 
CONTRACTE MENOR "GRAN ESCENA" 
CREACIÓ I REPRESENTACIÓ D'UNA OBRA 
DE TEATRE 

RES DE RES & EN BLANC, SL 21642,97 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/10/12 ALTRES APROVACIÓ DE LES NORMES DE 
SELECCIÓ DELS GRUPS D'ARTS 
ESCÈNIQUES PROFESSIONALS QUE HAN 
DE FORMAR PART DEL CIRCUIT D'ARTS 
ESCÈNIQUES DE MALLORCA 2013 

VARIS  

 


